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ایران تحول 
بنیان دانش  اقتصاد  با   

حتمًا  یابیم  دست  آن  موردنظر  اهداف  به  و  شویم  نائل  مقاومتی  اقتصاد  به  بخواهیم  اگر 
شرکت های  عهده  به  منابع  این  کلی  هدایت  که  نماییم  توجه  کشور  داخل  منابع  به  بایستی 
باالی کشور،  عملی  توان  و  دانش بنیان  اقتصاد  باالی  ارزش افزوده  علت  به  است.  دانش بنیان 
اقتصاد  در  می شود.  مربوط  دانش بنیان  یا  دانش  اقتصاد  به  مقاومتی  اقتصاد  مهم  بخش 
نوآور،  متخصص،  انسانی  نیروی  از  اعم  ملی  موجود  منابع  بر  تأکید  بایستی  دانش بنیان 
منابع  بر  آن  کنار  در  و  کشاورزی  نخبه  صنعتی،  نخبه  دانشگاهی،  نخبه  کارآفرین،  مبتکر، 
بخواهیم  اگر  بنابراین  باشد.  متنوع  اقلیمی  شرایط  و  مختلف  آب وهوای  مانند  خدادادی 
منابع  به  بایستی  حتمًا  یابیم  دست  آن  موردنظر  اهداف  به  و  شویم  نائل  مقاومتی  اقتصاد  به 
دانش بنیان  شرکت های  عهده  به  منابع  این  کلی  هدایت  که  نماییم  توجه  کشور  داخل 
برنامه  پایان  تا  بایستی  است  گرفته شده  نظر  در  چشم انداز  در  که  کّمی  اهداف  طبق  است. 
 3 حدود  حاضر  حال  در  باشد.  شده  ایجاد  دانش بنیان  شرکت  هزار   20 حدود  چشم انداز 
بسیاری  راه  موجود،  وضعیت  به  توجه  با  دارد.  وجود  ما  کشور  در  دانش بنیان  شرکت  هزار 
برای  نمود.  سازی  آمار  نباید  البته  شویم.  نائل  چشم انداز  اهداف  به  تا  شود  طی  باید 
به عنوان  آمار  در  نباید  خدماتی  شرکت های  مانند  نیستند  دانش بنیان  که  شرکت هایی  مثال 
مشخصی  تعاریف  دارای  دانش بنیان  شرکت های  گردند.  ثبت  دانش بنیان  شرکت های 

شوند. گنجانده  آمار  در  بایستی  شرکت ها  همین  صرفًا  که  هستند 
قوانین،  قانون،  زمینه  در  دانش بنیان  شرکت های  تشویق  و  حمایت  امر  در  خوشبختانه 
اسناد  به  اگر  می کنم.  اشاره  آن ها  از  برخی  به  که  دارد  وجود  خوبی  مستندات  و  اسناد 
اسالمی  سند  کشور،  علمی  جامع  نقشه  چشم انداز،  سند  به  می توانیم  کنیم،  توجه  باالدستی 
همین طور  دارد.  توجه  دانش بنیان  شرکت های  بحث  به  که  کرد  اشاره  دانشگاه ها  شدن 
ابالغ  رهبری  معظم  مقام  را  آن  که  فناوری  و  علمی  حوزه  در  ابالغی  کلی  سیاست های 
اسناد  از  گرفته  نشات  که  دارد  وجود  قوانین  یکسری  موارد،  این  کنار  در  فرمودند. 
مجلس  مصوب  که  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  قانون  به عنوان مثال  است.  باالدستی 
شرکت ها  این  از  حمایت  جهت  صندوقی  تشکیل  حتی  قانون  این  در  است.  اسالمی  شورای 
هزار   3 حدود  سال   3 ظرف  بوده  این  بر  قرار  اساس  براین  که  است  شده  پیش بینی  نیز 
این  به  تومان  میلیارد   1500 تاکنون حدود  واریز گردد.  این صندوق  به  پول  تومان  میلیارد 
می شد،  تمام  کار  این  قبل  سال  تا  بایستی  کار  این  درحالی که  است  شده  واریز  صندوق 
و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  بعدی  موضوع  هستیم.  عقب  مقداری  ازاین جهت  لذا 
قانون  این  در  و  شد  تصویب   94/2/1 تاریخ  در  قانون  این  که  است  کشور  مالی  نظام  ارتقاء 
ماده  مثال  به طور  اشاره می کند.  به شرکت های دانش بنیان  متعددی وجود دارد که  موادی 
می نماید.  اشاره  را  دانش بنیان  شرکت های  بر  متکی  اشتغال زایی  از  حمایت  قانون  این   31
رفع  برای  کاربردی  کاماًل  پژوهشی  کارهای  برای  مالیات  از  می توان  که  سی ویک  ماده 
کاربردی  پژوهش های  برای  را  مالیاتی  معافیت های   35 ماده  کرد.  استفاده  کشور  نیازهای 

می گیرد. نظر  در 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  از  برخی  الحاق  قانون  قوانین،  این  کنار  در 
3 /94 را داریم. در این قانون مواد مختلفی در این جهت بحث نموده  /12 دولت در تاریخ 
43 به طور  52. دراین بین ماده  47، ماده  43، ماده  41، ماده  38، ماده  است مانند قانون ماده 

دانشگاه ها  که  تصریح  شده  ماده  این  در  می کند.  اشاره  دانش بنیان  شرکت های  به  خاص 
این  با  نمایند  تأسیس  دانش بنیان  شرکت های  می توانند  دانشگاه ها  هیئت علمی  اعضای  و 
باقی  زیرا  است  مهم  بسیار  بحث  این  شد.  نخواهند  نیز  بودن  شغله  دو  مشمول  که  مالحظه 
که  شده  مصوب  هیئت علمی  برای  فقط  قانون  این  نیست.  فراهم  امکانی  این چنین  افراد 
را  الزم  زیرساخت های  همگی  کردم،  اشاره  آن  به  که  قوانینی  است.  خوبی  قانون  بسیار 
مؤثری  گام های  می تواند  دولت  قوانین،  این  اساس  بر  است.  نموده  فراهم  دولت  برای 
کند،  حمایت  راستا  این  در  و  دهد  صورت  دانش بنیان  شرکت های  رشد  و  تقویت  برای  را 
اسناد  چه  و  باالدستی  اسناد  چه  الزم،  زیرساخت های  خصوص  در  لذا  دهد.  تسهیالت 

است. نموده  فراهم  دولت  اقدامات  برای  را  شرایط  مصوب  پایین تر 
عملیاتی  دیگر  بخش  و  است  موضوع  از  یک بخشی  زیرساخت ها  بودن  فراهم  و  تدارک 
جدی  شکاف  با  حقیقتًا  الزم  عملی  اقدامات  و  عمل  صحنه  در  است.  قوانین  این  نمودن 
که  نیست  این  نیز  صنایع  باور  و حتی  دانشگاهیان  باور  و  دولتمردان  باور  هنوز  هستیم.  روبرو 
را  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباط  می توانند  چقدر  و  هستند  مؤثر  و  کارساز  قوانین  این  چقدر 
شرکت های  ایجاد  با  موجود  قوانین  بر  مبتنی  می توانند  کشور  نخبگان  جامعه  کنند.  برقرار 
از  و  کنند  کارآفرینی  و  اشتغال زایی  ازیک طرف  صنعت  و  دانشگاه  ارتباط  و  دانش بنیان 
تولیدات  از  بخشی  داخلی  نیازهای  تأمین  بر  عالوه  نوین  تجهیزات  ساخت  با  دیگر  طرفی 
صادر  نرم افزاری  خدمات  ساالنه  دالر  میلیارد   100 کشورها  از  برخی  نمایند.  صادر  را  خود 
دالر  میلیاردها  دانش بنیان  محصوالت  صادرات  با  که  دارد  وجود  ظرفیت  این  لذا  می کنند. 
و  رشد  از  عملی  حمایت  و  موجود  قوانین  نمودن  عملیاتی  برای  شود.  وارد  کشور  به  ارز 
وزارتخانه  دو  هم  و  کند  بیشتری  تبلیغات  هم  باید  دولت  دانش بنیان  شرکت های  توسعه 
امور  درگیر  به قدری  وزارتخانه  دو  این  باشند.  داشته  بیشتری  مشارکت  بهداشت  و  علوم 
مراکز  ارشد  مسئوالن  با  جلسات  برگزاری  فرصت  هنوز  که  شده اند  خود  روزمره  و  جاری 
را  کار  این  فرصت  مسئله  این  تبیین  برای   ... و  علمی  نهادهای  دانشگاه ها،  آموزشی، 
طی  ضمنًا  نمایند.  استفاده  به خوبی  زیرساختی  ایجادشده  جدید  فضای  این  از  تا  نکرده اند 
بودجه  برای  بایستی  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد  یک  که  کردیم  تصویب  دائمی  قانون 

شود.  لحاظ  پژوهشی 
 3 به  و  آغاز  درصد  یک  از  نسبت  این  که  گردید  مقرر  نیز  پنجم  و  چهارم  برنامه  در  حتی 
به  خصوص  این  در  تخصیصی  بودجه  میزان  گذشته  سال  تا  متأسفانه  یابد.  افزایش  درصد 
به  گاها  و  بوده  درصد  یک  زیر  گذشته  سال   10 در  همواره  و  است  نرسیده  هم  درصد  یک 
اساسی  مسئله  یک  و  جدی  تهدید  یک  موضوع  این  است.  رسیده  نیز  درصد  نیم  از  کمتر 
ابتکار  و  اختراع  به  منجر  می تواند  که  پژوهشی  کارهای  و  دانش بنیان  اقتصاد  حوزه  در 
هزار   7 پیش بینی شده  نموده،  تهیه  را  آن  دولت  که   95 سال  بودجه  الیحه  در  گردد. 
اجازه  دولت  »به  لفظ  الیحه  این  در  متأسفانه  شود.  هزینه  پژوهشی  بحث  در  تومان  میلیارد 
تا  می شد  استفاده  »تکلیف«  واژه  از  عبارت  این  به جای  باید  است.  رفته  بکار  شده«  داده 
این  اگر  یقینًا  یابد.  تخصیص  دیگری  بخش  در  نه  و  پژوهش  بخش  در  موردنظر  اعتبار  تمام 
نیز  آینده  سال  نگردد  تکلیف  دولت  بر  و  نگیرد  صورت   95 بودجه  سال  الیحه  در  اصالح 
از  دیگر  یکی  رسید.  نخواهد  هم  درصد  یک  به  پژوهش  بخش  در  تخصیصی  بودجه  سهم 
نجات بخش  طرح های  طرح ها،  این  که  کشور  ملی  طرح های  به  که  است  این  ما  مشکالت 
پیشبرد  برای  به طورکلی  درنهایت  است.  نشده  ویژه  توجه   95 بودجه  الیحه  در  است،  کشور 
و  قوانین  نمودن  عملیاتی  به  مبادرت  دولت  سریع تر  هرچه  بایستی  دانش بنیان  اقتصاد 

نماید. آماده شده،  زیرساخت های 

افتخاری  سردبیر 
شماره: این 

زاهدی محمدمهدی  دکتر 
اسالمی شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس 



مدیر مسئول: مهندس علی شیخ بهایی
رئیس شورای سیاست گذاری: سردار غالمرضا کرمی
رئیس شورای سردبیری: دکتر احمد شجاعی باغینی

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

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

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

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

دبیر کمیته ورزشکاران: سید ابوالحسن مهدوی
جانشین دبیر: مازیار ناظمی

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

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

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

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

شورای سیاست گذاری:
حجت االسالم مجید انصاری
دکتر حسین امیری خامکانی

دکتر احمد اکبری
مهندس محمدرضا باهنر

حجت االسالم مصطفی پورمحمدی
مهندس محسن جالل پور

امیر سرلشکر حسین حسن سعدی
حجت االسالم سیدمحمود دعایی

دکتر حبیب اهلل ده مرده
سردار دکتر عبدالحمید رئوفی نژاد

دکتر محمدمهدی زاهدی
مهندس غالم عباس زارع

دکتر محمدرضا سلیمانی کرمانی
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی

مهندس حسین شریف آبادی عسکری
دکتر عباس صاحب قدم لطفی

دکتر حمید میرزاده
دکتر عباس صدری

مهندس محسن ضرابی
دکتر امیرعلی حمیدیه

مهندس محمدعلی کریمی
حجت االسالم دکتر علی کمساری

دکتر محمود گلزاری
سیدحسین مرعشی

حجت االسالم دکتر غالمرضا مصباحی مقدم
مهندس احمد مراد علیزاده

آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی

مهندس اسماعیل نجار

شورای سردبیری:
دکتر علیرضا بهرامپور

دکتر محمدرضا پورابراهیمی
دکتر علی اصغر پورمحمدی

دکتر سیدمحمد حسینی
دکتر علیرضا دلیری

دکتر سیدحسن خوشرو
حجت االسالم دکتر محمدرضا زائری

دکتر محمود صفارزاده
دکتر علی میرعلیمحمدی

حجت االسالم دکتر سیدطه هاشمی

هیئت تحریریه:
دکتر حمید انصاری

دکتر مجید ایرانمنش
دکتر سیدحسین ایرانمنش

دکتر احمد پور احمد
دکتر مختار جاللی جواران

دکتر محمد حاتمی
دکتر سامان حسینخانی

دکتر مجید دوستعلی
دکتر مجتبی ذوالجودی زرندی

دکتر بهنام سعیدی
دکتر یحیی طالبیان
دکتر محمد عقابیان

دکتر علی اکبر محمدی
دکتر فریدون نوحی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

هیئت مشاوران:
دکتر پیروز ارجمند تاج الدینی

دکتر مظفر اسکندری زاده
دکتر حمید بدیعی

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

مهندس محمدجالل مآب
دکتر نوید جالل کمالی

مهندس مهدی جهانگیری
دکتر محمد حسین حسین زاده

حجت االسالم محمدرضا حاتم پوری کرمانی
دکتر فرامرز خالقی

دکتر علی خاکساری رفسنجانی
مهندس علی خیراندیش

مهندس سیداحمد علوی
دکتر فریبرز در تاج

دکتر فتانه در تاج
دکتر عباس رنجبر

دکتر محمدحسن شفازند
دکتر اصغر شیرازپور

مهندس سیدمحمد صدرهاشمی نژاد
دکتر مصطفی ظهیری نیا

سردار مهندس حمید عرب نژاد
دکتر غالمرضا غالمی
دکتر سیما فردوسی

دکتر عادل فردوسی پور
مهندس علیرضا قاسمی افشار

مهندس اسداهلل گرامی
دکتر اصغر مکارم

دکتر سیدمهدی مرتضوی
مهند سیدمنصور مرتضوی

حجت االسالم محمدحسین موسی پور
حجت االسالم علی مال نوری

محمدرضا میرزایی
دکتر علیرضا منتظری توکلی

دکتر سیدمحسن میرحسینی
دکتر علیرضا مال علی کنی

کاووس محمودی
دکتر امیرعلی نعمت الهی

شورای اجرایی:
حسین اسالمی، مهندس حامد بابایی، سیدمحسن بنی 

فاطمه، مهندس محمد ثمری، دکتر محمدهادی 
زاهدی، دکتر کسری حمدی، مهندس احسان 

خواجویی، مهندس مرضیه دانشی کهن، موسی 
ساالری، نقی عظیمی زاده، مهندس مسعود فرازمند

مهندس محسن یزدانی، مهندس احسان نمازی زاده،  
عباس نظری

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

مهندس جواد آموزگار )فیلیپین(
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از  کرمان،  بام  پروژه ی  گفت:  کرمان  استاندار 
افتخارات شهرداری کرمان است که به رغم مخالفت ها 
دارد.  پیش رفت خوبی  مشکالتی که وجود داشت،  و 
با حضور  که  نشستی  در  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
مدیرکل  شهردار،  فرماندار،  وی،   عمرانی  فنی  معاون 
امور مالیاتی استان و کسبه ی میدان آزادی در محل 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  استان  مالیاتی  امور  اداره کل 
بهمن ماه   22 تا  آزادی  میدان  پروژه ی  پایان یافتن 
باز  آذرماه  در  نیز  مسیرها  برخی  گفت:  سال جاری 
بگیرند.  سر  از  را  کارشان  می توانند  کسبه  و  می شوند 
وی با اشاره به طراحی یک المان منحصربه فرد برای 
میدان آزادی گفت: این المان دربرگیرنده ی آثار و 

پیشینه ی تاریخی مردم کرمان است.
با بهره برداری از پروژه ی  استاندار کرمان ادامه داد: 
میدان آزادی، ارزش افزوده ای که برای مالکان این 
خواهد  قبل  برابر  چندین  می شود،  ایجاد  محدوده 
هر  ادامه ی  برای  کرد:  خاطرنشان  رزم حسینی  بود. 
همین  بر  ما  و  است  شرط  مردم  رضایت  حکومتی، 
را  آزادی  میدان  کسبه ی  با  رو  در  رو  دیدار  اساس، 
افزود:  وی  کردیم.  برگزار  آن ها  مشکالت  رفع  برای 
داریم،  پروژه ها  از  که  سرزده ای  بازدیدهای  به جز 
تاکنون سه جلسه ی دیگر نیز با حضور کسبه ی میدان 

آزادی در محل این پروژه داشته ایم.
استاندار کرمان بیان کرد: پروژه ی میدان آزادی که 
قرار بود 24 ماهه تمام شود، 17 ماهه به پایان می رسد. 
که  کرمان  شهردار  بابایی،  علی  از  افزود:  رزم حسینی 
با وجود مشکالت فراواِن شهرداری،  با دست خالی و 

این پروژه ها را به پیش می برند، تشکر می کنم. استاندار 
کرمان با اشاره به ترافیک و تجمع شدیدی که همیشه 
داشته،  وجود  ولی عصر  چهارراه  تا  آزادی  میدان  از 
گفت: در شرایطی پروژه ی چهارراه ولی عصر را شروع 
کردیم که هیچ پیمان کاری حاضر به سرمایه گذاری و 

فعالیت در کرمان نبود.
به دنبال ساخت پل هایی  رزم حسینی خاطرنشان کرد: 
رفتیم که کم ترین هزینه و کم ترین جانمایی را داشته 
افزود:  وی  برسد.  پایان  به  زمان  کوتاه ترین  در  و 
کرمان،  در  خاتم  قرارگاه  توسط  اجراشده  پل های 
یادآور  کرمان  استاندار  اروپاست.  روز  پل های  مشابه 
راه اندازی  هم چنین  و  پروژه ها  این  اجرای  با  شد: 
کارخانه ی شهید رجایی کرمان برای ساخت عرشه ی 
پل ها، بیش از 400 نفر از جوانان شهر کرمان مشغول 

به کار شده اند. 
هم کاری  و  صبوری  کرد:  بیان  رزم حسینی  مهندس 
برای پیش رفت و توسعه ی شهر، بخشی از مسئولیت های 
در  ساکن  افراد  همه ی  به عهده ی  که  است  اجتماعی 
جامعه است. وی با بیان این که کرمان لیاقت پیش رفِت 
آباد  شهرمان  مرکز  اگر  افزود:  دارد،  را  این  از  بیش 
سایر  در  سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذاران  نشود، 

نقاط شهر و استان، رغبت نخواهد داشت.
به  نگاه مان  همواره  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
استان  بر ظرفیت های داخلی  مبتنی  متوازن  توسعه ی 

بوده و این راه را ادامه خواهیم داد. 
رزم حسینی خاطرنشان کرد: در هفته های آتی، ساخت 
حضور  با  و  رسمی  به طور  کرمان  فرودگاه  دوم  باند 
در  و  می شود  آغاز  کشور  فرودگاه های  مدیرعامل 

مدت کوتاه 12 ماه اجرا خواهد شد. 
وی با اشاره به سیاست های دولت درخصوص مکران 
به دلیل  کرمان  استان  گفت:  جاسک  بندر  و  بزرگ 
برنامه  این  تحقق  در  دارد،  که  جغرافیایی  موقیعت 
از  بزرگ،  مکران  از  پشتیبانی  و  است  مهم  خیلی 

ماموریت های بزرگ آینده ی استان کرمان است.
عقب افتادگی  اصلی  دالیل  از  یکی  کرمان  استاندار 
شهر کرمان را وسعت آن دانست و افزود: شهر کرمان 
حداقل  باید  وسعت،  کیلومترمربع  هزار   14 داشتن  با 
10 میلیون نفر جمعیت داشته باشد؛ اما در حال حاضر 

جمعیت این شهر 700 هزار نفر است. 
جمعیت  پراکندگی  این  داد:  ادامه  رزم حسینی 
چقدر  هر  می شود  موجب  شهر،  فراوان  وسعت  در 
شهرداری تالش کند و خدمات ارایه دهد، باز هم به 
برآورده  را  آن ها  انتظارات  و  نیاید  شهروندان  چشم 

نکند. 
که  بوده  این  ما  تالش های  از  یکی  شد:  یادآور  وی 
اضافه  شهر  این  وسعت  به  مترمربع  یک  ندهیم  اجازه 
شهر  داد  نخواهیم  اجازه  هم،  بعد  به  این  از  و  شود 

کرمان وسعت بیش تری پیدا کند.

پروژه  بام کرمان
 افتخار شهرداری 
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ثبت جهانی کشور  اثر  تعداد  بیش ترین 
در استان کرمان است.   معاون میراث 
فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
اکنون،  گفت:  گردشگری  و  دستی 
کشور  جهانی  ثبت  اثر  بیش ترین 
دکتر  دارد.  وجود  کرمان  استان  در 
رونمایی  آیین  در  طالبیان  محمدحسن 
کرمان  قنوات  جهانی  ثبت  کتیبه ی  از 
ما  نیاکان  این که  بیان  با  لوت،  کویر  و 
سخت کوش  بسیار  کرمان  استان  در 
جهانی  میراث  از  بزرگی  سهم  و  بودند 
دارند، گفت: کرمانیان، در خطه ایران 
جای بسیاربسیار مهم و در تمدن جهانی، 
سهم عظیمی دارند و همه ی ما ایرانیان، 

همیشه به این خطه افتخار می کنیم.
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  معاون 
قنات  کرد:  بیان  گردشگری  و  دستی 
یونسکو  اجالس  چهلمین  در  ایرانی، 
میراث  به عنوان  سال جاری،  تیرماه  در 

جهانی به ثبت رسید. وی با بیان این که این قنات ها، 11 قنات را شامل 
می شود، گفت: سه هزار سال موجودیت، مدنیت و ماندگاری آبادانی ها 
را مدیون این قنات ها هستیم و این قنات ها بیش ترین خدمت را به امنیت 
جاودانه  آب  صنعت  در  را  ایرانیان  نام  هم چنین  و  کرده  ایران  غذایی 

کرده است.
طالبیان گفت: پدیده ی قنات ایرانی، فراتر از مرزهای این کشور شناخته 

شده و میراثی برای همه ی جهانیان است. معاون میراث فرهنگی سازمان 
از  برد  یاد  از  نباید  افزود:  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
120 هزار قنات ایرانی، 37 هزار قنات، بی ُمزد و منت، ساقی دشت های 
این سرزمین هستند. وی درباره ی ثبت جهانی کویر لوت نیز گفت: این 
و  برجسته  نمونه ی  که  هستند  استثنایی  و  ناب  پدیده های  از  پدیده ها، 

منحصربه فرد به شمار می روند.
دکتر طالبیان افزود: این کویر در آغوش سه استان کرمان، خراسان جنوبی و 
سیستان وبلوچستان آرمیده و حاشیه ی این بیابان، خاطره ی هزاران سال 

قدمت را در خود جای داده است. وی گفت: درفش پنج هزار ساله ی 
شهداد و سه هزار اثر تاریخی این منطقه، حکایتی از ژرفای این میراث 

طبیعی است.
بلندترین کلوت ها و نپکاها در  با  وی به وجود گرم ترین نقطه ی جهان 
این کویر اشاره و بیان کرد: این کویر، ارزش جهانی منحصربه فرد دارد 

و برای همه ی بشریت، دارای اهمیت است.

استاندار کرمان از رشد 78 درصدی صادرات استان کرمان در پنج ماه 
گذشته خبر داد. مهندس علی رضا رزم حسینی امروز در نشست شورای 
میراث  سازمان  رییس  سلطانی فر  حضور  با  که  کرمان  استان  اداری 
فرهنگی کشور برگزار شد، افزود: استان کرمان در مصرف انرژی در 
بخش صنعت نیز طی پنج ماه نخست امسال، هفت درصد رشد داشته 
اجرای  نخست  رتبه ی  کرمان  استان  هم چنین  داد:  ادامه  وی  است. 
طرح های آبیاری تحت فشار را در سال گذشته به خود اختصاص داده 

است.
استاندار کرمان با بیان این که این استان رتبه ی دوم جذب اعتبارات 
از  است،  کرده  کسب  را  کشاورزی  بخش  در  ملی  توسعه ی  صندوق 
رشد 17 درصدی استان کرمان در سرمایه گذاری حاصل از پروژه های 
صنعتی طی سال گذشته خبر داد.  وی از افزایش 24 درصدی طول 
از دست آوردهای  دیگر  یکی  به عنوان  کرمان،  استان  بزرگ راه های 
برد و گفت: هم چنین کرمان، رتبه ی نخست کشور را در  نام  دولت 

برق دار کردن روستاها دارد. 
دولت  در  کرمان  استان  روستای   820 از  بیش  افزود:  رزم حسینی 

یازدهم، از اینترنت ُپرسرعت بهرمند شده اند. 
با  هم زمان  خصوصی  و  دولتی  طرح   526 افتتاح  به  کرمان  استاندار 
هفته ی دولت در استان کرمان خبر داد و گفت: اجرای این طرح ها، 

بیش از 13 هزار میلیارد ریال هزینه دربر داشته است.

رشد 78 درصدی 
صادرات کرمان

  بیشترین اثر ثبت جهانی ایران
در کرمان
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از  کرمان  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
دهمین  در  کرمانی  هنرجویان  افتخارآفرینی 
هنری  مهارت های  کشوری  جشنواره ی 

هنرستان های شاخه ی کاردانش خبر داد.
افزود: »محبوبه دوّرانی«  دکتر محمد محسن بیگی 
کرمان،  دو  ناحیه  از  نو  اندیشه  هنرستان  هنرجوی 
این  در  را  فرش  طراحی  رشته ی  اول  رتبه ی 

جشنواره کسب کرد.

هنرجوی  کریم سلمانی«  »حدیث  داد:  ادامه  وی 
به  موفق  نیز  رفسنجان  مرتضوی  شهید  هنرستان 
کسب رتبه ی سوم رشته ی طراحی و ساخت طال و 

جواهر در این جشنواره شد.
هنری  مهارت های  کشوری  جشنواره ی  دهمین   
 126 حضور  با  کاردانش  شاخه ی  هنرستان های 
هنرجو از 26 استان، یازدهم و دوازدهم مردادماه 

در اردبیل برگزار شد.

درمان  بهداشت،  وزیر  هاشمی،  قاضی زاده  دکتر 
از  بردسیر،  شهرستان  به  سفر  با  پزشکی  آموزش  و 
این  روان  سالمت  جامع  طرح  اجرای  نحوه ی 
شهرستان بازدید کرد. رییس شبکه و مرکز بهداشت 
گفت:  بازدید  این  حاشیه ی  در  بردسیر  شهرستان 
در  پایلوت  به صورت  روان،  سالمت  جامع  طرح 
سه شهرستان کشور شامل بردسیر در استان کرمان، 
قوچان در استان خراسان رضوی و اسکو در استان 

آذربایجان شرقی اجرا می شود.
از  این طرح  این که  به  اشاره  با  برهانی  حبیب اهلل 
اسفند سال گذشته در شهرستان بردسیر با بازسازی 
و تجیهز بخش سالمت روان و ارائه ی خدمات به 
بیماران مبتال به اختالالت روانی به صورت سرپایی 
و  اعصاب  بخش  راستا  این  در  افزود:  شد،  آغاز 
سال  در  تخت   10 با  نیز  بردسیر  بیمارستان  روان 
گذشته بهره برداری شد. وی یادآور شد: از زمان 
اجرای طرح جامع سالمت روان به صورت پایولت 

و  شناسایی  بیمار   1700 شهرستان،  این  در 
نظر  زیر  که  شده  تشکیل  پرونده  آن ها  برای 
و  درمانی  دارویی،  خدمات  روان پزشک، 
شبکه  رییس  می کنند.  دریافت  را  مشاوره ای 
یادآور  بردسیر  شهرستان  بهداشت  مرکز  و 
شد: در این طرح جمعیت 15 تا 64 ساله شهر 
بردسیر توسط مراقب های سالمت بیماریابی و 
موارد مثبت در ابتدا به مرکز سالمت جامع و 
داده  ارجاع  روان  سالمت  مرکز  به  آن جا  از 

می شوند.
برهانی با اشاره به این که در طرح جامع سالمت 
خدمات  ارائه ی  ویزیت،  و  مشاوره  کار  روان، 
فردی  مشاوره های  بستری،  از  بعد  ترخیص 
به وسیله ی  بیماران  برای  تلفنی  پی گیری  و 
می شود،  انجام  مرکز  این  در  روان  مشاوران 
نفر  بردسیر، 75 هزار  خاطرنشان کرد: شهرستان 
هشت  بیمارستان،  یک  دارای  و  دارد  جمعیت 

مرکز بهداشتی درمانی و شش پایگاه سالمت شهری 
است. الزم به ذکر است؛ وزیر بهداشت و استاندار 
از  بردسیر،  شهرستان  به  سفر  ادامه ی  در  کرمان 

بیمارستان قائم بازدید کردند.
با  را  پزشکی  علوم  دانشگاه های  کرمان،  استاندار 

بخش اقتصادی آشنا کرد

گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
با  را  پزشکی  علوم  دانشگاه های  کرمان  استاندار 

مقوله های اقتصادی و اقتصاد کالن آشنا کردند.
کارگروه  در  هاشمی  قاضی زاده  سیدحسن  دکتر 
بیان  با  کرمان  استان  غذایی  امنیت  و  سالمت 
روز  بازدیدهای  در  اقدام  این  تاثیرات  این که 
پروژه های  افزود:  شد،  مشاهده  خوبی  به  جاری 
بسیار ارزشمندی در استان کرمان انجام شده که 

چهره ی خدمات را تغییر خواهند داد.
وی ادامه داد: استاندار کرمان شعار اعتدال ریاست 
جمهوری را به خوبی اجرایی کرده اند و همه ی 

مسئوالن استان کرمان در این مسیر هم راه هستند و 
باید توجه داشته باشیم که راه صحیح همین است.
تاکید  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
کرد: استان کرمان در راستای برگزاری کارگروه 
برتر  استان های  جزء  نیز  غذایی  امنیت  و  سالمت 
بیان  هاشمی  می رود.قاضی زاده  شمار  به  کشور 

کم بود  بیمارستانی،  تخت های  بخش  در  کرد: 
دارد  وجود  کرمان  استان  و  کشور  در  جدی 
کرمان  استان  جنوب  به ویژه  شهرستان ها  در  که 
مشکل جدی تر است. وی افزود: اگر بخواهیم به 
مشکلی  کنیم،  حرکت  مسیر  این  در  گذشته  مانند 
استانداردهای  به  رسیدن  برای  و  نمی شود  حل 

منطقه ای، 50 سال زمان نیاز خواهیم داشت.
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
جبران  برای  قانونی  مسیر  از  ثروت  خلق  با  باید 
استان  در  بیمارستانی  تخت های  کم بودهای 
جلب  بر  هاشمی  قاضی زاده  شود.  اقدام  کرمان 
کرد  تاکید  سالمت  حوزه ی  در  سرمایه گذاری 
ایشان  کرمان،  استاندار  با  دیداری  در  گفت:  و 
خواستند که اختیارات را به استانداری یا ریاست 
این  از  که  کنیم  واگذار  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دو  شد:  یادآور  وی  کردیم.  استقبال  پیش نهاد 
کرمان  استان  جنوب  در  و  بم  در  بیمارستان 
در  که  مانده اند  باقی  نیمه تمام  به صورت 
سال جاری برای تکمیل آن ها اقدام خواهد 

شد.
به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
تعیین مراقب سالمت به ازای هر سه هزار نفر 
نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام  در کشور 
بیماری های  تا  می شود  انجام  منظور  این  به 

غیرواگیر در کشور کنترل شود.
بیش  این که  بیان  با  هاشمی  قاضی زاده 
از  ناشی  کشور،  مرگ های  درصد   70 از 
بیماری های غیرواگیر است، گفت: با کنترل 
از هزینه های  غیرواگیر، بخشی  بیماری های 

درمانی کنترل می شود. 
هزار   12 هر  ازای  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
نفر یک پایگاه بهداشتی، باید در کشور ایجاد 
شود و به ازای هر 45 تا 50 هزار نفر نیز باید 
یک مرکز جامع خدمات سالمت در کشور 

راه اندازی شود.
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم چنین 
واکسن  تامین  برای  پیش بینی ها  کرد:  تاکید 
آنفلوآنزا باید در استان کرمان انجام گیرد و افراد 
در آستانه ی خطر از جمله کودکان و زنان باردار 

آن را دریافت کنند.

افتخارآفرینی هنرجویان کرمانی در جشنواره  مهارت  

 

 

 

 

 

بازدید وزیر بهداشت از 
اجرای طرح سالمت روان 
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صنایع  سازمان  مجلس  و  استان ها  امور  مدیر 
گفت:  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
در  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  کرمان  استان 
به صنایع  و خدمات  زمین  واگذاری  زمینه ی 

کوچک رتبه ی اول کشور را دارد.
روز  بزرگ داشت  آیین  در  جعفری  علی رضا 
هیات مدیره ی  با  دیدار  در  کوچک  صنایع 
در  گفت:  کرمان  استان  مطبوعات  خانه ی 
1491  واحد بهره برداری شده ی شهرک های 
صنعتی استان کرمان برای 23 هزار و 690 نفر 
اشتغال ایجاد شده است. وی خاطرنشان کرد: 
در  صنعتی  ناحیه ی  و  شهرک   43 مجموع  از 
و  استان کرمان  در 40 شهرک  فعالیت  حال 

ناحیه واگذاری زمین انجام می شود.
صنایع  سازمان  مجلس  و  استان ها  امور  مدیر 
افزود:  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
در  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  کرمان  استان 
به صنایع  و خدمات  زمین  واگذاری  زمینه ی 

کوچک رتبه ی اول کشور را دارد. 
صنایع  سازمان  حمایتی  نقش  به  جعفری 
صنایع  از  صنعتی  وشهرک های  کوچک 
کوچک اشاره کرد و گفت: اگر به متخصصان، 
ارزش و بها داده شود، شاهد رشد و بالندگی 
آن  نمونه ی  که  بود  خواهیم  صنعت  بخش 
در  تولیدی  واحدهای  برخی  موفقیت 
است.  کرمان  استان  صنعتی  شهرک های 
رسانه ها  و  مطبوعات  نقش  کرد:  تاکید  وی 
استان  صنایع  در  سرمایه گذاری  جذب  برای 
با  آشنایی  راه  بهترین  و  دارد  اهمیت  بسیار 

دولت،  اهداف  پیش برد  و  سرمایه گذاری 
رسانه ها و مطبوعات هستند.

استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
شهرک  دو  گفت:  نشست  این  در  نیز  کرمان 
بهره برداری  به  آینده  سال  چند  تا  نیز  دیگر 
می رسد و در شهرک هایی که به بهره برداری 
مجید  نداریم.  زیرساخت  کمبود  رسیده اند، 
شهرک های  زیرساخت های  افزود:  غفاری 
رشد  امید  و  تدبیر  دولت  در  استان  صنعتی 

خوبی داشته است. 
وی با اشاره به تامین زیرساخت های شهرک ها 
را  برنامه هایی  گفت:  استان  صنعتی  نواحی  و 
شهرک ها  صنعتی  پساب  از  استفاده  مورد  در 
انجام داده ایم و در شهرک های صنعتی استان 
راکد   87 سال  از  که  تصفیه خانه  سه  کرمان 

مانده بود را به بهره برداری کامل رساندیم .
استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
بیان کرد: مشکالت واحدهای صنعتی  کرمان 
استان که باالی  60 درصد پیش رفت فیزیکی 
ستاد  جلسه ی  در  و  جمع بندی  داشته اند، 

اقتصاد مقاومتی ارایه شده است. 
برنامه های حمایتی حوزه ی صنایع  به  غفاری 
اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  کوچک 
کوچک،  صنایع  در  شبکه ای  توسعه ی  مدل 
توسعه ی بازار صادراتی محصوالت و آموزش 
سه هزار نفر در استان از مهم ترین پروژه های 
اقتصاد مقاومتی سال 95 شرکت شهرک های 

صنعتی کرمان محسوب می شوند. 

 کرمان، رتبه اول 
در واگذاری زمین

 و خدمات

نمایندگان  در دهمین نشست هیات 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی 
آرا  حداکثر  کسب  با  طبیب زاده، 
انتخاب  اتاق  این  رییس  به عنوان 
شد. پس از این که مهندس  محسن 
سمت  از  کسالت  به دلیل  جالل پور، 
رییس و عضو هیات نمایندگان اتاق 

نمایندگان  هیات  نشست  دهمین  کرد،  استعفا  کرمان 
به منظور انتخاب رییس و اعضای هیأت رییسه ی پارلمان 

بخش خصوصی استان کرمان برگزار شد.
رییس،  به عنوان  طبیب زاده،  سیدمهدی  نشست  این  در 
جالل مآب  محمد  اول،  نایب رییس  سیاوشی،  مهدی 
و حمید  رشیدفرخی خزانه دار  محسن  دوم،  نایب رییس 
پایان  تا  رییسه،  هیأت  دبیر  به عنوان  عزت آبادی پور 
هشتمین دوره ی فعالیت هیأت نمایندگان انتخاب شدند.

 

به عنوان  نیز  علوی  سیدمحمدابراهیم  است؛  گفتنی 
نمایندگان  هیات  در  اتاق کرمان  نماینده ی  سیزدهمین 

اتاق ایران معرفی شد.
هم چنین پیش از این محمدحسین اکبری، به جمع هیأت 
انتخابات  در  بود. وی  یافته  راه  کرمان  اتاق  نمایندگان 
بازرگانی  گروه  در  نمایندگان،  هیات  دوره ی  هشتمین 
از  استعفای محسن جالل پور  با  بود که  عضو علی البدل 

این گروه، محمدحسین اکبری، جانشین وی شد.

معرفی رییس جدید
 اتاق کرمان 
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سامانه سانپا توسط سورنا، شرکت مستقر در پارک علم 
و فناوری استان کرمان راه اندازی گردید.

سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد 
مقاومتی استان کرمان ) سانپا( توسط برنامه نویسان و 
در  مستقر  سورنا  فناوری  مهندسی  شرکت  متخصصان 
پیاده  و  طراحی  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک 
توسط   95 شهریور  ششم  تاریخ  در  و  گردیده  سازی 
رییس  محترم  معاون  فر،  سلطانی  دکتر  آقای  جناب 
جمهور و  نماینده عالی هیات دولت رونمایی گردید .

شرکت مهندسی فناوری سورنا از شرکت های مستقر 
فناوری  خدمات  مرکز  و  فناوری  و  علم  پارک  در 
خدمات  در  پیشرو  های  شرکت  از  و  کار  و  کسب 
مهندس  باشد.  می  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
فناوری  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  بهایی  شیخ  عابد 
سورنا و مدیر پروژه طراحی سامانه سانپا در خصوص 
استقرار  گفت:  اقتصاد  های  پروژه  مدیریت  ضرورت 
یک نظام هدف مند در خصوص مدیریت پروژه های 
اقتصاد مقاومتی قادر است دانش الزم جهت هدایت 
نموده؛  ایجاد  مربوطه  را در صنعت  و مدیریت آن ها 
ها؛  پروژه  صحیح  هدایت  و  برنامه ریزی  بر  عالوه 
میزان نزدیکی عملیات به اهداف سازمانی را مشخص 
نمایدکه در نهایت منجر به شتاب بخشیدن به پیشرفت 
کشور و حرکت در مسیر تحقق آرمان های بلند نظام 

اسالمی می گردد.
عنوان  به  سورنا  فناوری  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
نظیر  هایی  پروژه  نمود:  عنوان  سانپا  سامانه  طراح 
راهبردی  محصوالت  خوداتکایی  ضریب  افزایش 
نیروگاه های آبی و  از  برداری  بهره  کشور، تکمیل و 
فرعی  های  شبکه  تکمیل  و  احداث  کشور،  در  گازی 

تعامالت  گسترش  برنامه  تدوین  زهکشی،  و  آبیاری 
اقتصادی بین المللی و اجرای آن، توسعه سامانه های 
های  خوشه  های  کنسرسیوم  توسعه  آبیاری،  نوین 
افزایش ضریب خوداتکایی در حمل و  کسب و کار، 
و  کوچک  نمونه های  دیگر  مثال  صدها  و  ریلی  نقل 
بزرگی از طرح ها و پروژه های ملی هستند که اجرا، 
اداره و بهره برداری آنها جز با به کار بستن روش های 
شیوه  به  اتکا  و  نبوده  پذیر  »امکان  پروژه  مدیریت   «
های مدیریت سنتی جهت انجام بهینه آنها کفایت نمی 
کرد؛ از همین رو نیاز به طراحی بومی سامانه ارزیابی 
با سفارش و  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  بر  نظارت  و 
تاکید استاندار کرمان و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد 
اقتصاد  فرماندهی  شورای  جلسه  در  استان  مقاومتی 
نویسی و اجرای  برنامه  مقاومتی مطرح گردید و کار 
سامانه با تشخیص مدیران ارشد دبیرخانه ستاد با عنایت 

به شرکت مهندسی فناوری سورنا محول گردید .
مهندس عابد شیخ بهایی در ادامه تاکید کرد که این 
از  برآمده  علمی،  و  بومی  الگویی  واقع  در  سامانه 
تخصص و تعهد و بصورت سفارشی و اختصاصی برنامه 
نویسی، طراحی و پیاده سازی شده و متناسب با نیازها، 
پتانسیل ها و وضعیت امروز و فردای کشور است. وی 

سانپا  هوشمند  سامانه  تشریح  به  ها  صحبت  ادامه  در 
زمان  برای  سانپا  سامانه  از  نمود:  عنوان  و  پرداخته 
بندی و همین طور کنترل پروژه های مصوب اقتصاد 
زیربنایی،  های  پروژه  در  شود.  می  استفاده  مقاومتی 
نوع  هر  و  پتروشیمی  کشاورزی،  صنعتی،  عمرانی، 
طور  به  آن  در  مختلف  های  فعالیت  که  دیگر  پروژه 
منظم انجام می شوند می توان از سامانه کنترل پروژه 
) سانپا ( برای زمان بندی کالن پروژه ها، کنترل پروژه 
ها، تعیین پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه ها، 
ذی نفعان پروژه ها، برآورد هزینه و بودجه تخصصی 
ترسیم  نهایت  در  و  پیشرفت  روند  و  ها  پروژه  آن  به 
ساختار شکست کار پروژه )  WBS( استفاده نمود. وی 
تصریح نمود که مدیریت پروژه های اقتصاد مقاومتی 
تکنیک های  و  ابزار  مهارت ها،  دانش،  گیری  کار  به 
الزم در اجرای فعالیت ها به منظور رفع نیازها و تامین 

مؤلفه های سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.
که  این  بیان  با  سورنا  اطالعات  فناوری  شرکت  مدیر 
های  پروژه  بر  نظارت  و  ارزیابی  مدیریت،  سامانه 
اقتصاد مقاومتی)سانپا( یک عامل اساسی و تعیین کننده 
در موفقیت پروژه ها است که یک نقش محوری در 
پایه  های  تحلیل  افزود:  کند  می  ایفا  ها  پروژه  رشد 
در  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه  تک  تک  ابتدایی  و 
طراحی  سپس  گرفته،  انجام  پروژه  مقدماتی  مرحله 
و  فازها  فعالیتها،  تا  شود  می  انجام  ریزی  برنامه  یک 
مدون  استراتژی  یک  و  شوند  مشخص  ها   زیرپروژه 

جهت تکمیل فعالیت ها تعریف می شود.
و  ها  پروژه  سامانه   این  در  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
فازهای عملیاتی با همه پیش نیازها و پس نیازهایش به 
طور خاص پیگیری می شوند. کنترل و نظارت پروژه 

راه اندازی سامانه نظارت 
و  ارزیابی پروژه های

 اقتصاد مقاومتی
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ها همزمان با اجرای برنامه انجام می شود تا کلیه 
فرصت های ممکن و تهدیدهای احتمالی شناسایی 
تا در نهایت به فاز پایانی و بهره برداری پروژه ها 
پروژه  مدیران  مراحل  این  همه  در  گردد.  ختم 
عبارت  به  کند،  می  ایفا  ای  کننده  تعیین  نقش  ها 
دیگر مدیر پروژه ها روند مراحل فوق را تایید و به 

مرحله اجرا نزدیک می کنند.
مهندس شیخ بهایی عنوان نمود که سیستم و نرم افزار 
مدیریت و کنترل پروژه سانپا، در اجرای این مهم 
از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه 
بهره می گیرد و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند 
برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع 
و نیروی انسانی تبدیل گردیده است و اساس کار 
روی  بر  سانپا  سامانه  ابتدا  که  است  صورت  بدین 
یک سرور مرکزی متصل به اینترنت نصب شده و 
در هر زمان و در هر مکان قابل دسترسی می باشد. 
وی در ادامه عنوان کرد: نرم افزار کنترل پروژه به 
صورت Server Side عمل نموده و بصورت کامل 
و  است  پیاده سازی گردیده  و  اجرا  بر روی وب 
پروژه  هر  به  مربوط  الزم  اطالعات  وارد کردن  با 
ها  پروژه  این  ارتباط  انتخاب  پروژه،  نوع  از  اعم 
برنامه ملی و طرح های مصوب ستاد  از  با هریک 
همچنین  مقاومتی،  اقتصاد  مدیریت  و  راهبردی 
استانی، حجم کل  متناظر  و  ملی  پیشنهادی  پروژه 
پروژه، پیش نیازها و مفروضات و ذی نفعان پروژه، 
زمان بندی کالن و فازهای عملیاتی اصلی، بودجه، 
این  بین  ارتباط  کردن  مشخص  و  پروژه   ساختار 
فعالیت ها را بطور کامل در سامانه سانپا ثبت می 

گردد. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت 
ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمانبندی می کند 
اتمام  به  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  پروژه  که 
مشخص  افزار  نرم  این  که  است  ذکر  قابل  برسد. 
می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید 
شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند این سامانه 
بصورت هوشمند، مدیریت تمام مراحل یک پروژه 
از برنامه ریزي تا تکمیل و انتقال گزارش هاي نهایي 
را در بر مي گیرد و در هر لحظه استاندار به عنوان 
استان،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رییس 
استان  مجری  های  دستگاه  روسای  و  فرمانداران 
بر  پیشرفت تک تک پروژه ها  از روند  توانند  می 
اساس درصد پیشرفت پروژه ها، وزن فعالیت ها و 
بندی  زمان  برنامه  از  تر  عقب  یا  جلوتر  پروژهای 
در  ها  دستگاه  کلیه  اینکه  ضمن  نمایند.  کنترل  را 
مشکالت  توانند  می  پروژه  اجرای  از  مرحله  هر 
جهت  سامانه  طریق  از  مستند  بصورت  را  خود 
بررسی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح 
دستگاه  از  هر یک  تعامالت  این شکل  به  و  نمایند 
های مجری با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
سطح استان انجام می پذیرد. از سوی دیگر کلیه 
ماهانه  و  روزانه، هفتگی  ثبت  به  مکلف  ها  دستگاه 
فازهای عملیاتی  و  پروژه ها  پیشرفت کلیه  درصد 
پروژه  اطالعات  دائمی  روز رسانی  به  و  سامانه  در 

ها خواهند بود.
عملیاتی،  باالی  سرعت  سورنا  شرکت  مدیرعامل 
پروژه،  قابل درک  زمانبندی  و  اثربخش  مدیریت 
 ، ها  پروژه  کلیه  کنترل  و  مدیریت  یکپارچگی 
عملیاتی،پشتیبانی  فازهای  و   ها  زیرپروژه 
سریع،  بهر ه وری  وابسته،کسب  وظایف  از 
موجود،  اطالعات  کارگیری  به  قدرت 
و  حرفه ای  جدول های  و  نمودار   ها  ایجاد 
کارا، نظارت بهتر بر منابع سازمانی و مالی 
پیشرفت  مقایسه  جهت   S نمودار  ارایه  و 
واقعی و هدف برای هر پروژه را از دیگر 
عنوان  سانپا  سامانه  عمومی  خصوصیات 

کرد.
ارایه  پیشرفت،  درصد  نمایش  افزود:  وی 
گانت چارت، برخط بودن کلیه رویدادها، 
کلیه  بر  بر خط  و  فراگیر   ، آسان  مدیریت 
دقیق  تعریف  ها،  زیرپروژه  و  ها  پروژه 
ثبت  کاربران،  دسترسی  سطوح  مدیریت 
و  پروژه  با  مرتبط  فعالیتهای  و  وظایف 
ازکلیه   Log ثبت  امکان  عملیاتی،  فازهای 
در  ها، سهولت  دستگاه  عملکرد  و  پروژها  
تعریف و مدیریت و نظارت پروژه ها، ثبت 
پروژه  با  مرتبط  فعالیتهای  و  اطالعات  کلیه 
ثبت  ها،  فایل  جلسات،  وظایف،  قبیل  از 
مرتبط  اجرایی  اشکاالت  و  مشکالت  کلیه 
بر  به صورت  گروهی  کار  انجام  پروژه،  با 
مشکالت  مستندات  بارگزاری  امکان  خط، 
پروژه جهت  با  مرتبط  اجرایی  اشکاالت  و 

طرح و بررسی در ستاد استان یا کشوری، دریافت 
بر  لحظه  به  لحظه  کنترلی  و  مدیریتی  گزارشات 
اساس پروژه ، زیر پروژه و فازهای عملیاتی ، وزن 
هر عملیات ها، درصد پیشرفت و تاریخ اتمام پروژه 
و  اجرایی  دستگاه  هر  به  مربوط  های  پروژه   ، ها 
زمان  برنامه  اساس  بر  را  ها  پروژه  اجرای  روند 
بندی از مهمترین ویژگی که سانپا را از سایر سیستم 
متمایز  پروژه  و کنترل  افزاری مدیریت  نرم  های 
می کند و کاربری ساده، بهره برداری آن را برای 
تمامی عوامل دیگر در پروژه از جمله کارکنان و 

مدیران میسر می سازد.
مدیر عامل شرکت مهندسی فناوری سورنا یادآور 
شد که کاربران سامانه نظارت و ارزیابی بر پروژه 
های اقتصاد مقاومتی استان )سانپا(، استاندار محترم 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رییس  عنوان  به  کرمان 
بودجه  و  برنامه  سازمان  مدیران  استان،  مقاومتی 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  دبیرخانه  عنوان  به  استان 
کل  ادارات  مدیران  فرمانداران،  استان،  مقاومتی 
اعم  دولتی  های  سازمان  مدیران  ها،  شهرستان  و 
علوم  دانشگاه  مدیران  شهرداران،  استانداری،  از 
پزشکی استان، صدا و سیما، پارک علم و فناوری، 
پروژه  مدیران  و  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد 
خصوصی(  بخش   ( توسعه  مثلث  با  مرتبط  های 
نمود  عنوان  ادامه  در  همچنین  وی  باشند.  می 
انتظارات  سانپا  سامانه  از  استفاده  با  می توان  که 
واقعی از پروژه های اقتصاد مقاومتی را از طریق 
منابع و مدیریت  زمانبندی،  تخصیص  برنامه  ایجاد 
بودجه پروژه با مجریان و ذی نفعان پروژه ها در 
با  می توان  نیز  را  پروژه  زمانبندی  گذاشت.  میان 
ردیابی  برای  نرم افزار  این  در  موجود  ابزار   های 
علل وقایع تاخیر در اجرا یا بهره برداری از یکایک 
بندی  زمان  برنامه  از  که  هایی  برنامه  و  ها  پروژه 

جلوتر یا عقب تر هستند، درک نمود.
سانپا  سامانه  که  کرد  بیان  بهایی  شیخ  مهندس 
به  گام  برنامه ریزی  برای  مناسب  بسیار  رابطی 
فیزیکی  فرایند   های  انجام  به  که  است  پروژه  گام 
برای  سامانه  این  شایانی می کند.  ها کمک  پروژه 
است  سفارشی شدن  قابل  مختلف  متدولوژی    های 
و به برنامه ریزان پروژه از طریق ایجاد یک پروژه، 
و  به  پی گیری  منابع،  تخصیص  و  فعالیت  تعریف 
نتایج  گزارش  و  پروژه  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه 

حاصله کمک می کند.
این کارشناس حوزه فناوری اطالعات خاطر نشان 
ساخت: سامانه نظارت و ارزیابی پروژه های اقتصاد 
مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یک 
پروژه ها می  برای مدیریت کلیه  بلندمدت  تدبیر 

باشد. 
با عنایت به این که استان کرمان به عنوان پایلوت 
اقتصاد مقاومتی کشور شناخته و معرفی شده است 
امید آن وجود دارد که به توان این سامانه را در 
سطح  در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  سطح 

ملی نیز تسری بخشید.
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فضای  امروز  گفت:  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
کسب و کار کشور، آفت سرمایه گذاری شده و در این راستا باید 
سرمایه گذاری  منابع  تامین  استان  مدیران  دغدغه ی  بیش ترین 
بر  تاکید  با  استان  اداری  شورای  در  امیری  حسین  دکتر  باشد. 
بدون  جدید  دوره ی  در  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  این که 
هیچ نگاه سیاسی در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی با دولت 
همکاری خواهد کرد، افزود: توسعه ی استان در چهارچوب مثلث 
توسعه ی اقتصادی خط قرمز ماست و هیچ اختالفی در این زمینه 

نداریم.
جنوب  و  شمال  در  متوازن  توسعه ی  به دنبال  این که  بیان  با  وی 
استان هستیم، خاطرنشان کرد: همه باید بپذیرند اگر استان توسعه 
افتخار  مایه ی  کند،  پیدا 
همه ی ساکنان آن خواهد 

بود.
زرند  مردم  نماینده ی 
مجلس  در  کوهبنان  و 
تشکر  با  اسالمی  شورای 
تفویض  به خاطر  دولت  از 
اختیارات به استان کرمان 
کنیم  تالش  باید  گفت: 
اختیارات  تفویض  این  تا 
برای  خوبی  سرآغاز 
استان  توسعه ی  و  تحول 

کرمان باشد.
دکتر امیری افزود: قطعا این تفویض 
مسیر  کردن  کوتاه  به  اختیارات 
سرمایه گذاری، کاهش امضاهای زائد 
و وقت گیر و بهبود فضای کسب و کار 
کمک خواهد کرد. وی یادآور شد: 
مدیریت  در  تحول  و  اختیارات  این 

باید در استان کرمان به صورت پایلوت اجرا شود که منجر به تغییر 
در سبک مدیریتی و نگاه به مدیریت شود.  نایب رییس کمیسیون 
امروز فضای  متاسفانه  اسالمی تصریح کرد:  انرژی مجلس شورای 
کسب و کار کشور، آفت سرمایه گذاری شده و در این راستا باید 
بیش ترین دغدغه ی مدیران استان تامین منابع سرمایه گذاری باشد.

کار  و  کسب  فضای  شاخص های  این که  به  اشاره  با  امیری  دکتر 
استان رو به بهبود است، گفت: رفع چالش های موجود واحدهای 
اقتصاد  راستای  در  باید  که  است  مواردی  از  صنعتی  و  تولیدی 

مقاومتی به آن توجه کرد.
گرو  در  مقاومتی  اقتصاد  عملی شدن  و  اقتصادی  رونق  افزود:  وی 
رونق تولید و مصرف است. رییس مجمع نمایندگان استان کرمان، 
ایجاد بازار مصرف به ویژه برای واحدهای کوچک و خرد را از مسائل 
مهم در حوزه ی اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: در جنوب 
استان محصوالتی داریم که هنوز بعد از سال ها کشت آن ها تنظیم 
نشده و باید در این زمینه از ظرفیت فرودگاهی این منطقه استفاده 

شده و محصوالت صادر و قبل از برداشت برای فروش فکری شود.

معماری،  در  پایداری  و  تکنولوژی  دانشجویی  ملی  همایش  نخستین 
علمی  انجمن  و  فناوری  و  پژوهش  معاونت  حوزه  همت  به  و  شهرسازی 
کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شهرسازی   و  معماری  هنر  دانشکده  
برگزار شد. این همایش با شرکت بیش از 300 نفر محقق، استاد دانشگاه، 
تولید  و  فعال عرصه ساخت  استان کرمان،  نظام مهندسی  اعضای سازمان 
میزبانی  به  کشور  های  دانشگاه  دانشجویان  و  ساختمانی  مصالح  مسکن، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان برگزار شد.
در ابتدای این همایش ملی دانشجویی دکتر عباس مسعودی رئیس دانشکده 
و  مدعوین  به  مقدم  خیر  کرمان ضمن  واحد  شهرسازی   و  معماری  هنر، 
شرکت کنندگان ،هدف از برگزاری این همایش را آشناسازی دانشجویان، 
فناوریهای نوین  با  استادان و صاحب نظران مسکن، معماری و شهرسازی 
ساخت و ساز و یافتن را هکارهای تعامل تکنولوژی و پایداری عنوان  کرد. 
رئیس دانشکده هنر و معماری واحد کرمان بیان این که این همایش در  دو 
پنل سخنرانی و ارائه مقاالت  برگزار شد افزود:»دربخش سخنرانی، آقای 
دکتر ناطقی الهی استادیار پژوهشکده بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی 
سازه  به عنوان سخنران اول در رابطه با معماری، عمران ، شناخت سازه و 
کالبد اصلی ساختمان به ایراد سخن پرداختند و دکتر وحید قبادیان رئیس 
دانشگاه ازاد اسالمی واحد امارات  در رابطه با شهرهای پایدار سخنرانی 

کردند«. 
دکتر مسعودی با اشاره به امتیاز نشر مقاالت برتر همایش 

 Design Builder 

51:51  5331 تير 3 پنجشنبه  

 
 

 

همایش 
فناوری و پایداری درمعماری 

شهرسازی  و عمران

در نشریات معتبر داخلی و ادامه داد: »از مجموعه مقاالت رسیده به 
دبیرخانه همایش، تعداد 114 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفت 
و از این تعداد  10 مقاله به صورت سخنرانی و 30 مقاله بصورت پوستر 

ارائه شد«.
وی گفت:» این همایش در سه محور، معماری، شهرسازی و عمران 
شرکت  معتبر  گوهی   ، کنندگان  شرکت  کلیه  به  و  شد  برگزار 
برگزاری  با  همزمان  است  ذکر  شایان  گردید.«  اعطا  همایش  در 
 Design افزار  نرم  های   عنوان  با  آموزشی  کارگاه   3 همایش  این 
Builder ،طراحی و ساخت پارامتریک)مقدماتی( و طراحی و ساخت 

پارامتریک)پیشرفته( برگزار شد.

دغدغه  اصلی 
مدیران کرمان 
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سامانه های  ازطریق  تولیدشده  الکتریکی  انرژی  فروش  و  نصب  با   
خورشیدی توسط روستاییان، انگیزه ی سکونت و اشتغال در روستاها تقویت 

می شود.
در  مجلس  انرژی  کمیسیون  نایب رییس   
استان  نمایندگان  حضور  با  که  مراسمی 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمان 
کشور،   روستایی  برق رسانی  طرح  مجری 
فرمانداران  استاندار،  عمرانی  معاون 
مدیران  و  معاونان  مدیرعامل،  استان، 
استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

کرمان برگزار شد، با تاکید بر تغییر نگاه در صنعت برق گفت: باید عالوه بر 
کیفیت بخشی به تولید برق، نگاه مان نگاهی تولیدی و اقتصادی به مقوله ی 

برق باشد.
در  زیست محیطی  مسائل  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  امیری  حسین  دکتر 
پاک  انرژی  از  استفاده  بحث  هدف،  این  تحقق  برای  گفت:  برق  تولید 

می شود  مطرح  خورشیدی  و 
کرمان  استان  خوش بختانه  و 
در  باالیی  بسیار  ظرفیت  و  زمینه 
در  خورشیدی  انرژی  دریافت 

سطح دنیا دارد.
 وی با اشاره به مصوبه ی وزارت 
تضمینی  خرید  بر  مبنی  نیرو 
و  سرمایه گذاران  از  برق 
الکتریکی  انرژی  تولیدکنندگان 
خورشیدی  سامانه های  ازطریق 
انرژی  فروش  و  نصب  با  گفت: 

الکتریکی تولیدشده ازطریق سامانه های خورشیدی توسط روستاییان، 
عالوه بر آن که انگیزه ی سکونت و اشتغال در روستاها تقویت می شود، نگاه 
تولیدی و اقتصادی به صنعت برق ازسوی روستاییان شکل خواهد گرفت. 
نماینده ی مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: در برنامه ی ششم توسعه ی کشور 
هر جا که نیاز به توسعه ی شبکه، استفاده از انرژی های 
حمایت  مجلس  باشد،  برق  کردن  اقتصادی  و  پاک 

خواهد کرد.
کمیسیون  رییس  پورابراهیمی،  محمدرضا  دکتر 
مراسم  این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
با نصب سامانه های خورشیدی منازل  از آغاز طرح تولید انرژی الکتریکی 
مسکونی روستاییان خبر داد و گفت: امیدواریم با این اقدام عالوه بر تولید 
برای  را  نفس  عزت  و  درآمد  اشتغال،  پاک،  انرژی های  از  استفاده  با  برق 

روستاییان به ارمغان آوریم.
این مراسم هم چنین دکتر  گفتنی ست در 
مردم  نماینده ی  زاهدی،  محمدمهدی 
مردم  نماینده ی  محمدی  راور،  و  کرمان 
رفسنجان و انار و اسدی، نماینده ی مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  شهربابک 
صورت گرفته  تالش های  از  تقدیر  ضمن 
افزایش  و  روستاها  به  برق رسانی  امر  در 
و  نظرات  بیان  به  مردم  اجتماعی  رفاه 
برق  تامین  مورد  در  خود  دیدگاه های 
خورشیدی  سامانه های  ازطریق  روستاها 

پرداختند.

 

 

 

 

 

امور  معاون  حسینی نژاد  مهندس 
صنعت،  سازمان  معدنی  صنایع  و  معدن 
از  پس  کرمان  استان  تجارت  و  معدن 
با  و  سلطانی زاده  محمود  مهندس  استعفای 
و  معدن  صنعت،  وزیر  ازسوی  حکمی  ابالغ 
عهده  بر  را  سازمان  این  سرپرستی  تجارت، 

گرفت.
سابق  رئیس  زاده  سلطانی  محمود  مهندس 
در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
حسینی نژاد  معارفه ی  و  خود  تودیع  آیین 
با  این سازمان که  به عنوان سرپرست جدید 
حضورگواران، قائم مقام معاونت منابع انسانی 
اصالنی،  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

این  کارکنان  از  جمعی  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  مشاور 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  باهنر  شهید  ساختمان  محل  در  سازمان 

استان کرمان برگزار شد، گفت: اینجانب در چند 
استعفای  داشتم  که  گرفتاری  به دلیل  گذشته  ماه 
کرمان  استاندار  و  وزارت  عالی  مقام  به  را  خود 
داشتم. وی  اصرار  استعفای خود  بر  و  ارائه کردم 
سازمان  برای سرپرست جدید  موفقیت  آرزوی  با 
خاطرنشان  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کرد: از استاندار کرمان برای لطف شان در به ثمر 

رساندن استعفایم تشکر می کنم؛ ایشان در حق من و سازمان لطف کردند.
مختلف  بخش های  عملکرد  از  کاملی  گزارش  ارائه ی  با  سلطانی زاده 
سازمان در طول دوران مدیریت خود ادامه داد: رتبه ی این سازمان در 
بین 32 استان کشور و در سال 92 برابر با 27 بوده که طی حدود سه سال 

فعالیت دولت تدبیر و امید به رتبه ی سوم صعود کرده است.

قائم مقام   
هم  وزیر  معاون 

گفت:  مراسم  این  در 
از  سلطانی زاده  مهندس 
بهترین مدیران در سطح 
بودند  کشور  استان های 
وی  صحیح  مدیریت  و 
سه  در  سازمان  این  در 
کسی  بر  گذشته  سال 
گواران  نیست.  پوشیده 
صنعت،  وزیر  کرد:  بیان 
با  تجارت  و  معدن 
مخالفت  ایشان  استعفای 

کردند؛ اما با اصرار سلطانی زاده سرانجام استعفای وی پذیرفته شد.
وی افزود: پس از آقای سلطانی زاده، مهندس حسینی نژاد معاون وی که 
یکی از نیروهای متخصص در این 
سازمان  مدیریت  است،  سازمان 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کرمان را بر عهده خواهد گرفت. 
مهندس  مراسم،  این  پایان  در 
سرپرست  به عنوان  حسینی نژاد 
و  معدن  صنعت،  سازمان  جدید 
تجارت استان کرمان منصوب و از خدمات و زحمات مهندس سلطانی زاده 
شد.  تقدیر  صادقانه  خدمت  سال  سه  به خاطر  سازمان  این  سابق  رئیس 
گفتنی ست مهندس حسینی نژاد پیش از این به مدت سه سال معاونت امور 
معادن و صنایع معدنی و قبل از آن معاونت امور صنایع سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان کرمان را عهده دار بود.

معرفی سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت

تاکید بر نصب سامانه های 
خورشیدی در منازل روستایی 
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برای  گفت:  کرمان  استاندار 
ورزش کاران استان کرمان که موفق 
به کسب مدال طال شوند، 50 سکه ی طال 
به  هم راه ایجاد اشتغال و تامین مسکن در نظر 
گرفته ایم. علی رضا رزم حسینی در آیین بدرقه ی 
ورزشکاران پارالمپیک 2016 استان که با حضور 
از  برخی  و  استانی  مسئوالن  فرماندار،  استاندار، 
سالن  در  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
هرچه  شد،  برگزار  استانداری  اعظم)ص(  پیامبر 
در زمینه ی ورزش و نشاط مردم فعالیت و هزینه 
آسیب های  و  درمان  از  ناشی  هزینه های  کنیم، 

اجتماهی را کاهش داده ایم.
تدوین  برای  استانداری  تالش  به  اشاره  با  وی 
سند  گفت:  استان  ورزش  توسعه ی  سند 

به  منجر  استان  ورزش  توسعه ی 
سرمایه گذاری  و  قهرمان پروری 
در رشته های ورزشی که ظرفیت 
استان  در  آن ها  در  موفقیت 

وجود دارد، می شود.
با  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
ورزش  توسعه ی  سند  تدوین 
و  ظرفیت ها  همه ی  از  استان 
فضای  حتی  استان  امکانات 
گسترش  برای  تکایا  و  مساجد 

ورزش استان استفاده می شود.
توسعه ی  سند  افزود:  رزم حسینی 

به  منجر  که  است  پایداری  سند  استان،  ورزش 
ظهور جوانان ورزش کار موفق در استان می شود 
و نام کرمان را بلند می کند. وی با تاکید بر لزوم 
شان  مناسب  گفت:  استان  ورزش   بومی سازی 
ورزش استان نیست که از ورزش کاران غیربومی 

استفاده شود.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: بودجه ی بخش 
ورزش باید برنامه ریزی شده، متمرکز و هدف دار 
به کار گرفته شود تا نتیجه ی بهتری در پی داشته 

باشد.
که  همان طور  کرد:  تاکید  رزم حسینی 
زمینه ی  در  مردم  و  مسئوالن  به همت 

اقتصاد و توسعه ی استان به سمت خوبی در حال 
حرکت هستیم و در اقتصاد مقاومتی الگویی بدیع 
اعتقاد  هم  ورزش  در  کرده ایم،  ارایه  کشور  در 
داریم می توانیم به توسعه ی مطلوب و متوازن در 
سطح استان برسیم. وی ادامه داد: اگر بانوان ما 
سالم تری  جامعه ی  و  سالم  فرزندان  باشند،  سالم 
خواهیم داشت. استاندار کرمان افزود: بانوان ما 
از حقوق خود  و خودشان  مطالبه گر شوند  باید 

دفاع کنند.
ورزش کاران  کرد:  خاطرنشان  رزم حسینی 
ورزش کاران  مشوق  و  مربی  باید  کرمانی  موفق 

جوان تر شوند. وی بیان کرد: جامعه ی ما امروز 
نیازمند الگو و بازآفرینی هویت ایرانی و اسالمی 

خودمان است.
استاندار کرمان تاکید کرد: صداوسیمای کرمان 
ورزش کاران  رقابت های  و  پارالمپیک  مسابقات 
فضای  تا  دهد  پوشش  ویژه  به طور  را  کرمانی 
در  پارالمپیک  مسابقات  روزهای  در  را  بانشاطی 
کرد:  خاطرنشان  رزم حسینی  شود.  ایجاد  استان 
کردند  ثابت  ما  معلول  و  جانباز  ورزشکاران 
و  ندارد  محدودیتی  معلول شان  ظاهر  به  جسم 
تعالی در ورزش  و  پیش رفت  قله های  می توانند 

را طی کرده و الگویی برای افراد سالم باشند.

یاد  گرامی داشت  ضمن  وی 
اگر  گفت:  دولت  هفته ی  شهدای 

کرده ایم،  کاری  ورزش کاران  برای 
زمینه ی  در  باید  و  است  بوده  وظیفه مان 

ورزش و تندرستی مردم کار کنیم.
استاندار کرمان بیان کرد: زهرا نعمتی که موفق 
به کسب سهمیه در دو بخش المپیک و پارالمپیک 
تاریخ ورزش  شده، اسطوره ی ورزش کرمان و 
کشور است. رزم حسینی افزود: همت ایشان بسیار 
باارزش است و نشان از خودباوری و خودسازی 
دارد. وی ادامه داد: خانم عشرت کردستانی هم 

استان  ورزش  برای  دیگری  افتخار 
هستند که با وجود شرایط جانبازی، 

افتخارآفرین شده اند.
این که  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
با مشورت مشاور ورزش خود، خانم 
زهرا نعمتی، هدایایی برای بدرقه و 
ورزش کاران  از  استقبال  هم چنین 
نظر  در  مدال آور  پارالمپیکی 
برای  افزود:  است،  شده  گرفته  
که  کرمان  استان  ورزش کاران 
موفق به کسب مدال طال شوند، 50 
سکه ی طال به هم راه ایجاد اشتغال و تامین مسکن 

در نظر گرفته ایم.
ایجاد  و  طال  سکه ی   40 داد:  ادامه  رزم حسینی 
مسکن،  تامین  خانه،  نداشتن  صورت  در  و  شغل 
نقره  مدال  که  است  ورزش کارانی  هدایای 
به  موفق  که  کسانی  به  افزود:  وی  کنند.  کسب 
کسب مدال برنز شوند نیز 30 سکه ی طال، شغل 
و مسکن داده خواهد شد. گفتنی ست؛ در پایان 
این مراسم هفت ورزش کار پارالمپیکی استان با 

دسته جمعی  استانی عکس  مدیران  و  استاندار 
قرآن  زیر  از  نمادین  به صورت  و  گرفتند 

رد شدند.

فراوان،  قوس های  و  کش   از  پس 
ورزش  اداره کل  سرپرست  باالخره 
شد.  مشخص  کرمان  استان  جوانان  و 
از  یک ماه  به  قریب  گذشت  از  پس 
مدیرکل  محمودی نیا،  محمود  استعفای 
و  جوانان  و  ورزش  اداره کل  سابق 
برای  مختلفی  نام های  شدن  مطرح 
و  ورزش  اداره کل  سرپرستی  تصدی 

کالنتری«  »دیبا  انجام  سر  جوانان، 
دستگاه،  این  اداری  و  مالی  معاون 
و  ورزش  اداره کل  سرپرست  به عنوان 
جوانان معرفی شد. خانم کالنتری، چند 
روزی است که به دلیل کسالت و انجام 
عمل جراحی، در حال گذران دوران 

نقاهت است.

سیامک امیرتیموری مربی مطرح والیبال استان، به دعوت فدراسیون والیبال 
کشور به عنوان مربی به عضویت کادر فنی تیم ملی »ب« کشورمان در آمد. 

امیرتیموری، مربی بین المللی و دارنده ی کاتاگوری 3 والیبال است. 
والیبال  هیات  آموزش  کمیته ی  مسئول  و  والیبال  فدراسیون  مدرس  وی 
استان است. وی سال ها به عنوان مربی و سرمربی مسئولیت هدایت تیم های 

والیبال استان در لیگ برتر و دسته اول کشور را بر عهده داشته است.

معرفی سرپرست 
اداره کل ورزش و 

جوانان

امیرتیموری در کادر فنی 
تیم ملی »ب« والیبال

تقدیر از مدال آورانی کرمانی پارا المپیک 
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در جریان چهارمین دوره ی مسابقات قهرمانی 
که  کشور  بانوان  بایاکورن  سبک  کاراته، 
سکوی  بر  کرمان  تیم  یافت،  پایان  اراک  در 

قهرمانی ایستاد.
در  روز  دو  مدت  به  که  رقابت ها  این  در 
پنجم  نفری  هزار  دو  ورزشی  مجموعه ی 
در  تیم   11 داشت،  جریان  اراک  مرداد 
بانوی ورزش کار در رده های  قالب 450 
و  جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  سنی 
رقابت  به  یک دیگر  با  بزرگ ساالن 

پرداختند.

نیز  تیم خراسان رضوی  این دیدار،  پایان  در 
عنوان دوم را به خود اختصاص داد و تیم های 
به صورت  فارس  و  مرکزی  بانوان  کاراته ی 

مشترک سوم شدند.
این  تیم  فنی ترین  به عنوان  هم  سیرجان 

رقابت ها معرفی شد. 
پایان  رقابت ها،  از  دوره  این  برتر  نفرات 
اعزام  آسیایی  مسابقه های  به  سال جاری 
خواهند شد. گفتنی است؛ تیم کرمان باکسب 
17مدال طال، 8 نقره و 13برنز عنوان قهرمانی 

این مسابقات را به خود اختصاص داد.

 مستندهای »این جا شمعی روشن است« و »نجوایی در دور 
دست« به کارگردانی سیدحمید میرحسینی، در جشنواره ی 
اثر  به عنوان  مسابقه  بخش  در  چهل چراغ،  فیلم  مردمی 

برگزیده انتخاب شدند.
 این دو مستند از میان 411 اثر از که سراسر کشور به دبیرخانه 

ارسال شده بودند، منتخب جشنواره شدند.
مستند »این جا شمعی روشن است« به زندگی و فعالیت های 
هم چنین  و  لطفی  حاج آقا  کرمان،  مداح  قدیمی ترین 
در  »نجوایی  مستند  و  می پردازد  کرمان  در  مداحی  تاریخ 
روایت  را  قلعه گنج  منطقه ی  در  عاشورا  مراسم  دور دست« 

می کند.
این جشنواره، با تمرکز بر زندگی نورانی و حیات جاودانی 
تالش  عصاره ی  تا  می کوشد  )علیه السالم(  حسین  امام 
فرزانگان مسلمان این دوره از تاریخ جهان را به سایر جهانیان 
بیان هنری از  ابزار  عرضه کند؛ جهانی که در آن قدرت و 
گفتن، سرودن و ترسیم کردن فراتر رفته و نشان از بی نشان ها 

می دهد. 
قابل ذکر است؛ نخستین جشنواره ی فیلم چهل چراغ، از 21 
تا 28 شهریورماه )عید سعید قربان تا عید قدیر( در تهران در 

حال برگزاری است.

مستندهای میرحسینی
 اثر برگزیده جشنواره چهل چراغ

صادق رحیمی، مهاجم نرماشیری تیم ملی نابینایان کشور، در آیینی 
مسابقات  راهی  نرماشیر  شهرستان  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  و 

پارالمپیک ریو شد. 
بدرقه ی  با  نابینایان،  ملی  تیم  نرماشیری  مهاجم  رحیمی،  صادق 
برزیل  کشور  عازم  نرماشیر،  شهرستان  مسئوالن  دیگر  و  فرماندار 
همه ی  از  بدرقه،  و  دیدار  این  در  ملی  تیم  بااخالق  شد.مهاجم 
در  آن ها  موفقیت  بری  تا  خواست  شهرستان  مردم  و  مسئوالن 

مسابقات پارالمپیک دعا کنند.  
ملی  و 11 گل  ملی  بازی  و سوابق صادق رحیمی، 21  پرونده  در 

دیده می شود.

بدرقه  مهاجم نرماشیری به پارالمپیک ریو

بانوان کرمان
 قهرمان کاراته کشور
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ارتقای یازده پله ای هیأت اسکیت 
 

از  پس  گفت:  کرمان  استان  اسکیت  هیأت  رییس 
کرمان  استان  هیأت  اسکیت،  فدراسیون  ارزیابی 
عملکرد  ارزیابی  در  یازده پله  تا  توانسته   94 سال  در 

هیأت های شهرستانی در سطح کشور صعود کند.
به گزارش کرمان شهرآن الین، امیررضا آشور ماهانی 
افزود: استان کرمان توانست با تکیه بر مدیریت علمی 
و بهره گیری از توانمندی نیروهای متخصص و متعهد 

برای  گذشته،  سال  به  نسبت  صعود  پله   11 با  خود، 
اولین بار در تاریخ ورزش اسکیت استان و کشور در 
اسکیت جمهوری  فدراسیون  هیأت های خوب  جمع 

اسالمی ایران جای گیرد.
از  اسکیت  ورزش  این که  بیان  با  آشورماهانی 
کرمانی  خانواده های  اقبال  مورد  و  مفرح  رشته های 
و  متخصص  انسانی  نیروی  وجود  با  گفت:  است، 
دل سوز در بدنه ی هیأت اسکیت استان و شهرستان ها 
این  از  بعد  ناب،  ورزشی  استعدادهای  هم چنین  و 

شاهد موفقیت های بسیاری خواهیم بود.

مدیرکل  هستند.  کرمانی  کشور،  پارالمپیکی  ورزش کاران  از  درصد   10
سازمان بهزیستی استان کرمان گفت: 10 درصد از ورزش کاران پارالمپیکی 
ورزشکاران  بدرقه ی  آیین  در  صادق زاده  عباس  هستند.  کرمانی  کشور، 
استانی  مسئوالن  فرماندار،  استاندار،  حضور  با  که  استان   2016 پارالمپیک 
و برخی از اعضای شورای اسالمی شهر کرمان در سالن پیامبر اعظم)ص( 
استانداری برگزار شد، گفت: از بین معلوالن و جانبازان استان، سه هزار نفر 
در میادین ورزشی استان فعال هستند که 500 نفر از آن ها به طور حرفه ای 
فعالیت دارند و موفقیت آفرین هستند. وی خاطرنشان کرد: استاندار کرمان 
از  و  داشته   ویژه ای  اهتمام  استان  سالمت  و  ورزش  زمینه ی  در  همواره 

ورزش کاران جانباز و معلول استان حمایت کرده اند.
این  از  بتوانیم  این که  برای  افزود:  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
برنامه ریزی  به  باشیم،  داشته  شایسته تری  و  بیش تر  حمایت  ورزش کاران 
دقیق و جذب اعتبار و حامی مالی نیاز داریم.  وی ادامه داد: وجود چنین 
ظرفیت  این  ما  می دهد  نشان  کشور  ورزش  عرصه ی  در  افتخارآفرینانی 
پرورش ورزش کاران  برای  این عزیزان  تجربه ی  و  توان  از  را داریم که 
جوان تر استفاده کنیم و باید این کار انجام شود. مدیرکل بهزیستی استان 
به استان برگردند و  ُپر  با دست  بیان کرد: امیدواریم این عزیزان  کرمان 

مثل همیشه باعث افتخار ما شوند.

در آیین بدرقه ی ورزش کاران پارالمپیک 2016 استان تاکید 
تلویزیون های  پارالمپیک،   مسابقات  برگزاری  در طول  شد: 
شور  و  کنند  پخش  را  مسابقات  این  مستقیم  به طور  شهری 

ورزشی در این روزها در استان ایجاد شود. 
بدرقه ی  آیین  در  کرمان  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  مدیرکل 
فرماندار،  استاندار،  حضور  با  که  استان   2016 پارالمپیک  ورزش کاران 
مسئوالن استانی و برخی از اعضای شورای اسالمی شهر کرمان در سالن 
پیامبر اعظم)ص( استانداری برگزار شد، گفت: پرداختن ویژه به ورزش 

برای حل مشکالت اجتماعی بسیار ضروری و موثر است.
گفت:  مراسم  این  در  حضور  برای  استاندار  از  تشکر  ضمن  موسی پور 
ورزش کاران به فرموده ی امام خمینی)ره( سفیران انقالب اسالمی هستند.

وی افزود: بانوان ورزش کار کرمانی، الگوهای زنان جامعه ی ما هستند.
در  این که  بر  تاکید  با  کرمان  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  مدیرکل 
پارالمپیکی  هم  استان  پارالمپیک، حال وهوای  مسابقات  برگزاری  طول 

را پخش  مسابقات  این  مستقیم  به طور  تلویزیون های شهری  شود، گفت: 
کنند و شور ورزشی در این روزها در استان ایجاد شود. 

مراسم  این  در  نیز  کرمان  استانداری  بانوان  و  خانواده  امور  مدیرکل 
گفت: این که دو بانوی کرمانی، پرچم دار المپیک و پارالمیک شده اند، 

بسیار باارزش است. 
فاطمه السادات حسینی تاکید کرد: ورزش بانوان استان باید حمایت شود 

تا تحولی در زمینه ی سالمت دختران و بانوان استان رخ دهد.
و  مدیران  که  روحیه ای  و  حمایت  از  مراسم  این  در  نیز  نعمتی  زهرا 

استاندار به ورزش کاران پارالمیک می دهند، تشکر کرد. 
در  و  باشد  باال  همیشه  کرمان  پرچم  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  وی 

پارالمپیک که همیشه رکورددار بوده ایم، امسال هم باشیم.

10 درصد از ورزشکاران پارالمپیکی کشور، کرمانی هستند

حال  و هوای کرمان
در پارالمپیک ریو
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 دیدار تیم های تراکتور سازی و پیکان، از هفته ی سوم 
مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به سیدرضا 

مهدوی، داور کرمانی محول شده است.
از  پیکان،  و  تراکتورسازی  تیم های  دیدار  قضاوت 
فوتبال  برتر  دسته ی  لیگ  مسابقات  سوم  هفته ی 
کرمانی  داور  مهدوی،  سیدرضا  به  کشور  باشگاه های 

محول شده است.
جوان  داوران  از  مهدوی، 
فوتبال  اخیر  سال های  وخوش نام 
کشور است که قضاوت های خوب 

هم چنین  و  برتر  لیگ  گذشته ی  سال  در  وی 
فینال سوپرجام فوتبال ایران شایستگی ها وی را 

بیش ازپیش نمایان کرد. 
گفتنی است؛ این دیدار 17 مردادماه در تبریز 
استان  از  حاج محمد،  اسد  می شود،  برگزار 
به  اصفهان  استان  از  سبحانی،  حمید  و  تهران 
ترتیب به عنوان کمک داور اول و دوم،  در این 

مسابقه،مهدوی را یاری می کنند.

 
چهار داور از بانوان کرمانی، مسابقات لیگ دسته اول بانوان کشور را 
قضاوت می کنند. دور نخست مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک کشور 
داور  چهار  مسابقات  این  در  که  است  برگزاری  درحال  کرمان  در 

بانوی کرمانی قضاوت مسابقات را بر عهده دارند. 
خانم ها زهره ساجدی، شیما میرنجفی و قاضی زاده از شهرستان کرمان 
از  که  هستند  نفراتی  سیرجان،  شهرستان  داوران  از  خیرمند  خانم  و 
استان کرمان به عنوان داور مسئولیت قضاوت این مسابقات را بر عهده 

دارند.

اول  دسته  لیگ  رقابت های  در  را  خود  دیدار  نخستین  کرمان  بانوان  بسکتبال  تیم 
باشگاه های کشور، با پیروزی پشت سر گذاشت. 

باشگاه های کشور، موفق  لیگ دسته اول  از مسابقات  بانوان کرمانی در نخستین روز 
شدند با نتیجه ی سنگین 60 بر 32 تیم سپنتای تهران را شکست دهند و گام نخست را 

با اقتدار بردارند.

رشته ی  در  اتومبیل رانی  مسابقات   
اساللوم، امروز با حضور 68 ورزش کار 
از 12 استان کشور، در پیست دهکده ی 

ماندگار کرمان برگزار شد.

از  کشور  هندبال  شش  منطقه  رئیس   
پیش کسوتان  از  زراعتی  مجید  انتخاب 
هندبال استان به عنوان مربی تیم هندبال 
خردساالن منطقه شش خبر داد. محمد 
باژیان با اعالم این خبر گفت: جلسه ی 
روز  هشت گانه  مناطق  فنی  شورای 
محل  در  مردادماه  هجدهم  دوشنبه 
تشکیل شد و  فدراسیون هندبال کشور 
مجید زراعتی از کرمان و مجید کریمی 
منطقه شش  تیم  مربیان  به عنوان  یزد  از 

معرفی شدند. 
دلیل  جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی 
ناکامی تیم ملی هندبال جوانان کشور 
گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
رئیس منطقه شش هندبال کشور افزود: 
برنامه ریزی برای هندبال مناطق و ایجاد 
پایگاه های قهرمانی در برخی از مناطق 
هشت گانه برای برگزاری اردوهای تیم 
ملی خردساالن از دیگر برنامه های این 

جلسه بود.

قضاوت مهدوی بین تراکتورسازی و پیکان

قضاوت چهار بانوی کرمانی
 در لیگ دسته  اول کشور

بانوان 
کرمان 

با پیروزی 
آغاز کردند

مدال نقره
برای بانوی کرمانی

 کرمان، 
قهرمان 
مسابقات 

اتومبیل رانی 
اساللوم 
کشور 

انتخاب مربی 
تیم هندبال 
خردساالن

مقام های ملی، برای بانوان 
اتومبیل ران کرمانی 

 بانوی دونده ی کرمانی، در مسابقات لیگ قهرمانی باشگاه های کشور موفق به کسب 
مدال نقره شد. فریده دریایی، بانوی دونده ی کرمانی، توانست با کسب یک مدال 

نقره در مسابقات لیگ قهرمانی باشگاه های کشور، با دست ُپر به کرمان بازگردد.
لیگ  دوم  مرحله ی  در  و  طول  پرش  ماده  مسابقات  در  دریایی،  اساس،  این  بر   

دوومیدانی کشور، صاحب این مدال نقره شده است.

 

 

 

 

10  

و  موتورسواری  هیأت  بانوان  نایب رییس  معصوم زاده،  ماه بانو 
موتورسواران  و  اتومبیل رانان  گفت:  نیز  کرمان  استان  اتومبیل رانی 
کشوری،  مسابقات  در  آن ها  بیش تر  که  داریم  خوبی  خیلی  بانوی 
 15 حدود  حاضر،  حال  در  افزود:  آورده اند.وی  خوبی  مقام های 
اتومبیل ران خانم داریم که در رشته های مختلف در کشور مقام کسب 

کرده اند.
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دکتر محمد علی عقابیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه
امروزه افراد بسیار زیادی در جهان از دستگاه تصفیه آب استفاده میکنند زیرا بیش 
از 700 نوع مواد شیمیایی مضر درآب شناسایی شده است که عمدتا ناشی از ورود 
پسابهای صنعتی وفاضالب های شهری و نفوذ مواد شوینده وسموم آفات نباتی درآب 
های جاری وزیرزمینی می باشد. وجود ناخالصی های نظیر آرسنیک اگرچه باعث 
تغییر طعم و بو نمی گردند ولی ازخطرناک ترین عناصر موجود در آب می باشند. 
منظور ضدعفونی آب  به  کلر  از  تاسیسات آب شهری  در  مرسوم  به طور  همچنین، 
استفاده می¬شود. اگرچه این ماده شیمیایی از انتقال امراض به وسیله آب جلوگیری 
می کند ولی اگر کلر اضافی در آب وجود داشته باشد در مقابله با میکرارگانیسم های 
آلی، ماده ای سمی بنام تری هالومتان ها را تولید می کند که سرطان زا می باشد. 

برای تصفیه آب و فاضالب ها دارای  مشکل روشهای موجود: این روش ها عمدتا 
دوره  شیمیایی،  مواد  افزودن  به  نیاز  پیچیده،  تجهیزات  به  نیاز  قبیل،  از  مشکالتی 
طوالنی انجام کار، عدم سازگاری با محیط زیست، استفاده بی رویه از انرژی و در 
نهایت عدم توانایی در حذف همه¬ی آلودگی می¬باشند. به عنوان مثال، فناوری 
اسمز معکسوس اگرچه می تواند در شرایطی منجر به تصفیه آب به کیفیت مناسب  
شود ولی بسیار گران قیمت بوده و هزینه نگهداری باالیی دارد. همچنین میزان آب 
تولیدی با این روش در حدود 30 است. در این صورت 70آب غلیظ شده با آلودگی 
باال بعنوان محصول جانبی تولید میشود که خود معضل بزرگی در تصفیه آب مبباشد. 
بنابراین، استفاده از روشی مناسب که معایب و سختیهای ذکر شده در باال را نداشته 
باشد، ضروری است. حتی فناوری های نانویی که جزو جدید ترین روشها هستند 
بدلیل در دسترس نبودن مقادیر فراوانی از نانومواد مورد نیاز با قیمت مناسب، برای 

آب آشامیدتی در حجم های وسیع قابل صرفه نیستند.  
یک روش نوین و موثر تصفیه آب: تکنولوژي توسعه داده شده توسط گروهی از 
محققین متخصص در حوزه های مختلف بهداشتی و آب، روش میکروسیو را عنوان 
ایده  نمودند.  سازی  پیاده  و  ارائه  شده  ذکر  مشکالت  حل  برای  مناسب  حلی  راه 
اصلی سرمایه گذاری در این روش کارا توسط محققینی از استان کرمان حادث شد 
که دو سال قبل در جلسه هم اندیشی استاندار محترم کرمان با جمعی از پزشکان و 
متخصصین بهداشتی مقیم تهران برگزار شد. این عزیزان با این انگیزه که کاری مفید 
و موثر برای شهر و دیار خودشان انجام 
محترم  مسئولین  واالی  انگیزه  با  دهند 
محترم  استاندار  بخصوص  کرمان  شهر 
راستا  هم  استانداری  در  همکارانشان  و 
قول  شهرمان  عزیر  متخصصین  و  شد 
دیده  به  را  محترم  مسئولین  همکاری 
طرح  وقت  اسرع  در  و  نگاشته  منت 
آب  از  ساز  خطر  های  آلودگی  رفع 
آشامیدنی را شروع کردند. خوشبخنانه 
این  سال  دو  از  کمتر  زمان  مدت  در 
طرح با موفقیت به نتیجه رسید و اولین 
نمونه دستگاه تصفیه آب اکوسیو ساخته 

و مورد آزمایش قرار گرفت. 
اساس   EcoSieve(:( اکوسیو  فناوری 
سازی  تجمع  فرآیند  فناوری،  این 
آب  در  جامد  و  محلول  مواد  فیزیکی 
و جداسازی الکتریکی است که قابلیت 
سهولت کنترل و بازده باالیی در حذف 
آالینده های آب را دارد. در این روش 
الکترودهاي فلزی یا آلیاژی که بر روی 
گیرد  می  صورت  شیمیایی  اصالح  آنها 

واکنش،  از  مشخصی  زمان  گذشت  از  بعد  گیرند.  می  قرار  آب  تصفیه  انجام  برای 
آالیندهای موجود در محیط آب یا فاضالب به صورت توده در می آیند و در نهایت 
توسط فیلتراسیون های مرسوم از آب جدا شده و آب تصفیه شده تولید می شود. 
در این روش هیچ نیازی به فیلترهای RO که وارداتی و گران قیمت هستند نیست. 
در شکل زیر فلوچارت تصفیه آب به استفاده از فناوری اکوسیو به صورت شماتیک 

نشان داده شده است.

مزایایی فناوری اکوسیو:
1- بهره¬برداری کامال خودکار و پیوسته

2- عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی 
3- حذف طیف وسیعی از آلودگی¬ها

4- مصرف انرژی پایین
5- اتالف میزان ناچیزی از آب

6- هزینه بهره¬برداری پایین
7-هزینه تعمیرات و نگهداری آسان

8- نیازمند فضای کاری کوچکی است
RO 9- عدم نیاز به فیلتر های مصرفی و گران قیمت

10- قابل نصب در نمونه های خانگی، اداری، و روستایی و شهری
11- قابلیت حذف باکتری ها

12- قابلیت حذف نیترات و نیتریت در سیستم اصالح شده
 TSR-WT100MPD جدول میزان حذف فلزات با استفاده از فناوری

فلوچارت تصفیه آب با استفاده از فناوری اکوسیو

سلول اصلی دستگاه تصفیه آب به روش اکوسیو
TSR-WT100MPD جدول میزان حذف فلزات با استفاده از فناوری

درصد حذف ترکیب بعد از تصفیه )0/0(     نام عنصر 

کادمیم

مس

جیوه

قلع

نیکل

آرسنیک

کبالت

روی

سرب

سیلیکون
وانادیم

باکتری ها

98
98

99/5

96
82

90
90

99/5
99/9
99/9

99/9

99

طرحی نوین تصفیه
 فلزات سنگین و میکروبی از آب
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گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   
در  برتر  رتبه ی   12 کسب  با  استان  دانش آموزان 
هنری  و  فرهنگی  مسابقات  دوره ی  سی  وچهارمین 

دانش آموزان سراسر کشور، خوش درخشیدند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  محسن بیگی  محمد 
کرمان شهرآن الین، افزود: »ساجده دهشیری«، »نجمه 
مدارس  دانش آموزان  ساالری«  »حمیده  و  عباس لو« 
رشته ی  اول  رتبه ی  کسب  به  موفق  استان،  عشایری 

گلیم بافی شدند. 
توسط  تک نوازی  رشته ی  اول  رتبه ی  کسب  از  وی 
رشته ی  در  میرحسینی«  »مریم السادات  دانش آموز 
دیگر  مددی«  »نرگس  افزود:  و  داد  خبر  تک نوازی 
گلیم بافی  رشته ی  اول  رتبه ی  نیز  کرمانی  دانش آموز 
دکتر  کرد.  خود  آن  از  مسابقات  از  دوره  این  در  را 
رتبه ی  مریدی«  »پروانه  این که  بیان  با  محسن بیگی 
کسب  مسابقات  این  در  را  کوتاه  فیلم  رشته ی  دوم 

کرد، گفت: دانش آموزان »زهرا زنگی آبادی«، »فاطمه 
برگزیده ی  به عنوان  نیز  و »زهرا سطانی«  محمدی نیا« 
معرفی  کوتاه  فیلم  رشته ی  در  مسابقات  از  دوره  این 
از  کرمان  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل  شدند.  
کسب رتبه ی اول کشوری رشته ی معرق کاری توسط 
دانش آموز »مجتبی دهش« خبر داد و گفت: »محمد 
در  را  عکاسی  رشته ی  اول  رتبه ی  کاربخش«  مهدی 
هنری  و  فرهنگی  مسابقات  دوره ی  سی وچهارمین 

دانش آموزان سراسر کشور کسب کرد. 
زنگی آبادی«  »احمدرضا  بیان کرد:  محسن بیگی  دکتر 
فیلم  رشته  سوم  رتبه ی  نیز  کرمانی  دانش آموز  دیگر 
کوتاه را در این دوره از مسابقات را از آن خود کرد. 
مسابقات  دوره ی  سی وچهارمین  است؛  ذکر  شایان 
از  کشور،  سراسر  دانش آموزان  هنری  و  فرهنگی 
گاه کشوری  اردو  در  مردادماه  بیست ونهم  تا  نوزدهم 

باغ رود نیشابور برگزار شد.

مدیرعامل سازمان به سازی و نوسازی شهرداری 
میرزارضای  خیابان های  طراحی  از  کرمان 
تجاری خبر  پیاده راه  به عنوان  مادر،  و  کرمانی 

داد. 
بدنه سازی،  گفت:  عسکری  محمدرضا  مهندس 
میرزارضای  خیابان  طراحی  و  کف سازی 
چهارراه  تا  شهدا  میدان  )حدفاصل  کرمانی 
کار  دستور  در  پیاده راه  به عنوان  خمینی(  امام 
این سازمان قرار گرفته و توسط واحد طراحی 

سازمان به سازی و نوسازی در حال اجراست.

از  یکی  مادر،  خیابان  این که  بیان  با  از وی  که  شهداست  میدان  به  مشرف  خیابان های 
است،  برخوردار  باالیی  بسیار  ترافیکی  حجم 
افزود: به همین سبب به سازی این محور نیز در 
دستور کار سازمان قرار گرفته و واحد امالک 
اطالعات  برداشت  حال  در  سازمان  طراحی  و 

است.
مدیرعامل سازمان به سازی و نوسازی شهرداری 
خیابان  بدنه سازی  کرد:  خاطرنشان  کرمان 
کار  در دستور  تجاری،  پیاده راه  به عنوان  مادر 
سازمان قرار گرفته و در آینده ای آغاز خواهد 

شد.

غرفه ی صنایع دستی استان، توسط کمیسیون قالی و صنایع دستی 
اتاق کرمان، در حاشیه ی برگزاری سیزدهمین کنفرانس ملی آمار 

ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان برپا شد. 
این که  بیان  با  کرمان  اتاق  دستی  صنایع  و  قالی  کمیسیون  رییس 
وقتی  گفت:  شد،  معرفی  کنفرانس  این  در  کرمان  هنر  و  فرهنگ 
مطلع شدیم حدود 500 شرکت کننده از سراسر کشور و 20 مهمان 
خارجی در این کنفرانس حضور دارند، برآن شدیم از این فرصت 
برای معرفی صنایع دستی کرمان و آشنایی سایران با فرهنگ کرمان 

استفاده کنیم.
در  غرفه  این  از  استقبال  خوش بختانه  افزود:  اهلل توکلی  فخری 
دانشگاه شهید باهنر بسیار خوب بود و سفارش هایی نیز برای تولید 
برخی صنایع دستی کرمان پذیرفته شد. وی ادامه داد: هدف دیگر 
با  جوان  نسل  سلیقه ی  فاصله ی  کردن  کم  غرفه،  این  برپایی  از 
تولیدات صنعت گران و هنرمندان باتجربه بود؛ ضمن این که فعاالن 
این رشته با سلیقه و خواسته ی مردم به ویژه جوان ها آشنا شدند و 
اعمال  را  تغییراتی  تولیدات خود  نوآوری و خالقیت، در  ایجاد  با 

می کنند.
اهلل توکلی بیان کرد: در نظر داریم بتوانیم در همایش ها و برنامه های 
این چنینی، غرفه ای را برای معرفی بیش تر توانمندی های استان در 

صنایع دستی داشته باشیم.

درخشش دانش آموزان 
کرمانی در جشنواره ی 

فرهنگی و هنری

ایجاد پیاده راه درکرمان

در سیزدهمین کنفرانس آمار ایران؛

معرفی صنایع دستی کرمان 
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فنی  معاونان  و  کرمان  شهردار  به هم راه  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
جمله  از  تاریخی  بافت  در  پروژه هایی  از  شهردار،  شهری  خدمات  و  عمرانی  و 
به سازی مقبره ی خواجه اتابک و حمام باغ لـله و بازگشایی گلبازخان، پروژه های 
تولید  و کارخانه ی  میدان آزادی  از جمله، پل سیدی،  تقاطع های غیرهم سطح 
بولوار  و  کوثر  ادامه ی  بازگشایی  جمله  از  شهری  پروژه های  برخی  و  سگمنتال 
پزشک و هم چنین زمین والیبال ساحلِی جنگل قائم، بازدید کردند و در جریان 

روند پیش رفت ساخت ِ این پروژه ها قرار گرفتند.

 مقبره ی خواجه اتابک و حمام باغ لـله
علی بابایی، شهردار کرمان در بازدید از مقبره ی خواجه اتابک با بیان این که این 
مجموعه، سال ها بالتکلیف بود، گفت: طی صورت جلسه ای مقبره ی خواجه اتابک 
توسط  آن،  اطراف  محدوده ی  و  مقبره  این  شد  مقرر  و  واگذار  شهرداری  به 
شهرداری و زیرنظر اداره کل میراث فرهنگی به سازی شود.وی افزود: محدوده ی 
مقبره ی خواجه اتابک، وضعیت بسیار نامناسبی داشت و زباله  ریز بود که با اعتبار 
100 میلیون تومان، به سازی شد. مهندس بابایی ادامه داد: برای خریداری امالک 

اطراف این مقبره نیز، 180 میلیون تومان توسط شهرداری هزینه شده است.
مهندس محمدرضا عسکری، رییس سازمان به سازی و نوسازی شهرداری کرمان نیز 
با بیان این که مقبره ی خواجه اتابک، مربوط به دوره ی سلجوقی و بنایی با قدمت 
هزار ساله است، گفت: بازسازی این مقبره، از 10 سال پیش توسط شهرداری آغاز 

افزود:  وی  شد.  مرمت  و  استحکام بخشی  زیرزمین  و  مقبره  پیرامون  اتاق های  و 
هم چنین برای تبدیل شدن این بنا به یک مجموعه ی تفریحی و فرهنگی، هفت 
نیز  باغ لـله  از حمام  بازدید  اطراف آن خریداری شد. شهردار کرمان در  ملِک 
این که  ضمن  بود؛  شده  تبدیل  زباله دانی  به  این  از  پیش  باغ لـله،  حمام  گفت: 
به دلیل پایین بودن حمام از سطح کوچه، آب های سطحی وارد حمام می شد و 
1.5 متر آب، کِف حمام بود. مهندس بابایی افزود: چهار دانگ از حمام باغ لـله، 
در مالکیت شهرداری و دو دانگ در مالکیت بخش خصوصی بود که دو دانگ 
بخش خصوصی توسط شهرداری خریداری و کار به سازی و مرمت حمام آغاز شد.

 تقاطع  غیرهم سطح آزادی
در ادامه، در بازدید از پروژه ی تقاطع غیرهم سطح میدان آزادی، موسی نجفی، 
گفت:  کرمان  در  خاتم  قرارگاه  رجایی  شهید  تخصصی  گروه  پروژه ی  مدیر 
تاکنون، 24 کیلومتر شمع در این پروژه اجرا شده است. وی افزود: در هر کدام 
از مسیرهای استقالل، بهمنیار و جمهوری اسالمی، هر 2.5 متر یک شمع که ارتفاع 
متوسط شمع ها 50 متر است، اجرا شده است. مهندس نجفی عرض هر کدام از 
زیرگذرهای استقالل، بهمنیار و جمهوری اسالمی را 28 متر دانست و گفت: عرض 
زیرگذر در محدوده ی میدان آزادی، به دلیل ساخت پله ی فرار و پیاده رو، به 38 
متر می رسد. وی افزود: در زیرگذر بهمنیار، هفت الین در سه دهنه ساخته می شود؛ 
ضمن این که از زیرگذر استقالل نیز، خودروها از هفت الین عبور خواهند کرد. 
نجفی ادامه داد: برای آب بندِی زیرگذر نیز در دیواره های مسیرهای زیرگذر، 

قاب ریلی بتنی به قطر 80 سانتی متر ساخته می شود.
مدیر پروژه ی گروه تخصصی شهید رجایی قرارگاه خاتم در کرمان در رابطه با 
بازگشایی مسیرهای بولوار جمهوری اسالمی و استقالل گفت: در صورتی که طی 
امروز و فردا، تیرهای چراغ برق بولوار جمهوری اسالمی جابه جا شوند، تعهد می کنیم 
که مسیر بولوار جمهوری اسالمی تا اول مهر باز شود.نجفی افزود: در خیابان استقالل 
نیز عالوه بر تملک دو ملک، شرکت های آب، برق و مخابرات باید تأسیسات خود را 
عبور دهند تا بتوانیم کار را ادامه دهیم؛ بنابراین، اگر دو معارض ملکی برطرف و 

تأسیسات عبور داده شود، مسیر خیابان استقالل نیز تا اول آبان ماه باز خواهد شد.
وی درباره ی تخریب بتن روی شمع ها گفت: بتنی که روی شمع ها وجود دارد، 

بتِن کثیف نام دارد که باید برای افزایش کیفیِت کار، تخریب شود.

بازدید اعضا شورای شهر 

 از پروژه های شهری
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نجفی افزود: وقتی چاهی به عمق 40 تا 50 متر بتن ریزی می شود، خاک جداره ی چاه 
با بتن مخلوط می شود و چون وزن خاک از وزن بتن سبک تر است، خاک باال می آید؛ 
بنابراین، وقتی که بتن ریزی به پایان می رسد، ارتفاعی از بتن که با خاک مخلوط شده 

و قابلیت بارپذیری ندارد، تخریب می شود.
وی ادامه داد: در بتن ریزی شمع های معمولی، ارتفاع بتِن کثیف بین 40 تا 50 سانتی متر 
است، اما هرچه عمق بتن ریزی و دهانه بیش تر می شود، ارتفاع بتِن کثیف نیز بیش تر و 
بین 1.5 تا 2 متر افزایش پیدا می کند که پس از پایان کار، باید تخریب شود. مهندس 
نجفی خاطرنشان کرد: تخریب بتِن کثیف، کاری سخت و هزینه بر است؛ اما به دلیل باال 
رفتن کیفیت کار و به لحاظ فنی، باید تخریب شود. شهردار کرمان نیز درباره ی تملک 
اعتباری معادل چهار  با  بهمنیار  این پروژه گفت: امالک خیابان  امالک محدوده ی 
میلیارد تومان، تملک شدند. مهندس بابایی افزود: تملک امالک محدوده ی خیابان 
استقالل نیز نیاز به یک میلیارد تومان اعتبار دارد که به زودی تأمین اعتبار و کار تملک 

انجام خواهد شد.

تولید اولین قطعه ی سگمنتال پل ولیعصر )عج(
در  هم چنین  کرمان  در  خاتم  قرارگاه  رجایی  شهید  تخصصی  گروه  پروژه ی  مدیر 
پل ها(  سگمنتال)عرشه ی  تولید  کارخانه ی  از  کرمان  شهردار  و  شورا  اعضای  بازدید 
با  نجفی  مهندس  داد.  پل ولی عصر خبر  به  مربوط  قطعه ی سگمنتال  اولین  تولید  از 
بیان این که تولید سگمنتاِل این کارخانه، از فن آوری باالتری نسبت به کارهای مشابه 
استفاده  دوامی  بتن  از  سگمنتال ها،  تولید  برای  گفت:  است،  برخوردار  کشور  در 

می شود که حتی یک ترِک مویی هم ندارد. وی افزود: هر کدام از سگمنتال هایی 
که در تقاطع غیرهم سطح ولی عصر استفاده می شود، 40 تن وزن دارد؛ ضمن این که 
220 قطعه سگمنتال در این تقاطع نصب خواهد شد.نجفی درباره ی نحوه ی نصب 

سگمنتال ها نیز گفت: سگمنتال ها با کابل به یک دیگر متصل خواهند شد.

 بازگشایی بلوارکوثر و پزشک
شورای  اعضای  بازدید  مورد  که  بود  پروژه ای  دیگر  کوثر،  ادامه ی  بازگشایی 
اسالمی شهر کرمان قرار گرفت. شهردار کرمان درباره ی این معبر گفت: برخی از 
انتخاب  پیمان کار  مناقصه،  برگزاری  با  این که  شده اند؛ ضمن  تملک  مسیری  امالک 
و کار جدول گذاری، ساخت رفوژ، زیرسازی و آسفالت شروع شده که کار تا پیچ 

طارهرآباد، تا یک ماه آینده به پایان خواهد رسید. 
مهندس بابایی افزود: بولوار کوثر، تا بولوار کشاورز ادامه پیدا می کند و به عنوان مسیر 
موازی با بولوار  جمهوری اسالمی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شهردار کرمان 
در بازدید از بازگشایی امتداد بولوار پزشک نیز گفت: بیش تر امالک مسیری این معبر 

نیز خریداری و کار ساخت معبر آغاز شده است. 
وی افزود: ادامه ی بولوار پزشک، به خیابان خوارزمی و در ادامه، به بولوار حجاج 
خواد رسید که می تواند به عنوان یک مسیر موازی با بولوار جمهوری اسالمی، مورد 
استفاده قرار گیرد. مهندس بابایی ادامه داد: بولوار پارسیان، به بولوار شهید صدوقی 
)جاده تهران( وصل شده و کوچه ی 55 جمهوری اسالمی و ادامه ی وصال نیز، به بولوار 

شهید صدوقی وصل خواهد شد.
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وزارت  تعاونی های  تحقیقات  و  ترویج  آموزش،  دفتر  مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در استان کرمان به لحاظ نور بسیار 
خوب خورشید، تعاونی های زیست محیطی و خورشیدی می توانند فرصت 
توسعه ی بسیاری داشته باشند. رستمی در یازدهمین جشنواره ی تعاونی های 
برتر استان که در سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: در 
سال جاری تعاون را در عرصه ی ملی بسیار پررنگ دیده ایم و استان کرمان در 
حوزه ی تعاونی ها جایگاه خوبی دارد. وی افزود: از 21 گرایش در انتخاب 
تعاونی های برتر ملی در سال جاری، در دو گرایش تعاونی برتر را از استان 

کرمان داشتیم.
مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات تعاونی های 
سال  از  این که  به  اشاره  با  تعاون  وزارت 
تعاون گر  زنان  زمینه ی  در  حرکتی  گذشته 
به  با توجه  در کشور آغاز شده است، گفت: 
کشور  در  تعاون گر  بانوی  هزار   10 این که 
داریم، جمعیت زنان تعاون گر را تشکیل دادیم 
نقش  جمعیت  این  در  نیز  کرمانی  زنان  که 
امیدواریم  بیان کرد:  رستمی  دارند.  پررنگی 
جمعیت  این  تا  کنند  کمک  استان  مسئوالن 
که نقش به سزایی در ایجاد صدای واحد زنان 
به خوبی  دارد،  استان  تعاون گر  و  کارآفرین 

فعالیت کند.
نیروی محرکه ی  این که بخش خصوصی  بیان  با  وی 
رقابت است که نقش بسیار مهمی در پیش رفت اقتصاد 
کشورها ازجمله محصوالت جدید، توسعه ی تکنولوژی 
و فن آوری دارد، یادآور شد: رقابت نقش زیادی در 
قیمت  و  باالتر  کیفیت  محصوالت،  به  مردم  دسترسی 

پایین تر دارد. مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون 
اقتصادی  نابه سامانی هایی در بخش های  و  تعادل ها  رقابت، عدم  بیان کرد: 
ایجاد می کند و هر کس توانمندتر، با انگیزه تر و با هوش تر باشد، رشد خواهد 

کرد. 
رقابت  مقابل  در  هم کاری  تعاون،  فلسفه ی  کرد:  خاطرنشان  رستمی 
وی  می رود.  باالتر  ما  رقابتی  توان  کنیم،  هم کاری  اگر  و  است 

افزود: اگر می خواهیم گروه های در حاشیه و فقیر نداشته باشیم، 
باید به تعاون بها دهیم. مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات تعاونی های 

وزارت تعاون بیان کرد: سازمان های حمایتی می توانند با هم افزایی ناشی 
از تجمیع منابع، عدم تعادل در بازار رقابت را ازطریق تعاونی جبران کنند. 

مناطق  و  روستاها  در  رقابتی  مزیت  بودن  دارا  برای  شد:  یادآور  رستمی 
بتوانیم به راحتی عدم توسعه ی  تا  باید تعاونی تشکیل بدهیم  کم برخوردار، 
منطقه ای را از طریق تعاونی ها حل کنیم. وی با بیان این که همه ی بخش های 
اقتصادی از مزیت های رقابتی یک سان برخوردار نیستند، افزود: بازار به سمتی 
می رود که مزیت دارد و باید در بخش های 

دیگر از تعاونی ها استفاده کنیم.
تحقیقات  و  ترویج  آموزش  دفتر  مدیرکل 
در  گفت:  تعاون  وزارت  تعاونی های 
کشورهای توسعه یافته، 90 درصد بازاررسانی 
می شود  انجام  تعاونی ها  توسط  محصوالت 
سازمان دهی  ازطریق  می تواند  تعاونی  و 
و  ایجاد  رقابتی  مزیت  حاشیه،  در  مشاغل 

این ها را قابل رقابت کند. 
خدمات  بودجه ی  کرد:  خاطرنشان  رستمی 
عمومی مانند آب و جاده می تواند از طریق 
تعاونی ها با هم افزایی و تجمیع سرمایه های 

خرد محلی تامین شود.
 وی با بیان این که تصور می شد با توسعه ی بازار 
آزاد و غلبه ی نظام اقتصاد آزاد، تعاون به حاشیه 
برود، گفت: برخالف این تصور، تجربه ی جهانی 
نشان می دهد که با تعاونی ها مردم می توانند در 
قیمت گذاری و تعیین نوع محصول نقش داشته 
دنیا  اقتصاد  آینده ی  در  را  تعاون  نقش  که  می دهد  را  بشارت  این  و  باشند 
موثرتر ببینیم.  مدیرکل دفتر آموزش ترویج و تحقیقات تعاونی های وزارت 
تعاون گفت: در 10 سال گذشته تعاونی های زیست محیطی چهار هزار برابر 

شده اند و در استان کرمان به لحاظ نور بسیار خوب خورشید، تعاونی های 
زیست محیطی و خورشیدی می توانند فرصت توسعه ی بسیاری داشته 

باشند.

در 10 سال گذشته؛

رشد چهار هزار برابری 
تعاونی های زیست محیطی کشور 

 افتتاح آزمایشگاه نقشه برداری مغز
 آزمایشگاه طبی نقشه برداری مغز با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهور، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و 

فناوری، دکتر سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
دکتر سیدکمال خرازی در دانشکده فنی دانشگاه تهران افتتاح شد.
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خانه  مدیرعامل 
کرمان  استان  کارآفرینان 
رویداد  برگزاری  از 
استارتاپ  بین المللی 
در  استان  گردشگری 
داد.  خبر  امسال  مهر 
با  حسینی  سیدمحمود 
به مدت سه روز در مجموعه ی  نهم مهر  تا  از هفتم  این رویداد  این که  به  اشاره 
این  گفت:  می شود،  برگزار  کرمان  استان  تربیت  و  تعلیم  پژوهشکده ی  آگیرا 
رویداد که از برنامه های متنوعی برخوردار است، با هم کاری انجمن باران بینش 

جوانان کویر و مشارکت کمیسیون اتاق بازرگانی استان برگزار می شود.
بازار  به  ورود  برای  افراد  توانمندسازی  را  رویداد  این  برگزاری  از  هدف  وی 
کسب وکار دانست. حسینی با بیان این که گردشگری، یکی از ظرفیت های استان 
کرمان است، افزود: این رویداد می تواند از لحاظ معرفی و جمع آوری ایده ها، 
با اشاره به این که 60 نفر در این  اثر مثبتی در جذب گردشگر داشته باشد. وی 
استان های دیگر  از  نفر  تاکنون، 25  فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد:  رویداد 

برای حضور در این رویداد ثبت نام کرده اند.
مدیرعامل خانه کارآفرینان استان کرمان تاکید 
جهانی  نماینده ی  حضور  با  رویداد  این  کرد: 
تجزیه  به  اقدام  بین المللی،  منتور   10 حدود  و 
برای  شده  جمع آوری  ایده های  تحلیل  و 
ثبت نام  افزود:  وی  می کنند  گردشگر  جذب 
سایت طریق  از  رویداد،  این  در  شرکت  برای 

نفر، 150  برای هر  ثبت نام  انجام می شود و هزینه ی   Swtourism-Kerman.ir
هزار تومان است.

مدیرعامل خانه کارآفرینان استان کرمان گفت: با توجه به شرایط برگزاری این 
رویداد، تنها 120 نفر می توانند ثبت نام کنند.

اشاره کرد و گفت: در  استان  به عملکرد خانه کارآفرینان در  ادامه،  حسینی در 
است؛  شایان ذکر  است.  ایجاد شده  هزار شغل  دو  از  بیش  حوزه ی کسب وکار، 
حوزه ی  ارتباط  برای  کرمان،  استان  گردشگری  استارتاپ  بین المللی  رویداد 
گردشگری با فن آوری اطالعات می کوشد ظرفیت های استان را بررسی و معرفی 

کند.

دکتر جاللی جواران
 چهره برتر ژنتیک ایران

 
ملی  کنگره  چهاردهمین  و  بین المللی  کنگره  دومین  اختتامیه  مراسم  در 
انجمن  تاسیس  سال  پنجاهمین  با  همزمان  و  ماه  خرداد  سوم  که  ژنتیک 
ژنتیک ایران، در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران 
جاللی  مختار  دکتر  تاثیرگذار،آقای  چهره های  بخش  در  گردید،  برگزار 
مدرس-  تربیت  دانشگاه  کشاورزي  دانشکده  علمي  هیات  عضو  جواران، 
گروه اصالح نباتات- به عنوان چهره تاثیرگذار ژنتیک کشور برگزیده شد. 
الزم به ذکر است که دکتر جاللی جواران درحال حاضر معاونت آموزشی 
دانشگاه تربیت مدرس را به عهده دارند و سابق مدیریتی مختلفی از جمله 

ریاست انجمن ژنتیک ایران را در پرونده دارند.

 استارتاپ بین المللی 
»گردشگری کرمان«
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مهندس محسن جالل پور، رییس سابق اتاق کرمان، پس از حدود دو 
ماه، به اتاق کرمان بازگشت و در جمع کارکنان این مجموعه صحبت 
همه ی  به  نسبت  گذشته،  سال های  طول  در  گفت:  جالل پور  کرد. 
از  غیر  احساسی  رییسه،  هیات  و  نمایندگان  هیات  اعضای  هم کاران، 
خانواده ی خود نداشتم و در حال حاضر نیز، خود را از این مجموعه 

جدا نمی دانم.
فعال ترین  و  بهترین  از  سال   14 کرد:  بیان  وی 
سال های عمر خود را در اتاق کرمان مشغول بودم 
و این سال ها جزء افتخارات، برگ های زرین، از 
بزرگ ترین داشته ها و بخش بسیار خوب زندگی ام 
کاری  که  ندارم  ادعایی  این که  بیان  با  وی  بود. 
انجام  اقتصاد  مجموعه ی  و  کشور  استان،  برای 
داده ام، افزود: اما مدعی هستم که مجموعه ی اتاق 
در طول این سال ها، همه ی توان و همت خود را 
به کار برد، از جان و دل کار کرد و خوش بختانه 
اکنون نیز این روحیه در فضای اتاق وجود دارد. 

جالل پور با اشاره به این که از سوال عده ای مبنی بر این که حاال که 
امروز  داشت:  اظهار  می شوم،  آزرده خاطر  هستی؟  کجا  نیستی،  اتاق 
احساس نمی کنم از بین شما رفته ام و جمله ی »اتاق نیستی« برای من 

معنا ندارد و فکر نمی کنم که در اتاق کرمان فعال نیستم.
رییس سابق اتاق ایران و کرمان اظهار داشت: شرایط جسمی ام امکان 
ادامه ی کار بیش تر و این که وقت زیادی را برای اقتصاد استان و کشور 

بگذارم، نمی داد؛ اما به هر حال در کنار شما هستم. 
وی افزود: این که نام رییس اتاق کرمان جالل پور، یا طبیب زاده باشد 
فرقی نمی کند؛ در گذشته نیز به ویژه در 14 ماه اخیر، همه ی زحمات 
بر دوش آقای طبیب زاده و سایر اعضای هیات رییسه بود و اصاًل فکر 

به عنوان هم کار و  بلکه  اتاق بوده ام؛  نمی کنم در این 14 سال، رییس 
خدمت گزار فعالیت داشتم. 

از  همیشه  گذشته،  دوره ی  چهار  در  اتاق  کرد:  بیان  جالل پور 
موهبت های فراوانی برخوردار بوده، دوستان زیادی به این مجموعه 
کمک کرده اند و یکی از بزرگ ترین نعمت های اتاق کرمان، ارتباط 

صمیمی و برادرانه بین ما بوده است. 
کرمان  اتاق  فعالیت  روند  ادامه ی  در  را  طبیب زاده  مهندس  کار  وی 
سخت تر از کار خود دانست و افزود: معذوریت ها و مشکالت، در حال 
حاضر بیش تر است و امیدوارم همه ی پرسنل اتاق و مجموعه ی استان 
کرمان، طبیب زاده را مانند قبل کمک کنند تا اتاق رسالت اصلی خود 
مانند  دهد،  اجازه  توانم  که  جایی  تا  نیز  من  کند؛  اجرا  خوبی  به  را 

گذشته در اتاق کرمان حضور خواهم داشت.

محسن جالل پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
پس از استعفا از این سمت، با ارسال بیانیه ای، از مسئولیت خود به عنوان 

رییس اتاق کرمان نیز استعفا داد. 
متن این بیانیه به شرح زیر است:

اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق کرمان
من، زاده ی کرمان و تربیت شده ی جامعه ی اقتصادی پویا و ریشه دار آن 
قریب  و  قدیمی  اتاق  آن  نمایندگان  هیات  در  عضویت  دهه  دو  سامانم. 
سرمایه ی  اتاق،  ریاست  کسوت  در  خدمت گزاری  افتخار  سال  چهارده 
من  مربی  و  معلم  که  کرمانی  خردمند  بزرگان  دست  است.  من  بزرگ 
را  یکتا  ایزد  شماها،  همه ی  با  هم راهی  بابت  از  و  می بوسم  را  بوده اند 
شاکرم. شما به من آموختید که نفع عمومی بایستی سرلوحه ی کار باشد، 
شما آموختید که کار برای مردم افتخاری است که نصیب هرکس و در 

هرکجا نمی شود.
از  مرا  موکدأ  پزشکان  و  انداخته  پای  از  مرا  قلبی  بیماری  که  اکنون 
بازگشت به کارهای دشوار منع می کنند؛ صالح مردم کرمان را در انتخاب 
رییس جدید برای اتاق کرمان می بینم. بدین وسیله استعفای قطعی خود از 
ریاست اتاق کرمان و عضویت در هیات نمایندگان دور هشتم آن اتاق را 
به اطالع بزرگان می رسانم. این استعفا قطعی و متکی به عقل و تدبیر و از 

سر وظیفه شناسی و امانت داری و در غایت عذرخواهی است.
رییسه خدوم،  استان، هیات  اقتصادی  فعاالن سرافراز  و  اعضا  از تک تک   
اعضای هیات نمایندگان، دبیر و معاونان و پرسنل عزیز اتاق استان در طول 
ادوار بابت هم راهی، هم دلی و حمایت های همیشگی شان سپاس گزارم و 
انتظار دارم بیش ازاین درحق رییس جدید اتاق بذل محبت فرمایند. از 
روحانیت محترم استان و در رأس ان امام جمعه محبوب و خدمت گزار، 
و  مدیران  استانداران،  مجلس،  در  استان  نمایندگان  استان،  معتمدان 
بابت  بوده اند،  یاور  و  یار  ادوار که همیشه  این  در  استان  بزرگان  همه ی 

استعفای 
محسن جالل پور 

از ریاست اتاق کرمان

فهم بلندشان در حمایت از اقتصاد مردمی و لزوم توسعه ی بخش خصوصی استان بسیار 
ممنونم. مسلمًا بدون پشتیبانی و هم راهی آن ها کاری از پیش نمی رفت.

و  هم راهی  در  مؤثرشان  حضور  بابت  رسانه  اصحاب  باالخص  و  محققان  متفکران،  از 
حمایت بخش خصوصی استان نیز تشکر نموده و به احترام همه ی این عزیزان سر فرود 
می آورم و از همه ی جوانان فعال کرمانی... از کشاورزان جوان که زمین را رها نکرده، 
بلکه درصدد علمی و رقابتی کردن زراعت و باغ داری اند، از صنعت گران درخشان و 
خوش آتیه ی استان، از معدن کاران شجاع، از بازرگانان جوان و الیق کرمانی که در 
سراسر ایران و جهان، بازار را برای کاالی کرمانی و ایرانی می گشایند و از همه وهمه ی 
سپاس گزاری  بسیار  دارم،  و  داشته  شما  مهر  گرو  در  دل  من  که  استان  فعال  جوانان 

می نمایم. تردید ندارم شما فردای دیار کریمان را بهتر از امروز خواهید ساخت.
از هیات نمایندگان محترم انتظار دارم دراسرع وقت، مطابق وظیفه ی قانونی با تشکیل 
تعیین رییس جدید  به  نمایندگان، نسبت  جلسه ضمن دعوت از جانشین من در هیات 
اتاق کرمان اقدام فرمایند. حتی یک روز تأخیر به صالح جامعه ی فعاالن اقتصادی و 

اقتصاد استان نیست. 
شک ندارم شما با تدبیر و بلندنظری این کار را در فضای خرد جمعی و توافق انجام 
می دهید و سبب می شوید شأن بخش خصوصی استان بیش ازپیش ارتقا یابد. از همه ی 

شما بزرگان و عزیزان هم استانی خودم تقاضای عفو و التماس دعای خاص دارم.

در اتاق کرمان
 حضور خواهم 

رییس سابق اتاق ایران وکرمان:
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دفاع  دوران  شده ی  شناسایی  شهید  یک  و  گمنام  شهید  پنج 
کرمان  وارد  امروز  مشرکین  از  برائت  شهدای  به عنوان  مقدس، 
استان  ارزش های دفاع مقدس  نشر  و  آثار  شدند. مدیرکل حفظ 
کرمان در حاشیه ی استقبال از این شهدا، با بیان این که شش شهید 
برائت از مشرکین، در آیین دعای عرفه در برخی شهرستان های 
از  برائت  آیین  گفت:  داشت،  خواهند  حضور  کرمان  استان 
حضور  با  و  عرفه  روز  با  مصادف  شهریور   21 یک شنبه  مشرکین، 
114 شهید تازه تفحص شده ی سال جاری، در سراسر کشور برگزار 

می شود.
نیز در دعای  افزود: شش شهید  ابوالحسنی  سرهنگ محمدمهدی 
عرفه ی مسجد صاحب الزمان )عجل اهلل فرجه( کرمان، چترود و 

شهرستان های سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت حضور خواهند 
داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کرمان با بیان 
این که ستاد کل نیروهای مسلح، آیین برائت از مشرکین را به دلیل 
محرومیت زائران کشورمان از مراسم معنوی حج در سال جاری با 
توجه به کارشکنی های آل سعود برنامه ریزی کرده است، گفت: 
کمیته ی جستجوی مفقودان حادثه ی منا نیز برگزاری آیین برائت 
برنامه ریزی کرده  را در سال جاری در سراسر کشور  از مشرکین 

است.
وی هم چنین بیان کرد: استان کرمان نیز در فاجعه ی منا دو شهید 

دارد.

استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
»محمد  امیرسرتیپ  شهید  پیکر  گفت:  کرمان 
شهدای  از  یکی  به عنوان  ماهانی«  شادمان 
مفقوداالثر استان کرمان، بعد از 28 سال شناسایی 
شد. محمدرضا حسنی سعدی با بیان این که شهید 
»شادمان ماهانی« فرزند »حسین« که در عملیات 
منطقه ی  در  رسید،  شهادت  به   5 بیت المقدس 
»پنجوین« تفحص و شناسایی شده است، گفت: 
نیروهای  و  ورزش کاران  از  بزرگوار  شهید  این 

ورزیده ی ارتش جمهوری اسالمی ایران بود. 
یک  دارای  بزرگوار،  شهید  این  افزود:  وی 
فرزند پسر است که وی نیز از ورزش کاران به نام 

آموزش وپرورش استان کرمان است.
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
کرمان خاطرنشان کرد: شهید »شادمان ماهانی« 
فروردین   22 در  که  است   1341 22 دی  متولد 
رفیع  درجه ی  به  شناسایی  عملیات  در   1367

شهادت نایل آمد.

استقبال از 
شهدا برائت
 از مشرکین

بعد از 28 سال؛

 پیکر شهید امیرسرتیپ »محمد شادمان ماهانی«شناسایی شد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: 
هم زمان با شهادت امام جعفر صادق علیه السالم، چهار شهید گمنام دوران دفاع 
محمدمهدی  سرهنگ  می شوند.  تدفین  خانوک  و  گلباف  شهرهای  در  مقدس 
گمنام  شهید  میزبان چهار  کرمان،  استان  مردادماه جاری  هفتم  افزود:  ابوالحسنی 
دوران دفاع مقدس است که دو شهید در گلباف و دو شهید در خانوک تدفین 
روز  صبح  دقیقه ی   9.30 ساعت  شهدا  از  استقبال  مراسم  کرد:  بیان  وی  می شود. 
این شهدای  مشایعت  و سپس  برگزار  فرودگاه کرمان  مردادماه در  پنج شنبه هفتم 
عزیز از فرودگاه به سمت بولوار جمهوری اسالمی، خیابان شریعتی، خیابان فلسطین 

تا حسینیه ی ثاراهلل انجام می شود.
شهدا  این  با  وداع  مراسم  داد:  ادامه  ابوالحسنی 
بازسازی عتبات عالیات  نیز پنج شنبه شب در ستاد 
استان و در یادواره ی شهدا در خیابان شیخ احمد 

کافی برگزار می شود.
بیان این که پیکرهای شهدا در روز جمعه  با  وی 
هشتم مردادماه به سمت مکان های تدفین حرکت 
داده می شود، افزود: شهدای مربوط به گلباف در 
شهدای  و  گلباف  و  جوشان  سیرچ،  ماهان،  مسیر 

خانوک در مسیر هوتک، چترود، ده زیار و خانوک مورد استقبال قرار می گیرند.  
وی از مراسم تشییع و تدفین شهدا هم زمان با بیست وپنجم شوال، سال روز شهادت 
امام صادق علیه السالم خبر داد و گفت: دو شهید 17 ساله که شهدای عملیات خیبر 
و والفجر 4 هستند، در گلباف و دو شهید هم در خانوک جنب مسجد شهدا دفن 

می شوند که یکی 40 ساله و شهید عملیات کربالی 4 و دیگری 17 ساله است.

نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
مقدس  دفاع  ارزش های 
خاطرنشان  کرمان  استان 
مکان   57 مجموع  در  کرد: 
در استان با 190 شهید گمنام 
وجود دارد که از این تعداد 
9 مکان با 44 شهید گمنام در 

مرکز استان است. 
ابوالحسنی در ادامه، با اشاره 

به 31 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس 
عملیاتی  مناطق  و  پنجوین  عمومی  منطقه ی  در 
کانی مانگا و سنگ معدن گفت: با توجه به این که 
و  کشور  غرب  در  ما  مفقودی های  بیش ترین 
میان  در  امیدواریم  هستند،  سه  والفجر  عملیات 
این شهدا که هنوز شناسایی نشدند، تعدادی هم 

متعلق به استان کرمان باشد.
وی به حماسه ی بزرگی که سال گذشته مردم استان در تشییع شهدای غواص خلق 
کردند، اشاره و بیان کرد: در تشییع و تدفین شهدا، بزرگ ترین حضور مردمی را 
در تاریخ استان داشتیم و حدود دو میلیون نفر در سطح استان از 16 تا 21 مرداد 
از شهدا استقبال کردند و در شهر کرمان، قریب 20 هزار نفر حضور داشتند که 

بی نظیرترین حضور در کشور بود.

تدفین چهار شهید گمنام 
در گلباف و خانوک

27 فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اسالمی گفت:  شورای 
جمهوری  رئیس  رهبری،  دغدغه  سیرجان 
این  و  می کند  دنبال  را  امروزی  جامعه  و 
که  است  سازمان هایی  معدود  جزء  مجموعه 

شعار نمی  دهد و عمل می کند.
امضاء  آئین  در  حسن پور  شهباز  سردار 
سند  تنظیم  همچنین  و  همکاری  تفاهم نامه 
کل  مدیر  بین  سیرجان  شهرستان  مهارت 
کرمان،  استان  ای  حرفه  و  فنی  سازمان 
صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و  کرمان  استان 

سیرجان، اظهار کرد: 
امضاء این تفاهم نامه اقدامی ارزشمند و یک 

روز به یاد ماندنی در تاریخ مجموعه دانشگاه 
آزاد اسالمی سیرجان است.

و  زیبا  کار  این  مطمئنًا  افزود:  حسن پور 
ارزشمند به عنوان یک الگوی موفق در سطح 
ارتباط  دغدغه  و  شد  خواهد  مطرح  کشور 
دانشگاه و صنعت و مهارت مورد نیاز صنعت را 
که تا به امروز دانشگاه ها نتوانسته بودند به آن 

پاسخ بدهند را مرتفع خواهد کرد.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
و  ساخت  در  تسریع  خواستار  اسالمی، 
اسفنجی  آهن  تولید  کارخانه ی  راه اندازی 
در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر  شد.  راور 
آهن  تولید  کارخانه ی  از  بازدید  حاشیه ی 

براساس  گفت:  راور  شهرستان  اسفنجی 
مدیران  سوی  از  شده  ارایه  گزارش های 
اسفنجی  پروژه، کار ساخت کارخانه ی آهن 

تاکنون 28 درصد پیش رفت داشته است.
برای  زمان بندی  برنامه ی  به  اشاره  با  وی 
زمان  کرد:  بیان  پروژه  این  از  بهره برداری 
بهره برداری از این پروژه، 14 ماه اعالم شده 
محرومیت  به  توجه  با  داریم  درخواست  که 
شهرستان راور، ساخت این پروژه باید جدیت 

و سرعت بیش تری انجام گیرد.

مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اشتغال در  به مشکل  اشاره  با  شورای اسالمی 

شهرستان راور افزود: 
در  پروژه،  این  از  بهره برداری  با  امیدواریم 
به طور  نفر   150 حدود  اشتغال زایی  اول  فاز 
انجام  غیرمستقیم  به صورت  نفر   60 و  مستقیم 
دو  به  میزان  این  نیز  توسعه  طرح  در  و  شود 
اولویت  داریم  تاکید  که  یابد  افزایش  برابر 
اشتغال، با نیروهای بومی شهرستان راور باشد.

تسریع در ساخت
 کارخانه ی آهن اسفنجی راور

تفاهمنامه دانشگاه 
صنعت و مهارت درسیرجان

تفاهم نامه دانشگاه شهید باهنر
و وزارت کشور 

به توجه به نقش موثر دانشگاه در طراحی، اصالح و ارتقاء سیاست های اجرایی 
بین مراکز علمی و  تعامل سازنده  برای  به منظور فراهم آوردن زمینه مساعد  و 
دستگاههای اجرایی، تفاهم نامه ای بین رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش 
وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان در تاریخ 17 مهر ماه95، به امضادکتر 
طاهر؛ رئیس دانشگاه شهیدباهنر و دکتر افتخاری؛ رئیس مرکز مطالعات راهبردی 

و آموزش وزارت کشور رسید.
امضاء  منظور  به  ای  جلسه  در  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر 

شهیدباهنر،  دانشگاه  و  کشور  وزارت  بین  نامه  تفاهم 
به  شهیدباهنر  دانشگاه  های  ظرفیت  معرفی  ضمن 

عنوان بزرگترین دانشگاه جامع در جنوب شرق کشور، آمادگی کامل دانشگاه را 
برای کمک به بخش اجرایی کشور و حل مشکالت جامعه و عمل به منویات مقام 
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  و دکتر  ابراز داشت  معظم رهبری 
در  الزم  های  زمینه  و  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  در  مستقر  استان  فکر  اتاق  نیز 
جهت کرسی های آزاد اندیشی را معرفی نمود و اعالم داشت شکل گیری رشته 
ادبیات پایداری و نشریه پژوهشی ادبیات پایداری در دانشگاه شهیدباهنر که برای 
نخستین بار در کشور ایجاد گردید، نتیجه یک کرسی نظریه پردازی است که به 

شیوه علمی در این دانشگاه برگزار شده است. 
دکتر افتخاری؛ رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و معاونان 
ایشان در این جلسه، ضمن تشکر از دانشگاه شهیدباهنر کرمان و با اظهار خرسندی 
ها  زمینه  بسیاری  دانشگاه شهیدباهنر در  اعالم کرد که  نامه  تفاهم  این  امضاء  از 
پیشتاز بوده و از این پس مسائل مهمی که در عرصه اجرای امور وجود 
دارد و نیازمند کار تحقیقاتی باشد به دانشگاه شهیدباهنر کرمان 

و اتاق فکر این دانشگاه ارجاع خواهد شد.

دکتر  علیرضا دلیری در سومین جلسه بررسی نحوه حضور شرکت های دانش بنیان در 
تابلو بورس اوراق بهادار اظهارکرد: ایجاد تابلوی بورس شرکت های دانش بنیان قابلیت 
مقایسه رشد این شرکت ها را نمایان کرده و نشانگر ارزش باالی سرمایه گذاری بر روی 
شرکت های دانش بنیان خواهد بود. وی گفت : در ابتدای امر که بحث تابلوی بورس 
برای شرکت های دانش بنیان مطرح شد پذیرش آن برای شرکت ها سخت بوده و کسی با 
این موضوع آشنا نبود اما در حال حاضر استقبال از این طرح نشان داده که همه اهمیت 

بازار سرمایه را متوجه شده اند.
دکتر دلیری بیان کرد: با توجه به برگزاری سومین جلسه بررسی نحوه حضور شرکت های 
دانش بنیان در تابلو بورس اوراق بهادار به علت استقبال زیاد این پذیرش برای سومین 
جلسه در زمان کوتاهی بسته شد و این حاکی از رخداد اتفاقات خوب در حوزه تجاری 
سازی است که ما به دنبال آن بودیم . معاون توسعه مدیریت و منابع تاکید کرد :باید 
فضایی ایجاد شود تا اهمیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای شرکت های دانش بنیان 

مطرح  و در این رابطه فرهنگ سازی شود تا از این طریق تأمین مالی این شرکت ها 
صورت بگیرد . وی توضیح داد: دلیل ورود معاونت علمی در این امر تنها بحث شناساندن و 
ارتباط میان شرکت های دانش بنیان و بورس است زیرا معتقدیم که اتفاقات خوبی در این 
حوزه رخ می دهد زیرا شرکت های دانش بنیان  واحدهای تحقیق و توسعه فعالی دارند 

و رو به رشد هستند؛ همچنین افراد تحصیل کرده ای در این مجموعه ها فعالیت می کنند .
دکتر دلیری ادامه داد: اگر فضایی ایجاد شود که مشکل تأمین مالی این شرکت های 
دانش بنیان را حل کند سرعت رشد آنها بیشتر خواهد شد؛ همچنین اگر این امر از طریق 

وام صورت گیرد با بروکراسی های پیچیده همراه است.  
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی معافیت مالیاتی را کاهش دهنده دغدغه 
شرکت های دانش بنیان در بورس دانست و گفت : معافیت مالیاتی برای شرکت های 
دانش بنیان رشد آنها را در پی خواهد داشت و موجب استقبال سرمایه گذاران می شود.   
وی  گفت: کارگزاری تعیین شده تا موقعیت فراهم شود که مشاور و راهنمایی به صورت 
موردی برای هر شرکت صورت گیرد تا بستر الزم برای حضور در تابلو بورس فراهم شود. 
دلیری با اشاره به کمک 50 درصدی معاونت علمی برای ورود شرکت ها در فرابورس 
گفت : برای حمایت از شرکت های دانش بنیان معاونت علمی نیمی از هزینه ورود به 
فرابورس را به شرکت ها پرداخت می کند تا آنها بتوانند به راحتی در بازار سرمایه حضور 

داشته باشند.

مساعدت معاونت علمی 
برای شرکت ها ی فرابورسی
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
کشاورزی کرمان با بیان این که موارد مشترک بسیاری از نظر 
بین کرمان و آفریقای جنوبی  اقتصادی و اجتماعی  فرهنگی، 
مشترک  میز  تشکیل  برای  الزم  آمادگی  گفت:  دارد  وجود 
کرمان و آفریقای جنوبی یا یکی از استان های این کشور وجود 
دارد. محسن رشیدفرخی در نشست با سفیر آفریقای جنوبی در 
ایران افزود: این میز مشترک با حدود حداقل 20 عضو از بخش 
خصوصی دو منطقه و با هدف ایجاد ارتباط گسترده تر و تسهیل 
در سرمایه گذاری های مشترک تشکیل می شود. وی گفت: در 
حال حاضر اتاق مشترک ایران و آفریقای جنوبی وجود دارد 
اما برای فعالیت بیشتر این اتاق و گسترش روابط تالش خواهیم 

کرد.
وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های استان کرمان گفت: 
بین کرمان و آفریقای جنوبی در زمینه های معدن، کشاورزی، 
امکان  خودروسازی  صنایع  و  گردشگری  دارویی،  گیاهان 

عضو  دارد.   وجود  مشترک  های  همکاری 
هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: 
صدور روادید در فرودگاه کرمان اقدام بسیار 
مهم وزارت امور خارجه در کرمان است که 

امیدواریم این فعالیت ها پررنگ تر شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان 

با ظرفیت  آفریقای جنوبی کشوری  نشست گفت:  این  در  نیز 
ناخالص داخلی و 40  تولید  باالست و 10 درصد  های معدنی 
صنایع  و  معدن  حوزه  به  مربوط  کشور  این  صادرات  درصد 
معدنی است. عباس جبالبارزی افزود: پس از کاهش قیمت مواد 
معدنی در جهان، آفریقای جنوبی گروهی را برای سیاستگذاری 
در این شرایط تشکیل داده تا بتواند معدن را از حالت سنتی 
خود خارج کند. وی با بیان این که ایران جزء 10 کشور اول 
دنیا و استان کرمان در این کشور رتبه اول را در بخش ظرفیت 
های معدنی داراست تصریح کرد: در ایران فقط 7 تا 10 درصد 
پهنه های معدنی کشف شده و 90 درصد جای اکتشاف وجود 
دارد و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران 1.3 درصد 

است. 
وی افزود: آفریقای جنوبی در معدن دارای تجربه های خوبی 
برندهای بزرگ و معتبری  است و در این زمینه شرکت ها و 
در این کشور کار می کنند که استان کرمان می تواند از این 
تجربه برای اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی استفاده کند و 
حتی سرمایه گذاری های مشترکی در این زمینه صورت گیرد.

کرمان  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
نیازمند سرمایه گذاری در حوزه معدن است گفت: امیدواریم 
سفیر آفریقای جنوبی در ایران زمینه بازدید گروهی از سرمایه 
صورت  در  و  کند  فراهم  کرمان  به  را  کشور  این  گذاران 
سرمایه  اهداف  پیشبرد  برای  مشترک  کارگروه  صالحدید 
گذاری در حوزه معدن تشکیل شود.  وی همچنین با بیان اینکه 
ایران جزء 10 کشور برتر دنیا از نظر تولید سیمان با کیفیت و 
با حجم باالست افزود: کارخانه های سیمان خوبی در کرمان 
وجود دارد و همکاری های خوبی در این زمینه می تواند شکل 

گیرد.
عنوان  به  کرمان  از  نشست  این  در  نیز  جنوبی  آفریقای  سفیر 
استانی مهم، اساسی و شناخته شده در ایران یاد کرد و گفت: 
کرمان می توان استان هدف آفریقای جنوبی در ایران باشد. 
ویلیام مکس فلمن وایتد افزود: حوزه های فعالیت مشترک در.  
سفیر آفریقای جنوبی در ایران بیان کرد: شرکت های آفریقای 
آهن،  سنگ  مس،  معادن  در  کار  برای  بسیاری  تمایل  جنوبی 
تیتانیوم، منگنز و غیره دارند زیرا کار در معادن روباز کرمان 

آسان تر است و نیاز به حفاری در زیر زمین وجود 
ساخت  در  جنوبی  آفریقای  گفت:  وی  ندارد. 
قطعات هواپیما، احداث هتل در برخی کشورها 
ورزشی،  های  استادیوم  احداث  امارات،  مانند 
صنعت خودروسازی فعال است و در این زمینه 
ایران و  با  را  تواند همکاری های خوبی  ها می 

کرمان داشته باشد.
فلمن وایتد با اشاره به برگزاری نشست هایی در 
استانداری و دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: در 
استانداری کرمان بحث خواهر خواندگی کرمان 
با استان کیت شمالی آفریقای جنوبی مطرح شد 

که این موضوع بررسی می شود.
وی بیان کرد: آفریقای جنوبی می تواند به رفع 
کرمان  استان  برق  تولید  و  نیرو  کمبود  مشکل 
انرژی  از  برق  تولید  زمینه  در  و  کند  کمک 

نیرو  وزارت  با  مذاکراتی  خورشیدی 
انجام شده است. وی با اشاره به این که بسیاری 
آفریقای  کشور  در  ایران  تولید  محصوالت  از 
جنوبی وجود دارد تصریح کرد: اما محصوالت 
آفریقای جنوبی در ایران کمتر دیده می شود 
در حالی که در حال حاضر به دلیل افت پول 
آفریقا بهترین موقعیت برای خرید از این کشور 

است.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان 
سفیر  سفر  امیدواریم  گفت:  نشست  این  در  نیز 
آفریقای جنوبی به کرمان مقدمه ای برای حضور 
بیشتر هیات های تجاری و برقراری ارتباطات دو 
برپایی  به  افزود:  راد  جعفری  علی  باشد.  جانبه 
نمایشگاه هایی از محصوالت آفریقای جنوبی در 
کرمان و همچنین محصوالت کرمان در آفریقای 

جنوبی، امید داریم.
وی از سفیر آفریقای جنوبی در ایران درخواست 
کرد برای توسعه اقدامات اقتصادی، شرکت های 
ادامه  و  ارتباط دهد  کرمان  اتاق  با  را  آفریقایی 
داد: از هفته آینده صدور روادید در فرودگاه بین 

المللی کرمان انجام می شود.

ایجاد میز مشترک کرمان 
و آفریقای جنوبی
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کتیبه ی ثبت جهانی کویر لوت و قنات های استان 
رییس  و  رییس جمهور  معاون  حضور  با  کرمان، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

اسالمی و استاندار کرمان رونمایی شد.
و  لوت  ثبت جهانی کویر  کتیبه ی  از  رونمایی  آیین 
دولت،  هفته  از  روز  چهارمین  در  استان  قنات های 
نمایشگاه  کنار  در  و  مادر  پارک  شرقی  در ضلع 

دست آوردهای دولت تدبیر و امید برگزار شد.
ایرانی  قنات  استان کرمان در پرونده ی  از  قنات  سه 
چهلمین  در  امسال  تابستان  لوت،  کویر  هم چنین  و 
شهر  در  یونسکو  جهانی  میراث  کمیته ی  نشست 
این  در  کرمان  استاندار  حضور  با  ترکیه  استانبول 
نشست ثبت شد و با این رویداد و با گذشت یک سال 
از ثبت جهانی روستای صخره ای میمند در شهرستان 
در  استان  طبیعی  و  تاریخی  آثار  تعداد  شهربابک، 

فهرست میراث جهانی به پنج اثر رسید.
برای  نیز  گذشته  سال  تابستان  کرمان  استاندار 

تاریخی  و  صخره ای  روستای  جهانی  ثبت  از  دفاع 
قنات های  ثبت  با  و  رفت  آلمان  بن  شهر  به  میمند 
و  پرونده  پنج  دارای  هم اکنون  استان  این  کرمان، 

هفت اثر ثبت جهانی است. 
ارگ بم و باغ شاه زاده ی ماهان، دو اثر ثبت جهانی 

دیگر استان کرمان هستند.

رونمایی از کتیبه ی ثبت 
جهانی کویر لوت و قنوات 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور30



واحد  رئیس  همراه  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  حمید  دکتر 
سیرجان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
و شهردار سیرجان، در بازدید از واحد سیرجان، مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی و 
مجتمع ورزشی این واحد را افتتاح کرد. مجموعه کارگاهی و آزمایشگاهی واحد 
سیرجان در راستای پروژه ساها با مساحت 2هزار و 30 مترمربع در دو طبقه و دو 

سوله کارگاهی و مجموعه آزمایشگاهی توسط دکتر میرزاده افتتاح شد.
این پروژه که در مدت 18 ماه ساخته شد، شامل آزمایشگاه هایی ازجمله شیمی، 
و...  دیجیتال  الکترونیک  منطقی،  مدار  ریزپردازنده،   ،PLC صنعتی،  الکترونیک 

است که دکتر میرزاده از تمامی این آزمایشگاه ها بازدید کرد.

مجموعه ورزشی واحد سیرجان دومین پروژه ای بود که دکتر میرزاده در 
بازدید از این واحد افتتاح کرد. این مجموعه ورزشی شامل دو سالن کشتی و 

بدنسازی و سالن چندمنظوره فوتسال، والیبال و بسکتبال به مساحت 2هزار و 500 
مترمربع است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی از این مجتمع ورزشی بازدید و با ورزشکاران حاضر در 
این مجموعه به گفتگو پرداخت. 

دکتر  تندیس  از  سیرجان  واحد  از  بازدید  جریان  در  میرزاده  دکتر  ادامه،  در 
باستانی پاریزی در دانشکده محمدابراهیم باستانی پاریزی واحد سیرجان رونمایی 
کرد. این تندیس به پاس خدمات دکتر باستانی پاریزی و توجه به فرهنگ قومی 

در این واحد ساخته شده است.

افتتاح مجتمع 
آزمایشگاهی

 واحد سیرجان

رونمایی از تندیس
دکترباستانی پاریزی
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پاریزی،  باستانی  دکتر   یاد،  زنده  جهانی  جایزه 
و  استادان  حضور  با  تهران،   دانشگاه  ممتاز  استاد 
در  کشور  ادبی  و  علمی  برجسته  شخصیت های 
رونمایی شد.  اسالمی واحد کرمان  آزاد  دانشگاه 
معاون  هاشمی،   سیدطه  دکتر  که  مراسم  این  در 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
ولی  نماینده  دعایی  سیدمحمود  االسالم  حجت 
دکتر  اطالعات،  روزنامه  مسئول  مدیر  و  فقیه 
مرکز  رییس  موسوی بجنوردی  سیدمحمدکاظم 
محمدمهدی  اسالمی، دکتر  بزرگ  دایرةالمعارف 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس  زاهدی 
مجلس، استاندار کرمان و جمع زیادی از اساتید و 
صاحب نظران حوزه ادب و تاریخ حضور داشتند، 
همچنین  و  پاریزی  باستانی  دکتر  یادبود  تمبر  از 

پوستر فراخوان این جایزه رونمایی شد.

جایزه باستانی، طرحی ماندگار
درابتدای این مراسم پیام تصویری دکتر میرزاده 
به این همایش پخش شد. سپس دکتر بابک آل طه 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان با اشاره 
به سیاست جدید ریاست عالی و معاونت فرهنگی 
بر  مبنی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و 
برگزاری طرح های ماندگار فرهنگی اظهار کرد: 
در حوزه  است  قرار  باستانی  استاد  جایزه جهانی 
ادبیات، فرهنگ عامه و تاریخ به آثار مستشرقان و 
کشور  در  شده  تالیف  کتب  و  آثار  ایران شناسان، 
برگزیده  نامه های  پایان  و  تحقیقات  همچنین  و 

اختصاص داده شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان با توجه 
به اهدای این جایزه در سالروز تولد استاد باستانی 
پاریزی ادامه داد: این جایزه به عنوان یک طرح 
ریاست  نیات  و  اندیشه  مرهون  فرهنگی،  ماندگار 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  همچنین  و  عالی 
این  اهدای  وی  است.  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
و  فرهنگی  معاونت  طرح های  جمله  از  را  جایزه 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه تقدیر 
داشتن  نگه  زنده  افزود:  و  دانسته  ایران  مفاخر  از 
نام یکی از اساتید و مفاخر ملی و استانی، تقدیر از 
زحمات دکتر باستانی پاریزی و معرفی بیشتر این 

استاد فرهیخته از جمله اهداف این جایزه است.
دبیر هیات امنای استان کرمان با توجه به ترکیب 
خانواده  دغدغه  گفت:  جایزه  این  امنای  هیات 
استاد باستانی پاریزی تداوم این جایزه است و به 
امنای  همین دلیل بخش زیادی از اعضای هیات 
دوستداران  از  و  حقیقی  اشخاص  جایزه،  این 
استاد باستانی پاریزی هستند. وی خاطرنشان کرد: 
و  کرده ایم  تعریف  جهانی  بُعد  در  را  جایزه  این 
را  مراحلی  باید  شدن  جهانی  برای  که  می دانیم 
تصمیم  باید  امنا  هیات  زمینه  این  در  و  کند  طی 

گیری کند که این جایزه در بعد جهانی چگونه و 
هر چند سال یکبار اهدا شود.

خانه باستانی، خانه فرهنگ و هنر
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
به عنوان سخنران این مراسم نیز با تاکید بر اینکه 
در  می توان  را  پاریزی  باستانی  استاد  بارز  وجهه 
همه  کرد:  اظهار  دانست،  ایشان  آزاداندیشی 
موضوع  به  یافت  دست  آن  به  استاد  این  آنچه 
االسالم  حجت  می گردد.  بر  وی  آزاداندیشی 
دکتر سیدطه هاشمی افزود: پیشنهاد می شود منزل 
پدری استاد باستانی پاریزی به خانه آزاداندیشان 
تبدیل شود. شخصیت هایی  پاریز  و خانه فرهنگ 
ایران  به  متعلق  تنها  پاریزی  باستانی  استاد  مانند 
باشند.  آشنا  آن ها  با  باید  جهانیان  همه  و  نیستند 
دولتی   مسوولین  همه  کرد:  تاکید  هاشمی  دکتر 
این  و  بگذارند  ارج  شخصیت ها  این  به  باید  هم 
امر برای ارج نهادن به خود آنهاست. این کار که 
در دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شده منحصر به یک 

شخصیت شناخته شده نیست.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
جغرافیای  که  شخصیت هایی  درصددیم  افزود: 
سیاسی  جغرافیای  از  خارج  اکنون  آنان،  سیاسی 
رابطه  این  در  و  شوند  معرفی  نیز  ماست  کشور 
هنری،  فرهنگی،  علمی،  شخصیت های  همه 
هستند.  نظر  مد  مفاخر  و  مشاهیر  و  دینی  ادبی، 
تاکنون 2500 شخصیت مشخص  تاکید کرد:  وی 
شده اند که در حوزه های ملی، محلی، منطقه ای 
و بین المللی دسته بندی خواهند شد. بزرگداشت 
فرهنگی  راهبردی  شورای  در  مشاهیر  و  مفاخر 
در   نهایت  است.  قرار گرفته  تاکید  مورد  دانشگاه 
المللی  بین  از شخصیت های  می خواهیم فهرستی 
ایرانی را در دبیرخانه یونسکو به ثبت برسانیم که 
این کار بزرگ با هدایت اساتید از سوی دانشگاه 
آزاد اسالمی آغاز شده است. هاشمی گفت: یکی 
از اهداف مورد نظر در این رابطه، توجه به سبک 
زندگی این بزرگواران و مدل سازی از زندگی 
این افراد است. وی با قدردانی از دکتر آل طه 
ریاست واحد کرمان به دلیل برگزاری موفق این 
مراسم ادامه داد: واحد کرمان عالوه بر آنکه در 
بوده  پیشتاز  مفاخر  بزرگداشت  مراسم  برگزاری 
برای  مناسب  الگویی  و  توجه  قابل  نمونه  است، 
سایر واحد ها است. نسل امروز ما نیازمند شناخت 
هویت هایی است که شاید فراموش شده و یا رو 

به فراموشی هستند.

باستانی، الگوی نسل جوان
ضمن  مراسم  این  سخنران  دیگر  کرمان  استاندار 
معرفی  برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  تقدیر 

فراخوان جایزه جهانی

 اســـتاد باستـــانی پاریــــزی

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور34



شخصیت دکتر باستانی پاریزی اظهار داشت: نسل امروز 
فراموش  شاید  که  است  هویت هایی  شناخت  نیازمند  ما 
از  بایستی کارهایی  لذا  فراموشی هستند  به  یا رو  و  شده 

این دست در تمام کشور توسعه یابد.
الگوی  را  بزرگ  شخصیت های  حسینی،  رزم  علیرضا 
معرفی  افزود:  و  کرده  معرفی  جدید  نسل  برای  مناسبی 
چنین شخصیت هایی می تواند برای جوانان ما الگو باشد 
ضمن اینکه مردم نیز خواهند آموخت که به بزرگان خود 

احترام گذاشته و قدر آنها را بدانند.
باید  زمینه  این  در  فرهنگ سازی  داد:  ادامه  رزم حسینی 
چنین  برگزاری  و  شود  انجام  دست اندرکاران  توسط 
کمک  برجسته  شخصیت های  درست  معرفی  به  مراسمی 
محضر  در  حضور  افتخار  بار  دو  من  می کند.خوشبختانه 
یک  ازاینکه  وایشان  داشتم  را  باستانی پاریزی  استاد 
شخصیت بومی جهت استانداری کرمان انتخاب شده بود 
استاندار کرمان تصریح کرد:  ابراز خرسندی کرد.  بسیار 
استاد باستانی پاریزی ضمن بیان خاطره ای تاکید می کرد 

که باید کارورزی را به مردم سفارش و آن ها در شرایطی قرار دهیم که خودشان خود 
را اداره کنند. رییس کارگروه مفاخر استان خاطرنشان کرد: استاد باستانی پاریزی مورخ 
نامدار ایرانی است که حداقل باید شخصیت و آثار وی را به حوزه خاورمیانه معرفی کنیم 

ضمن اینکه جایزه جهانی این استاد نیز کاری ماندگار و بسیار بزرگ است.

دکتر باستانی خورشید کویر کرمان
داشتن  دلیل  به  را  کرمان  نیز  رودهن  واحد  ادبیات  گروه  استاد  ماحوزی  مهدی  دکتر 
فرزندانی چون باستانی ستود و اظهار کرد: مردمان این سامان گهر پرور علیرغم مشکالت 
و مصائب سنگین و جانفرسا، اساتیدی چون باستانی را معرفی نمودند که چون خورشید 
در کویر کرمان می درخشد. وی باستانی پاریزی را پرچم دار عزت و شرف بر بلندای شهر 

و دیار سیرجان دانست.

باستانی، بوستان جواهر تاریخ ادب
سیدمحمد علی گالب زاده عضو شورای عالی فرهنگ مردم ایران نیز دکتر باستانی را از 
مشاهیر بزرگ ایران دانسته و اظهار داشت: باستانی چون بوستان جواهر در تاریخ ادب 
ایران باقی خواهد ماند. مدیر موسسه فرهنگی کرمان شناسی با تشکر از مسئوالن دانشگاه 
آزاد اسالمی کرمان برای برگزاری این مراسم از نقش ریاست عالی دانشگاه و نگاه وی به 
مسائل فرهنگی یاد کرده و افزود: دکتر میرزاده خدمات بسیار ارزنده ای در تاریخ کرمان 

دارد و شخصیت ایشان بسیار محجور مانده است.
نخستین جایزه مهم در عرصه تاریخ و تاریخ نگاری به نام کرمانی ها رقم خورده است.

باستانی، شخصیتی جامع االطراف
این آیین گفت: کرمانی ها همیشه خوش  نیز در  تهران  مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه 
ذوق، زیرک، کاربلد و کاردان بوده اند و شاید بتوان گفت به همین دلیل نخستین جایزه 
مهم در عرصه تاریخ و تاریخ نگاری به نام کرمانی ها رقم خورده است. دکتر احمد خضری 
افزود: باستانی پاریزی شخصیتی جامع االطراف بود اما از یکی از دو ویژگی نوآوری و 
وی  نمی توان گذشت.  نگاری  تاریخ  در  نیز شجاعت  و  وی  اندیشه  و  فکر  در  نوآفرینی 
تاکید کرد: استاد باستانی پاریزی نو آوری و ابداع را در تاریخ خلق کرد، استاد تاریخ 
را با طنز شیرین در کام مردم شیرین ساخت. دکتر خضری تواضع، دستگیری، مردانگی 
باستانی  پاریزی دانست. استاد  باستانی  و جوانمردی را از جمله دیگر ویژگی های استاد 
نقد  به  مالی« خود  بود و در کتاب »خود مشت  تاریخ نویس کشور  پاریزی شجاع ترین 

خود پرداخت.
این استاد تاریخ گفت: وجود غیرت بومی، منطقه ای و صنفی از دیگر ویژگی های استاد 
باستانی پاریزی بود که نگارش چندین کتاب درباره کرمان و نام بردن از پاریز در کنار 
پاریس این امر را به خوبی نمایش می دهد. خضری بیان کرد: استاد باستانی پاریزی در 
راستای غیرت صنفی خود در مقاله ای در روزنامه اطالعات در سال 80، ضرورت ساماندهی 
را مطرح کرد. وی گفت: غیرت صنفی وی  مانده  نیز معطل  تاکنون  تهران که  دانشگاه 
اینگونه بود که باعث شد ضرورت ساماندهی دانشگاه تهران مد نظر مسئوالن کشور قرار 

گیرد و اعتباراتی برای این کار اختصاص یابد که متاسفانه این طرح در حال حاضر معطل مانده است.

جایزه باستانی، اقدامی ارزشمند
اجتماعی که  از دید  پاریزی  باستانی  استاد  آیین گفت: جایزه  این  نیز در  پاریزی  باستانی  استاد  فرزند 

می خواهد به بزرگان خود ارج نهد، بسیار ارزشمند است. 
حمید باستانی پاریزی افزود: دل نگران اینجایزه هستیم و امیدواریم با روش و فکری که همه صاحب 
نظران می توانند راهنمایی کنند به جایی برسیم که اینجایزه شان خود را داشته باشد وشان سایر جوایز 
را نیز حفظ کند. وی ادامه داد: امیدواریم اینجایزه بتواند حرمت پویندگان علم و هنر را نیز حفظ کند. 
فرزند استاد باستانی پاریزی اظهار کرد: برای حفظشان اینجایزه الزم است که پشتیبانی مدیریتی مالی و 

راهبردی یکپارچه داشته باشد و بهتر است که کمتر به اعتبارات دولتی و شبه دولتی وابسته باشد.

در پایان این مراسم از تمبر یادبود و فراخوان جایزه جهانی باستانی پاریزی رونمایی شده و دکتر آل طه 
به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان یک لوح یادبود به مهندس حمید باستانی اهدا کرد.

همچنین مدالیون دانشگاه تهران به نشانه تقدیر از دکتر باستانی پاریزی به همراه لوح سپاس از سوی دکتر 
نیلی احمدآبادی ریاست دانشگاه تهران توسط دکتر سیداحمدرضا خضری مشاور رئیس و مدیرکل حوزه 

ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران به مهندس باستانی پاریزی فرزند استاد اهدا شد.
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اولین  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فن آوری  و  تحقیقات  معاون 
محصول نانو در کشور با کاربرد موضعی که از ریشه ی گیاه شیرین بیان گرفته 
می شود، مجوز تولید انبوه را دریافت کرده است. دکتر عباس پرداختی از ثبت 
ژن باکتریایی جدید توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و گفت: کشف 
این ژن توسط دکتر کالنتری انجام و به اسم دانشگاه علوم پزشکی کرمان ثبت 
را کسب  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ارزشمند  موفقیت های  از  یکی  وی  شد. 
افزود:  و  دانست  ایمپکس  نام  با  امریکا  اختراعات  در جشنواره ی  ویژه  جایزه ی 
ارایه شده،  از میان هزاران اختراع  در این جشنواره که ساالنه برگزار می شود 
40 اختراع انتخاب شد که هفت اختراع از ایران بود و آقای حسان عارفی از 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز موفق به کسب این جایزه شد.
اختراع  این  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فن آوری  و  تحقیقات  معاون 
موجب تولید شیرخشک های خاص با کیفیت بسیار باال می شود که استحصال مواد 
از شیر را 20 درصد افزایش می دهد. دکتر پرداختی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
بتوانیم این مغزهای متفکر و خالق کشور را تشویق به ماندن در کشور کنیم که 

این کار نیاز به سرمایه و حمایت دارد.
استاد  به عنوان  استاد  دو  معرفی  به  وی   
در  کرمان  پزشک  علوم  دانشگاه  ممتاز 
سال جاری اشاره کرد و گفت: دکتر ایرج 
علوم  دانشگاه  بین المللی  استاد  شریفی 
پزشکی که مشاور سازمان جهانی بهداشت 
ممتاز  استاد  اولین  به عنوان  هستند  نیز 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان معرفی شدند. 
معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم 
ممتاز  اساتید  شد:  یادآور  کرمان  پزشکی 
می توانند تا هر زمان که بخواهند کرسی 

استادی خود را حفظ کنند.
پرداختی ادامه داد: دومین استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر مسعود 
پریرخ است که موفق به تالیف مرجع درسی بین المللی در رشته ی دندان پزشکی 
دارد  موضعی  کاربرد  در کشور که  نانو  اولین محصول  از ساخت  شده اند. وی 
گیاه شیرین بیان  ریشه ی  از  دارو  این  افزود:  و  داد  پزشکان کرمانی خبر  توسط 
گرفته می شود و پزشکان کرمانی با تولید این محصول توانسته اند جذب پوستی 
این گیاه را چند برابر کنند و این دارو هم اکنون مجوز تولید انبوه را دریافت 

کرده است. 
معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به فعالیت های 
معاونت علمی و  نظر  به طور مستقیم زیر  این مرکز  نوآوری کرمان گفت:  مرکز 

فن آوری ریاست جمهوری و بین بخشی است و من 
به عنوان دبیر مرکز در خدمت مجموعه هستم.

صنعت  کارگاه  اولین  برگزاری  به  پرداختی  دکتر 
و  کرد  اشاره  کرمان  نوآوری  مرکز  در  انیمیشن 
گفت: در این مجموعه 30 نفر مشغول به کار هستند و 
قراردادی با لبنان برای ساخت انیمیشن های دوبعدی 
و سه بعدی امضا کرده اند. وی با بیان این که در این 
قرار  افزود:  می شود،  پرداخته  نو  ایده های  به  مرکز 
پته و فرش  است مسابقه ی طراحی مدل های جدید 
این  در  کشور  سراسر  از  امیدواریم  و  شود  برگزار 
فن آوری  و  تحقیقات  معاون  کنند.  شرکت  مسابقه 
کارگاه  برگزاری  به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت:  و  کرد  اشاره  متابولیسم  و  سیستماتیک  مرور 
کرمان در این زمینه قطب کشور است و این کارگاه 
با حضور دکتر حق دوست از اساتید بین المللی این 
رشته برگزار شد. دکتر پرداختی گفت: همایشی 

ملی با عنوان رفتارهای اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان توسط گروه 
روان پزشکی  انجمن  هم کاری  با  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  روان پزشکی 
کشور در سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد و تاکنون استقبال خوبی شده 
و مقاالت متعددی دریافت کرده ایم. وی از برگزاری همایشی بین المللی توسط 
در  دارورسانی  جدید  سامانه های  انجمن 
سال جاری  اسفندماه  پنجم  تا  سوم  تاریخ 
اولین  برای  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  در 
این  در  را  آرایشی-داروها  سرفصل  بار 

همایش خواهیم داشت.
دانشگاه  فن آوری  و  تحقیقات  معاون 
مهم ترین  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم 
ایران  در  آینده  سال  اردی بهشت  اتفاق 
توسط   2017  ASCC همایش  برگزاری 
انجمن متخصصان شیمی آرایشی در آسیا 
برای اولین بار در کرمان است که دوره ی 
قبل در سال 2015 در استرالیا برگزار شده 

است. 
محصوالت  مصرف کننده ی  کشور  دومین  ایران  این که  بیان  با  پرداختی  دکتر 
آرایشی و بهداشتی در دنیاست،  خاطرنشان کرد: طبق آمار، ساالنه سه ونیم میلیارد 
دالر فرآورده های آرایشی و بهداشتی به کشور وارد می شود که بخش عمده ی 

این فرآورده ها قاچاق است. 
وی افزود: برگزاری این همایش یک گام رو به جلو در صنعت آرایشی و بهداشتی 
کشور است؛ در کل 14 انجمن آرایشی و بهداشتی در جهان وجود دارد که هر 
دانشگاه  فن آوری  و  تحقیقات  معاون  دارند.  حضور  همایش  این  در  انجمن   14
اردی بهشت  تا 27  این همایش در روزهای 25  ادامه داد:  علوم پزشکی کرمان 

سال آینده برگزار می شود.

  ساخت اولین محصول نانو
  توسط پزشکان کرمانی
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افتتاح 14 کیلومتر
 از »سیرجان – بافت« 

بافت«   – »سیرجان  بزرگراه  دوم  قطعه ی  کرمان،  استاندار  حضور  با 
علی رضا  مهندس  گرفت.   قرار  بهره برداری  مورد  کیلومتر   14 به طول 
گفت:  محور  این  از  بهره برداری  آیین  در  کرمان  استاندار  رزم حسینی 
محوری که امروز به بهره برداری می رسد، با توجه به معادن و محصوالت 
کشاورزی موجود در این منطقه حائز اهمیت است. وی افزود: این محور 
مسیر عبوری دو منطقه ی گردشگری بسیار مهم َخبر و هنزا در شهرستان 

بافت نیز هست.
فوالد  کارخانه ی  از  بهره برداری  با  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 

بنابراین،  می شد؛  ایجاد  زیای  ترافیک  منطقه،  این  در  بافت  شهرستان 
تمام شده ی  قیمت  کاهش  و  تصادفات  کاهش  در  محور  این  افتتاح 

محصوالت مؤثر است.

ما  هدف  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فن آوری  و  تحقیقات  معاون 
آینده  سال  چهار  ظرف  روند  این  ادامه ی  با  و  است  سالمت  اقتصاد  توسعه ی 
کرمان قطب اقتصاد سالمت کشور خواهد شد. دکتر عباس پرداختی صبح امروز 
با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر دکتر  در ششمین نشست خبری این معاونت 
دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو به کرمان گفت: تصویب پنج 
کرد:  خاطرنشان  وی  بود.  سفر  این  مهم  دستاوردهای  از  استان  تولیدی  طرح 
تحقق  در  که  است  پالسما  پاالیشگاه  تاسیس  درخصوص  طرح ها  این  از  یکی 
اقتصاد مقاومتی و در زمینه ی پدافند غیرعامل بسیار مهم است و منجر به تولید 
450 لیتر پالسما خواهد شد. معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان یکی دیگر از طرح های تصویب شده را طرح تولید محصوالت دارویی 
از مواد مخدر بیان کرد و افزود: بخش عمده ای از کشفیات مواد مخدر و تلفات 
و هزینه های آن مربوط به استان کرمان است، در حالی که ساخت دارو از این 
مواد در سایر استان ها انجام می شود که با تصویب این طرح، ساخت این داروها 

در کرمان انجام خواهد شد.
با  کشور  نیاز  مورد  انسولین  کل  بودن  وارداتی  به  اشاره  با  پرداختی  دکتر 

به  تومانی،  میلیارد   480 مالی  گردش 
طرح تولید انسولین در دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان اشاره کرد و گفت: این 
طرح با مشارکت بخش خصوصی اجرا 
می شود و 75 میلیارد تومان برای آن 
در نظر گرفته شده است. وی با اشاره 
واکسن های  تولید  طرح  تصویب  به 

انسانی و دامی گفت: واکسن سالک یکی از این طرح هاست که طرح آزمایشی 
دانشگاه  فن آوری  و  تحقیقات  معاون  است.  داشته  باالیی  اثربخشی  و  نتایج  آن 
علوم پزشکی کرمان ادامه داد: این واکسن 95 درصد محافظت در برابر انگل 
دکتر  دارد.  هم  درمانی  خاصیت  پیش گیری،  بر  عالوه  و  است  داده  نشان  را 
پرداختی افزود: ساخت سه نوع واکسن انسانی و 10 نوع واکسن طیور در حال 
توافق  با سرمایه گذار  تومان  میلیارد  برای 40  این خصوص  و در  بررسی است 
شده است. وی خاطرنشان کرد: از سلول درمانی که توسط دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان انجام شده و در زمینه ی آرتروز و غضروف زانو موفق بوده است، برای 

درمان بی اختیاری ادرار هم استفاده شده که موفق بوده است.
معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به شروع به کار 
مرکز ملی پرورش حیوانات آزمایشگاهی در کرمان گفت: چند حلقه مار جعفری 
تهیه کرده ایم و کار  این مرکز  را در  ایران است  مار سمی  که خطرناک ترین 

تهیه ی پادزهر آن که بسیار کمیاب و گران است، آغاز شده است. 

دکتر پرداختی یادآور شد: این طرح 
دارد.  باالیی  فوق العاده  اشتغال زایی 
حیوانات  شبکه ی  کرد:  بیان  وی 
راه اندازی  کشور  در  آزمایشگاهی 
شده که دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
معاون  دارد.  خوبی  حضور  آن  در 
علوم  دانشگاه  فن آوری  و  تحقیقات 

پزشکی کرمان گفت: در کتاب سالمت ایران)کسا( که در وبگاه
 WWW. IHRS.IR قابل مشاهده است، در مورد بیماری هایی ازجمله آسم، ایدز، 
بیماری های قلبی و عروقی و سرطان اطالعات باارزشی وجود دارد که مرجع و 

خاستگاه این اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
پزشکی  رفرنس  کتاب  به  تبدیل  حال  در  مجموعه  این  افزود:  پرداختی  دکتر 

است. 
معاونت  ازسوی  تومان  میلیارد  دو  مبلغ  به  ویژه  وی خاطرنشان کرد: جایزه ی 
تحقیقات و فناوری به دانشگاه کرمان به خاطر ارتقای کمی و کیفی پژوهش های 
دانشگاه اختصاص یافته است. معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی 
با صندوق حمایت از  کرمان گفت: موافقت نامه ای به مبلغ 600 میلیون تومان 
پژوهش گران برای حمایت از 20 پایان نامه یPhd و دکترا امضا کرده ایم.  دکتر 
با  گفت:  است،  سالمت  اقتصاد  توسعه ی  ما  هدف  این که  بر  تاکید  با  پرداختی 
کشور  سالمت  اقتصاد  قطب  کرمان  آینده  سال  چهار  ظرف  روند  این  ادامه ی 

خواهد شد.

تبدیل کرمان
به قطب »اقتصاد سالمت« ایران
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رابطه ی  طنز  گفت:  کرمانی  طنزپرداز  و  رمان نویس 
بیان  با  علومی  محمدعلی  دارد.  مدنیت  با  مستقیمی 
این که کرمان، یکی از مراکز اصلی تمدن و فرهنگ 
به روحیه ی حماسی مردم کویر  باستان است،  ایران 
بزرگ  شخصیت های  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره 
فرهنگی فرانسه درباره ی تاریخ کرمان گفته که تاریخ 

کرمان، تاریخ ایران است. 

آذرستان  مغان،  معروف سوگ  رمان های  نویسنده ی 
و ظلمات افزود: یکی دیگر از شخصیت های فرهنگی 
یک  که  گفته  کرمانی  خواجوی  درباره ی  فرانسه 
خواجو، برای ایران کافی بود، اما متأسفانه شخصیت 

خواجوی کرمانی زیر سایه ی حافظ کم رنگ شد.
استان  زیاد  بسیار  ظرفیت های  به  اشاره  با  علومی 
زیادی  ظرفیت های  گفت:  طنز  زمینه ی  در  کرمان 
در حوزه ی طنز داریم که ظرفیت های ملی محسوب 
پریباد،  اندوهگرد،  رمان های  نویسنده ی  می شوند. 
و یک شب  مردمان عادی، هزار  داستان های غریب 
با بیان این که در  نو ، خانه کوچک و عطای پهلوان 
بحث های سیاسی آن چه نابود می شود، فرهنگ و هنر 
از  همیشه  هنرمندان  کرمان،  استان  در  گفت:  است، 

دولت مردان و سیاسیون جلوترند.
کاریکاتور  و  طنز  جشنواره ی  برگزاری  به  علومی 
نشان  جشنواره  این  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  بم 
از  کم تر  هیچ چیز  کرمان  طنز  ظرفیت های  داد 
تهران  به ویژه  کشور  نقاط  سایر  طنز  ظرفیت های 

ندارند. 
وی هم چنین از ادامه نیافتن این جشنواره گالیه کرد 
و گفت: قرار بود این جشنواره هرساله برگزار شود، 
اما متأسفانه دولت مردان هم راهی نکردند و جشنواره 
افزود:  کرمانی  نویسنده ی  این  نکرد.  پیدا  ادامه 

مالی  حمایت  به  نیاز  برنامه ها،  این گونه  برگزاری 
حمایت  بم  کاریکاتور  و  طنز  جشنواره ی  اما  دارد، 
نشد. علومی ادامه داد: در آن دوره یکی از دوستان 
این جشنواره  از  است  »سونی« حاضر  گفت شرکت 
حمایت کند، اما من گفتم نمی خواهم برکشته های ما 
در زلزله ی بم، تبلیغ »سونی« باشد. وی به برگزاری 
نیز  شش(  )خارستان  طنز  استانی  جشنواره ی  ششمین 
ما کرمانی ها کار جمعی  اگرچه  اشاره کرد و گفت: 
از شکل گیری دفتر طنز حوزه هنری  اما  نیستیم،  بلد 
حوزه  سابق  رییس  ساالری،  آقای  کرمان،  استان 
مسئول  احمدی،  مجتبی  کرد،  حمایت  هنری 
آفرینش های ادبی حوزه به شدت پی گیر بود و آقای 
حمایت  هم چنان  نیز  هنری  حوزه ی  رییس  ملکی، 
می کند و اکنون شاهد برگزاری اختتامیه ی ششمین 
جشنواره ی شعر طنز خارستان هستیم. علومی افزود: 

طنز کرمان مدیون حوزه ی هنری است.
جشنواره ی  ششمین  اختتامیه ی  آیین  است؛  گفتنی 
نکوداشت  مراسم  با  همراه  »خارستان6«  کرمان  طنز 
پیش کسوت  طنزپرداز  و  شاعر  نیک نفس«  »حمید 
کرمانی، با حضور طنزپردازان برتر کشور و استان، 13 
مردادماه جاری در تاالر پردیس خواجه نصیرالدین 
نشانِی: کرمان،  به  طوسی کرمان )دانشگاه فرهنگیان، 

ابتدای خیابان سرباز( برگزار می شود.

رمان نویس و طنزپرداز کرمانی:

طنز کرمان 
مدیون حوزه ی 

هنری است

مسئول ستاد حقوق بشر اسالمی قوه قضاییه در استان 
در  اسالمی  بشر  حقوق  دبیرخانه ی  گفت:  کرمان 

دادگستری کل استان کرمان شکل گرفته است.
 محمدباقر اسالمی در نشست خبری با موضوع حقوق 
بشر و کرامت انسانی، با بیان این که در این دبیرخانه 
از  حقوق دانان،  و  قضات  هم کاری  از  استفاده  ضمن 
است،  شده  استفاده  نیز  فرهنگی  نهادهای  هم کاری 

افزود: 

استان  اسالمی در دادگستری  بشر  دبیرخانه ی حقوق 
اهداف  به  تا  پیش بینی شده  دائمی  به صورت  کرمان 
زمینه  این  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نظر  مورد 

دست یابیم. 
اعالمیه ی حقوق  تصویب  سال روز  مردادماه   14 وی 
برنامه های  گفت:  و  داشت  گرامی  را  اسالمی  بشر 
محیطی  تبلیغات  از  اسالمی  بشر  حقوق  دبیرخانه ی 
آغاز می شود و جلساتی نیز به همین منظور در مرکز 

استان و شهرستان ها برگزار می شود.
اسالمی بیان کرد: در هفته ی آینده نشست تخصصی 
می شود.  برگزار  کرمان  استان  مرکز  در  بشر  حقوق 
دانشگاه ها،  و  مدارس  بازگشایی  با  داد:  ادامه  وی 
از  استفاده  و  فرهنگ  متولی  نهادهای  هم کاری  با 
می یابد  ادامه  موضوع  این  دانشجویی  پژوهش های 
تا منتج به نتایج موردنظر رهبر معظم انقالب اسالمی 

شود.

 تشکیل دبیرخانه 
حقوق بشر اسالمی در کرمان
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شهردار کرمان گفت: ما به تمام تعهدات 
مالی خود با قرارگاه خاتم عمل کرده ایم 
و توقع مان این است که این پروژه تا 22 

بهمن ماه به بهره برداری برسد. 
با  که  نشستی  در  بابایی  علی  مهندس 
عمرانی  فنی  معاون  و  استاندار  حضور 
مالیاتی  امور  مدیرکل  فرماندار،  وی،  
استان و کسبه ی میدان آزادی در محل 
برگزار  استان  مالیاتی  امور  اداره کل 
و  این که ظرفیت کاری  به  اشاره  با  شد، 
برابر  چند  خاتم،  قرارگاه  عمل  سرعت 

میزان فعلی است، گفت: 
این که در مورد پروژه ی میدان آزادی 
نداشته اند،   را  انتظار  مورد  عمل  سرعت 
دالیل متعددی داشته که یکی از آن ها، 
مشکل زمان بر بودن جابه جایی تاسیسات 
مربوط  اداره های  هم کاری  با  که  بود 

برطرف شد.
وی خاطرنشان کرد: خوش بختانه کار جابه جایی تاسیسات این محدوده بدون 

یک ساعت قطعی برق، آب و گاز انجام شد.
شهرداری  مالی  کم بود  از  ناشی  را  مشکالت  از  دیگر  یکی  کرمان  شهردار 
دانست و افزود: در حین کار مشکالت مالی هم گریبان شهرداری را گرفت 
که باعث شد کار با سرعت مطلوب پیش نرود؛ اما خوش بختانه االن با سرعت 
خوبی در حال انجام است. مهندس بابایی یادآور شد: تاکنون، 805 شمع در 

میدان آزادی ریخته شده که هر شمع 50 
میلیون تومان هزینه داشته است.

کسبه  از  برخی  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
را  الزم  هم کاری  و  کردند  کم لطفی  هم 
عقب  را  ما  کار  مساله هم  این  که  نداشتند 
کرد:  بیان  کرمان  شهردار  انداخت. 
به  آزادی  میدان  راست گرد  بخش 
و  تمام می شود  مهرماه  اول  تا  استقالل، 
بهمنیار  خیابان  به  مربوط  کار  هم زمان 

آغاز می شود.
مهندس بابایی خاطرنشان کرد: پروژه ی 
میدان آزادی اتفاقی بود که به هر حال 
دیر یا زود باید رخ می داد و ما به خاطر 
کسبه  برای  که  ناخواسته ای  مشکالت 

پیش آمده، عذرخواهی می کنیم.
دست مان  از  که  کاری  هر  افزود:  وی 
کسبه ی  رضایت  جلب  برای  برآید، 
محل و کاهش ضرر و زیان آن ها انجام 

خواهیم داد. 
عید  از  پیش  ولی عصر،  چهارراه  پروژه ی  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهردار 
تله کابین  به  مربوط  تجهیزات  و  وسایل  افزود:  می شود.بابایی  تمام  نوروز 

رسیده و این پروژه نیز تا سال آینده به پایان می رسد. 
خودمان  به  شهر،  توجه  قابل  پیش رفت  به خاطر  آینده  سال  کرد:  بیان  وی 

می بالیم.

مجمع نمایندگان استان در مجلس دهم تشکیل جلسه 
زرند،  مردم  نماینده  خامکانی،  امیری  حسین  و  داد 

رئیس این مجمع شد.
همچنین علیبرز بختیاری نماینده بافت به عنوان نایب 
عنوان  به  جیرفت  نماینده  پور  کمالی  یحیی  رئیس، 

سخنگو و علی اسدی نماینده شهربابک به عنوان دبیر 
این مجمع برای مدت یک سال انتخاب شدند.

اظهار  کوتاهی  گوی  و  گفت  در  پور  کمالی  یحیی 
عنوان  برای  آینده  انتخاب شده سال  افراد  داشت:  

تکراری کاندیدا نخواهند شد.

دکتر امیری 
رئیس جدید مجمع نمایندگان 

بهره برداری از پروژه  
میدان آزادی در دهه فجر

تا  شود  می  تقاضا  محققین  و  پژوهشگران  کلیه  از 
مقاالت خود را با موضوع » کرمان« برای چاپ در 
نیز  تا شما  فرمایید  ارسال  فصلنامه »جامعه کریمان« 
این دیار سهیم  در معرفی »کرمان« و فرهنگ غنی 

باشید.

لطفا برای ارسال مقاالت خود موارد زیر را مد نظر 
قرار دهید:

لطفا  بنابراین  دارد،  عمومی  مخاطب  مجله   .1
ازارسال مقاالت کامال تخصصی خودداری فرمایید.

2. لطفا مقاالت خود را در کمتر 2000 کلمه تنظیم 
فرمایید.

و  مطالب  بهتر  چه  هر  تفهیم  برای   .3
دانش  تقویت  و  تصویری  جاذبه  حفظ 

استفاده  نمودار  و  عکس  از  لطفا  بصری، 
فرمایید.

4. فصلنامه از مقاالت در حوزه های مختلف کرمان 
مردم  بوم شناسی، جامعه شناسی،  از جمله:  شناسی، 
موسیقی  شناسی،  دیرینه  شناسی،  اقلیم  شناسی، 
... استقبال  شناسی بومی و محلی، گویش شناسی و 

می کند.
را  مقاالت   PDF و    WORD فایل  لطفا   .5

ارسال  نشریه  الکترونیک  پست  نشانی  به 
فرمایید.

نویسنده 
» جامعه کریمان« 

باشید
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که حدود 
متاسفانه  است،گفت:  موجود  کشور  انبارهای  در  پسته  تن  هزار   50
محصول پسته خرید تضمینی ندارد که این امر مشکالت عدیده ای ایجاد 

 50 وضعیت  خصوص  در  بیگلری  پور  حسن  شهباز  سردار  است.  کرده 
هزارتن پسته در انبارها،گفت:حدود 50 هزار تن پسته در انبارهای کشور 
موجود است و این درحالی است که دولت باید هر چه سریع تر ستاد 
پسته را تشکیل دهد تا محصول پسته سال گذشته را به نحو مطلوب صادر 

کند.  
نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بازاریابی پسته باید با یک برنامه ریزی اصولی اجرایی شود، تصریح کرد: 
باید تسهیالت مناسبی در اختیار مسئوالن ذی ربط گذاشته شود تا این 

افراد محصول پسته را از کشاورز خریداری کنند. 
در  پسته  تن  هزار   50 شدن  انبار  به  توجه  افزود:با  پوربیگلری  حسن 
انبارهای کشور،اگر فکری اساسی دراین راستا اندیشده نشود با معضلی 
بزرگ روبرو می شویم. نماینده سیرجان و بردسیر درمجلس با بیان این 
که داللی یکی از معضالت همیشگی کشور  ما به شمار می آیند، ادامه 

داد: ما متاسفانه در زمینه کشاورزی برنامه ریزی مدون و خاص نداریم.
به  شرایط  دراین  که  است  دولت  حاکمیتی  وظیفه  داد:  ادامه  وی 
کشاورزان  پسته  محصول  باید  دولت  بنابراین  برساند؛  یاری  کشاورزان 
را خرید تضمینی کند و این درحالی است که محصول پسته هم اکنون 
خرید تضمینی نمی شود. حسن پوربیگلری با بیان این که محصول پسته 
بندی  بسته  عدم  کرد:متاسفانه  است،تاکید  مدرن  بندی  بسته  نیازمند 

مناسب پسته مانعی برای تقسیم بندی پسته به درجات مختلف است. 
این  از مشکالت  یکی  پسته  برندسازی  و  بندی  بسته  این که  بیان  با  وی 
محصول غنی  است، یادآورشد:محصول پسته تبدیل به یک صنعت شده 
این صنعت  در  نفر  میلیون  از یک  بیش  است که  این درحالی  و  است 

مشغول هستند.  
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بیش از 15 
استان کشور در زمینه محصول پسته فعال هستند،تصریح کرد: باالترین 
ارز وارداتی به کشور پس از نفت را محصول پسته برای ما ایجاد کرده 

است.

 »ستاد پسته«
 تشکیل شود 

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
و  آموزش  وظایف  از  یکی  گفت:  اسالمی 
عملیاتی  تربیت،  و  تعلیم  حوزه ی  در  پرورش 
کشور  سطح  در  دانش بنیان  اقتصاد  کردن 

است.
مراسم  در  ابراهیمی  پور  محمدرضا  دکتر 
آموز  دانش  و  معلم  شهدای  گرامیداشت 
توان  و  ظرفیت  از  باید  کرد؛  اظهار  کرمان 
اقتصاد  از  گیری  بهره  جهت  در  کشور  علمی 
آیین  در  وی  کرد.  استفاده  بنیان  دانش 
دانش آموز  و  معلم  شهدای  گرامی داشت 
آموزش  شرایط  امروز  گفت:  کرمان  استان 
نیاز  اساسی  و  پایه ای  تحوالت  به  پرورش  و 
سطح  در  بتواند  تربیت  و  تعلیم  نظام  تا  دارد 

باشد.  اثرگذار  کشور 
ویژگی های  به  اشاره  با  ابراهیمی  پور  دکتر 
زمانی  گفت:  کشور  در  تربیت  و  تعلیم  نظام 
تربیت  و  تعلیم  نظام  بگوییم  می توانیم 
با  متناسب  که  است  کرده  عمل  موفق  ما 

حوزه های  در  تخصصی  توان  و  علم  پیش رفت 
و  باشد  موثر  کشور  در  بتواند  دنیا  مختلف 
با  که  انقالب  دستاوردهای  از  آن  کنار  در 
آمده،  دست  به  ایثارگران  و  شهدا  مجاهدت 

کند. محافظت 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده ی 

نظام  عملکرد  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
از  قبل  با  مقایسه  در  کشور  در  تربیت  و  تعلیم 
از  تربیت  و  تعلیم  فضای  جنس  گفت:  انقالب 
قابل  و  است  شده  متحول  کامال  تخصصی  نگاه 

نیست. گذشته  با  قیاس 
نظام  که  کشوری  افزود:  پورابراهیمی  دکتر 
جایگاه  هیچ  و  بود  منفعل  تربیتش  و  تعلیم 

یک  به  تبدیل  امروز  نداشت،  دنیا  در  علمی 
دانشمندان  که  است  شده  توانمند  کشور 
باعث  امکانات  کم بود  وجود  با  جوانش 
عرصه های  در  اسالمی  جمهوری  نظام  افتخار 

شده اند. بین المللی 
اسالمی  جمهوری  اول  رتبه ی  به  اشاره  با  وی 
گفت:  منطقه  در  دانش  و  علم  تولید  در 
علمی  توان  این  از  استفاده  عدم  متاسفانه 
یا  علم  تجاری سازی  به مفهوم  کشور  در 
رییس  است.  مشهود  کامال  دانش بنیان  اقتصاد 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
رفتن  باید  کشور  امروز  اولویت  افزود: 
آن  به کارگیری  با  تا  باشد  دانشی  به سمت 

شود. باز  کشور  مشکالت  از  گره ای 
در  مهم  موضوعات  از  یکی  پورابراهیمی  دکتر 
توسعه ی  به سمت  رفتن  را  تربیت  و  تعلیم  نظام 
وظایف  از  یکی  افزود:  و  کرد  بیان  دانش بنیان 
تربیت  و  تعلیم  حوزه ی  در  پرورش  و  آموزش 
دانش بنیان  اقتصاد  کردن  اجرایی  و  عملیاتی 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  کشور  سطح  در 
بین المللی  عرصه های  در  امروز  که  اقتداری 
به  می تواند  آینده  در  و  می کنیم  اتکا  آن  به 
است  علمی  توان  کند،  کمک  کشور  اقتصاد 
شده  خلق  کشور  تالش  پر  جوانان  توسط  که 

است.

اقتصاد دانش بنیان
اولویت

 آموزش و پرورش 
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نام گذاری معبری به نام 
»ایرج بسطامی«

با حضور  اسالمی شهر کرمان  نشست عمومی شورای 
برگزار  کرمان  شهردار  و  شورا  اعضای  سایر  و  رییس 
شد. مهندس علی اکبر مشرفی رییس شورای اسالمی 
شهر کرمان در این نشست با تشکر از اعضای شورا که 
دغدغه ی خدمت به شهر و شهروندان را دارند، اظهار 
امیدواری کرد اعضا در مدت باقی مانده از عمر شورا، 

کارنامه ی خوبی از خود به جا بگذارند.

 ایجاد فرهنگ سرای رسانه
با  شورا  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس  لری  زهرا 
فرهنگ سرای  ایجاد  خواستار  خبرنگار،  روز  تبریک 

رسانه برای اهالی مطبوعات و رسانه ها شد.
وی گفت: شهرداری باید با ایجاد فرهنگ سرای رسانه، 
محل مناسبی برای تبادل افکار خبرنگاران و اصحاب 

رسانه فراهم کند. 
معماری،  کمیسیون  رییس  پنجعلی زاده  محمدیاسین 
پنج  مصوبات  به  اشاره  با  نیز  کالن شهر  و  شهرسازی 
هفته ی اخیر این کمیسیون گفت: یکی از موضوع های 
و  شهرسازی  معماری،  کمیسیون  در  مطرح شده 
گرفتن  با  رابطه  در  مالکان  برخی  مشکل  کالن شهر، 
استاندارد آسانسور بود. وی پیش نهاد داد برای بررسی 
این مشکل، نشست فوق العاده ای با حضور اعضای شورا 

و شهرداران مناطق برگزار شود.
بیان  به  نیز  بودجه  کمیسیون  رییس  مؤیدی  فتح اهلل 
جمله  از  پرداخت.  کمیسیون  این  مصوبات  آخرین 
موارد مطرح شده از سوی مؤیدی، موضوع پروانه های 
در  موضوع  این  شد  مقرر  که  بود  شناور  ساختمان 

نشست های آینده مورد بررسی بیش تر قرار گیرد.
آی تی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس  دیوان بیگی  رؤیا 
تخصیص  خواستار  کرامت،  دهه ی  تبریک  ضمن  نیز 
اعتبارات بیش تر از سوی شهرداری به برنامه ها ی »زیر 

سایه ی خورشید« شد.
وی هم چنین به نامه ی سردار نوری فرمانده لشکر 41 
ثاراهلل مبنی بر اختصاص محلی برای نصب تلویزیون 
شهری اشاره کرد و گفت: فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان، 
طی نامه ای به شورا، درخواست داشتند برای ارایه ی 

پیام های فرهنگی، محلی برای نصب تلویزیون شهری 
در اختیار سپاه قرار گیرد. 

مشرفی رییس شورا نیز با بیان این که تلویزیون شهری 
کرمان  استان  شهری  تلویزیون  بزرگ ترین  سپاه 
پیام های  بر  عالوه  است  قرار  گفت:  بود،  خواهد 
فرهنگی، فعالیت های شورای اسالمی شهر کرمان نیز 

از این تلویزیون پخش شود.
بابایی شهردار کرمان نیز در این رابطه  مهندس علی 
تلویزیون  نصب  نامه ای  طی  ترافیک  شورای  گفت: 
شهری را ممنوع کرده است؛ بنابراین، این تلویزیون 
باید در نقطه ای نصب شود که از نظر شورای ترافیک 

بالمانع باشد. 
در ادامه، ضمن تصویب نصب تلویزیون شهری سپاه، 
مقرر شد در رابطه با نصب این تلویزیون جانمایی و 

مکان مناسبی در نظر گرفته شود.
دیوان بیگی هم چنین به رایه ی برخی دیگر از مصوبات 
کمیسیون فرهنگی و آی تی پرداخت که از آن جمله 
نام  به  »مالصدرا«  بولوار  از  منشعب  معبر  نام گذاری 
»ایرج بسطامی« بود. زهرا ایرانمنش رییس کمیسیون 
بانوان، خانواده و مشارکت های مردمی نیز به ارایه ی 
گزارش حجت االسالم حسینی، معاون فرهنگی شهردار 
اشاره  کوثر  فرهنگ سرای  فعالیت های  با  رابطه  در 
در  شده  ارایه  خدمات  از  تشکر  ضمن  گفت:  و  کرد 
فرهنگ سرای کوثر، متأسفانه به دلیل کم بود بودجه، از 
این فرهنگ سرا کاسته  ارایه شده در  تعداد رشته های 

شده است.
مهندس بابایی شهردار کرمان نیز در ادامه، در رابطه 
با بودجه ی فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ گفت: 
فرهنگ  خانه های  و  فرهنگ سراها  بودجه ی  امسال 
میلیون   470 به  گذشته،  سال  توماِن  میلیون   400 از 
تومان افزایش یافته است؛ بنابراین، کاهش رشته های 
فرهنگ سرای کوثر، به دلیل کم بود بودجه نیست. وی 
افزود: چون تعداد شرکت کنندگان در برخی رشته ها 

به حد نصاب نرسیده بود، برخی رشته ها برگزار نشد.
بانوان به افتتاح  در ادامه، ایرانمنش رییس کمیسیون 
کرد  اشاره  کرمان  شهر  در  جدید  فرهنگ سراهای 
»یاس«  جدید  فرهنگ سراهای  شده  مقرر  گفت:  و 
بانوان  برای  »الغدیر«،  و  رجایی  شهید  خیابان  در 

راه اندازی شوند.
 برخورد جدی با مراکز عرضه ی قلیان

بر  نیز  بهداشت  کمیسیون  رییس  معصوم زاده  ماه بانو 

و  تأکید کرد  قلیان  مراکز عرضه ی  با  برخورد جدی 
ظرف  شد  مقرر  بهداشت  کمیسیون  نشست  در  گفت: 
48 ساعت آینده از رستو ران های سطح شهر بازدید و 

قلیان ها جمع آوری شود.
و  فیلم ها  صداوسیما،  شد  مقرر  هم چنین  افزود:  وی   
دانشگاه  از  را  قلیان  به  مربوط  بهداشتی  انیمیشن های 
آن ها  پخش  به  نسبت  و  گرفته  تحویل  پزشکی  علوم 
اقدام کند. دکتر معصوم زاده ادامه داد: طی روزهای 
قلیان،  به  مربوط  نام نوشته های  حذف  ضمن  آینده 
جمع آوری  مغازه ها  ویترین  پشت  از  نیز  قلیان ها 

خواهد شد.
مهنوش مؤمنی رییس کمیته ی پسماند نیز ضمن تبریک 
حضور خانم ها زهرا نعمتی و کردستانی، در رقابت های 
المپیک و پاراالمپیک ریو و پرچم داری این رقابت ها 
تاریخ  در  را  رویداد  این  ورزش کار،  دو  این  توسط 
کرمان بی نظیر خواند و حضور این بانوان ورزش کار 
در رقابت های ریو را به همه ی بانوان کرمانی تبریک 

گفت.

 ضرورت سامان دهی معدن زباله
پسماندهای  نابه سامان  وضعیت  به  ادامه،  در  وی 
ساختمانی اشاره کرد و گفت: پسماندهای ساختمانی 
به یک معضل تبدیل شده است؛  بنابراین، نیاز به ورود 
پسماندهاست.  نوع  این  سامان دهی  برای  جهادی 
پسماندهای  اجرایی  آیین نامه ی  تدوین  از  مؤمنی 
کمیته ی  در  هم چنین  گفت:  و  داد  خبر  ساختمانی 
پسماند مصوب شد نماینده ی مقیم سازمان پسماند در 
گرفتن  تا  باشد  داشته  حضور  مناطق  شهرداری های 
گودبرداری،  و  حفاری  مجوز  و  ساختمان  پروانه ی 
زیر نظر نماینده ی سازمان پسماند انجام گیرد و این 
نماینده، خودروهای حمل خاک و نخاله ی ساختمانی 
وضعیت  از  وی  کند.  معرفی  مالکان  به  را  تأییدشده 
معدن زباله نیز گالیه کرد و خواستار سامان دهی سریع 

این معدن شد.
سرمایه گذاران  تاکنون،  افزود:  پسماند  کمیته  رییس 
مختلفی برای استفاده از پسماندهای تر و تبدیل آن ها 
نتیجه  به  تاکنون  اما  کرده اند،  مراجعه  کمپوست  به 
که  مزایده ای  با  امیدواریم  بنابراین،  است؛   نرسیده 
قرار است در این رابطه برگزار شود، شاهد سامان دهی 

هرچه سریع تر معدن زباله باشیم.

41 فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



معیشت شدن  مختل 
مالیات کاهش  عدم  با   

مالیات  سهم  نیافتن  کاهش  مجلس،  آموزش  کمیسیون  رییس 
و  استان  کسب وکار  بازار  تعطیلی  موجب  را  کرمان  استان 
نمایندگان  مجمع  جلسه ی  دانست.  مردم  معیشت  نابودی 
با  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  رییس  تقوی،  با  کرمان  استان 
شدید  اعتراض  با  کرمان،  استان  مالیات  مشکل  بررسی  موضوع 
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده ی  زاهدی،  محمدمهدی 
بود.  هم راه  از سوی وی  جلسه  ترک  و  اسالمی  شورای  مجلس 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
پزشکان،  از  بسیاری  مهاجرت  به  اشاره  با  نشست،  این  حاشیه ی 
خارج  به  کرمانی  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  متخصصان، 
کرمان  استان  مالیاتی  سهم  بودن  باال  به دلیل  کشور  یا  استان  از 
آسیب های  برخی  و  طالق  و  اعتیاد  فقر،  بی کاری،  تشدید  و 
مالیات  درصد  کاهش  عدم  گفت:  استان  در  دیگر  اجتماعی 
بازار  و  صنفی  تولیدی،  صنعتی،  واحدهای  کرمان،  استان 

می کشاند.  نابودی  به  را  کرمان  استان 
نمایندگان  مجمع  نشست  به  اشاره  با  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 
در  کرد:  بیان  کشور  مالیاتی  سازمان  رییس  با  کرمان  استان 

درصدی   31 سهم  افزایش  به  انسبت  ر  خود  اعتراض  جلسه  این 
امور  مسئوالن  به  و  کردم  اعالم   96 سال  در  کرمان  مالیات 
کاهش  استان  مالیات  میزان  اگر  که  دادم  هشدار  کشور  مالیاتی 
احقاق  برای  قانونی  اختیارات  و  ابزار  تمام  از  نکند،  پیدا 
کمیسیون  رییس  کرد.  خواهم  استفاده  استان  مردم  حقوق 
و  اعتراض  علت  توضیح  در  اسالمی  شورای  مجلس  آموزش 
بحران  و  خشک سالی  کنار  در  کرد:  تصریح  جلسه  این  ترک 
عوامل  به دلیل  که  شاهدیم  استان،  در  چندین ساله  کم آبِی 
حوزه ی  در  دولت مردان  اشتباه  سیاست های  ازجمله  متعدد 
نابه سامانی  وضعیت  داخلی،  ظرفیت  به  توجه  عدم  و  اقتصادی 
دکتر  است.  شده  حاکم  کرمان  استان  کسب وکاِر  بازار  بر 
فقر،  قبیل  از  آن  بعدی  معضالت  و  بی کاری  افزود:  زاهدی 
مصیبتی  به  آن،  نظایر  و  اعتیاد  و  خانواده ها  فروپاشی  و  طالق 
وضعیت  این  اگر  که  شده  تبدیل  استان  مردم  برای  بزرگ 
از  مردم  مهاجرت شدید  شاهد  نزدیک  آینده ی  در  نیابد،  بهبود 
جبران ناپذیری  خسارت های  و  مشکالت  پدیدآمدن  و  کرمان 

بود. خواهیم 
موضوع  این  پیرامون  مدام  اخیر،  سال  سه  در  داد:  ادامه  وی 
شرایط  در  که  شده ایم  یادآور  مسئوالن  به  را  الزم  تذکرات 
رونق  عوامل  از  یکی  به عنوان  مالیات ها  کاهش  باید  رکود، 
که  هستیم  شاهد  امروز  ولی  باشد؛  مدنظر  کسب وکار  و  تولید 
است.  داشته  صعودی  بسیار  افزایش  کرمان،  استان  در  رقم  این 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 

افزود:  اقتصاد  وزیر  و  رییس جمهور  به  کتبی  تذکر  به  اشاره 
جدیت،  و  سرعت  با  باید  استان  نمایندگان  مجمع  اکنون، 
پی گیری  را  کرمان  استان  مالیات  سهم  کردن  عادالنه  موضوع 
صنعت گران  و  تولیدکنندگان  بازاریان،  اصناف،  چراکه  کنند؛ 
نگران  و  ندارند  را  این  از  بیش  فشار  تحمل  توان  کرمان، 
نادرستی،  تصمیم های  چنین  با  قطعأ  و  هستند  اوضاع  این 
دکتر  دید.  خواهد  جدی  آسیب  مردم  معیشت  و  کسب وکار 
برنامه  مسئوالن  تجدیدنظر  خواستار  این که  به  اشاره  با  زاهدی 
هستیم،  رابطه  این  در  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  و  بودجه  و 
موضوع،  حساسیت  به دلیل  و  مذکور  جلسه ی  متعاقب  گفت: 
آینده  هفته ی  ظرف  مالیاتی  امور  سازمان  مسئوالن  شده  مقرر 
مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  و  کنند  سفر  کرمان  استان  به 
استان  معدنی  و  صنعتی  کشاورزی،  تولیدی،  واحدهای 

قرارگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: مردم توقع دارند مدیران 
انقالب  و  اسالم  برای  موثری  تبلیغ  این  و  ببینند  نماز جماعت  در صفوف  را  کل 
خواهد بود. آیت اهلل سیدیحیی جعفری در جلسه ی شورای فرهنگ عمومی استان 
به مردم خدمت  این که  به دلیل  ارزیابی کرد که  را  این گونه مسایل  نباید  افزود: 
به  به دلیل خدمت  این که  یا  و  باشیم  نماز جماعت  در  که  نیست  دلیلی  می کنیم، 
افراد  برخی  این که  بیان  با  وی  نداریم.  را  جماعت  نماز  در  حضور  وقت  مردم، 
ممکن است فکر کنند هر فردی که نماز می خواند، فرد درست و متدیِن واقعی 
است، گفت: برای شناسایی افراد، باید دید آیا راست گو و امانت دار هستند یا خیر.
و  صداقت  صدق،  اهل  راست گو،  مردم  همه ی  اگر  کرد:  بیان  جعفری  آیت اهلل 
امانت داری باشند، همه ی مشکالت جامعه به تدریج حل می شود. وی افزود: اگر 
مدیران به حضور در نماز جماعت توجه الزم داشته باشند، خداوند به کار آن ها 
با  نیز راضی خواهند بود. آیت اهلل جعفری  برکت بیش تری عطا می کند و مردم 
تأکید بر اهمیت نماز جماعت گفت: نماز، بسیار با اهمیت است و نباید اهمیت آن 
را نادیده گرفت؛ زیرا اگر نماز مورد قبول درگاه احدیت قرار گیرد، تمامی اعمال 

افراد مورد قبول واقع می شود. 
باید  راستا  این  در  نیز  استان  اجرایی  مدیریت  اول  شخص  داشت:  اظهار  وی 

بپردازد.  نماز جماعت  اقامه ی  به  از مساجد،  برنامه ریزی کند و هر شب در یکی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان تأکید کرد: اگر به شئونات دینی 

توجه نکنیم و مغفول واقع شود، نه خداوند قبول دارد و نه مردم می پذیرند.

رئیس دانشگاه باهنر 
در زمره

 دانشمندان برتر 

رئیس  انتخاب جناب آقای دکتر طاهر، 
باهنر کرمان، عضو هیات  دانشگاه شهید 
نمونۀ  پژوهشگر  و  شیمی  بخش  علمی 
ایران، را در فهرست  جمهوری اسالمی 
 2016 سال  پژوهشگران  پراستنادترین 
تامسون  مستندات  براساس  میالدی، 

فرزند  این  تالش  حاصل   ،)ISI(رویترز
دانا و متواضع ایران و برگ زّرینی در 
کشور  دانشگاهی  علمی  جامعۀ  تاریخ 
باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  خاّصه  و 
جامعۀ  به  را  علمی  موّفقّیت  این  است. 
دانشگاهی ایران و خاّصه به جناب آقای 
عرض  تبریک  طاهر  محّمدعلی  دکتر 

می نماییم.

حضور موثر مدیران در مساجد 
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بیکاری روستاییان 
مرتفع می شود

گفت:  کرمان  استاندار 
روستاها،  در  بی کاری  رفع  برای 
علت  استخراج،  را  بی کاران  تعداد 
امکانات موجود  با  آن را بررسی کرده و 
برطرف  را  بی کاری  روستاها،  همان  در 

خواهیم کرد. 
بعدازظهر  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
اسناد  بررسی  جلسه ی  در  امروز 
گفت:  استان  غذایی  امنیت  هفت گانه ی 
مهم این است که این سند بدون پول و 
تحمیل هزینه ی اضافه بر دولت و فقط با 
استان  مدیران  بین  که  خوبی  هم گرایی 

وجود دارد، در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: تامین امنیت غذایی 
که  حکومت هاست  اصلی  وظایف  از 
شود.  تامین  کمی  و  کیفی  نظر  از  باید 
کردیم  سعی  افزود:  کرمان  استاندار 
تحقق  برای  استان  موجود  امکانات  از 
استفاده  مردم  غذایی  سالمت  و  امنیت 
وجود  بر  تاکید  با  رزم حسینی  شود. 
کل  در  توسعه ای  توازن  بر  مبتنی  نگاه 
از محروم ترین  را  توسعه  ما  استان گفت: 
کردیم.  شروع  استان  شهرستان های 
زنان  درگذشته  این که  به  اشاره  با  وی 
فقر  از  قلعه گنج  باردار در شهرستان 

می بردند  رنج  غذایی 
روبه رو  مشکل  با  آن ها  نوزادان  و 

باردار در  می شدند، گفت: 3500 مادر 
بسته ی  که  شده  شناسایی  شهرستان  این 
مصرف  را  استاندارد  و  مشخص  غذایی 
دنیا  به  سالم  نوزادانی  درنهایت  و  کردند 
بسته  این  افزود:  استاندار کرمان  آوردند. 
توزیع خواهیم کرد.  استان  را در سراسر 
اقداماتی  کرد:  خاطرنشان  رزم حسینی 
انجام  حال  در  استان  همه جای  در  که 
اقتصاد  بودن  واقعی  نشان دهنده ی  است، 

مقاومتی در استان است.
باید پی گیر اجرای  ما  این که  بیان  با  وی 
هم  چقدر  هر  داد:  ادامه  باشیم،  طرح ها 
اما  باشد،  خوب  طرح  و  سند  یک  که 
فایده ای  هیچ  نشود،  اجرایی  و  عملیاتی 
ندارد.  استاندار کرمان بیان کرد: رسانه ها 
و  استان  گذشته ی  وضعیت  ترسیم  با 
به  را  انجام شده  اقدامات  فعلی،  وضعیت 
موجب  خود  این  که  دهند  نشان  مردم 
می شود.  مردم  در  نشاط  و  امید  افزایش 
مقاومتی  اقتصاد  شد:  یادآور  رزم حسینی 
خود  توسط  ثروت ها  و  ظرفیت ها  خلق 

مردم و موسسات غیردولتی است که در 
استان ما محقق شده است.

حذف یارانه ها  
دارویی تلخ،  اما تأثیرگذار

حذف  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
یارانه ها دارویی تلخ است که در آینده ی کشور تاثیر مهمی دارد.

برنامه ریزی  شورای  نشست  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر   
در  یارانه ها  حذف  تاثیر  به  به  اشاره  با  کرمان  استان  توسعه ی  و 
میانگین سه دهک گفت: هدفمندی یارانه ها در درآمد خانواده ها 
از  تومان  میلیارد  هزار   12 آن،  حذف  اما  ندارد،  چندانی  تاثیر 
بودجه ی کشور را آزاد می کند تا در مسیر توسعه مورد استفاده 

قرار گیرد. 
برای  انتخابات  موضوع  و  اجرا  زمان  اجتماعی،  تبعات  کرد:  بیان  وی 

حذف یارانه های نقدی دست وپاگیر شده است. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی امسال را یکی 
درآمدهای  گفت:  و  دانست  کشور  بودجه ای  سال های  سخت ترین  از 
اداره می شود.  به سختی  نشان می دهد که کشور  دولت در سال جاری 
وی بیان کرد: در سال جاری تاکنون، حتی یک ریال اعتبارات تملک 
دارایی اختصاص نیافته که این موضوع برای اولین بار در کشور رخ 

داده است.

برای  را  مدیران  دقت  باید  عالمت ها  این  گفت:  پورابراهیمی  دکتر 
صرف بودجه افزایش دهد. 

وی افزود: در این شرایط دشوار، 42 هزار میلیارد تومان در کشور در 
محقق  عمرانِی  بودجه ی  درحالی که  می کنیم؛  پرداخت  یارانه  بخش 

شده در کشور، زیر 20 هزار میلیارد تومان بوده است. 
وی به پرداخت 1800 میلیارد تومان یارانه در استان کرمان اشاره کرد 

و گفت: باید واقعیت ها درباره ی پرداخت هدفمندی یارانه ها را به 
مردم بگوییم.
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هدیه آیت اهلل هاشمی
 به استاد شجریان

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابالغ سالم و آرزوی بهبودی و 
سالمت استاد شجریان، دو حلقه انگشتری زنانه و مردانه را برای استاد 
حسین)ع(  امام  حضرت  قبر  سنگ  آن  نگین  که  همسرش  و  شجریان 
هاشمی  آیت اهلل  از  نمایندگی  به  رجایی  غالمعلی  کرد.  تقدیم  است، 
استاد شجریان،  نسرین شجریان خواهر  منزل  در  با حضور  رفسنجانی 
در جریان آخرین شرایط و روند درمانی استاد قرار گرفت. آیت اهلل 
اکبر هاشمی رفسنجانی در هامش یکی از کتاب های اهدایی خاطرات 
خود نوشت: استاد شجریان شخصیت هنری نامدار در کشور هستند که 
عاشقان زیادی دارند. وی خطاب به این استاد آواز و موسیقی گفت: 
آثاری که آفریده اید، هیچ وقت فراموش نمی شوند. نسرین شجریان 
هم با تشکر از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: خدا شما را حفظ کند 

که باعث تقویت روحی ما می شوید. 

خبر نگار افتخاری »جامعه کریمان«  باشید

جامعه کریمان برای غنای نشریه از کلیه صاحب نظران دعوت به همکاری می نماید، عالقه مندان می توانند اخبار،  مقاالت و عکس های خود را برای 
ما ارسال نمایند. مطالب ارسالی می تواند در حوزه های مختاف خبری، فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، زیست محیطی و عیره باشد. 

همجنین از صاحب نظران محترم تقاضا می شود که نقطه نظرات خود در خصوص کیفیت و کمیت نشریه را، به صورت مکتوب به ما ارائه فرمائید. 
الزم به ذکراست که نظرات شما به نام خودتان در نشریه درج می گردد.
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دکتر احمد شجاعی؛ رییس پزشکی قانونی با اشاره به انتقال اجساد حادثه سمنان به 
تهران، گفت: از 36 جسد انتقال داده شده از حادثه سمنان به تهران، 9 نفر شناسایی 
شدند و 27 جسد غیرقابل شناسایی هستند که باید از طریق DNA هویت ها مشخص 
شود. رییس پزشکی قانونی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که ظرف یک هفته 
به  مربوط  درگذشتگان  این  تمامی  شود.  مشخص  شناسایی  غیرقابل  اجساِد   DNA

استان آذربایجان شرقی هستند. 
وی همچنین با بیان این مطلب که 52 جسد از حادثه تروریستی در حله عراق به 
پزشکی قانونی تحویل داده شده است، گفت: از این تعداد 36 نفر زن و 12 نفر مرد 
DNA هویتشان مشخص  از طریق  باید  و  هستند و 4 جسد غیرقابل شناسایی است 

شود.

۲7 جسد حادثه سمنان غیرقابل شناسایی اند 
 DNA تشخیص هویت  از طریق  
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قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(
مجموعه ای عظیم و قدرتمند 

گردهمایی  دوازدهمین  در  جمهو  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
مدیران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با اشاره به انتقادات فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص( راجع به انعقاد قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی اظهار کرد: 
انعقاد  زمان  در  نیست.  و موضوع جدیدی  است  برای سال 2008  قرارداد  این 
در  اما  شد  پرداخت  کره ای  به طرف  قرارداد  مبلغ  درصد   25 از  بیش  قرارداد 
مراحل بعدی به دلیل تحمل تحریم ها امکان انتقال پول فراهم نشد. وی ادامه 
داد: طرف کره ای پس از دریافت 25 درصد اولیه، کار کشتی سازی را آغاز کرده 
بود اما به دلیل عدم پرداخت پول از سمت ایران کار خود را متوقف و از ایران 
در دادگاهی شکایت کرد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فراهم شدن امکان 
نقل و انتقاالت مالی پس از برجام، گفت:  بعد از برجام در جریان مذاکراتی که 
با کره ای ها انجام شد قرار شد که قرارداد قبلی با 25 درصد کمتر از سمت آنها 
اجرایی شود. دکتر جهانگیری در ادامه با تأکید بر لزوم استفاده از توان ساخت 
این  بر  مقاومتی همواره  اقتصاد  اجرایی  ستاد  و  داخل، خاطرنشان کرد: دولت 
موضوع اصرار دارند و هیچ قراردادی نباید امضا شود مگر این که از ظرفیت های 
داخلی به طور کامل استفاده شود و پیوست فناوری نیز لحاظ گردد. معاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های موجود در بحث کشتی سازی کشور، اظهار 
کرد: زیرساخت های خوبی در صنعت کشتی سازی کشور ایجاد شده است. در 

همین زمینه این صنعت باید حتمًا راه  بیفتد و 
راهکارهای مناسبی نیز برای تأمین مالی مورد 
گفت:  جهانگیری  دکتر  شود.  فراهم  آن  نیاز 
در  مالی  تأمین  برای  مناسب  راهکار  بایافتن 
کشتی ساز  به  حتمًا  ایران  کشتی سازی،  زمینه 
خوبی در دنیا تبدیل خواهد شد. معاون اول 
صحبت های  از  بخش هایی  در  جمهور  رئیس 
بزرگ  آرمان های  از  یکی  اینکه  بیان  با  خود 
نظام  و  رهبری  معظم  مقام  خمینی)ره(،  امام 
پیشرفت  و  توسعه  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  یکی  کرد:  اظهار  است،  کشور  روزافزون 

مولفه های شعار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی که مردم در ایام مبارزات 
انقالبی و پیروزی انقالب سر می دادند، استقالل و اقتدار اقتصادی کشور است. 
مناسبی در بخش های مختلف  اقدامات  باید  برای توسعه کشور  در همین زمینه 
انجام و زیرساخت ها به طور کامل ایجاد شود. وی افزود: همچنین باید بسترها 
مقابل  در  مقاومت  به  قادر  اقتصاد  و  فراهم گردد  بخش خصوصی  برای حضور 
اینکه  بیان  با  باشد. معاون اول رئیس جمهور  بیرونی و حتی درونی  شوک های 
طی سال های اخیر به دلیل مواجهه کشور با چند شوک، متوجه لزوم مقاومت 
اقتصاد در مقابل این شوک ها شدیم، خاطرنشان کرد: این شوک ها کشور را به 
گونه ای درگیر رکود تورمی کرد که هنوز نتوانسته ایم آنها را پشت سر بگذاریم 
در پی این شوک ها 21 درصد تولید کشور کاهش یافت. وی اظهار کرد: شرایط 
به گونه ای است که ما باید تالش کنیم وضعیت مردم به وضعیت سال 90 برگردد.

دکتر جهانگیری در ادامه با بیان این که طی سال های گذشته دولت تبدیل به 
دولتی بدهکار به پیمانکاران و بخش بانکی کشور شده است، افزود: بدهی دولت 
بانک ها  به  نیز مردم  از سمت دیگر  یافته است.  افزایش  بانک ها  پیمانکاران و  به 
بدهکار شده اند و این موضوع باعث شده که بانک ها در بدترین شرایط ممکن 
انجام  اقداماتی  باید  دولت  تصریح کرد:  رئیس جمهور  اول  بگیرند.معاون  قرار 
به  همچنین  وی  نرود.  بین  از  هستند  کشور  سرمایه های  که  پیمانکاران  تا  دهد 
تعداد نیروی جوان بیکار در کشور اشاره و با بیان اینکه در سال 95، 1 میلیون 
و 200 هزار نفر نیروی متقاضی کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه اقدام 
و  میلیون   1 ساالنه  بعد  به  این  از  نشود  انجام  چالش  این  با  مقابله  برای  موثری 
200 هزار نفر متقاضی کار به آمار قبلی اضافه می شود. این در حالی است که 
ایجاد کند. دکتر  توانسته 600 هزار شغل  بهترین شرایط خود  ایران در  اقتصاد 

جهانگیری با تأکید بر لزوم افزایش اقتدار منطقه ای کشور، اظهار کرد: در منطقه 
رقبای قدرتمندی وجود دارند که باید در مقابل آنها مولفه های اقتصادی خود 
را تقویت نماییم. بر اساس چشم انداز پیش بینی شده بود که اقتصاد ایران ساالنه 
8 درصد رشد داشته باشد و به قدرت اول منطقه ای تبدیل شود اما امروز در 10 

ساله نخست چشم انداز با حدود 3 درصد رشد مواجه هستیم. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی 
رهبری و رویکردهای پنج گانه این سیاست ها، اظهار کرد: مجموعه چالش های 
قابل حل  مقاومتی  اقتصاد  اساس سیاست های کلی  بر  اقتصاد کشور  در  موجود 
پیش  اقتصادی  چالش های  همه  از  را  کشور  است  قادر  سیاست ها  این  و  است 
برای پروژه های  منابع مالی  رو سرافراز خارج کند. وی راه حل چالش کمبود 
ایران  در  تأکید کرد:  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  به  اتکا  را  عمرانی 
نیست.  مناسبی  روش  منابع  تأمین  روش  اما  دارد  وجود  خوبی  مالی  منابع 
و  مردم  نزد  موجود  مالی  منابع  از  بتوانیم  تا  شود  اندیشیده  راهکارهایی  باید 
دیگری  بخش های  در  جهانگیری  ببریم.  مطلوبی  استفاده های  سرمایه داران 
اخیر  سال های  طی  خاتم االنبیاء  قرارگاه  دستاوردهای  به  خود  صحبت های  از 
بیان اینکه درجریان کار قرارگاه خاتم االنبیاء هستم، اظهار کرد: کار  با  اشاره و 
قرارگاه خاتم االنبیاء مجموعه عظیم و قدرتمند است که در کارنامه خود اجرای 
فازهای 15 و 16 پارس جنوبی آن هم در بدترین وضعیت کشور را دارد. وی 
افزود: اجرای قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان و همچنین اجرای طرح مهار 
شامل  را  کشور  غرب  جنوب  تا  غرب  شمال  از  که  کشور  غرب  مرزی  آب های 
می شود از جمله دیگر افتخارات موجود در کارنامه مجموعه قرارگاه خاتم االنبیاء 
است. این مجموعه در حال حاضر اجرای 55 طرح مهم و کلیدی کشور را بر 
بهره برداری  به  را  طرح ها  این  یازدهم  دولت  پایان  تا  ان شاءاهلل  و  دارد  عهده 

می رساند.
قرارگاه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اجرای  برای  خوبی  ظرفیت  خاتم االنبیاء 
داد:  ادامه  دارد،  کشور  در  عظیم  پروژه های 
نیروی انسانی ارزشمند، ارتباط خوب با پیمانکاران 
باالی  تعداد  داشتن  اختیار  در  همچنین  و  کشور 
اجرای  برای  خوبی  ظرفیت های  ماشین آالت 
کرده  ایجاد  مجموعه  این  در  عظیم  پروژه های 

است.
به پروژه های  اشاره  با   دکتر جهانگیری همچنین 
بر  تأکید  با  دولت  در  موجود  تمام  نیمه  عمرانی 
اینکه دولت به دنبال کسب درآمد از محل پروژه های نیمه تمام نیست بلکه به 
دنبال تکمیل آنها است، گفت: دولت به دنبال راهکارهایی برای تأمین منابع مالی 
منابع  تأمین  پیش بینی  زمینه  تمام است. در همین  نیمه  پروژه های  تکمیل  برای 
خارجی را کرده ایم اما با قاطعیت نیز گفته ایم که این منابع باید در طرح هایی 

استفاده شود که از محل همان طرح ها بازپرداخت صورت بگیرد.
به  کردن خود  بدهکار  دنبال  به  دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
خارجی نیست، خاطرنشان کرد: در راستای ارائه راهکار برای تأمین منابع مالی 
مورد نیاز پیش بینی کرده ایم که 10 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها اضافه 
کنیم. همچنین در بودجه سال 96 پیش بینی کرده ایم که چنانچه بخش خصوصی 
مالی  منابع  از  بتواند  درصد   80 تا  کند  وارد  عمرانی  طرح های  در  درصد   20
قرارگاه  مدیران  از  همچنین  جهانگیری  کند.  استفاده  توسعه  صندوق  و  دولتی 
خاتم االنبیاء خواست که در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های 

نیمه تمام راهکارهایی مطرح کنند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش های دیگری از صحبت های خود با تبریک به 
مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: امیدواریم با عنایت خدا درگیری ها 
و خونریزی ها از امت اسالمی جور شود و وحدت و انسجام میان ملل اسالمی ایجاد 
گردد و گروه های تکفیری نیز از صحنه حذف شوند و آرامش به کشورهای مسلمان 
از جمله سوریه، عراق و یمن بازگردد. وی در پایان با تأکید بر اینکه ایران امروز 
تبدیل به کانون ثبات و امنیت در منطقه شده است،   خاطرنشان کرد: با اقدامات 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی و همچنین نیروهای مسلح امروز بهترین امنیت در 

کشور برقرار و این امنیت فرصتی برای کار و تالش بیشتر فراهم کرده است.

45 فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



انقالب  رهبر  ویژه  ماموریت 
رفسنجانی هاشمی  اهلل  آیت  به 

سیاست های  تدوین  روند  تشریح  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
تدوین،  از  سال   10 تقریبًا  که  سیاست هایی  خصوص  به  نظام،  کلی 
در  گفت:  گذشته،  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  آن  ابالغ  و  تصویب 
اجازه  هوشمندی  با  ایشان  داشتم،  خامنه ای  آیت اهلل  با  که  اخیری  جلسه 

باشد. فعلی  شرایط  بر  مبتنی  و  روز  به  کلی  سیاست های  که  دادند 
که  است  تکنولوژی  و  فن  علم،  مسائل  به  مربوط  که  مواردی  ویژه  به 

بیفتد. اتفاق  سریع  بسیار  آن  تغییرات 
شورای  اعضای  و  دبیرکل  رئیس،  دیدار  در  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
بهبود  در  کیفیت  اهمیت  بر  تأکید  با  کشور،  کیفیت  سیاستگذاری 
کیفیت  و  سازی  کیفی  مسأله  گفت:  اجتماعی،  زندگی  مختلف  بخش های 
رشد  که  چرا  است،  برخوردار  فوق العاده  جایگاهی  از  حاضر  عصر  در 

زمینه هاست.   تمامی  در  کیفیت  سطح  ارتقاء  نیازمند  کشور  پیشرفت  و 
اجرای  بر  مجمع  »نظارت  که  حاضران  از  یکی  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
خصوص  در  اساسی  قانون  اصول  به  است؟«،  چگونه  کلی  سیاست های 
و  کرد  اشاره  آنها  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  کلی  سیاست های  تدوین 
کلی  سیاست های  اجرای  ُحسن  بر  نظارت  اساسی،  قانون  براساس  گفت: 
که  منطقی  دلیل  این  با  ایشان  که  است  رهبری  وظایف  و  اختیارات  از 
کاملی  آشنایی  نموده،  تصویب  و  تدوین  را  سیاست ها  این  وقتی  مجمع 

کمیسیونی  آن  براساس  که  کردند  تفویض  مجمع  به  را  نظارت  دارد،  شاخص ها  و  آنها  به  نسبت 
تدوین  برای  که  شده  تصویب  کلی«،  سیاست های  اجرای  حسن  بر  نظارت  »کمیسیون  عنوان  با 
تنظیم  مفصلی  نسبتًا  آیین نامه ی  اخیراً  که  بودیم  روبه رو  دولت ها  مقاومت  با  همیشه  آن  آیین نامه 
دولت  لوایح  و  مجلس  قوانین  در  سیاست ها  از  انحراف  از  جلوگیری  برای  راهکارهایی  که  شده 

است.  شده  گرفته  نظر  در  دیگر  نهادهای  و 
سیاست های  از  بسیاری  »چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 

موفقی  اجرای  خصوصی  بخش  تقویت  و   44 اصل  اصالح  به  مربوط  بخشهای  مخصوصًا  کلی 
اعالم  صراحتًا  هم  گفت:  و  کرد  اشاره  دهم  و  نهم  دولت  تصریحات  و  رویکردها  به  نداشته اند؟«، 
کلی  سیاست های  تدوین  از  پس  بالفاصله  هم  و  نداریم  قبول  را  کلی  سیاست های  ما  می کردند 

شد.  ایجاد  انحراف  سیاست ها  این  اجرای  جریان  در   ،44 اصل  اصالح 
در  وقت  قوای  سران  حضور  و  رهبری  معظم  مقام  با  جلسه ای  به  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
به  جلسه  آن  در  رهبری  گفت:  و  کرد  اشاره   44 اصل  اصالح  موفقیت  عدم  چرایی  خصوص 

خصوص  در  ایشان  داشتم.  اقتصادی  انقالب  انتظار  اصل،  این  اصالح  از  من  که  گفتند  صراحت 
هم  کرد،  عمل  شکل  دو  به  می توان  گفت:  آن،  تدوین  راه های  و  کیفیت  کلی  سیاست های 
در  کیفیت  به  مربوط  مهم  موارد  هم  و  شود  تصویب  و  تدوین  مستقل  سیاست های  عنوان  به 
می گردد،  تجدیدنظر  یا  و  می شوند  تصویب  یا  این  از  بعد  که  ها  بخش  همه ی  کلی  سیاست های 

شود. لحاظ 

 ادعای حضور
 سردار سلیمانی

 در حلب 
 

گذشته،  روزهای  طی 
که  ها  تروریست 

های  بخش 
مهمی 

از شرق حلب را در دست داشته اند، بیش از دو سوم از مواضع خود در این شهر 
را به کلی از دست داده و بخشی از این نیروها مجبور به عقب نشینی و بعضا تسلیم 
شده اند. در همین حال، همه تالش های غربی ها برای ایجاد آتش بس در حلب 
که به منظور تجدید قوای نیروهای شورشی در خواست شده بود  ناکام ماند و 
روز گذشته، روسیه و چین در شورای امنیت تالش آمریکا و اروپایی ها برای آتش 

بس را وتو کردند.
در همین حال و در حینی که نیروهای ارتش بشار اسد به پشتیبانی نیروهای هوایی 
از  هستند،  ها  تروریست  از  حلب  شرقی  مناطق  پاکسازی  حال  در  روسیه  ارتش 
هم اکنون جوسازی کشورهای غربی و عربی برای ایجاد جنگ روانی آغاز شده 
انتشار یک ویدئو مدعی شده است  با  العربیه در گزارشی  است. در همین راستا، 
نیروهای  و  و عملیات  قاسم سلیمانی در خط مقدم جبهه حلب حضور داشته  که 
به  این ویدئو که  مستقیم هدایت می کند.  این شهر  پیشروی در  برای  را  نظامی 

ادعای العربیه از سوی گروه »حرکه النجباء« شاخه نظامی گروه شیعه اهل الحق 
در عراق منتشر شده است و قاسم سلیمانی را در حال رسیدگی و بازرسی وضعیت 
نیروهای عملیاتی در خط مقدم جبهه حلب نشان می دهد. نکته آنکه این ویدئو 
هیچ تاریخ مشخصی ندارد و به شکلی شفاف معلوم نیست که در چه زمانی ضبط و 
منتشر شده؛ اما العربیه مدعی است که این فیلم مربوط به یک هفته بعد از شروع 

عملیات در حلب است. 
العربیه در عین حال در همین ویدئو توضیح داده و ادعا می کند که نقش قاسم 
سلیمانی در عراق و در نبرد موصل تنها به نقش مشاوره ای ختم نمی شود و بسیج 
مردمی عراق که به ادعای العربیه، مستقیم از قاسم سلیمانی فرمان می گیرند، قرار 
است بعد از نبرد موصل وارد خاک سوریه شده و عملیات خود را در آنجا ادامه 
دهند. ادعاهای العربیه البته از سوی برخی نشریات غربی نیز پوشش داده شده و از 
جمله نهاد خبری »دیلی کالر« با نقل این خبر از العربیه، قاسم سلیمانی را شخصی 
معرفی کرده که طی جنگ عراق، بیش از شش هزار حمله به نیروهای آمریکایی 
را طراحی و پیاده سازی کرده و منجر به مرگ 500 سرباز آمریکایی در این جنگ 

شده است.
ایران 25 هزار  العربیه مدعی شده است،  ادامه جوسازی  نشریه همچنین در  این 
نیروی نظامی را برای حمایت از بشار اسد روانه سوریه کرده که اکنون این نیروها 
از این  نهادهای خبری  نتیجه که هر دو این  اما  در حلب مشغول مبارزه هستند. 
ویدئو و این ماجرا می گیرند، این است که حضور قاسم سلیمانی به ادعای آنها در 
خط مقدم جبهه حلب، نشان از آن دارد که ایران در حال گسترش و توسعه نفوذ 
و تأثیرگذاری خود در منطقه است. دیلی کالر حتی این موضوع را به برجام نیز 
ارتباط می دهد و بیان می کند: ایران بعد از توافق هسته ای و برجام به سرعت 
و به شکلی شدید در حال گسترش نفوذ و تجاوز خود در عراق و خاورمیانه است 
و لغو تحریم های بین المللی علیه قاسم سلیمانی که در نتیجه این توافق حاصل 
شده است، به وی اجازه می دهد که به سادگی به مسافرت های بین المللی بروند.
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 استفاده از 
تجربیات جهانی
 در کنترل ایدز

مدیرگروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: زمان آزمون و خطا گذشته است؛ در 
آن  تطبیق  و  کشورها  سایر  تجربه ی  از  ایدز  کنترل 
شفیعی  مهدی  دکتر  کنیم.  استفاده  خود  فرهنگ  با 
اطالع رسانی  به مناسبت هفته ی  نشست خبری که  در 
و  استانداری  اجتماعی  امور  معاون  با حضور  و  ایدز 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار 
شد، با اشاره به این که الگوی جنسی ابتال به ایدز در 
است،  برابر  ابتال  میزان  و  نمی شناسد  زن  و  مرد  دنیا 
گفت: در برخی کشورها حتی آمار ابتالی خانم ها به 
ایدز از آقایان پیشی گرفته، اما در کشور ما 84 درصد 
تصریح  وی  هستند.  زن  درصد   16 و  مرد  مبتالیان، 
کرد: این تفاوت آمارها سواالتی را مطرح می کند از 

این قبیل که آیا در کشور ما الگوی انتقال ایدز 
تفاوت  دنیا  بقیه ی کشورهای  با  مرد  و  زن  در 
شناسایی  و  ابتال  عوامل  رصد  در  یا  و  دارد 

مبتالیان مشکل داریم؟
مدیرگروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم 
ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  کرمان  پزشکی 
در  اچ آی وی  بیماری  به  ابتال  موارد  شناسایی 
امروز  تا  هفتاد  دهه ی  اوایل  و  شصت  دهه ی 
شده اند.   شناسایی  مبتال  مورد  هزار   33 تقریبا 
دکتر شفیعی با اشاره به این که اختالف میزان 
مبتالیان به ایدز در میان زنان و مردان در کشور 
ما همواره وجود داشته است، افزود: در سال 
شناسایی شده   خانم  مبتالیان  تعداد   84

نشان  رشد  قبل  دهه ی  به  نسبت  دوبرابر 
انتقال  راه های  به  اشاره  با  وی  داد. 

ایدز گفت: در سال 84 سهم ابتال ازطریق تزریق 68 
درصد، میزان ابتال ازطریق جنسی 18 درصد و مابقی 

ازطریق مادر به کودک بوده است.
علوم  دانشگاه  بیماری های  با  مبارزه  مدیرگروه 
ابتال  میزان   94 سال  در  داد:  ادامه  کرمان  پزشکی 
ازطریق جنسی به 40 درصد افزایش پیدا کرد و این 
به  ابتال  میزان  آینده  سال های  در  که  می دهد  نشان 
تزریق  عامل  از  بیش تر  جنسی  ازطریق  اچ آی وی 
می شود. شفیعی با تاکید بر این که در زمینه ی عوامل 
ابتال به ایدز در حال نزدیک شدن به الگوی جهانی 
هستیم، گفت: دیگر زمان آزمون و خطا گذشته است 
و  کشورها  سایر  تجارب  از  باید  ایدز  کنترل  برای  و 
مطابقت آن با فرهنگ و زیرساخت های خود استفاده 
انجام  صحیح  کنترل  اگر  داد:  هشدار  وی  کنیم. 
نشود و انتقال ایدز ازطریق جنسی در جامعه استقرار 
جنسی  روابط  که  ما  جامعه ی  در  هم  آن  کند،  پیدا 
دیگر  است،   عرف  و  شرع  خالف  امری  نامشروع، 

نمی توان جلوی پیش رفت آن را گرفت.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان تصریح کرد: در جامعه ی ما نمی توان به راحتی 
عامل تزریقی با عامل جنسی برخورد کرد و این مساله 

بیان کرد: پاسخ  یک مشکل زیرپوستی است. شفیعی 
کنترل  زمینه ی  در  ما  و سالمت  بهداشت  نظام  فعلی 

سرعت  و  نیست  کافی  ایدز  بیماری 
در  این که  بیان  با  وی  ندارد.  را  الزم 

از  ایدز  به  از مبتالیان  ما تعداد زیادی  کشور 
ابتالی خود آگاهی ندارند، افزود: تاکنون کم تر 

از 20 درصد موارد ابتال را شناسایی کرده ایم و حدود 
70 درصد و حتی بیش تر هنوز نمی دانند یا شناسایی 
دانشگاه  بیماری های  با  مبارزه  مدیرگروه  نشده اند. 
شناسایی  ضرورت  بر  تاکید  با  کرمان  پزشکی  علوم 
جامعه  در  پرخطر  جمعیت های  و  پرخطر  مناطق 
به عنوان اولین قدم برای کنترل ایدز در جامعه گفت: 
برای مثال نوجوانان و رانندگان ترانزیت همواره از 
گروه های پرخطر جامعه در ابتال به ایدز هستند و باید 
آموزش الزم در این زمینه به آن ها داده شود. شفیعی 
تصریح کرد: گروه های کلیدی در معرض خطر ابتال 
به ایدز شامل مصرف کنندگان تزریقی مواد، شرکای 
جنسی مصرف کنندگان تزریقی مواد، زنان تن فروش، 
خیابانی،  کودکان  آسیب پذیر،  مردان  زندانیان، 
جنسی  هویت  اختالل  به  افرادمبتال  و  بی خانمان ها 
هستند، ولی آیا ما این گروه های کلیدی را شناسایی 
کرده ایم؟ وی بیان کرد: در استان کرمان 60 درصد 
جنسی  ارتباط  خود  همسر  از  غیر  فردی  با  معتادان، 
ازطریق  ایدز که  مبتالیان  دارند و 11 درصد 
هم جنس گرایان  را  شده اند  مبتال  ناشناس 

تشکیل می دهند. 
مدیرگروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم 
دیگری  تکان دهنده ی  آمار  کرمان  پزشکی 
در  تن فروش  زنان  تعداد  گفت:  و  داد  هم 
شده؛  برآورد  نفر   3500 حدود  کرمان  استان 
تعداد  نفر،   7650 تزریقی  معتادان  جمعیت 
تعداد  و  نفر  هزار   13 آسیب پذیر  مردان 
بیماران شناسایی شده ی مبتال به ایدز در استان 
درگذشته  شد:  یادآور  است.شفیعی  نفر   230
ایدز،  تشخیصی  آزمایشات  انجام  برای 

محدودیت هایی داشتیم که خوش بختانه 
امروز این آزمایشات به راحتی و بدون هیچ 

محدودیتی انجام می شود.

فرهنگی هنری  مرکز  افتتاح   
کرمان  شش  شماره  کانون 

مدیرعامل  حاجیان زاده،  علی رضا  حضور  با 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
مرکز، کانون پرورش فکری شماره شش کرمان 
جمهوری اسالمی  بولوار  هفت  کوچه ی  در 

شد. افتتاح 
دارد.  عضو   216 حاضر  حال  در  مرکز  این 

و  می کنند  شرکت  اسالمی  و  علمی  ادبی  هنری،  فرهنگی،  فعالیت های  در  کانون  این  اعضای 
کانون  مدیرعامل  حاجیان زاده،  هم چنین  می شوند.  بهره مند  فکری  پرورش  کانون  خدمات  از 
بخش های  از  کانون،  شش  شماره  مرکز  افتتاح  آیین  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  مدرسه«  »کانون  طرح  اجرای  جمله  از  مرکز  این  مختلف 
مرکزکانون  در  حاضر  مربیان  و  کودکان  با  حاجیان زاده  گرفت.  قرار  شده  ارائه  فعالیت های 
کرمان،  شش  شماره  کانون  مرکز  مربیان  و  کرد  گفت وگو  و  دیدار  نیز  کرمان  شش  شماره 

پنج  این  از  پیش  است؛  ذکر  به  الزم  کردند.  ارائه  مرکز  این  فعالیت های  درباره ی  توصیحاتی 
که  شده  دایر  کرمان  شهر  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  فرهنگی هنری  مرکز 
مرکز  ششمین  گرفته،  انجام  پی گیری های  با  که  بوده اند  فعال  شهر  شرق  در  مراکز  این  بیش تر 

شد. افتتاح  کرمان  شهر  غرب  در  کانون 

مؤیدی یخدان  در  فکری  پرورش  کانون  مرکز  افتتاح 
کانون  مدیرعامل  حضور  با  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سه  شماره  مرکز  فعالیت   
در  این  از  پیش  فکری  پرورش  سه  شماره  شد.کانون  آغاز  کرمان  مؤیدی  یخدان  محل  در 
را  هنری  و  فرهنگی  مرکز  فعالیت  برای  الزم  استانداردهای  مکان  این  که  بود  شده  دایر  مکانی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مساعدت  و  کانون  مدیرکل  پی گیری های  با  بنابراین،  نداشت؛ 
کانون  تا  گرفت  قرار  کانون  اختیار  در  مؤیدی  یخدان  تاریخی  بنای  کرمان،  استان  گردشگری 
ارائه  نوجوانان  و  به کودکان  را  کرمان، خدمات خود  شهر  مرکز  در  مناسب تری  مکان  در  بتواند 
اسالمی  و  هنری  فرهنگی،  ادبی،  فعالیت های  در  و  دارند  حضور  مرکز  این  در  عضو   95 دهد 
شماره  مرکز  در  مدرسه  و  کانون  طرح  داشت:  ابراز  مرکز  مدیر  طیاری  مژگان  می کنند.  شرکت 
11 هزار  از وجود  اجراست. وی  نوجوانان کرمان در حال  و  پرورش فکری کودکان  سه کانون 
خبر  کرمان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سه  شماره  مرکز  در  کتاب  جلد   661 و 
استان  نیز در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   75 داد. یخدان مؤیدی در سال 

است. داشته  قرار  کرمان 
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کرمان، شاخص 
کشاورزی ایران

آگاهی، واکسن
 پیشگیری از ایدز

اما  ندارد،  واکسن  ایدز  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
در  را  ایدز  به  ابتال  مردم،  به  آگاهی  افزایش  و  اطالع رسانی  واکسن  با  می توان 

جامعه کاهش داد.
هفته ی  مناسبت  به  که  خبری  نشست  در  احمدی طباطبایی  سیدوحید  دکتر 
شد،  برگزار  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل  حضور  با  و  ایدز  اطالع رسانی 
گفت: 37 میلیون نفر در دنیا مبتال به ایدز هستند که 60 تا 70 درصدشان از ابتالی 
خود خبر دارند؛ اما در کشور ما فقط 30 درصد از مبتالیان خبر دارند و متاسفانه 
میزان شناسایی ما خیلی کم  است. وی با بیان این که بیش تر کسانی که در استان ما 
تن فروشی می کنند، مصرف کنندگان مواد مخدر هستند که برای تهیه ی هزینه ی 
این  از مخاطبان اصلی   افزود: یکی  این عمل می زنند،  به  مواد مخدرشان دست 
افراد نوجوانان هستند و آمارها نشان می دهد که متاسفانه سن ارتباطات جنسی در 

کشور ما خیلی پایین آمده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: این نوجوان که معموال 
با  بعد ازدواج می کند؛  بیماری ایدز اطالعی ندارد، چند سال  به  ابتالی خود  از 
ازدواج، این بیماری را به همسر خود منتقل می کند و با بچه دار شدن، 
تابوها و جهل  قربانی  دنیا می آید که  به  ایدز  به  مبتال  بچه ی  یک 

حاکم بر جامعه  می شود.
ما  به   70 دهه ی  در  افزود:  احمدی طباطبایی  دکتر   
می گفتند، نگویید عامل جنسی در ابتال به بیماری ایدز 
صحبت  تزریق  عامل  تاثیر  از  فقط  و  است  موثر 
در  هم  هنوز  متاسفانه  کرد:  بیان  وی  کنید. 
جزو  ایدز  تشخیصی  آزمایش  ما  کشور 
آزمایش های اجباری قبل از ازدواج 
دانشگاه  بهداشتی  معاون  نیست. 
تاکید  کرمان  پزشکی  علوم 
کرد: خودداری از روابط 

جنسی قبل از ازدواج و خارج از چهارچوب خانواده، استفاده از لوازم پیش گیری 
کاندوم در روابط جنسی از ابتدای شروع رابطه و وجود مراکز مشاوره ی رفتاری 
به میزان الزم از عوامل موثر در کاهش و کنترل ابتال به ایدز در جامعه است. دکتر 
احمدی طباطبایی افزود: در مرکزی واقع در خیابان احمدی غربی در شهر کرمان 
مشاوره و تست رایگان ایدز برای مراجعه کنندگان انجام می شود و افراد می توانند 
به راحتی و بدون ترس از شناخته شدن مشاوره ی رایگان دریافت کنند.  وی بیان 
کرد: کسانی که رابطه ی جنسی کنترل نشده داشته اند، می توانند در زمان طالیی 
72 ساعت به این مرکز مراجعه کنند و تحت درمان 28 روزه قرار بگیرند تا امکان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  برسانند.   حداقل  به  را  اچ آی وی  به  ابتال 
کرمان مناطق حاشیه نشین در شهر یک منبع خطر در زمینه ی ابتال به ایدز است. 
دکتر احمدی طباطبایی بیان کرد: ابتال به اختالل هویت جنسی که در جامعه ی ما 
یک تابو است، یکی دیگر از منابع خطر و آتش زیر خاکستر است. وی یادآور شد: 
ایدز واکسن ندارد، اما می توان با واکسن اطالع رسانی و افزایش آگاهی به مردم، 

ابتال به ایدز را در جامعه کاهش داد.

پارک علم و فن آوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
کرمان تفاهم نامه ی هم کاری امضا کردند. 

دکتر عباس قوام، رییس پارک علم و فن آوری استان کرمان در آیین امضای این 
به این که کرمان به عنوان استان شاخص کشاورزی در کشور  با اشاره  تفاهم نامه، 
تا  دارد  خوبی  ظرفیت های  کرمان  استان  کشاورزی  بخش  گفت:  است،  مطرح 
دانش بنیان  شرکت های  تعداد  لحاظ  به  را  اول  رتبه ی  بخش  این  در  که  جایی 

داشته ایم. 
وی افزود: پارک های علم و فن آوری حلقه ی اتصال تحقیقات به صنعت هستند 
و افتتاح مرکز مبادالت تجاری فن آوری های پیش رفته، راه اندازی مرجع مالکیت 

فکری و تاسیس صندوق پژوهش و فن آوری استان 
از فعالیت هایی است که در پارک علم و فن آوری 
ایده های  و  محصوالت  تجاری سازی  تسهیل  برای 

دانش بنیان انجام گرفته است.
دکتر قوام با بیان این که در یک سال اخیر 
در  تجاری سازی  جشنواره ی  دو 
کرمان و دبی برگزارشده است، 
جشنواره ی  سومین  گفت: 
ی  ز ی سا ر تجا
ی  ی ها ر و فن آ
 ، فته پیش ر
و  هفتم 

هشتم 

بهمن ماه در جزیره ی کیش برگزار خواهد شد. 
وی با اشاره به این که پارک علم و فن آوری استان کرمان با حدود 200 شرکت 
فن آور و 14 مجتمع فن آوری در استان کرمان فعالیت می کند، گفت: طی یک 
ماه گذشته این سومین تفاهم نامه ی پارک علم و فن آوری استان کرمان در بخش 

کشاورزی است که منعقد می شود. 
هرمزد نقوی، رییس مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان نیز 
در این مراسم گفت: مرکز تحقیقات و کشاورزی با هم کاری 9 بخش تحقیقاتی و 
دارا بودن 40 عضو هیأت علمِی باسابقه، به تحقیقات کاربردی حوزه ی کشاورزی 

در استان می پردازد. 
وی افزود: این تفاهم نامه قطعأ به سود فعالیت های اقتصادی شرکت هایی خواهد 

بود که در حوزه ی فن آوری های بخش کشاورزی فعالیت می کنند.
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رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:

دوست داشتم ارتوپد شوم
بر  است  سالی  قرنیه که چند  فوق تخصص  و  احمد شجاعی جراح  و  پزشک  روز 
صندلی ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور تکیه زده بهانه ای شد تا او را در مطب 
خصوصی اش 10 دقیقه مالقات کنیم. دکتر احمد شجاعی باغینی 54 ساله جراح، 
متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور است. 
این پزشک 7 سال است که ریاست این سازمان مهم و حساس را با حکم رئیس قوه 
رفتیم،  پرتالش  پزشک  این  سراغ  به  پزشک  روز  بهانه  به  که  دارد  برعهده  قضائیه 
اما مجبور شدیم ده دقیقه از  بیمار نشسته بود  اتاق تعداد زیادی  هرچند پشت در 

وقت بیماران را بگیریم.
گفت:  پزشک  عنوان  به  کارش  شروع  مورد  در  شجاعی  دکتر 
من ورودی سال 50 به دانشگاه در رشته پزشکی هستم، سال 56 
و رخدادهای  انقالب  اتفاقات  دلیل  به  اما  رسید  پایان  به  درسم 
پس از آن، مدرکم را بعد از انقالب دریافت کردم.وی در مورد 
اینکه چرا تخصص چشم پزشکی را انتخاب کرده است، افزود: در 
سال 65 برای تخصص اقدام کردم و رشته اولم ارتوپدی بود و 
رشته خاصی مدنظرم نبود. زمان جنگ به رشته ارتوپدی عالقمند 
شدم و حتی یک روز هم در کالس های دانشگاه شیراز شرکت 
کردم اما به دلیل زانو درد همکالسی ها و رزیدنت های دانشگاه 
گفتند که با این وضعیت جسمی و زانو درد، به دلیل کار سخت 
و عمل های طوالنی نمی توانی در این رشته موفق شوی و من را 
ترساندند. با دوستانم مشورت کردم وبه اصرار دوستانم در بخش 
چشم پزشکی روز درکنفرانس چشم پزشکی شرکت کردم و این 
شوم.  ماندگار  و  بدهم  ادامه  رشته  این  در  که  شد  باعث  اتفاق 

این متخصص چشم پزشکی در پاسخ به این که چرا خودتان از عینک ته استکانی 
استفاده می کنید و عمل نکردید گفت: من از عینک ته استکانی استفاده نمی کنم 
اما همیشه این مدل عینک را می زنم و نزدیک بین هستم و برای رانندگی استفاده 
می کنم. عمل هم برای سن من دیر است و از ما گذشته و باید جوانان برای عمل 

اقدام کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی سابقه حضور جبهه دارد و در این مورد می گوید: 5 
سال داوطلب جبهه رفتم و در اکثر عملیات های مهم به همراه تیم پزشکی حضور 
شرکت  ها  عملیات  در  فرمانده  و  رزمنده  عنوان  به  جنگ  اوایل  در  البته  داشتم. 
می کردم اما پس از مدتی پزشک کجروحان جنگی شدم. وی در پاسخ به اینکه 
و  خیرخواهانه  اقدامات  از  تر  پررنگ  رسانه ها  در  پزشکی  قصورات  و  تخلفات 
انسان دوستانه آنهاست افزود: من پرونده های زیادی در کمیسیون پزشکی بررسی 
می کنم و دو عامل در این مورد وجود دارد؛ یکی اینکه قصور انجام شده و اکثر 

آنها ناخواسته و اتفاقی است.
 اما عاملی که بسیار مهم است روی آن بحث داریم، رفتار و انجام وظیفه جراح و 

دکتر است. عارضه ای پیش آمده است و دکتر باید کارش را به خوبی انجام دهد 
با  برطرف کندو  را  این مشکل  باید  باید طوری رفتار کند که  اما جراح و پزشک 
بیمار جوری برخورد کند که با مشکل کنار بیاید. عمدتا پرونده هایی رسانه ای می 
شود و گرفتاری از جایی است که سرمنشا ان از عدم برخورد مناسب با بیمار است. 
اگر عارضه پیش بیاید و پزشک مشکل را پیگیری کند و در برطرف کردن آن سعی 
کند، نه مریض دنبال شکایت می رود و نه موضوع رسانه ای می شود. پزشک وقتی 
مشکل به وجود می آید، کار را رها می کند و به دنبال رفع آن نمی رود، این مسئله 
بیشتر تاثیر دارد و بیمار را ترغیب می کند که به دنبال پیگیری مشکل و شکایت از 

پزشک بروند.
دکتر شجاعی در پاسخ به سوال این که از عملکرد نظام پزشکی راضی هستید گفت: 
چنین  انصافا  اما  می کند  دفاع  پزشکان  از  پزشکی  نظام  که  کنند  متهم  را  ما  شاید 

نیست.

بیمار  از  هم  و  پزشک  از  هم  که  است  کرده  سعی  پزشکی  نظام   
حمایت کند و بسیاری از پرونده ها وجود دارد که رسانه ای نمی 
برکنار می شوند  از کار محروم شده و  از پزشکان  شوند و خیلی 
با  باالخره  است.  شده  باطل  کارشان  پروانه  و  اند  شده  جریمه  یا 
و  است  بوده  خوب  عملکردشان  پزشکی  نظام  سازمان  بضاعت 
وی  است.  بوده  قبول  قابل  مجموع  در  و  نیست  دولتی  تشکیالت 
درباره اقدام جدید وزارت بهداشت مبنی بر اینکه اجباری بودن 
خمت پزشکان در مناطق محروم حذف شود افزود: اگر در مناطق 
محروم پزشک نرفت، چه اتفاقی می افتد؟ باید طرحی جایگزین 
این کشور  المال  بیت  پول  با  فرد  نیست.  راه درستی  این  و  شود 
پزشک شده است و اگر نیاز کشور باشد باید در این مناطق خدمت 
کند و این حرف به هیچ وجه معنا ندارد. مناطق محروم واقعا نیاز 
اما  نمی شود  نیاز احساس  این  بینیم که  زمانی می  اما یک  دارند 
این  دارند.  پزشکان  این  به  واقعی  نیاز  ایران  در  محروم  مناطق 
سیستم در همه دنیا است و ما نمی توانیم تصمیم بگیریم که پزشکان به این مناطق 
نتیجه  این  به  اگر  برطرف کند؟!  را  نیازها  و  این خواسته ها  بروند، پس چه کسی 
رسیدیم که مناطق محروم کشورمان به پزشک نیاز ندارد و تامین شده اند اما ما می 

دانیم که این مناطق مشکل دارند و کمبود وجود دارد.
دکتر شجاعی در مورد حقوق نجومی پزشکان معتقد است: باید در جامعه چند کار 
انجام دهیم بسیاری از حساسیت ها کاسته می شود. در رابطه با مدیران کسی که کار 
حکومتی، دولتی و اجرایی انجام می دهد نباید حقوق باال دریافت کند اما برخی 
کارها تخصصی است و در این امور نباید بر روی پرداخت حقوق ها حسایت به خرج 
دهیم. فرد هرچقدر حقوق بگیرد، به شرطی که ما انحصار و محدودیت در کار نداشته 
باشیم. اصوال هیچ انحصاری نباید در کار پزشکان باشد و پیشنهادم به وزارت بهداشت 
این است که این محدویت ها برداشته شود و همه وارد این رقابت شوند. در کارهای 
تخصصی راه را برای دیگران نباید بست و چند سال بعد وقتی تعداد رقبا باال رفت 
خبری از حقوق نجومی نیست. ما هیچ گونه حساسیتی بر روی قضیه دریافت حقوق 

نجومی نداریم، وقتی رقابت باشد، خبری از حقوق نجومی نخواهد بود.
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جشنواره ی تجاری سازی فن آوری های پیشرفته

مهندس علی رضا رزم حسینی در نشست با رییس پارک علم و فن آوری استان کرمان 
پیش رفته ی  فن آوری های  تجاری سازی  توسعه ی  در  را  جشنواره  این  برگزاری 
در  این جشنواره،  در  استان  دستگاه های  سایر  و گفت: حضور  دانست  مهم  استان 

توسعه ی اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود.

رییس پارک علم و فن آوری استان کرمان نیز در این نشست گفت: تجاری سازی 
فن آوری های پیش رفته، جزء وظایف اصلی پارک های علم و فن آوری است. دکتر 
قوام از برگزاری جشنواره ی تجاری سازی فن آوری های پیش رفته در هفتم و هشتم 
با حضور  و  مرجانی کیش  و فن آوری در جزیره ی  علم  پارک  از سوی  بهمن ماه 

جمعی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد. 
وی هم چنین بیان کرد: پارک علم و فن آوری استان کرمان از سال گذشته با افتتاح 
مرکز مبادالت تجاری فن آوری پیش رفته و برگزاری جشنواره های تجاری سازی 
در حوزه ی تجاری سازی محصوالت شرکت ها در پارک های کشور فعالیت مؤثری 
داشته است. دکتر قوام درخصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: شناسایی 
ایده های برتر و معرفی آن ها به سرمایه گذاران برای جهت دهی به ایده ها، تبدیل 
دانش به ثروت و تقویت و بارور کردن بنیه ی دانش در زمینه ی کارآفرینی، از مهم 

ترین اهداف برگزاری این جشنواره است. 
وی افزود: در سال 94 شرکت های مستقر در پارک علم و فن آوری استان کرمان، 
فن آوری  و  علم  پارک های  دانش بنیان  محصوالت  صادرات  کل  از  درصد   66.7

کشور را به خود اختصاص داده اند. 
از تأسیس صندوق پژوهش و فن آوری استان کرمان و  دکتر قوام در این دیدار 
راه اندازی دفتر مالکیت فکری و معنوی در پارک علم و فن آوری استان کرمان 

خبر داد و این دو رویداد را در رشد و توسعه ی استان کرمان تأثیرگذار دانست.

شناخت نیازمندی ها برای وقف های جدید
آیت اهلل سیدیحیی جعفری، در دیدار با مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره اوقاف 
راه نمایی  باید  مردم  زمینه  این  در  این که  بیان  با  وقف،  آستانه ی دهه ی  در  استان 

شوند تا بدانند در حال حاضر نیازمندی به وقف در چه زمینه ای وجود دارد، افزود: 
وقف ذخیره ای ارزشمند است که باید آن را قدر بدانیم. 

وی ادامه داد: مهم تر از اصل وقف این است که مردم بدانند برای چه وقف کنند و 
باید در این زمینه مردم راه نمایی شوند؛ زیرا با وجود همه ی مشکالت، اما متمولین 
دوست دارند بخشی از مال خود را وقف کنند. آیت اهلل جعفری با اشاره به این که 
وقف شرایطی دارد و مردم می توانند با توجه به شرایطی و نیازهایی که در حوزه ی 
وقف وجود دارد، مال خود را وقف کنند، افزود: آن چه که در زندگی ما مهم است، 
عمل به وظیفه و تکلیف است و اگر ما به تکالیف خود عمل کنیم خدا و خلق خدا از 
ما راضی خواهند بود و اگر به تکالیف خود عمل نکنیم، در پیشگاه خداوند مسئول 

خواهیم بود.
این  در  نیز  استان  امورخیریه  و  اوقاف  مدیرکل  قاسمی زاده،  محمد  حجت االسالم 
دیدار در سخنانی با بیان این که خیلی از مسائل در زمینه ی وقف وجود دارد که نیاز 
به سامان دهی و پی گیری و احیا و مرمت دارد، افزود: در 5 سال گذشته فعالیت های 
خوبی در زمینه ی آثار وقفی باستانی انجام گرفته که نمونه ی آن باغ فتح آباد است. 
وی با اشاره به این که در این دوره بالغ بر 20 میلیارد تومان در زمینه های مختلف 
در حوزه ی  مالکیت  سند  هزار   4 از  بیش  تاکنون،  گفت:  کرده ایم،  سرمایه گذاری 
وقف از ثبت اسناد دریافت کردیم. وی با بیان این که برخی موقوفات دارای رقبات 

هستند، گفت: بالغ بر 20 هزار رقبه تنها مربوط به خیابان طهماسب آباد است.

مقدمات  گفت:  کرمان  شهردار  شهرسازی  و  معماری  معاون 
غیرهم سطح  تقاطع  المان  طراحی  مسابقه ی  عمومی  فراخوان 
داوران،  هیات  تعیین  از  پس  به  زودی  و  شده  فراهم  آزادی 
گذاشته  مسابقه  به  مذکور  المان  و  طراحی  فراخوان  پوستر 
احداث  و  طراحی  امروزه  این که  بیان  با  وی  می شود. 
حل  بر  عالوه  ترافیکی،  پل های  و  غیرهم سطح  تقاطع های 
از  بخشی  منزله ی  به  شهرها،  ترافیک  و  مرور  و  عبور  معضالت 

در  مهمی  نقش  و  است  توجه  مورد  شهر  کالبد  و  پیکره 
گفت: دارند،  عهده  بر  شهری  منظر  و  سیما  شکل گیری 

تقاطع  این  المان  طراحی  در  سبب  همین  به 
از  طیفی  معماری،  اثر  یک  مثابه ی  به  غیرهم سطح 
زیباسازی  شهری،  هویت  هم چون  ویژگی ها  و  مباحث 
قرار  توجه  مورد  باید  سازه ای  موضوعات  و  شهری 

گیرد.

مسابقه ی  فراخوان  اعالم 

آزادی غیرهم سطح  تقاطع  المان  طراحی 
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تشییع پیکر 10 شهید گمنام در کرمان
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: ششم آذرماه، 
استان کرمان میزبان 10 شهید گمنام خواهد بود. سرهنگ محمدمهدی ابوالحسنی 
و شهادت  )صلی اهلل علیه وآله(  اعظم  پیامبر  این شهیدان در سال روز رحلت  افزود: 
امام حسن مجتبی )علیه السالم( تشییع و تدفین خواهند شد. وی ادامه داد: از این 10 
شهید بزرگوار سه شهید در ماهان، سه شهید در زهکلوت شهرستان رودبار جنوب، دو 

شهید در اندوهجرد و دو شهید در شهر نگار دفن خواهند شد. 
وی با اشاره به سن، محل شهادت و تاریخ شهادت این 10 شهید بیان کرد: یکی از 
شهدایی که در نگار دفن می شود، 17 ساله بوده که در تاریخ دوم فروردین 1362، 
در عملیات والفجر، در منطقه ی فکه به شهادت رسیده و شهید دیگر، 26 ساله بوده 
که سوم اسفند 1362، در عملیات خیبر، در جزیره ی مجنون به شهادت رسیده است.

به  از شهدای گمنامی که در زهکلوت رودبار  یکی  ادامه داد:  ابوالحسنی  سرهنگ 

خاک سپرده خواهد شد، بیست ویکم فروردین 1362 در سن 17 سالگی در عملیات 
والفجر یک، در منطقه ی فکه و شهید دیگر در تاریخ بیستم بهمن سال 1364 در سن 
29 سالگی در عملیات والفجر هشت در منطقه ی فاو به شهادت رسیده اند. مدیرکل 
استان کرمان گفت: هم چنین شهید 17  نشر ارزش های دفاع مقدس  حفظ آثار و 
به شهادت  اسفند 1362 در عملیات خیبر در جزیره ی مجنون  ساله ای که در سوم 

رسیده، در زهکلوت به خاک سپرده می شود. 
در  چهار  کربالی  عملیات  1365در  دی ماه  سوم  که  ساله ای   22 شهید  افزود:  وی 
ام الرصاص به شهادت رسیده، شهید 18 ساله ای که سوم اسفندماه 1362 در جزیره ی 
مجنون در عملیات خیبر شهید شده و شهید گمنام دیگری که بیست ویکم فروردین 
1362 در سن 24 سالگی در عملیات والفجر یک در فکه به شهادت رسیده، در شهر 
سوم  که  ساله ای   32 گمنام  شهید  کرد:  بیان  ابوالحسنی  شد.  خواهند  دفن  ماهان 
اسفند 1362 در عملیات خیبر در جزیره ی مجنون و شهید 19 ساله ای که بیست ویکم 
به شهادت رسیده اند، در  فکه  منطقه ی  والفجر یک در  عملیات  فروردین 1362 در 
اندوهجرد از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان به خاک سپرده خواهند شد.وی 
 30 و   9 ساعت  در  آذرماه،  ششم  شنبه  روز  بزرگوار  شهدای  این  کرد:  خاطرنشان 
از آن جا  و  قرار خواهند گرفت  استقبال مسئوالن  فرودگاه کرمان مورد  دقیقه در 
در خیابان های اصلی شهر به سمت حسینیه ثاراهلل حرکت داده شده و در مسیر مورد 

استقبال مردم و دانش آموزان قرار می گیرند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: مراسم وداع 
مراسم  و  کرمان  ثاراهلل  حسینیه ی  در  همان روز  عشاء  و  مغرب  نماز  از  بعد  شهدا  با 
وداع با شهدا در هر منطقه ی محل دفن، روز هفتم آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء 
برگزار خواهد شد. وی بیان کرد: مراسم تشییع و تدفین 10 شهید گمنام روز هشتم 
آذرماه مصادف با رحلت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و شهادت امام حسن مجتبی 
)علیه السالم( در ساعت 8 و 30 دقیقه در مناطق محل تدفین برگزار می شود. شایان 
ذکر است؛ با احتساب این 10 شهید، تعداد شهدای گمنام استان کرمان به 200 نفر 

می رسد که در 61 مکان تدفین شده اند.

نایب الزیاره دکتر ظریف ام
اینستاگرام خود نوشت: اآلن در  حجه االسالم دکتر محمدرضا زائری در ضفحه 
... و توي همین دقایق  به سمت کربال  ، و اگر خدا بخواهد عازمیم  نجف هستم 
پیاده  در  خارجه  محترم  وزیر  غیبت  از  منصفانه،  غیر  لحني  با  که  خواندم  جایي 
الزیاره  نایب  من  امسال  که  کردم  نیت  جا  همان  بود!  کرده  گالیه  اربعین  روي 

ایشان باشم. 
آري، من به نیابت از دکتر محمدجواد ظریف چند قدم مي روم چون بر خالف 
برخي دوستان این را مي فهمم که اگر کنش دیپلماتیک و مجاهدت رسمي او در 
مي  ، چون  داشتیم  دیگري  شرایط  امروز  بسا  نبود چه  المللي  بین  سیاست  عرصه 
فهمم که به ظریف همان اندازه نیازمندیم که به سردار سلیماني و شاید اگر این دو 

با هم نبودند ما نمي توانستیم با این امنیت و آرامش در مسیر کربال قدم برداریم. 
حاال چند قدم هم به نیت دکتر محمد جواد ظریف برمي دارم همان طور که از 

طرف امام و رهبر انقالب و شهدا و علما و بسیاري از اولیاي خدا و صلحا و آشنایان و 
دوستان نیت مي کنم و قدم بر مي دارم. امسال من نایب الزیاره دکتر محمدجواد 

ظریف هستم.

سقف  گفت:  پورمحمدی  االسالم  حجت 
 10 هم  را  عالی  مقامات  مزایای  و  حقوق 
این  که  است  شده  تعیین  تومان  میلیون 
ابالغ  بالفاصله،  و  بود  انقالبی  تصمیم  یک 

و اجرایی شد. 
مقررات  و  ضوابط  از  برخی  افزود:  وی 
در  که  شود  اصالح  باید  هم  قوانین  و 
و  است  اسالمی  شورای  مجلس  صالحیت 

وزیر  است.  انجام  حال  در  آن  مقدمات 
دادگستری با اشاره به این که در رسانه ها 
گفت:  می شود،  برجسته  جزیی  اختالفات 
رسانه ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، 

پشتیبانی و اطالع رسانی کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: تاکنون کسی 
تعیین  سقف  ها  حقوق  برای  دولت،  جز 

نکرده است.

تعیین سقف حقوق
 و مزایای مقامات عالی
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دستاورد کیهان شناس ایرانی
 در  نظریه پیدایش عالم

دوره  ایرانی  جوان  شناس  کیهان  نامجو  محمدحسین  دکتر 
داالس  در  تگزارس  دانشگاه  در  شناسی  کیهان  پسادکتری 
 – هاروارد  اختر  فیزیک  مرکز  از  چن  ژینگانگ  همکاری  با 
راهی  کردن  پیدا  دنبال  به  پیش  مدتها  از   )CFA( اسمیتسون 
اند.عالم  بوده  اساسی  پرسش  این  به  مناسب  پاسخ  ارایه  جهت 

چگونه آغاز شده است. 
پسادکتری  دوره  ایرانی  شناس  کیهان  نامجو  دکتر محمدحسین 
همکاری  با  داالس  در  تگزارس  دانشگاه  در  شناسی  کیهان 
 )CfA( ژینگانگ چن از مرکز فیزیک اختر هاروارد – اسمیتسون
از مدتها پیش به دنبال پیدا کردن راهی جهت ارایه پاسخ مناسب 
به این پرسش اساسی بوده اند.عالم چگونه آغاز شده است و پیش 
از انفجار بزرگ )Big Bang( چه چیزی وجود داشته است؟ از 
شدن  بزرگتر  و  انبساط  حال  در  عالم  شد  مشخص  که  زمانی 
و  بارها مطرح  را  این دست  از  پرسشهایی  شناسان  است، کیهان 

نکته  اند.  کرده  ارایه  خصوص  این  در  را  مختلفی  های  نظریه 
مهم اینجاست که تشخیص دقیق درستی این پاسخها کار آسانی 
نیست. آغاز عالم رویداد مهمی است که از درک قدرتمندترین 
نیز خارج است. اما مشاهدات بی سابقه ای  تلسکوپهای امروزی 
در گذشته انجام شده که از این راه سرنخ هایی در اختیار کیهان 

شناسان قرار گرفته است.
مطالعه جدید محققان که به سرپرستی دکتر نامجو صورت گرفته 
در واقع شیوه ای مؤثر برای بررسی کشف آغاز فضا و زمان است 
تا از این راه بتوان نظریه های مطرح شده را بررسی و درستی 
آنها را تأیید کرد. شناخته شده ترین نظریه در این زمینه گویای 
بوده  همراه  تورم  یا  انبساط  یک  با  عالم  پیدایش  که  است  آن 
به  ثانیه شروع  از  تنها در کسری  عالم  برآوردها  اساس  بر  است. 
پیدایش کرده است. اما نظریه های دیگری نیز مطرح شده است 
و حاال آنچه که این محقق ایرانی ارایه کرده پاسخی برای این 
ابهامات است. تا پیش از این روشهایی برای بررسی این نظریه ها 
وجود داشته اما در نظر نگرفتن فاکتور مهم »زمان« موجب شده 

تا نتوان از آنها برای بررسی های مورد نظر استفاده کرد.
توجه  مثال  این  به  است  کافی  موضوع  این  بهتر  درک  برای 
کنیم: بخش های مختلف یک فیلم را درحالی مشاهده می کنیم 

که به طور تصادفی انتخاب شده حال آنکه به توالی زمانی آنها 
توجهی نشده است. در نتیجه درک اتفاقات فیلم دشوار خواهد 
بود. آنچه که این محققان انجام داده اند به کارگیری و تأکید 
نظر  در  با  را  عالم  پیدایش  فرآیند  تا  است  »زمان«  فاکتور  بر 
گرفتن آن مورد بررسی قرار داد. مقاله مربوط به دستاورد این 
 Journal of Cosmology and نشریه  در  انتشار  برای  محققان 

Astroparticle Physics مورد پذیرش قرار گرفته است.
رشته  آموخته  دانش  و  کرمان  متولد  نامجو،  محمدحسین  دکتر 
فیزیک با گرایش کیهان شناسی در دانشگاه صنعتی شریف بوده 
و در حال گذراندن دوره پسا دکتری در دانشگاه تگزاس است.

دکتر دوگانی
 معاون دانشگاه پیام نور شد

دکترعلی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور در حکمی 
امور  و  مجلس  حقوقی،  معاون  عنوان  به  را  دوگانی  محمدحسن 
استانهای دانشگاه پیام نور منصوب کرد. دکتر محمدحسن دوگانی 
آغچغلو متولد فسا است وی دکترای ریاضیات از انگلستان دارد و 
عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و معاون آموزشی دانشگاه شهید 
باهنر کرمان  بوده است که در مجلس هفتم، هشتم و نهم نماینده 

مردم شهر فسا )استان فارس( به عهده داشته است. 
دکتر احمد اکبری قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور در مراسم معارفه 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک والدت امام حسن 
به دلیل گستردگی در سراسر  نور  پیام  دانشگاه  مجتبی)ع( گفت: 
کشور برای بالندگی و شکوفایی بیشتر نیازمند تعامل مناسب و شایسته 
با نمایندگان مجلس است و این مسئولیت بر عهده معاونت حقوقی، 

مجلس و امور استانهاست. وی ضمن قدردانی از خدمات ارزنده 
دکتر صدری معاون پیشین و دکتر دوگانی برای قبول مسئولیت، 
خواستار اهتمام ویژه برای دستیابی به اهداف دانشگاه شد. دکتر 
نور  پیام  استانهای دانشگاه  امور  دوگانی معاون حقوقی، مجلس و 
به  و  کشور  عالی  آموزش  به  نسبت  مردم  نگاه  معارفه،  مراسم  در 
ویژه دانشگاه پیام نور را مثبت دانست و گفت: شیوه های مختلف 
آموزشی باید در اختیار مخاطبان قرار گیرد تا داوطلبان بتوانند مسیر 
آموزش خود را انتخاب نمایند. دکتر دوگانی گستردگی دانشگاه 
پیام نور در اقصی نقاط کشور را وجه تفاوت این دانشگاه با دیگر 
دانشگاه ها عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور برای ارتقای 

بیشتر نیازمند اهتمام ویژه مدیران، کارکنان و کمک خیرین است. 
وی با عنوان اینکه دانشگاه ها برای ارائه خدمات مطلوب نیازمند 
کمک دولت هستند افزود: در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر این 
مهم تاکید شده است و قطعا ارتقا و اعتالی بیشتر دانشگاه ها بدون 
کمک های دولتی میسر نخواهد بود. وی همچنین به پتانسیل های 
بودجه ای اشاره کرد و گفت: امیدواریم دانشگاه پیام نور بتواند با 
کمک نمایندگان از ماده 180 بودجه استفاده نموده و در جداول و 

ردیف های بودجه سالیانه ، جایگاه مطلوبتری را به خود اختصاص 
دهد. دکتر صدری نیز ضمن تبریک به دکتر دوگانی، آمادگی خود 
را برای هرگونه همکاری با دانشگاه اعالم کرد و گفت: دانشگاه پیام 
نور جایگاه ویژه ای در سطح آموزش عالی و مجامع ملی و بین 
المللی داراست و همه ما خدمت به این دانشگاه را وظیفه خود می 

دانیم.
گفتنی است، دکتر صدری نیز طی حکمی از سوی دکتر رستمی 
ابوسعیدی به عنوان مشاور رئیس و سرپرست مرکز مطالعات حقوقی 

دانشگاه پیام نور منصوب شد.

دستگیری  و  شناسایی 
کرمان در  نفوذ  عوامل 

فرمانده  نوری،  سردار 
کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه 
مسئله  اینکه  بر  تاکید  با 
واقعیت  یک  کشور  در  نفوذ 
عوامل  گفت:  است  جدی 
کرمان  استان  در  نفوذ 
در  امروز  نوری  روح اهلل  سردار  شدند.  دستگیر  و  شناسایی 
اشاره  با  کرمان  استان  فناوری  و  علم  بسیج  جهادگران  همایش 
شناسایی  کرمان  استان  در  نفوذ  عوامل  از  نفر   19 که  این  به 
افراد  این  از  کدام  هیچ  داشت:  اظهار  شدند  دستگیر  و 
افراد  با  دوستی  از  پس  خط دهی  آنها  کار  و  نیستند  کرمانی 
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  بود.  تاثیر گذار 
کردند  اعتراف  خود  جرم  به  آمده  عمل  به  بازجوئی های  با 

مستندات  ارائه  از  پس  اما  می کردند  مقاومت  ابتدا  در  افزود: 
شدند.  همکاری  به  حاضر 

واقعیت  یک  کشور  در  نفوذ  مسئله  که  این  بر  تاکید  با  وی 
که  کردند  اعتراف  افراد  این  کرد:  خاطر نشان  است  جدی 
گروه های  دنبال  به  ما  و  نداشتیم  کارگر  و  کشاورز  به  کاری 

بودیم. کشور  و  استان  در  تصمیم ساز 
افراد  با  سال  چندین  که  کردند  اقرار  افزود:  نوری  سردار 
سفرهای  با  سپس  و  می ریختند  دوستی  طرح  مشخص شده 
آنجا  در  و  شده  خارج  کشور  از  توریست  عنوان  به  خارجی 
دیکته  آنها  به  را  خود  ضد انقالبی  و  ضداسالمی  موضوعات 

می کردند. 
گفتمان  تغییر  جهت  در  نفوذ  عوامل  که  این  به  اشاره  با  وی 
انقالبی کشور حرکت می کنند گفت: آنها از سوژه های  دینی و 
دست آوردهای  و  استقالل  بحث  جا  هر  که  می خواهند  خود 
و  نکنند  موضع گیری  و  نکرده  طرفداری  آمد  میان  به  نظام 
ثاراهلل  سپاه  فرمانده  باشند.  بی تفاوت  مسائل  این  به  نسبت 
بحث  در  موضع گیری  عدم  که  این  بیان  با  کرمان  استان 
افزود:  است  نفوذ  مصادیق  از  و دست آوردهای کشور  استقالل 

که  استان  در  نفوذ  گروه های  از  یکی  از  نفر  آخرین  نیز  امسال 
بخش  در  وی  شد.  دستگیر  می کردند  فعالیت  پیش  سال  سه  از 
کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  سال  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری 
می خواهند  مسئوالن  از  و  هستند  سختی  در  مردم  اظهار داشت: 

کنند. دنبال  را  انقالب  اهداف  که 
که  هستیم  آماری  ارائه  شاهد  اینکه  بیان  با  نوری  سردار 
امروز  و  شده  آغاز  گذشته  سال های  در  آن  اجرایی  عملیات 
آمار  این  گفت:  می کنند  افتتاح  مقاومتی  اقتصاد  نام  با  را  آن 
این  که  می دانند  مردم  و  است  انقالب  و  مردم  به  توهین 

شده اند.  شروع  گذشته  سال های  در  پروژه ها 
مقام  تاکید  مورد  مقاومتی  اقتصاد  که  این  به  اشاره  با  وی 
روی  باید  کشور  افزود:  است  اشتغال  و  تولید  رهبری  معظم 
ماموریتش  اینکه  به  توجه  با  سپاه  امروز  و  بایستد  خود  پای 
محرومیت  رفع  برای  جهادی  گروه های  است  دیگری  چیز 
با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  است.  کرده  راه اندازی 
و  بپردازند  حاشیه ای  مسائل  به  نباید  مسئوالن  که  این  بیان 
بحث  امروز  تصریح کرد:  باشند  جامعه  در  اشتغال  فکر  به  فقط 

است. کشور  در  مردم  نگرانی  معیشت  و  اشتغال 
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نشدن پیگیری  از  تأسف 
امیرکبیر برنامه های   

برای  امیرکبیر  برنامه های  که  نکته  این  تاسف  بر  تاکید  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
کشورهای  در  امیر  از  بعد  و  امیر  از  پیش  زمامداران  اگر  گفت:  نشد  پیگیری  ایران  پیشرفت 
در  امروز  مقدورات،  و  امکانات  همه  این  با  ما  ایران  بودند  کرده  درک  را  حقیقت  این  اسالمی 
شنبه  سه  ظهر  از  پیش  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  آیت اهلل  داشت.  قرار  دنیا  ممالک  پیشرفته ترین  صف 
قتل  و  دارالفنون  تاسیس  سال  هفتادمین  و  صد  همایش  در  شرکت کنندگان  از  جمعی  دیدار  در 
محور  و  پایه  موضوعی،  هر  اسناد  افزود:   تاریخ  برای  ملی  اسناد  اهمیت  بر  تاکید  با  امیرکبیر، 

هستند.  موضوع  آن  در  تاریخ 
مربوط  اسناد  درباره  پیش  چندی  که  خبری  به  اشاره  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
گفت:  شد،  منتشر  لیکس  ویکی  طریق  از  اسالمی  انقالب  پیروزی  مقطع  در  آمریکا  و  ایران  به 
تاریخ نویسان،  محققین،  برای  اسناد  اهمیت  از  نشان  گوناگون  رسانه های  در  خبر  این  به  توجه 
هاشمی  آیت اهلل  است.  عمومی  افکار  و  مردم  اجتماعی،  و  فرهنگی  فعاالن  سیاست مداران، 
قرائت  با  و  کرد  اشاره  ایران  تاریخ  در  امیرکبیر  آثار  و  جایگاه  نقش،  به  ادامه  در  رفسنجانی، 
بخش های  مخصوصا  استعمار«  با  مبارزه  قهرمان  یا  »امیرکبیر  عنوان  با  خویش  کتاب  از  بخشی 
خود  حقیقت  و  اعتبار  هم  هنوز  خوبی؟  اسم  چه   ...« داشت:  اظهار  دارالفنون  تاسیس  به  مربوط 
به خواست  و  آغاز شد  و گذشت،  فداکاری  با  تؤام  و خیرخواهی  با حسن نیت  نداده،  از دست  را 
تاسیس  برای  امیرکبیر  فرسای  طاقت  مشکالت  بر  تاکید  با  وی  است.«  خیر  به  انجامش  خدا 
یک  و  کرد  آغاز  را  دارالفنون  مدرسه ی  بنای  قمری   1266 سال  در  امیرکبیر  گفت:  دارالفنون 
اتریش  و  پروس  از  معلمین  ورود  منتظر  و  بهره برداری  آماده  مدرسه  از  قسمتی  بعد،  اندی  و  سال 

بود. شاگردان  اسم نویسی  و 
کرد: یادآوری  امیرکبیر  هدف  و  مقصد  درباره  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 

بود،  نیامده  ایران  به  اصال  یا  کالسیک،  طور  به  هنوز  که  جدیدی  فنون  تمام  می خواست  وی   
هاشمی  آیت اهلل  گذاشت.  »دارالفنون«  را  آن  نام  جهت  همین  به  و  شود  تدریس  مدرسه  این  در 
در  گفت:  استادان  و  معلمین  استخدام  و  دارالفنون  تاسیس  تدریجی  سیر  درباره  رفسنجانی، 
داشت  رواج  اروپا  در  که  فنونی  استادان  و  معلمین  استخدام  برای  را  داود  مسیوجان  شوال1266 
استاد  یک  که  داد  دستور  او  به  و  فرستاد  اتریش  به  زیاد  اختیارات  با  بود  نرسیده  ایران  به  و 
جراحی،  و  طب  استاد  نفر  یک  معدن،  کار  متخصص  نفر  دو  معدن شناس،  دانشمند  نفر  یک  هندسه، 
نظام،  سواره  معلم  یک  و  نظام  پیاده  استاد  یک  توپخانه،  متخصص  نفر  یک  داروسازی،  معلم  یک 
به  ممکنه  اوقات  اسرع  در  و  کند  استخدام  پروس  یا  اتریش  از  تومان  هزار  چهار  سالی  حقوق  با 
برخالف  کار  این  که  می دانست  امیر  افزود:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  بیاورد.  ایران 
کردن  خنثی  برای  استعمارگران  و  است  استعمار  شعار  با  مباین  و  استعمارگران  مصالح  و  منافع 
می دید  هم  شاید  و  کرد  نخواهند  دریغ  عملی  هیچ  از  دارد،  مباینت  آنها  شعار  با  که  کاری 
را  کاری  فرصت  که  کسی  مثل  او  بود،  چه  هر  شده،  شروع  آنها  طرف  از  تالش هایی  و  فعالیت ها 
خرج  به  عمل  سرعت  و  داشت  شتاب  باشد،  داده  تشخیص  محدود  بسیار  را  وقت  و  تنگ  خیلی 
مدتها  که  فرض  بر  شود  رها  استعمار  طرف  به  تیر  این  اگر  که  بود  معتقد  او  افزود:  وی  می داد. 
به  کاری  زخم  یک  و  خورد  خواهد  استعمار  دیو  پیکر  به  باالخره  بماند،  معطل  و  بگردد  فضا  در 
آنی،  که  نمی دانست  صالح  کار  شروع  برای  لذا  و  آورد  خواهد  وارد  جان،  سخت  عفریت  آن 

بدهد. از دست  را  فرصت 
خرج  به  عمل  سرعت  آنقدر  گفت:  امیرکبیر  عمل  سرعت  درباره  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
این  کردن  مستند  برای  وی  می گرفت.  خود  به  را  شتابزدگی  و  عجله  صورت  گاهی  که  می داد 
انتخاب  و  شناخت  برای  که  داود  مسیوجان  به  امیرکبیر  از  نامه ای  به  خود  گفته های  از  قسمت 
که  کرد،  اشاره   1266 سال  رمضان  در  بود،  شده  اعزام  اتریش  به  دارالفنون  اساتید  و  معلمین 
از  زیادتر  بیاورد.  خود  با  برداشته  را  معلمین  معطلی،  هیچ  بدون  عالیجاه  آن  »البته  بود:  نوشته 
و  شده  معطل  زیاد  خیلی  که  می نویسم  عالیجاه  آن  به  تأکید،  بابت  از  هم  باز  ندهد.  طول  این 
با  و  نشود  معطل  عالیجاه  آن  دیگر  می باید  نوشته،  این  وصل  مجرد  به  داده اید،  طول  را  خود  سفر 
نهج  به  که  است  معلوم  است،  دیر  بیاید  زودتر  قدر  هر  که  نماید،  همایون  دربار  عزیمت  معلمین 
شد.  خواهد  همایون  دربار  اندوز  شرف  معلمین  با  زود،  بسیار  بسیار  داشت.  خواهد  معمول  مسطور 
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شهریار استاد  مشاعره 
جمعه نماز  درباره  هاشمی  اهلل  آیت  با   

از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس  از  خاطره ای  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل  وبگاه 
است: آمده  نگاری  این خاطره  در  است.  منتشر کرده  را   63 سال  آذر   20

مراکز  خواندم .  منزل   در  صبح ،  نه   ساعت   تا  را  گزارش ها  است .  نشده   تمام   کسالتم   هنوز 
بازپس   و  هواپیما  ربایندگان   سالح   خلع   مورد  در  ایران   عمل   از  دنیا  وخبرساز  خبری  
از  مایلند  نه   خارجی   های   خبرگزاری  مانده اند.  مات   ازهواپیماربایان   هواپیما  گیری  
نمایند.  محکوم   را  اقدام   این   مستدل   طور  به   نه می توانند  و  کنند  ستایش   اقدام   این  
رسول   ]حضرت   میالد  عید  مناسبت   به   می زنند.  میخ   به [  ]هم   و  نعل   به   هم [  واقع ،  ]در 
امام ،  که   بود  ماه   یک   رفتیم .حدود  جماران   حسینیه   به   امام ،  زیارت   برای   اکرم )ص ([، 
و  زدند  حرف   وشاداب   خوب   خیلی   مالقات   این   در  امام   نداشتند.  رسمی   عمومی   مالقات  
]بیماری [  ]خبری [شایعات   منابع   سرشکستگی   مایه   دادند؛  پایان   خودشان   کسالت   شایعات   به  
رضائی   محسن   و  ]شیرازی [  صیاد  آقایان   و  جمهور  رئیس   مراسم ،  از  بعد  شد.  خواهد 
ارتش [  و  سپاه   ]فرماندهان   نظامی ها،  کردیم .  بحث   آینده   نیازهای عملیات   درباره   آمدند. 
عملیات [  برای   جدید]ی   نیازهای   و  کرده اند  ترسیم   موردنظر،  حد  از  وسیع تر  را  عملیات  
]محسن [رضائی   آقای   با  شود.  تهیه   عملیات حتی االمکان   نیازهای   شد  قرار  است .  شده   خلق  
آقای   کردم .  امام صحبت   با  سپاه [،  ]در  مخالفانشان   با  آنها،  آینده   مالقات   برنامه   مورد  در 
با  برخوردقضائی   کیفیت   باره   در  خامنه ای ،  آقای   حضور  با  و  آمدند  هم   اردبیلی   موسوی  

شد. اتخاذ  تصمیماتی   مورد،  این   در  و  بحث   هواپیماربایان ، 
والیتی ،  آقای   به   و  کردم   استحمام   و  نمودم   سالمتی   احساس   کمی   جسمی [  نظر  ]از  عصر، 
هواپیما  در  که   آمریکایی هایی   به   نسبت   که   نماید  نظارت   خارجه   امور  وزارت   تلفنی گفتم  
]مصطفی [  آقای   شب ،  اول   نشود.  بدرفتاری   هستند،  بیمارستان   ودر  مانده اند  زنده  
میتران   ]فرانسوا[  ازنزدیکان   شخصیتی   که   است   مدعی   و  آمده   فرانسه   از  آمد.  کفاش زاده  
بود  قرار  قبال  صحبت کند.  من ،  طرف   از  نماینده ای   با  می خواهد  فرانسه [،  جمهور  ]رئیس  
]سفیر  محتشمی   آقای   با  آنجا  در  و  برود  سوریه   به   میتران   ]فرانسوا[  همراه   شخص [  ]این  
رسیده ،  نامه های   بین   در  شب ،  برود.  آنجا  به   نتوانسته   کند؛  صحبت   سوریه [  در  ایران  
نماز  خطبه های   وصف   در  ـ  معاصر  شاعر  ـ  شهریار  حسین [  ]محمد  آقای   از  قصیده ای  

کردم . تهیه   را  ایشان   جواب   شعر،  با  و  دیدم   جمعه ام  

نامه ای  به  این  راستی  داشت:  اظهار  امیرکبیر  نامه  این  درباره  وی   ».1267 رمضان  شهر   24 فی 
از  باشد.  نوشته  معشوق،  از  غیر  به هر چه  توجه  بدون  و خودباخته،  عاشقی دل سوخته  می ماند که 

می بارد. هدف  در  آن  نویسنده  بودن  محو  حتی  و  عالقه  و  عشق  نامه،  سراپای 
پیشرفت  برای  امیرکبیر  برنامه های  که  نکته  این  تاسف  بر  تاکید  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
کشورهای  در  امیر،  از  بعد  و  امیر  از  پیش  زمامداران  اگر  راستی  گفت:  نشد،  پیگیری  ایران 
از  قطره  یک  و  گداز  و  سوز  این  از  صدم  یک  و  بودند  کرده  درک  را  حقیقت  این  اسالمی، 
جهان  وضع  امروز  بودند،  داده  بروز  خود  از  را  پشتکار  و  پی گیری  و  خروش  و  جوش  دریا،  این 
یک  که  می یافت  مهلت  مقدار  این  امیرکبیر  اگر  شاید  و  می بینیم  ما  که  بود  این  از  غیر  اسالم 
و  امکانات  همه  این  با  ما  ایران  نماید،  تربیت  بود،  کرده  شروع  که  طور  آن  فنی،  و  علمی  کادر 
کارشکنی های  به  ادامه  در  وی  داشت.  قرار  دنیا  ممالک  پیشرفته ترین  صف  در  امروز  مقدورات، 
امیرکبیر  مورد  در  خود  کتاب  براساس  و  کرد  اشاره  اقدامات  و  ایران  استقالل  مسیر  در  استعمار 
بقبوالند  امیر  به  که  برآمد  درصدد  و  برد  کار  به  حیله ای  انگلستان  کار،  اوایل  در  داشت:  اظهار 
صورت  اینکه  ضمن  تا  کند،  استخدام  انگلیسی  دانشمندان  از  را  دارالفنون  معلمان  و  اساتید  که 
نهضت  طرفداران  و  روشنفکران  دادن  فریب  برای  فرهنگی  و  فنی  و  علمی  تشکیالت  از  ظاهری 
و  شریف ترین  در  نیز  کارآزموده ای  و  خوانده  درس  جاسوسان  می کند،  فراهم  فنی  و  فکری 
و  کرده  تحمیل  ایران  کشور  بر  جوانانند،  مغزهای  و  افکار  مربیان  که  کشور  پستهای  حیاتی ترین 
کنند  ناپذیرتر  خلل  و  محکم تر  را  استعمار  بنیان  و  پی  استعماری،  فرهنگ  یک  آوردن  وجود  به  با 
ایران  ملت  »بگذار  استعمار:  لعنتی  شعار  فنون،  و  علوم  و  معارف  رشته ی  سر  داشتن  دست  در  با  و 

کند. حفظ  شکست  از  را  بماند«  بربریت  و  توحش  حال  در 
درگذشت  از  پس  دارالفنون  انحراف  از  تاسف  ابراز  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
و  روح  خود،  فعال  و  دلسوز  بانی  دادن  دست  از  دنبال  به  دارالفنون  خالصه  گفت:  امیرکبیر، 
عنوان  به  طوالنی  مدتی  برای  آراسته،  نسبتتا  ظاهر  حفظ  با  و  داد  دست  از  نیز  را  خود  واقعیت 
اگر  بود،  استعمار  خدمت  در  جدید،  صنعت  و  فرهنگ  اقتباس  و  فکری  نهضت  طرفداران  جواب 
قرار  جدید  فرهنگ  قافله  پیشرو  را  مدرسه  این  باالخره  امیرکبیر،  خیر  نیت  و  باطن  صفای  چه 

هاشمی  آیت اهلل  بپوشاند.  عمل  جامه ی  را  امیر  آرزوی  روزی  الهی  الطاف  با  است  امید  و  داد 
به  قریب  اکثر  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  آفریقایی  کشور   14 به  خود  سفر  به  ادامه،  در  رفسنجانی، 
دل  آنچه  مردم،  منافع  و  منابع  چپاول  برای  استعمارگران  حضور  بر  عالوه  کشورها،  این  اتفاق 
دوچندان  ما  برای  آنجا  امیرکبیر  کار  اهمیت  و  بود  آنها  سوادی  بی  می آورد،  درد  به  را  آدم 
و  ایران  برای  تاریخی  درس  یک  می توانست  که  کرد  کاری  پیش،  سال  ده ها  دیدیم  که  شد 
برون نگری  و  زایی  درون  وی،  باشد.  آفریقایی  کشورهای  جمله  از  سوم  جهان  کشورهای  همه ی 
ایران  دلسوزان  همه  توجه  مورد  هستند،  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اصلی  پایه  دو  که  را 
داخلی  تولیدات  تقویت  برای  امیرکبیر  اقدامات  از  شواهدی  بیان  با  و  دانست  تاریخ  طول  در 
تاریخی،  امکانات  از  مجموعه ای  با  ایران  که  است  حیف  گفت:  پیرامونی،  دنیای  به  توجه  و 
مقاومتی  اقتصاد  برون نگری  و  درون زایی  ویژگی های  از  طبیعی  و  مذهبی  انسانی،  جغرافیایی، 
بسازیم  توسعه  حال  در  ملت های  همه   برای  درسی  دارالفنون،  تاریخچه  از  باید  و  نکند  استفاده 

بپردازند. جهانیان  با  تعامل  به  هم  و  کنند  تقویت  را  خویش  داخلی  تولیدات  هم  که 
گزارشی  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  اسناد  پژوهشگاه  رئیس  عزیزی،  دیدار،  این  آغاز  در 
قتل  سالگرد  صدوهفتادمین  مراسم  برگزاری  همچنین  و  پژوهشگاه  برنامه های  و  فعالیت ها  از 
توسعه  به  توجه  در  امیرکبیر  و  مشترک جناب عالی  وجه  و گفت:  داد  دارالفنون  تاسیس  و  امیرکبیر 

کرد. دیدارتان  مشتاق  را  مراسم  دست  اندرکاران  سازندگی،  و  علمی 
بر  تاکید  با  دارالفنون  تاسیس  سال  صدوهفتادمین  همایش  سخنرانان  نماینده  عنوان  به  تفرشی، 
آدمیت،  فریدون  از  پس  جناب عالی  گفت:  استعمار«،  با  مبارزه  قهرمان  یا  »امیرکبیر  کتاب  اهمیت 
امیرکبیر  درباره  مستقل  اثری  که  هستید  نفری  چهارمین  مّکی،  حسین  و  آشتیانی  اقبال  عباس 

است. پژوهشگران  و  محققان  برای  مرجع  جامع ترین  و  بهترین  االن  که  نوشتید 
سال1286  از  دارالفنون  فرودهای  و  فراز  بیان  با  هم  دارالفنون  مدرسه  مدیر  حافظی  ابوطالب 
کشور،  نیازهای  خاطر  به  رشته  سه  دارالفنون،  رشته   7 از  گفت:  امیرکبیر،  برنامه های  و   1305 تا 
فنی   هم  رشته  یک  و  معادن  شناسایی  برای  رشته  یک  داروسازی،  و  طبی  رشته  دو  است.  نظامی 

است. مهندسی 
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 : شد  مدعی  انترپرایز  امریکن  اندیشکده 

ایران  هیبریدی  جنگ 
جهان برای  سلیمانی  سردار  سورپرایز  و 

سیاست  در  تغییر  احتمال  به  مکیِنس  متیو  جی.  قلم  به  یادداشتی  در  انترپرایز  امریکن  اندیشکده 
است.  پرداخته  سوریه  و  عراق  در  کشور  این  نظامی  رویکرد  و  ایران  منطقه ای 

قدس،  سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سردار  اخیر  اظهارات  تحلیل  به  یادداشت  این  در  مکیِنس 
شرکت  احتمال  و  سوریه  خصوص  در  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  برون مرزی  شاخه 
متحدانش  و  آمریکا  نگرانی  مایه  را  آن  و  پرداخته  سوریه  نبرد  میدان  در  سپاه  نیروهای  مستقیم 
این  در  شده  مطرح  ادعاهای  و  محتوا  تایید  بدون  اشراف  راهبردی  رصد  مرکز  است.  دانسته 
دانشجویان  پژوهشگران،  کارشناسان،  نخبگان،  اطالع  جهت  صرفا  را  آن  کامل  ترجمه  گزارش، 
منتشر  غربی  اندیشکده های  دیدگاه های  و  رویکردها  از  کشور  سیاسی  عرصه  تصمیم گیران  و 

تأیید  مورد  گزارش   این  القائات  و  اتهامات  نادرست،  اطالعات  پراکنی ها،  دروغ  و  می کند 
نمی باشد. اشراف 

ایران  استراتژی  تغییر  احتمال 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  برون مرزی  شاخه  قدس،  سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سردار 
در  که  داد  وعده  مه  ماه  سی ویکم  در  سوریه  در  نبرد  مقدم  خطوط  از  بازدید  از  پس  ایران، 
آماده  حال  در  سوریه  نظامی  فرماندهان  همکاری  با  ما  آنچه  از  جهانیان  آینده  روز  چند 

شد.  خواهد  غافلگیر  هستیم  آن  مقدمات  کردن 
ایرانی  سرباز  هزار   20 که  داد  گزارش  ژوئن  سوم  روز  سوریه،  دولت  طرفدار  السفیر،  روزنامه 
ضدحمله  انجام  برای  و  کرده  دفاع  شهر  این  از  تا  هستند  دمشق  به  انتقال  حال  در  عراقی  و 
اعالم  نفر  هزار   15 تا   10 بین  را  تعداد  این  دیگر  منابع  شوند.  آماده  سوریه  غربی  شمال  در 
منطقه ای  استراتژی  در  قابل توجهی  تغییر  از  نشان  باشد،  داشته  صحت  خبر  این  اگر  کرده اند. 

باشد. داشته  گسترده ای  بسیار  پیامدهای  می تواند  که  دارد  ایران 

خلیفه آل  به  قاسم  حاج  سابقه  بی  هشدار 
اقدام  به  واکنش  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سردار 
بیانیه  صدور  با  بحرین  شیعیان  رهبر  قاسم  عیسی  شیخ  اهلل  آیت  تابعیت  سلب  در  خلیفه  آل  رژیم 
تحقیر،  پرستی،  نژاد  ظلم،  که  هاست  سال  بحرین  مظلوم  و  مسلمان  مردم  که  کرد  اعالم  ای 
قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سردار  کنند.  می  تحمل  را  خلیفه  آل  رژیم  سرکوبگری 
اهلل  آیت  تابعیت  سلب  در  خلیفه  آل  رژیم  اقدام  به  واکنش  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
مظلوم  و  مسلمان  مردم  که  کرد  اعالم  ای  بیانیه  صدور  با  بحرین  شیعیان  رهبر  قاسم  عیسی  شیخ 
می  تحمل  را  خلیفه  آل  رژیم  سرکوبگری  تحقیر،  پرستی،  نژاد  ظلم،  که  هاست  سال  بحرین 

. کنند
است: زیر  شرح  به  بیانیه  این 

الرحیم الرحمن  اهلل  بسم 
تبعیض،  ظلم،  تحت  است  مدیدی  سال های  و  طوالنی  مدت  بحرین  مظلوم  و  مسلمان  مردم 
گرفته اند.  قرار  خلیفه  آل  قبول  قابل  غیر  و  ضدانسانی  خشن،  اقدامات  و  تحقیر  بی عدالتی، 
حتی  خلیفه  آل  نژادپرستانه  برخوردهای  و  سنگین  فشارهای  رغم  به  صبور  و  نجیب  مردم  این 
شکنجه  و  کودکان  و  زن ها  کشاندن  زندان  به  دینی،  و  سیاسی  رهبران  از   برخی  دستگیری 
بدون  دیگر،  جنایت  دهها  و  شهروندی  حقوق  تضییع  شهروندان،  تابعیت  لغو  آنها،  خوفناک 

مسالمت  بصورت  خود  حقه  حقوق  احقاق  بدنبال  خلیفه  آل  دست  به  ای  بهانه  گونه  هر  دادن 
گستاخی  اما  است.  نکرده  خارج  سلمی  مسیر  این  از  را  آنها  هرگز  فشارها  تشدید  و  بوده  آمیز 
با  و  آنها  سلمی  حرکت  و  مردم  نجابت  گرفتن  نادیده  با  که  است  رسیده  جایی  به  خلیفه  آل 
جنایات  دامنه  بر  روز  هر  غربی  کشورهای  و  آمریکا  ملل،  سازمان  معنادار  سکوت  از  استفاده 

است.  افزوده  بحرین  ملت  بر  بیشتر  فشار  و  خفقان  ایجاد  و  خود 
سکوت  سایه  در  بحرین  دینی  و  سیاسی  رهبران  دیگر  و  سلمان  علی  شیخ  قانونی  غیر  بازداشت 
رهبر  و  جسته  بر  روحانی  حریم  تا  کشانده  گستاخی  این  به  را  آل خلیفه  المللی،  بین  مجامع 
تصورات  و  داده  قرار  تهدید  مورد  را  قاسم  عیسی  شیخ  اهلل  آیت  حضرت  بحرین،  شیعیان  دینی 

آورد. بوجود  بحرین  و  منطقه  مردم  اذهان  در  ای  کننده  نگران 
دقیقی  برآورد  و  کرده  استفاده  سوء  مردم  آمیز  مسالمت  حرکت  از  خلیفه  آل  رسد  می  نظر  به 
قرمزی  قاسم خط  به حریم آیت اهلل شیخ عیسی  تجاوز  دانند  آنها می  یقینا  ندارد.  مردم  از خشم 
است که عبور از آن شعله ای از آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد و برای 
پرداخت  خلیفه  آل  را  آن  تاوان  قطعا  گذاشت.  نخواهد  باقی  مسلحانه  مقاومت  جز  راهی  مردم 
بدانند  خلیفه  آل  حامیان  بود.  نخواهد  سفاک  رژیم  این  نابودی  جز  آن  نتیجه  و  کرد  خواهد 
سرآغاز  بحرین  مردم  به  حد  از  بیش  فشارهای  استمرار  و  قاسم  عیسی  شیخ  اهلل  آیت  به  اهانت 
بحرین  حکام  گستاخی  به  که  بود  خواهد  کسانی  بعهده  آن  عواقب  که  است  خونینی  انتفاضه 

دهند. می  مشروعیت 
227 مبارکه  آیه  شعرا  ینقلبون(  منقلب  ای  ظلموا  الذین  سیعلم  و  ظلموا  ما  بعد  من  )وانتصروا 

سلیمانی قاسم 
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: به دلیل 
عدم به روزرسانی این قانون، ایرادات جدی در عملیات بانکی 
کشور وجود دارد و دومین اولویت ما در کمیسیون اقتصادی 

مجلس، ایجاد سیستم بانک داری کامال اسالمی است.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه با اشاره به این که اولویت اصلی پی گیری مطالبات مردم 
است،  اقتصادی  مشکالت  حل  میدانی،  واقعیت هایی  براساس 
گفت: نظام جمهوری اسالمی ایران با وجود همه ی موفقیت ها 

نیازمند بازنگری در حوزه ی اقتصاد است. 
راه  تنها  رهبری  معظم  مقام  بیانات  این که  بر  تاکید  با  وی 
از  یکی  افزود:  است،  کشور  اقتصادی  مشکالت  از  برون رفت 
توسعه  ششم  برنامه ی  مجلس،  در  ما  مهم  و  اساسی  موضوعات 
است که از دو هفته قبل در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 
اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده ی 
وضعیت  براساس  شده،  نوشته  که  برنامه ای  کرد:  خاطرنشان 
وضعیت  امروز  ما  حالی که  در  است؛  کشور  عادی  اقتصادی 

عادی نداریم و با مشکالت اقتصادی مواجه هستیم. 
تصویب  از  دهه  سه  از  بیش  این که  بیان  با  پورابراهیمی  دکتر 
عدم  به دلیل  و  می گذرد  کشور  اسالمی  بانک داری  قانون 
به روزرسانی این قانون، بانک داری اسالمی ما با چالش مواجه 
است، گفت: دومین اولویت ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، 

ایجاد سیستم بانک داری کامال اسالمی است.
وی با اشاره به این که در شهرک های صنعتی براساس آمار از 
حدود 1600 واحد صنعتی در استان کرمان نزدیک 50 درصد 
متوقف یا زیر 20 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، گفت: 
تنها دلیل توقف آن ها حوزه تامین مالی و مشکالت بانکی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی دست رسی به 
منابع مالی و نرخ تامین مالی را یکی از چالش های واحدها و 
بنگاه های اقتصادی در کشور بیان کرد و افزود: ایرادات جدی 
در  بانک داری  این  باید  و  است  وارد  کشور  بانکی  عملیات  بر 

خدمت اسالم و اشتغال کشور قرار گیرد. 

دکتر پورابراهیمی هشدار داد: فساد 
اقتصادی مثل موریانه پایه های نظام را 
می خورد و برای بهبود اوضاع اقتصادی 
صورت های  شفاف سازی  سمت  به  باید 

مالی شرکت ها پیش برویم. 
به  کمک  این که  بر  تاکید  با  وی 
اول  اولویت  انتخابیه ،  حوزه ی  و  استان  اقتصادی  بنگاه های 
سامان دهی  حوزه ی  درصد   15 تا   10 کرد:  بیان  ماست، 
و طرح 7500  انجام شده  شناسایی آن ها  و  واحدهای صنعتی 
واحد نیمه فعال در کشور در حال اجرا است و در استان کرمان 

نیز باید سریعا این واحدها شناسایی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی تصریح 
و  کرده ایم  شروع  کارهای خوبی  نیز  دارو  حوزه ی  در  کرد: 
هستیم؛  کرمان  استان  در  داروسازی  کارخانه  ی  ایجاد  پی گیر 
شرق  داروسازی  قطب  به  شدن  تبدیل  توانایی  کرمان  زیرا 
حقوق های  به  اشاره  با  پورابراهیمی  دکتر  دارد.   را  کشور 
این که  به محض  مجلس  گفت:  دولتی  مدیران  برخی  نجومی 
بحث فیش های نجومی پیش آمد، کار خودش را شروع کرد 
و جمع بندی الزم را به ریاست مجلس ارائه کردیم.وی ادامه 
داد: وزیر اقتصاد را به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت کردیم 

و گزارش آن تکمیل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: متاسفانه 
پرداخت های  اختیارات  آن  براساس  و  شده  داده  اختیاراتی 
قانون  از  تفسیری  کسی  هر  و  است  شده  انجام  قبول  غیرقابل 
انجام داده است. پورابراهیمی با تاکید بر این که برای توسعه ی 
کشور راهی جز شفاف سازی اقتصاد نداریم، گفت: در رابطه با 
بارها گفته ایم که هیچ اطالعات  نیز  موسسات مولی الموحدین 
اقتصادی از این موسسه در دست نیست. وی افزود: متاسفانه در 
کل کشور شش هزار خیریه وجود دارد که هیچ اطالعات مالی 

حتی یک صفحه تراز مالی از آن ها وجود ندارد.

ایجاد سیستم بانک داری اسالمی
دومین اولویت کمیسیون اقتصادی  
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طرح  گفت:  کرمان  استاندار 
که  قلعه گنج  شهرستان  توانمندسازی 
قلعه گنج  شهرستان  در  پایلوت  به صورت 
قالب  در  باید  صرفا  اجراست،  حال  در 

اقتصاد مقاومتی اجرا شود.
مشاوران  با  دیدار  در  رزم حسینی  علی رضا 
طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی قلعه گنج با اشاره 
به این که طرح فقرزدایی در ایران کارنامه ی 
مجموعه ی  افزود:  است،  نداشته  موفقی 
اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  و  استانداری 
با هم دلی  و  مشترک رسیده اند  به درد  امروز 
توانمندسازی  برای  را  توانسته اند گام موثری 
توسعه  این که  بر  تاکید  با  بردارند. وی  منطقه 
صرفا توسط دولت ها اتفاق نمی افتد، گفت: در 
این راستا باید به توسعه  توسط بخش غیردولتی 
نگاه ویژه داشته باشیم و بنیاد مستضعفان انقالب 
این  در  می تواند  که  است  نهادی  اسالمی، 
نقش  کرمان  استاندار  کند.  عمل  موفق  زمینه 
بسیار  توسعه ای  طرح های  در  را  مشاوران 
دولت  شد:  یادآور  و  کرد  بیان  تعیین کننده 

هیچ گونه  هم کاری،  و  پشتیبانی  بر  عالوه 
اقتصاد  طرح  در  بازدارنده ای  مداخله ی 
داشت.  نخواهد  قلعه گنج  شهرستان  مقاومتی 
دولت  اراده ی  این که  بیان  با  رزم حسینی 
تسهیل  و  توسعه  امر  تکلیف  تعیین  بر  یازدهم 
و  پایدار  امری  توسعه  افزود:  است،  امور  در 
یک  در  موضوع  این  نباید  و  است  همیشگی 
بازه ی زمانی معین، محدود شود. وی از طرح 
به عنوان  قلعه گنج  شهرستان  توانمندسازی 
استان  سراسر  در  که  کرد  یاد  الگویی  و  تفکر 
تکثیر می شود و افزود: استان کرمان به هشت 
منطقه ی اقتصاد مقاومتی تقسیم شده و توسعه ی 
هر یک از این مناطق با هم کاری شرکت های 

توسعه گرا و توانمند انجام می شود.
استاندار کرمان با تاکید بر این که هیچ گاه نگاه 
نداشته ایم،  توسعه گرا  شرکت های  به  امدادی 
یادآور شد: استمرار حضور مسئوالن و اجرای 
شهرستان  در  مستضعفان  بنیاد  طرح های 
امیدواری مردم منطقه شده  قلعه گنج موجب 
و می توان اعالم کرد که امر توسعه در استان 
شده  برخوردار  مناسبی  الگوی  از  کرمان، 

است. 
مشاوران طرح  این که  به  اشاره  با  رزم حسینی 
و بنیاد مستضعفان نباید وارد مناقشات محلی و 
قبیله ای شوند و نگاه آن ها باید نگاه منطقه ای 
شهرستان  مقاومتی  اقتصاد  طرح  افزود:  باشد، 
و  پتانسیل ها  از  استفاده  با  باید  قلعه گنج 

در  شهرستان  این  موجود  دارایی های 
راستای توانمندسازی اجرا شود.

اسکان  شرکت  مدیر  دیدار،  این  ادامه ی  در 
توانمندسازی در  ایرانی طرح  مشاور  و  ایران 
شهرستان قلعه گنج به انعقاد قرارداد این شرکت 
پس از برگزاری مناقصه با بنیاد مستضعفان، طی 
مدت یک  سال به منظور مطالعه و اجرای طرح 
اقتصاد مقاومتی قلعه گنج اشاره کرد و گفت: 
قبیل  از  مهم  گام  چهار  شرکت  این  تاکنون 
شناخت و تحقیق وضع موجود، چشم اندازها و 
استراتژی ها، اقدام اجتماعی، پایش و ارزیابی 
با  رحیمی پور  حمید  است.  داده  انجام  را 
اشاره به این که کار اقتصاد مقاومتی شهرستان 
قلعه گنج با مشارکت بیست کارشناس ایرانی و 
چهار کارشناس هلندی از اسفند سال 94 آغاز 
شده است، افزود: این شرکت آمادگی دارد، 
نتایج مطالعات را  سوم شهریورماه سال جاری 
در قالب برگزاری کارگاهی توجیهی ویژه ی 

مدیران استان جهت تبادل آرا ارائه کند. 
تاکنون  شرکت  این  این که  به  اشاره  با  وی 
آمایشی  طرح های  مشابه  طرح های 
و  کهکیلویه  و  لرستان  استان های  در 
شد:  یادآور  است،  کرده  اجرا  بویراحمر 
و  کلی  اهداف  از  محرومیت زدایی  و  فقر 
یکپارچه سازی و هم افزایی اقداماِت در دست 
در  طرح  این  اختصاصی  اهداف  از  اجرا 

شهرستان قلعه گنج است.

طرح توانمندساز قلعه گنج 
در قالب اقتصاد مقاومتی 
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اختتامیه ی سی ونهمین دوره ی مرحله ی 
استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در 
باغ فتح آباد کرمان برگزار شد. استاندار 
با اشاره به این که  کرمان در این آیین 

تعریف سبک جدید مدیریتی در استان، مدیریت جهادی را جایگزین مدیریت 
توسعه ای  آینده ی  سیاسی کاری،  با  داد  نخواهیم  اجازه  گفت:  کرد،  جناحی 

استان کرمان را خدشه دار کنند.
هفته ی  تبریک  ضمن  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
و  باهنر  یاد و خاطره ی شهیدان  دولت و گرامی داشت 
رجایی افزود: هفته ی دولت، فرصت بسیار مناسبی برای 

شد:  یادآور  وی  آن هاست.  ارزیابی  و  دولت  دست آوردهای  و  خدمات  بیان 
با شعار والیت و توسعه و اجرای  با استعانت از خداوند متعال و  در این دوره 
اقتصاد مقاومتی با همراهی مردم و نقش تعیین کننده ی روحانیون، به ویژه ائمه ی 
جمعه، دولت در استان کرمان توانست گام های موثری را در جهت پیش رفت 

و آبادانی استان بردارد.
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره کل  اقدامات  از  قدردانی  با  کرمان  استاندار 
خاطرنشان کرد: اقدامات بی نظیری در استان توسط سازمان اوقاف انجام گرفته 
و مجموعه ی حاج آقاعلی رفسنجان  فتح آباد  باغ  و مرمت  احیا  به  که می توان 
استان  امور خیریه  و  اوقاف  این که سازمان  به  اشاره  با  اشاره کرد. رزم حسینی 
کرمان پروژه های جدیدی در دست اقدام دارد که اجرای آن ها به زودی آغاز 
استان  گردشگری  ظرفیت های  از  یکی  تاریخی،  ابنیه های  گفت:  شد،  خواهد 
کرمان است و یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، مربوط به این مسأله است. وی 
به بیانات رهبر معظم انقالب اشاره کرد و گفت: رهبری فرموده اند که »قرآن 
را به معنای حقیقی مخاطب قرار گرفتِن در مقابل خدا، بخوانید و در آن تدبر 
کنید و از آن بیاموزید، مرحله بعد هم، عمل است؛ اما من مرحله ی قبل از عمل 
را عرض می کنم که آموختن قرآن، فهم معارف قرآن، تدبر در آیات قرآن و 

کلمات قرآنی است.«
نیاز است که فرهنگ قرآنی در  افزود: در شرایط کنونی  مهندس رزم حسینی 
مسیر اقتصاد قرار بگیرد. استاندار کرمان به وجود بیش از 450 آیه از قرآن کریم 
در خصوص اقتصاد و بیش از صدها حدیث در این رابطه اشاره کرد و یادآور 
خطبه های  در  مسئولیت  قبول  از  پس  )علیه السالم(  امیرالمومنین  حضرت  شد: 
نهج البالغه تاکید می فرمایند که قوام دین مردم به قوام اقتصادی مردم است 
و یکی از حقوق مردم بر حکومت و امام، تکثیر و گسترش ثروت عمومی است. 
دولت ها  )علیه السالم(،  علی  حضرت  فرموده ی  طبق  کرد:  بیان  رزم حسینی 
یکی  اشتغال،  ایجاد  و  کنند  هم راهی  مسیر  این  در  را  مردم  تا  هستند  مسئول 
بر ترویج فرهنگ کار و تالش در جامعه  تاکید  با  این مسئولیت هاست. وی  از 
خاطرنشان کرد: خوداشتغالی و کارآفرینی برای ثروتمند کردن مردم و قوام 
ناظر طرح مثلث  ائمه ی جمعه درخواست شد که  از  بنابراین،  دین آن هاست؛ 
توسعه ی اقتصادی استان باشند و از آیات قرآن و احادیث برای این که اقتصاد 

درس و سرمشق زندگی مردم شود، اقدام کنند.
استاندار کرمان با اشاره به این که خوداتکایی و خوداشتغالی در دیدگاه اسالم، 
داشت،  نخواهد  منزلتی  هیچ  یارانه،  دریافت  درحالی که  است؛  منزلت  دارای 
گفت: در حوزه ی اقتصادی 45 هزار تومان به صورت ماهانه تحت عنوان یارانه 
به حساب مردم واریز می شود و این درحالی است که تورم، 450 هزار تومان 
از جیب شان برداشت می کند. رزم حسینی با اشاره به این که در استان کرمان 
ساالنه 1800 میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود، یادآور شد: شهرستان رودبار 

جنوب 620 هزار نفر جمعیت دارد 
یارانه  تومان  میلیارد   80 ساالنه  که 
این  و  می کند  استفاده  سال  در 
آبادانی  پول  که  است  حالی  در 
به  دولت  حقوق  از  یکی  وی  است.  تومان  میلیارد   8 شهرستان  این  عمران  و 
افزود: دولت  و  بیان کرد  و آگاهی بخشی جامعه  اطالع رسانی صحیح  را  ملت 
یازدهم دست اندازی به بانک مرکزی نکرد؛ در 
حالی که اگر چنین اقدامی انجام می گرفت، 
بودیم.  درصدی   41 تورم  شاهد  هم چنان 
دولت  به دست آوردهای  اشاره  با  رزم حسینی 
استان کرمان در  پایلوت شدن  و  اخیر  استان کرمان طی سه سال  یازدهم در 
و  شد  تعریف  استان  در  مدیریتی  جدید  سبک  شد:  یادآور  مقاومتی  اقتصاد 
مدیریت جهادی، جایگزین مدیریت جناحی شد و به کسی اجازه داده نشد با 

سیاسی کاری، آینده ی توسعه ای استان کرمان را خدشه دار کند.
گفت:  و  دانست  نظام  آفت های  از  یکی  را  جناح بازی  و  سیاسی کاری  وی 
امروز در قالب طرح مناطق هشت گانه ی اقتصاد مقاومتی استان، 12 موسسه ی 
غیردولتی در توسعه و آبادانی استان مشارکت خواهند کرد و این کار جدیدی 
است که در استان کرمان آغاز شد. استاندار کرمان با اشاره به منویات گهربار 
کارفرمای  ملت  ملت،  کارگزار  »دولت  این که  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
دولت« افزود: دولت کوچک می تواند با هزینه ی کم تر، کارگزار خوبی برای 
ملت باشد و این یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است که دولت مأمور به 
به  پایدار و بی نظیر در کشور و  امنیت  به وجود  اجرای آن است. رزم حسینی 
تبع آن در استان کرمان اشاره کرد و یادآور شد: مراسم و برنامه های مختلفی با 
حضور گسترده ی مردم در استان کرمان برگزار می شود که خوش بختانه حتی 
کوچک ترین مشکل امنیتی تاکنون مشاهده نشده؛ زیرا امنیت کنونی بر پایه ی 

مردم استوار است.

اعزام  نفرات برتر به مرحله ی کشوری
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان نیز در این مراسم با بیان این که سه 
هزار نفر در این دوره از مسابقات شرکت کردند، گفت: از این تعداد، 426 نفر 
به مرحله ی استانی راه یافتند. حجت االسالم محمد قاسمی زاده افزود: در نهایت 
مراسم  این  در  آنان  از  که  منتخب شدند  قرآنی  مختلف  رشته های  در  نفر   55
تجلیل می شود و از این تعداد نیز 15 نفر به مسابقات کشوری قرآن کریم اعزام 

می شوند. 
به طرح تربیت حافظان  امور خیریه استان کرمان هم چنین  مدیرکل اوقاف و 
قرآن کریم در استان اشاره و بیان کرد: از سال 91 تاکنون، 52 هزار و 359 نفر 
از برادران و خواهران استان در طرح حافظان شرکت کردند. حجت االسالم 
افزود: سهمیه ی استان کرمان در سال 95، تربیت 13 هزار حافظ  قاسمی زاده 
قرآن کریم است که باید جذب شده و آموزش های الزم را ببینند و در نهایت 

در مسابقات شرکت کنند. 
امتیاز  از کسب  پس  قبل،  سال های  در  آموزش دیده  افراد  این که  بیان  با  وی 
افزود: 112  تجلیل شدند،  استان  در  برتر  نفرات  به عنوان  آزمون  در  باالی 70 
کار  قرآنی،  مربی   330 و  دارد  وجود  استان  سراسر  در  حافظان  طرح  پایگاه 
آموزش حافظان را بر عهده دارند. حجت االسالم قاسمی زاده افزود: این اقدام 
در راستای لبیک به فرمان رهبر معظم انقالب در راستای تربیت حافظان قرآن 

در کشور است. 

تجلیل از برگزیدگان
  مسابقات قرآن 
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کرمان
 موفق در مبارزه
 با مواد مخدر

  
فرماندار کرمان گفت: کرمان، یکی 
مبارزه  در  موفق  شهرستان های  از 
محمدعلی  است.  مخدر  مواد  با 
هماهنگی  شورای  در  توحیدی 
را  کرمان  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
کشور  موفق  شهرستان های  از  یکی 

مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه ی  در 
را  کشفیات  باالی  میزان  و  دانست 

مهم ترین دلیل این مدعا بیان کرد.
اهم  از  را  درمان  موضوع  وی 
با  و  دانست  جامعه  فعلی  مؤلفه های 
درمان  مرکز  راه اندازی  به  اشاره 
قانون   16 ماده  آسیب  کاهش  و 
توجهی  قابل  بخش  زنان،  ویژه ی 
براساس  را  خیابان ها  پاک سازی  از 

همین ماده قانونی بیان کرد .
زحمات  از  قدردانی  با  توحیدی 
تمام  به رغم  گفت:  مسئوالن  تمام 
نیست.  کافی  میزان  این  تالش ها، 

به  ادامه،  در  کرمان  فرماندار 
ارتباط  و  حاشیه نشینی  معضل 
مستقیم آن با موضوع مواد مخدر 

اشاره کرد.
وی افزود: افرادی که به هر دلیل 
از  استفاده  با  باید  گرفتار شده اند، 

قرار  ما  اختیار  نظام در  امکاناتی که 
داده، برای درمان و برگشت آنان به 

خانواده و جامعه تالش شود .
مبارزه  هماهنگی  شورای  رییس 
کرمان،  شهرستان  مخدر  مواد  با 
مردان  درمان  مراکز  راه اندازی 
را  زنان  ویژه ی  قانون   16 ماده  و 

فرصت مناسبی برای آسیب دیدگان 
به  اشاره  با  و  دانست  مخدر  مواد 
در  نظام  که  سنگینی  هزینه های 
موضوع مبارزه و درمان موادمخدر 
دهیاری ها،  از  است،  کرده 
خواست  جمعه  ائمه ی  و  بخشداری  
زمینه ی  در  تأثیرگذارتری  نقش 

مواد مخدر داشته باشند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
اقتصاد  حوزه ی  در  کار  بهترین 
تبعات  و  هزینه  با  که  مقاومتی 
است،  هم راه  پایین  محیط زیستی 

تقویت صنعت گردشگری است. 
در  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 

نشست شورای اداری استان کرمان 
انقالب  معظم  رهبر  این که  بیان  با 
تاکید  زمینه  این  در  هم  اسالمی 
تلفیق  کمیسیون  گفت:  دارند، 
اسالمی،  شورای  مجلس  بودجه 
زمینه ی رونق  آمادگی هم رایی در 

بخش گردشگری را دارد. 
مبتنی  جای  به  اقتصاد  افزود:  وی 
باید  صنایع،  سایر  و  نفت  بر  بودن 
باشد  گردشگری  صنعت  بر  متکی 
توسعه،  ششم  برنامه ی  در  باید  و 
زیرساخت های گردشگری کشور را 

رونق دهیم.
اگر  موجود،  مشکالت  علی رغم 

اکنون  با  را  انقالب  از  قبل  دوره ی 
مقایسه کنیم، می بینیم انقالب اسالمی 
ایران دست آوردهای بزرگی داشته 
دست آوردهای  افزود:  وی  است. 
متعلق  اسالمی،  انقالب  بزرگ 
همه ی  و  است  مردم  همه ی  به 
دولت ها به نوبه ی خود در آن نقش 

داشته اند.
امروز  داد:  ادامه  زاهدی  دکتر 
صادرکنندگان  از  یکی  ما  کشور 
پزشکی  حوزه ی  در  انسانی  نیروی 
وی  دنیاست.  کشورهای  سایر  به 
صنایع  نظر  از  ما  کشور  کرد:  بیان 
قدرتمندترین  از  یکی  نیز،  دفاعی 

کشورهای دنیاست و همه ما مدیون 
هستیم  افرادی  و  اسالمی  انقالب 
زحمت  نظام  این  استقرار  برای  که 
افزود:  زاهدی  دکتر  اند.  کشیده 
و  سیاسی  نظر  از  ما  کشور  اکنون، 
جهان  کشورهای  صدر  در  امنیتی، 

قرار دارد.

اجرای 1981
 پروژه ی 
اقتصاد 
مقاومتی 
 1198 اجرای  از  کرمان  استاندار 
پروژه ی اقتصاد مقاومتی با مشارکت 
استان  در  مردم  و  خصوصی  بخش 
علی رضا  مهندس  داد.  خبر  کرمان 
اعضای  دیدار  در  رزم حسینی 
 70 گفت:  استان  قضایی  شورای 
مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  درصد 
هم راهی  با  کرمان،  استان  در 

اجرایی  خصوصی  بخش  و  مردم 
اقتصاد  گفت:  وی  است.  شده 
معظم  رهبر  تاکید  مورد  مقاومتی 
کاهش  به منظور  اسالمی  انقالب 
چسبندگی به دستگاه دیوان ساالری 
و چابک سازی دولت مطرح شده و 
کنار  در  باید  مهم،  این  تحقق  برای 
دولت، نهادهای اقتصادی خصوصی 
مسئولیت های  تا  کنیم  ایجاد  را 
دولت در زمینه ی توسعه ی اقتصادی 
به  اشاره  با  وی  کنند.  دنبال  را 
این که کرمان، استاِن پایلوت اقتصاد 
در  کرد:  خاطرنشان  است،  مقاومتی 
نهادسازی  به دنبال  کرمان  استان 
هستیم  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای 
و در این زمینه به هم گرایی هرچه 
مسایل  از  گرفتن  فاصله  و  بیش تر 

سیاسی نیاز است.
این که  بیان  با  کرمان  استاندار 
سیستم اداری به دلیل پیچیدگی های 
دارد،  فزاینده ای  مشکالت  خود 
دستگاه  و  دولت  بدنه ی  گفت: 
توسعه ی  اجازه ی  دیوان ساالری، 
و  نمی دهد  کشور  به  را  اقتصادی 
این یک واقعیت است. وی تصریح 
کرد: درصدد هستیم الگوی افزایش 
استان  در  را  اداری  نظام  بهره وری 
کرمان شروع کنیم؛ زیرا با این نظام 
پیش  به  را  کشور  نمی توان  اداری 
کرمان  استان  الگوی  به  وی  برد. 
و  اقتصادی  زون های  ایجاد  در 
بخش  به  آن ها  مدیریت  واگذاری 
از  گفت:  و  کرد  اشاره  خصوصی 
شرکت های سرمایه گذار درخواست 

بلکه  نکرده ایم؛  سرمایه گذاری 
بر  را  توسعه  مسئولیت  خواسته ایم 
ضمن  هم چنین  وی  گیرند.  عهده 
یاد و خاطره ی شهدا  گرامی داشت 
 526 گفت:  دولت  شهدای  به ویژه 
میلیارد  هزار   18 ارزش  به  پروژه 
ریال و با حضور معاون رییس جمهور 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس  و 
کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع 
می  کلنگ زنی  یا  افتتاح  کرمان  در 

شود.

اقتصاد گردشگری 
جایگزین
 اقتصاد نفتی
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در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  دکتر 
موضوع  با  استاد  تربیت  دوره  نخستین  افتتاحیه 
حوزه  توسعه  لزوم  بر  تاکید  با  آزاداندیشی 
آزاد  دانشگاه  داشت:  اظهار  آزاداندیشی، 

اسالمی مصداقی واقعی برای این حوزه است.
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
موضوع  با  استاد  تربیت  دوره  نخستین  در 
برگزار  مشهد  واحد  در  که  دینی  آزاداندیشی 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  شد، 
انقالب  شهدای  تمام  و   1357 سال  شهریور   17
اسالمی، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در 
این دانشگاه توسعه علمی، آزاداندیشی و توسعه 

اسالمی است. موضوعی مهمی است که در نام 
فاخر دانشگاه آزاد اسالمی مستتر است.

در  آزاداندیشی  مباحث  که  این  بیان  با  وی 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  با  اخیر  سالهای 
جایگاه ویژه ای در حوزه و دانشگاه پیدا کرده، 
اظهار داشت: امروز در این زمینه وضعیت تازه 
علمی،  جامعه  آن  طی  که  آمده  وجود  به  ای 
نقادی را از درون تجربه می کند و باب گفتگو، 
جامعه  در  کم کم  اشکاالت  طرح  و  نقادی 
این  که  کند  می  باز  را  خود  جای  دانشگاهی 

موضوع بسیار فرخنده و مبارک است.
با توجه به آموزه های  بیان این که  با  میرزاده 
و  ها  دانشگاه  در  آزاداندیشی  جایگاه  دینی، 
انقالب  عالی  شورای  گفت:  هاست،  حوزه 
ها  دانشگاه  شدن  اسالمی  شورای  و  فرهنگی 
های  کرسی  تشکیل  نامه  آیین   93 سال  در 
آزاداندیشی را تصویب کرد که بالفاصله به تمام 
واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد 

تا در این چارچوب عمل کنند. 
بحث  هنوز  البته  که  این  به  اشاره  با  وی 
بین  در  شاید  و  باید  که  آنگونه  آزاداندیشی 
توسعه  ها  دانشگاه  تمام  دانشجویان  و  اساتید 
پیدا نکرده است، تصریح کرد: این موضوع باید 
دانشگاه  این  و  کند  پیدا  توسعه  ها  دانشگاه  در 
القائات  و  شبهات  پاسخگوی  باید  که  هستند  ها 
در  باید  و  باشند  اسالم  مبین  دین  به  مربوط 
البته  باشند.  داشته  بیشتری  فعالیت  زمینه  این 
بلکه  نیست  دینی  امور  به  منحصر  آزاداندیشی 
در حوزه علمی هم آزاداندیشی باعث شکوفایی 

که  بشری  دستاوردهای  اصاًل  شود.  می  علمی 
آزاداندیشی  در  ریشه  شده،  جوامع  رفاه  باعث 
علمی دارد.رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره 
به دیدار جمعی از مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی 
با آیت اهلل وحید خراسانی اظهار داشت: در آن 
محلی  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ایشان  دیدار 
و  آزاداندیشی  و  حریت  دانش،  توسعه  برای 
اسالمیت در کشور دانست. این سه مولفه بسیار 
برای  باید  که  اند  گرفته  قرار  هم  کنار  در  زیبا 
اهلل  آیت  قدردان  بزرگ  مجموعه  این  تاسیس 

هاشمی رفسنجانی بنیانگذار این دانشگاه باشیم.
وی افزود: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سال 

های جنگ که کمتر کسی به این مقوله ها توجه 
خدمات  که  را  علمی  بزرگ  بنیاد  این  داشت، 
ارزنده ای به توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، نوآوری و فناوری کشور داشته، بنیان 

نهاد.
تاریخ  واسطه  به  کرد:  تاکید  میرزاده  دکتر 
و حضور شخصی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  انقالبی 
مانند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان یک 
فرد آزاداندیش، در این دانشگاه باید به مباحث 
آزاداندیشی بیشتر پرداخته شود. وی با بیان این 
که موضوع تقریب مذاهب اسالمی در دانشگاه 
با  گفت:  است،  پیگیری  حال  در  اسالمی  آزاد 
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  همکاری 
دانشگاه، مقرر شده واحدهای مربوط به دروس 
آزاداندیشی تدوین شده و پس از طی مراحل 
قانونی آموزش عالی، به عنوان چارچوب برای 

طرح در تمام مقاطع دانشگاه آماده شود.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  که  این  بر  تاکید  با  وی 
دلیل  گفت:  است،  آزاداندیشی  واقعی  مصداق 
این موضوع این است که هنگامی که آیت اهلل 
تاسیس  پیشنهاد   61 سال  در  رفسنجانی  هاشمی 
این دانشگاه را داد، برخالف تفکر رایج آن دوره 
که کار بخش خصوصی در حوزه علمی مذموم 
فرآیند  توسعه  برای  جدیدی  فکری  موج  بود، 
توانایی  به عدم  توجه  با  ایران  عالی  آموزش 
دولت به وجود آورد تا فرآیند آموزش عالی 
مردمی شود. دکتر میرزاده افزود: امروز می بینیم 
و  سرآمدی  در  تاثیر  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  که 

سرافرازی ایران، عظمتی انکارناپذیر دارد. 
انقالب  از  پس  ایران  در  علم  که  این  بیان  با  وی 

در  زمان  آن  در  ما  و  کرد  پیدا  توسعه  اسالمی 
گفت:  نداشتیم،  قرار  جهان  علمی  باالی  های  پوسته 
خوشبختانه در حال حاضر ایران دارای مقام شانزدهم 
این  کسب  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  دنیاست  در 
دانشگاه  افزود:  وی  دارد.  انکارناپذیری  تاثیر  مقام 
پایگاه   2015 سال  گزارش  براساس  اسالمی  آزاد 
براساس  و  علمی  مقاله  63هزار  از  بیش  اسکوپوس، 
ISI دارد  ESI بیش از 43هزار مقاله  پایگاه  اطالعات 
که تولیدات علمی باالیی است. عالوه بر این، در سه 
سال متوالی این دانشگاه رتبه اول تولید علمی کشور 

را داشته است.
آزاد  دانشگاه  تاسیس  که  این  بیان  با  میرزاده  دکتر 

علمی  امکانات  و  فضاها  دستاوردها،  تمام  با  اسالمی 
آن به خاطر شجاعت و آزاداندیشی آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی است، گفت: تاسیس این دانشگاه با استقبال 
ایرانی همراه شد و در واقع  خانواده های فرهیخته 
دانشگاه آزاد اسالمی حاصل پس انداز خانواده های 
رئیس  است.  کشورشان  علمی  توسعه  برای  ایران 
براساس آمارها  این که  بیان  با  دانشگاه آزاد اسالمی 
گذشته  سال  سه  در  بهداشت  و  علوم  وزارتخانه  دو 
کمتر از 4هزار عضو هیات علمی را جذب کرده اند، 
گفت: این در حالی است که دانشگاه آزاد اسالمی در 
سه سال پیش بیش از 8هزار عضو هیات علمی جذب 
کرده که طبق برنامه ها تا پایان سال 95 این تعداد 
تا پایان سال 96 به 20هزار نفر خواهد  به 15هزار و 

رسید.
آزاد  دانشگاه  ترتیب  این  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
اسالمی به مأمنی برای جذب فارغ التحصیالن کشور 
لزوم  بر  تاکید  با  میرزاده  دکتر  است.  شده  تبدیل 
آزاد  دانشگاه  در  آزاداندیشی  های  کرسی  توسعه 
انقالب  عالی  شورای  و  نظام  رهبری  گفت:  اسالمی 
فرهنگی از این حرکت حمایت کرده و دانشگاه آزاد 
اسالمی نیز به خاطر موضوعیت دانشگاه و ضریب تاثیر 
این دانشگاه، از متفکران حوزه آزاداندیشی حمایت 

خواهد کرد. 
وی با آرزوی توفیق برای شورای عالی آزاداندیشی 
دانشگاه آزاد اسالمی، از اعضای آن خواست با قدرت 
رئیس  بردارند.  قدم  حوزه  این  توسعه  در  جدیت  و 
باعث  تاکید کرد: آزاداندیشی  دانشگاه آزاد اسالمی 
افزایش روحیه استقالل طلبی و آزادگی و حریت در 
جامعه خواهد شد و ضمانت تحقق یکی از شعارهای 

محوری انقالب اسالمی یعنی استقالل است.

توسعه آزاداندیشی
اولویت  دانشگاه آزاد اسالمی
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توسعه ی گردشگری
 مبنای توسعه کرمان

موضوع  گفت:  کرمان  اتاق  خدمات  و  گردشگری  کمیسیون  رییس 
گردشگری در برنامه ی ششم توسعه به صورت ویژه دیده شده است. مهدی 
سیاوشی در همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری با بیان این که 
برنامه ریزی ها در شهر کرمان باید در راستای توسعه ی گردشگری در نظر 
گرفته و اجرایی شود، گفت: توسعه ی هر شهر به قدرت اقتصادی آن وابسته 
است و هر چه کمیت و کیفیت ارائه ی خدمات در یک شهر بیش تر و بهتر 

باشد، توسعه با سرعت باالتری اتفاق می افتد.
وی بیان کرد: گردشگری به عنوان محور توسعه ی استان های جنوب شرق 
امکان  حوزه ها  سایر  در  زیرا  شده؛  گرفته  نظر  در  کرمان  به ویژه  کشور 
به دلیل  کشاورزی  بخش  در  مثال  به عنوان  دارد؛  کم تری وجود  توسعه ی 
محدودیت های منابع آبی و در صنعت و معدن به دلیل هزینه های باالی 
ایجاد شغل، توسعه امکان پذیر نیست و یا به سختی صورت می گیرد، اما در 
حوزه ی گردشگری به دلیل هزینه های پایین ایجاد اشتغال و درآمدزایی 

محقق  می تواند  توسعه  بیش تر، 
استناد  با  افزود:  سیاوشی  شود. 
تیم  پیش  هفت سال  مطالعات  به 
کرمان،  وقت  شهرداری  مشاور 
در  باالیی  بسیار  قابلیت  شهر  این 
همین  به  و  دارد  گردشگر  جذب 
دلیل محور توسعه ی شهر کرمان، 

جذب گردشگر بیش تر بیان شده است. 
وی ادامه داد: استاندار کرمان ستاد توسعه ی کرمان 1404 را تشکیل داده و 
مسئولیت کمیته ی گردشگری و صنایع دستی آن را به کمیسیون گردشگری 
و خدمات اتاق کرمان واگذار کرده که برای فعالیت هرچه بهتر در این 
خواهیم  استفاده  فعاالن  و  نخبگان، صاحب نظران  همه ی  از کمک  زمینه، 

کرد. 
استان کرمان  و  به شهر  تعداد گردشگران ورودی  افزایش  بیان کرد:  وی 
آماده سازی  به  که  است  کرمان  توسعه ی  برای  مدنظر  محورهای  از  یکی 
زیرساخت های الزم و توسعه ی مناطق گردشگری، خدماتی و تفریحی نیاز 
دارد. سیاوشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، اقامت اکثر گردشگران در 
شهر کرمان یک شب ونیم روز است که معرفی بیش تر کرمان و تالش برای 
تا سه شب  به دو  را  این رقم  افزایش رضایت مندی گردشگران، می تواند 

برساند.

گروه  همت  به  ماه،  16آبان  زمان،  و  شناسی  فرجام  کارگاه 
دکتر   خانم  سخنرانی  با  باستان،  های  زبان  و  فرهنگ  پژوهش 
Claudine Gauthierاز دانشگاه بوردوی فرانسه، در پژوهشکده 

فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه، برگزار شد.
عضو  و  ایران  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی؛  دکتر 
 Claudine دکتر  خانم  به  دانشگاه،  ادبیات  گروه  علمی  هیأت 
در  و  کرد  عرض  مقدم  خیر  مراسم  در  و حاضرین    Gauthier
فرانسه  بوردو  دانشگاه  و  باهنر  شهید  دانشگاه  روابط  سابقه  مورد 
 ،  Claudine Gauthier دکتر  ادامه  در  نمود.  بیان  مطالبی 
با مقوله فرجام شناسی و زمان ارائه  سخنرانی خود را در رابطه 
کرد که به بررسی تأثیر تفکر دین زرتشت بر روی معاد باوری در 
ادیان یهودیت و مسیحیت پرداخت. در پایان جلسه، دانشجویان 
سواالت خود را از وی پرسیدند و مراسم با تقدیر و تشکر از دکتر 

Claudine Gauthier به پایان رسید.

کارگاه فرجام شناسی و زمان

علم،  داران  طالیه  داده  پایگاه  در  شده  منتشر  های  داده  اساس  بر 
تامسون- رویتر، جناب آقای دکتر حسین نظام آبادی پور و دکتر سعید 
باهنر  شهید  دانشگاه  برق  مهندسی  گروه  علمی  هیات  اعضا  سریزدی، 

کرمان در زمره 1 درصد برترین دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار 
گرفتند. بدینوسیله اخذ این مقام شایسته را به نامبردگان تبریک گفته و 

توفیق روز افزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

دکتر نظام آبادی پور و دکتر سریزدی در زمره  دانشمندان برتر جهان
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بزرگداشت دکتر کرباسی 
در دانشگاه شهید باهنر

کرباسی؛  عبدالحمید  دکتر  بزرگداشت  مراسم 
سابق  رئیس  و  اجتماعی  علوم  فقید  استاد 
رئیس  با حضور  دکتر طاهر؛  ادبیات،  دانشکده 
و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر  دانشگاه، 
اجتماعی دانشگاه، دکتر مدبری؛ رئیس دانشکده 
و  مالی  اداری  معاون  اسالمی؛  دکتر  ادبیات، 
منابع انسانی دانشگاه ، دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل 
از  جمعی  و  مرحوم  آن  همسر  ریاست،  حوزه 
استادان دانشگاه، روز شنبه 15 آبان ماه 95، در 
تاالر اندیشه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر 

کرمان، برگزار شد.
مراسم با قرائت قرآن و سرود جمهوری اسالمی 
آغاز شد و سپس دکتر حسین خانی؛ سرپرست 
پس  سخنانی،  طی  دانشگاه،  عمومی  روابط 
مرحوم،  آن  بازماندگان  به  تسلیت  عرض  از 
و  نمود  بیان  کرباسی  دکتر  رثای  در  اشعاری 
این نکته را یادآور شد که متوفی حدود 400 تا 
500 جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به 

دانشکده اهدا نموده است.
علوم  و  ادبیات   دانشکده  رئیس  مدبری؛  دکتر 
انسانی، با بیان تسلیت در فقدان دکتر کرباسی 
موجب  را  ضایعه  این  ادبیات،  دانشکده  در 
نمود  بیان  آشنایان  و  دوستان  خاطر  آزردگی 
و دانشکده ادبیات را مرهون زحمات این مرد 
تعداد  افزایش  نمود:  نشان  . وی خاطر  دانست 
فرهیخته  این  زمان  در  گرایش ها  و  ها  رشته  
آرام،  فردی خوشرو،  را  وی  و  گرفت  صورت 

متین و مثبت اندیش برشمرد و به بیان 
خاطراتی از ایشان پرداخت و به تعلق خاطر 

که  نمود  اذعان  نشر  حوزه  به  کرباسی  دکتر 
اولین سری از نشریات در زمان ایشان به چاپ 
رسید. رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ در 
حضور  مجلس  این  در  که  دوستانی  از  نهایت 
بهم رسانیدند تقدیر و تشکر کرد و حضور شان 
را نشانه عالقه و ارادت نسبت به دکتر کرباسی 

دانست.
بخش  علمی  هیات  عضو  اکبری؛  دکتر  سپس   
آن  صفات  و  مناقب  ذکر  به  اجتماعی،  علوم 
نخستین  را  او  و  پرداخت  گذشته  در  مرحوم 
رئیس  سومین  و  اجتماعی  علوم  گروه  مدیر 
پژوهشکده  رئیس  همچنین  و  ادبیات  دانشکده 
را  کرباسی  دکتر  وی  خواند.  اجتماعی  علوم 
دانست که  دنیای  بندی های  از درجه  به دور 
به پست و مقام دلبستگی نداشت و در نهایت به 

ذکر خاطراتی از آن مرحوم پرداخت .
در ادامه، همسر آن مرحوم ضمن تشکر و قدر 
دانی از بر گزار کنندگان مراسم که یاد دکتر 
که  را  همسرش  داشتند،  نگه  زنده  را  کرباسی 
اصالتا کرمانی نبود دلبسته این خاک می دانست 
که  متعصبانه در آموزش و پژوهش شهر کرمان  
می کوشید و سعی در ارتقا علمی دانشگاه باهنر 
او را  در میان دانشگاه های کشور داشت. وی 
همراه  همواره  مشترک  زندگی  سال   31 در 

خود می دانست.    
استادان  از  ای  برجسته  نقش  مراسم،  پایان  در   
کرباسی،  دکتر  روانشادان  دانشگده،  درگذشته 
دکتر مقدس جعفری و  دکتر جوادی که روی 

مس کار شده بود رونمایی شد .

ماهی اوزون برون 
چگونه حالل شد

و  برادر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  محمد هاشمی، 
به  گفت وگویی  در  صداوسیما،  سازمان  اسبق  رئیس 
اشاره  امام خمینی)ره(  با  یداهلل سحابی  دیدار دکتر 
کرد که باعث شد حرمت ماهی خاویار برداشته شده 

و امام آن را حالل اعالم کنند. 
محمد هاشمی در این مصاحبه به این موضوع اشاره 
از  قبل  خاویار  تخم  هست  »یادم  که  است  کرده 
انقالب،  اوایل  بود؛  حرام  مراجع  نظر  طبق  انقالب 
نهضت  رهبران  از  سحابی،  یداهلل  دکتر  مرحوم 
ماهی  کرد  ثابت  و  رسید  امام  خدمت  آزادی، 
اوزون برون که تخم خاویار در شکم آن است، دارای 

فلس یا پولک است.
خوردن  فرمودند:  ایشان  پاسخ  در  هم  راحل  امام 
امام  است.  حالل  و  ندارد  مشکل  فلس دار  ماهی 
نفرمودند اوزون برون فلس دارد؛ فقط گفتند مطابق 
و  است  حالل  فلس دار  ماهی  خوردن  شیعه،  فقه 

پیش  را  بود، مصداق آن  متخصص  دکتر سحابی که 
حالل  و  برداشته  خاویار  حرمت  آنجا  از  آورد.  امام 

شد«.
وقت  معاون  میر محمد صادقی،  محمد  دکتر  همچنین 
شرکت  مدیرعامل  و  شیالت  امر  در  کشاورزی  وزیر 
 ،1363-1360 سال های  در  ایران  شیالت  سهامی 
به  اینجانب  انتصاب  با  گوید:  می  زمینه  این  در  نیز 
)وزیر وقت  از سوی آقای سالمتی  مسئولیت مذکور 
حرمت  بحث  است  سال ها  شدم  متوجه  کشاورزی(، 
و حلیت خاویار مطرح است. در سال 1352 مرحوم 
حلیت  آن  زمان،  روزنامه های  در  کمره ای  آیت اهلل 
آن را اعالم کرد ولی با هجمه مواجه شد و موضوع 

مسکوت ماند.
اینجانب با عنایت به این امر مهم و خطیر، با همکاری 
نماینده  احسان بخش،  آیت اهلل  مرحوم  پشتیبانی  و 
ترتیب جلسه ای  امام جمعه وقت،  و  امام )ره(  حضرت 
استادانی  و  آیات  شیالت،  کارشناسان  حضور  با  را 
مانند مرحوم آیت اهلل احسان بخش، مرحوم آیت اهلل 
آیت اهلل  و  آذری قمی  آیت اهلل  مرحوم  ایروانی، 
حضرت  استفتائات  دفتر  رئیس  )احتماال  شیخ جعفر؟ 
امام(، در شیالت بندر انزلی برگزار کردیم. در جلسه 

به  محلی  کم مایه  روحانیون  پاره ای  مذکور 
تحریک نماینده وقت بندر انزلی که از اعضای انجمن 
ضد بهائیت بود، سعی در ایجاد آشفتگی کردند؛ اما با 
ماهیان  سایر  و  اوزون برون  ماهی  اعضا،  کلیه  نظر 
براساس آن،  و  شد  داده  تشخیص  حالل  خاویاری 
شد  ارائه  امام  )ره(  مکتوب خدمت حضرت  گزارشی 
کارشناسان  نظر  به  منوط  را  آن  ایشان،  حضرت  و 
متعهد کردند. چند ماهی طول کشید تا نظر ایشان را 
درباره کارشناس متعهد بدانیم و سرانجام ایشان اظهار 
کردند، منظور از متعهد کسی است که به علم خیانت 
نکند.سرانجام در سال 62 یا اوایل 63، در یک برنامه 
با خوردن یک دانه خاویار حلیت آن را  تلویزیونی 

اعالم کردم. 
د ر این باره رسانه های مختلف جهانی و داخلی مطلبی 
را درج کردند و در فضای عمومی طنزهای زیادی 
با  قدرت  مراکز  از  پاره ای  آن،  متعاقب  شد.  مطرح 
امام )ره(  حضرت  نظر  برخالف  انجمنی ها  تحریک 
فعال شدند که در دفاع از نظر ایشان، مجله »پاسدار 
اسالم« به مدیریت جناب حجت االسالم رحیمیان )از 
اعضای محترم دفتر حضرت امام(، مقاالت متعددی را 

در چند شماره چاپ کرد.
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عالم مجاهد و جانباز دفاع مقدس، حجت االسالم شیخ عباس پورمحمدی دار فانی را وداع گفت.
حجت االسالم شیخ عباس پورمحمدی، ابوی دکتر اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه سیما، عموی 

وزیر دادگستری و پدر همسر دکتر سیدمحمدحسینی وزیر سابق ارشاد اسالمی بود. 
مراسم تشییع مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی از پیشگامان نهضت 
امام خمینی و یاردیرین مقام معظم رهبری از درب منزل مرحوم به طرف مسجد امام)ره( رفسنجان 
صورت گرفت تا در جوار شهدای گمنام آرام گیرد. امام جمعه رفسنجان به مناسبت درگذشت 
حجت االسالم حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی، سه روز در این شهرستان عزای عمومی 

اعالم کرد.

درگذشت حجت االسالم 
شیخ عباس پورمحمدی

نقالب برای درگذشت تسلیت رهبر ا
االسالم  پورمحمدی  حجت 

پیام، درگذشت روحانی مبارز، پارسا و  با صدور  انقالب اسالمی  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
مردمی حجت االسالم آقای حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

پیام، درگذشت روحانی مبارز، پارسا و  با صدور  انقالب اسالمی  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
مردمی حجت االسالم آقای حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیام، درگذشت روحانی مبارز، پارسا و 
مردمی حجت االسالم آقای حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با اندوه و تأسف خبر درگذشت روحانی مبارز و پارسا و مردمی، رفیق صمیمی و قدیمی جناب حجت 
االسالم آقای حاج شیخ عباس پورمحمدی رفسنجانی را دریافت کردم. زندگی سراسر تالش و خدمت 
همراه با اخالص و سالمت نفس و بی اعتنائی به جلوه ها و زخارف مادی، خصوصیت برجسته این روحانی 
کم نظیر در همه ی دوران های حیات او است. در دوران اختناق طاغوتی، با شجاعت و صراحت، پرچم 
نام و راه امام راحل را بر دوش داشت و در دوران نظام مقدس جمهوری اسالمی، پیشرو خدمات رسانی به 
محرومان و اقدام های فرهنگی و اجتماعی در گستره ئی وسیع بود. در همه ی دوران ها هرگز از مردم 
و بخصوص طبقات محروم جدا نشد و هرگز جز راه خدا نپیمود. رحمت و غفران الهی شامل حال او باد.

ایشان  آشنایان  و  دوستداران  ی  همه  و  بازماندگان  دیگر  و  فرزندان  و  گرامی  همسر  مکرم،  خاندان  به 
صمیمانه تسلیت عرض می کنم.

سیدعلی خامنه ای

سلیمانی سردار  سر  بر  داغ  مناظره 

عملیات  در  قدس  نیروی  فرمانده  حضور  از  الجزیره  شبکه  با  مصاحبه  در  کارشناس  یک 
،به  مهر  خبرگزاری  سابق  سردبیر  زاده،  هانی  حسن  کرد.  دفاع  عراق  فلوجه  شهر  آزادسازی 
طایفه  نشانه  فلوجه  نبردهای  در  را  سلیمانی  قاسم  حضور  که  الجزیره  شبکه  با  مصاحبه  در  تازگی 
مقدم  خط  در  سلیمانی  قاسم  ژنرال  که  است  آن  واقعیت  گفت:  دانست  نبردها  این  بودن  ای 
نبردها در فلوجه حضور داشت زیرا ژنرال های عرب در کلوپ های شبانه الس وگاس، پاریس 

دارند.   حضور  لندن  و 

ندارد ای  طایفه  اهداف  ایران 
گرفته  دست  کف  در  فلوجه  در  سنی  عشایر  به  کمک  برای  را  خود  جان  سلیمانی  قاسم  ژنرال 
فلوجه  کند.  رد  را  عراق  مردمی  بسیج  یا  ایران  ای  طایفه  اهداف  درباره  اتهامات  همه  تا  است 
به  کمک  برای  عربی  ژنرال  یا  عربی  صدای  هیچ  اما  است  اشغال  در  پیش  سال  دو  از  بیش  از 
در  ها  عرب  طرف  از  امنیتی  تعلل  یا  امنیتی  خالء  که  زمانی  است.  نشده  شنیده  فلوجه  مردم 
خود  تجربه  و  توانمندی  باید  سلیمانی  قاسم  ژنرال  شود،  می  ایجاد  عراق  امنیتی  اوضاع  برابر 
نمی  من  کنند.  آزاد  را  فلوجه  تا  دهد  قرار  عراق  مسلح  نیروهای  و  عراق  ملت  اختیار  در  را 

فلوجه  در  را  افعی  سر  خواهد  می  بلکه  جنگد  می  فلوجه  اهالی  برای  سلیمانی  ژنرال  گویم 
سلیمانی  قاسم  ژنرال  کند.  حرکت  ایران  مرزهای  طرف  به  افعی  این  اینکه  از  پیش  کند،  قطع 

ندارد.   ای  طایفه  انگیزه  هیچ 
این  به  توجه  با  است  جوانمرد  یک  سلیمانی  قاسم  اگر  گفت:  الجزیره  گوینده  کریشان  محمد 
قرار  محاصره  در  که  سالهاست  فلسطین  هستند،  شبانه  های  کلوپ  در  عرب  نظامی  فرماندهان  که 
های  کلوپ  در  همچنان  و  اند  کرده  کوتاهی  و  هستند  مقصر  مورد  این  در  هم  عربها  و  دارد 
سلیمانی  قاسم  چرا  شود؟  نمی  داوطلب  آنجا  به  رفتن  برای  سلیمانی  سردار  چرا  هستند  شبانه 
شده  باعث  چیزی  چه  رود؟  نمی  فلسطین  به  چرا  است  جدید  گوارای  چه  رسد  می  نظر  به  که 
مسایل  دیگر  درباره  اما  کند،  حمایت  اسد  بشار  نظام  از  و  کند  شرکت  عراق  نبردهای  در  است 

دهد؟  نمی  نشان  جوانمردی 

جهالت و  رقابت  در  عربی  کشورهای 
را  هایی  ارتش  تا  خواهم  می  ها  عرب  همه  و  عرب  فرماندهان  همه  از  من  گفت:  زاده  هانی 
افرادی  و  سلیمانی  قاسم  سردار  صورت  این  در  که  دهند  تشکیل  فلسطین(  آزادسازی  )برای 

بود.  خواهند  قدس  آزادسازی  برای  هایی  ارتش  چنین  پیشقراول  او  همانند 
درگیر  امروز  ها  اما عرب  کند،  می  پیروی  آزادسازی قدس  رویکرد  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
رژیم  با  روابط  سازی  عادی  برای  یکدیگر  با  و  هستند  خود  داخلی  های  رقابت  و  مشکالت 

کنند.  می  رقابت  صهیونیستی 
الجزیره  گوینده  شود.  مطرح  فارسی  جوانمردی  سپس  و  عربی  جوانمردی  باید  ابتدا  نابراین 
قدس  با  مرتبط  که  جایی  هیچ  در  را  او  ما  اما  است،  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  گفت: 
آیا  نیست.  ما  بحث  موضوع  مسئله  این  البته  است.  سوریه  یا  فلوجه  در  یا  او  ایم،  ندیده  باشد 
به  که  عرب  عمومی  افکار  احساسات  تحریک  باعث  المالکی  نوری  و  سلیمانی  قاسم  دیدارهای 

؟! شود  نمی  هستند،  معترض  ایران  های  سیاست 
قطع  مصاحبه  این  در  را  زاده  هانی  سخنان  بار  چند  الجزیره  قطری  شبکه  گوینده  است  گفتنی 
به سئوال  زاده  نداد هانی  اجازه  فنی  ایجاد مشکل  با  نهایت  این شبکه هم در  تهیه کننده  و  کرد 

دهد. پاسخ  سلیمانی  قاسم  سردار  و  ایران  به  او  اتهامات  و  گوینده  آخر 
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نگاهی به پیام رهبری
 در رحیل رفیقی صمیمی

دکتر سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد اسالمی دولت دهم

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

                                             خوش می دهد نشان جالل و جمال یار 
                                             خوش می کند حکایت عز و وقار دوست

رهبر بزرگوار و فرزانه انقالب در پیامی سرشار از مهر و عاطفه و تعابیری شیوا و گویا، 
به زیبایی، دوست پارسا و با صفا و قدیمی خود را تکریم کردند. سابقه ی این رفاقت 
وصمیمیت به دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی یعنی نزدیک به نیم قرن قبل برمی 
زاهد  شیخ  این  الهی  تقدیر  دست  سال1347  در  طبس  زلزله  ی  حادثه  در  گردد. 

و  پایدار  پیوند  این دیدار چند ساعته چنان  قرارداد.  کنار هم  را در  و سید حکیم 
محبت آمیزی را موجب شد که رهبر عزیز انقالب تا آخرین روزهای حیات حاج 
شیخ عباس پورمحمدی در مواجهه با بستگان و آشنایان وی قبل از هر چیز جویای 
حال حاج شیخ شده و برای سالمتیش دعا می کردند. متقاباًل ارادت شیخ به محبوب 
دلش زائدالوصف و غیر قابل بیان بود. همواره از خاطرات خوش با دوست بودن 

سخن می گفت.
روز وصل دوستداران یاد باد              یاد باد آن روزگاران یاد باد

دلدادگی و شیفتگی حاج شیخ عباس به حضرت آقا را تنها بااین بیت لسان الغیب می 
توان توصیف کرد: 

چنان پر شد فضای سینه از دوست       که فکر خویش گم شد از ضمیرم
شیخ مبارز و وارسته در این دیدار تاریخی، انگار گمشده و مراد خود را پیدا کرده و 
به گنج حسن بی پایان دوست ره برده است. این رفیق مجاهد و انقالبی و این عالم 
ربانی را کیمیای سعادت می دانست و لذا تا پایان راه هرگز از او جدا نشد. در هر 
فرصت ممکن حضرت آقا را به رفسنجان دعوت می کرد و با افتخار در منزل، میزبانی 
معظم له را بر عهده می گرفت تا مردم شریف رفسنجان را با افکار انقالبی آشنا سازد 
و هر چه زمان می گذشت و تعامل و معاشرت ها بیشتر می شد این دوستی ها نیز 

عمیق تر می شد.
اخالص، صداقت، دلسوزی، وارستگی، فروتنی، روحیه انقالبی، شجاعت و صراحت 
به مظاهر پر  اعتنایی  امام خمینی، بی  به نهضت  اعتقاد راسخ  با طاغوت،  مبارزه  در 
زرق و برق دنیایی، خدمت بی مزد و منت به مردم و بویژه طبقات محروم جامعه از 
جمله ویژگی های مشترکی بود که رشته ی الفت این دو عبد صالح را مستحکم تر و 
ناگسستنی می کرد. همانطور که رهبر معظم انقالب از حجت االسالم و المسلمین پور 
محمدی به عنوان روحانی کم نظیر یاد کردند پیامی هم که برای رحلت آن عزیز 
سفر کرده صادر کردنداز نظر عواطف و احساسات کم نظیر و چه بسا بی سابقه و البته 
حاکی از بزرگ منشی رهبر انقالب بود. بدون تردید قلب های سلیم و دل های پاک 
و جال یافته از ذکر حق به سرعت مأنوس و مجذوب یکدیگر می شوند و با درک 
خصوصیات و خصال ارزنده، قدر یکدیگر را بیشتر می دانند لذا تجلیل رهبری و بکار 

گیری دقیق واژه ها و اوصاف متعالی، مصداق بارز این واقعیت است که:
 قدر زر زرگر شناسد                قدر گوهر گوهری 

امام خامنه ای با مراودات فراوانی که با این روحانی پاک طینت و مهذب داشتند 
پارسایی، سالمت نفس، بی اعتنایی به جلوه ها و زخارف مادی و اخالص را به رأی 
العین مالحظه کردند که چنین صریح و دلنشین گواهی دادند چه آن که قطعًا جایگاه 
رفیع امام المسلمین مستغنی از اغراق و مبالغه نسبت به اشخاص است و مسلما به دور از 
هر گونه شائبه تا به یقین و باور نرسیده باشند درباره ی فردی چنین آشکارا شهادت 
نمی دهند» هرگز جز راه خدا نپیمود«. آری آنکه نیتش تقرب الی اهلل است بی توقع 
چشمداشت، تنها به تکلیف الهی می اندیشد 
و طلبًا لمرضات اهلل بی وقفه کار می کند 
در برابر امام و رهبر، خود را مقلد و سرباز 
کوششی  هیچ  از  و  داند  می  مقدم  خط 
ورزد  نمی  دریغ  اهلل  کلمه  اعتالی  برای 
و با افتخار پرچم نام و راه امام را بردوش 
می گیرد و چون عظمت قادر متعال را با 
تمام وجود درک کرده است غیر خدا هر 
بی  و  حقیر  نزدش  در  باشد  چه  هر  و  که 
مقدار است )عظم الخالق فی انفسهم فصغر 
ما دونه فی اعینهم( بر این مبنا نه تهدید و 
فشار ساواک و بازداشت و تبعید به سراوان، 
زابل و بندر لنگه در عزم جزم و اراده ی 
پوالدینش اثری دارد و نه تطمیع و وسوسه 
زهد،  زیستی،  ساده  از  را  او  دنیایی  های 

ورع و خدمت به محرومان بازمی دارد. 
نه در پی حشمت و جاه دنیایی ست و نه 
همت  در  دیگران  ناصواب  رفتار  و  گفتار 
نظام  به  خدمت  در  استوارش  ی  اراده  و 
اقدامات  کند.  می  ایجاد  خللی  مردم  و 
فرهنگی و اجتماعی این ارادتمند اهل بیت علیهم السالم گستره ی وسیعی داشت. 
مدرسه به مدرسه می رفت تا جوانان را با کالم آسمانی آشنا سازد به هر روستا و کوی 
و برزن سرمی زد و مبلغ اعزام می کرد تا در تربیت انسان های مؤمن، متعهد و مبارز 
سهیم باشد؛وبر مقلدان و عاشقان امام و رهبری و منتظران پا به رکاب ظهور حضرت 
مهدی )عج( بیفزاید.با طیب خاطر و آغوش باز به گره گشایی مشکالت و گرفتاری 
های مردم می شتافت و حتی المقدور کسی را نومید از در خانه اش نمی راند؛بی 
آالیش و بدون تکلف و تشریفات با توده های مردم ارتباط داشت و هر جا نیاز به 

مجاهدت، فداکاری، گذشت و ایثار بود پیشگام و طالیه دار می شد.
در دفاع مقدس فرزند و نوه ی دلبند و عزیزش را تقدیم رضای دوست کرد و با 
سپاس به درگاه حق تعالی تمنای پذیرش این دو قربانی را کرد و این نغمه ی ملکوتی 
را زمزمه کرد که:» ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم« به حضور، مجروح شدن و 
شهادت جوانان خانواده در جبهه بسنده نکرد بلکه خودبا شوق به میعادگاه عاشقان و 
خطوط مقدم شتافت تا در عمل، مشوق رزمندگان جان بر کف باشد و در نهایت در 
هجمه شیمیایی دشمن سفاک مجروح و جانباز شد تا روح ناآرام خود را تسکین بخشد 
و البته آالم و مرارت این جراحت را تا پایان عمر تحمل کرد تا شاهد صدق دیگری 
بر صبوری و بردباریش در محضر خدای خبیر داشته باشد. روحش شاد، یادش گرامی 

و رحمت و رضوان الهی شامل حالش که عاش سعیداً و مات سعیداً.
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وحدت  تاالر  در  کاربرد،  تا  تئوری  از  اطالعات  فناوری  و  دانش  سمینار  اولین   95 ماه  24آذر 
دانشگاهی  جهاد  رئیس  مقدس؛  کامیاب  رضا  دکتر  شرکت  با  مراسم  این  شد.  برگزار  دانشگاه، 
و   مسئوالن  مدیران،  از  جمعی  و  استانداری  غیرعامل  پدافند  کل  مدیر  سالجقه؛  پیمان  استان، 
جهاد  رئیس  مقدس؛  کامیاب  رضا  دکتر  شد.  برگزار  استان  های  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
عرصه  در  اقتصادی  کالن  های  ریزی  برنامه  منظر  از  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  دانشگاهی 
کشور  استان  پهناورترین  کرمان  استان  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  بزرگی  فرصت  اطالعات  فناوری 

اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  جمعیت  تراکم  کمترین  دارای  و 
بیشتر  کشور  معدل  از  کشاورزی  بخش  سهم  استان  این  در 
است و دو بخش خدمات و صنعت بعد از آن قرار می گیرند، 
محیطی  زیست  های  ظرفیت  لحاظ  از  کرمان  استان  افزود: 
بخش  رویه  بی  توسعه  یعنی  ندارد،  باالیی  چندان  بضاعت 
گیری  تصمیم  نظام  در  که  است  این  از  حاکی  کشاورزی 
گرفته  که  هایی  تصمیم  مختلف  های  جنبه  به  چندانی  توجه 

ایم. نداشته  شود  می 
کرمان  استان  جنوب  در  کرد:  بیان  مقدس  دکترکامیاب 
اختصاص  زراعت  و  کشت  به  که  دارد  وجود  متعددی  مزارع 
حلقه   8700 منطقه  این  در  که  طوری  به  است،  شده  داده 
حلقه  هزار   20 دارای  اینکه  ضمن  دارد  وجود  غیرمجاز  چاه 
عظیم  ذخیره  شده  باعث  حجم  این  که  هستیم  هم  مجاز  چاه 
ظرف  شد،  آوری  جمع  سال  صدها  و  میلیون  طی  که  آبی 
سهم  استان  شمال  در  گفت:  وی  برود.  بین  از  سال  چندین 
دست  از  بر  عالوه  که  شده  باعث  کشاورزی  بزرگ  بسیار 
شویم  مواجه  زمین  شدید  بسیار  نشست  با  آب،  ذخایر  دادن 
زمین  نشست  متری،  ده  عمق  تا  رفسنجان  دشت  در  بطوریکه 

ایم. بوده  شاهد  را 
تبعات  از  یکی  افزود:  کرمان  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 

شیرین  آب  تاالب  ترین  بزرگ  شد  باعث  که  بود  نظارت  عدم  ها  تصمیم  و  ریزی  برنامه  نوع  این 
وضعیتی  اکنون  بود  آن  آبریز  حوزه  وسعت  مربع  کیلومتر  هزار   77 که  جازموریان  تاالب  یعنی 
بزرگ  تهدید  به  فرصت  این  و  شده  برگزار  آن  در  رانی  اتومبیل  رالی  مسابقات  که  باشد  داشته 
که  استان  آمایش  بحث  در  گفت:  وی  است.  شده  ریزگردها  منبع  و  تبدیل  المللی  بین  و  ملی 
است،  کاربردی  تحقیقات  و  آمار  بر  مبتنی  و  شود  می  محسوب  استان  اقتصادی  های  برنامه  پایه 
عبارتی  به  است،  معدنی  صنایع  ویژه  به  و  صنعت  بعد  و  خدمات  بخش  در  استان  اصلی  فرصت 
کرمان  شهر  نیز  استان  باالدستی  اسناد  در  و  دارد  وجود  بزرگی  های  فرصت  خدمات  بخش  در 
ارائه  عنوان  به  کرمان  شهر  اصلی  وظیفه  و  است  شده  تعیین  جنوبشرق  پشتیبان  مرکز  عنوان  به 
پیشرفته آموزشی در سطوح  فناوری اطالعات، خدمات  ارائه خدمات  برتر و در راس آن  خدمات 

است. غیره  و  باال 
استان  فراروی  بزرگی  فرصت  اطالعات  فناوری  بحث  به  پرداختن  اینکه  بیان  با  کامیاب  دکتر 
مراکز  و  باهنر  شهید  نام  به  بزرگ  دانشگاهی  از  برخورداری  با  کرمان  استان  کرد:  اظهار  است، 
المللی  بین  و  ملی  شاخص  های  چهره  که  محقق  و  متفکر  انسانی  نیروی  و  متعدد  تحقیقات 
نیز آماده  انجام و طرح آمایش  بندی  برنامه ریزی های عمده استان جمع  محسوب می شوند، در 

است. گرایانه  واقع  آمار  بر  نیز  استاندار  تکیه  که  این  ضمن  شده 
است،  سنجی  امکان  و  نیازسنجی  مبنای  بر  اطالعات  فناوری  بحث  به  ما  پرداختن  داد:  ادامه  وی   
برنامه  از  یکی  و  دارد  وجود  کشور  و  استان  در  باالیی  بسیار  نیاز  هم  و  پتانسیل  هم  اینکه  ضمن 
جهاد  رئیس  است.  اطالعات  فناوری  و  تی  آی  بحث  به  جدی  پرداختن  دانشگاهی،  جهاد  های 
تحقیق   به  مبرم  نیاز  استان  زلزله  و  سازه  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  دانشگاهی 
انجام  بزرگی  کارهای  دانشگاهی  جهاد  نیز  آب  و  اقتصادی  مطالعات  بحث  در  همچنین  داشت، 
کار  یک  اطالعات  فناوری  بحث  در  نیز  آینده  در  اینکه  ضمن  است،  انجام  حال  در  یا  و  داده 
شاهد  کاربردی  های  پروژ  هم  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  در  هم  را  یافته  سامان  جانبه  همه 

بود. خواهیم 

و  کرمان  استان  دانشگاهی  جهاد  اطالعات  فناوری  و  دانش  سمینار  نخستین  دبیر  امیری؛  دکتر 
و  وحدت  هفته  با  پژوهش  هفته  شدن  مصادف  گفت:  استان  دانشگاهی  جهاد  پشتیبانی  معاون 
چراکه  گیریم،  می  نیک  فال  به  را  دانشگاهی  جهاد  اطالعات  فناوری  سمینار  نخستین  همچنین 
تدوام  در  داریم  انتظار  افزود:  وی  است.  صنعت  و  دانشگاه  بین  بیشتر  هرچه  اتحاد  ما  هدف 
و  ها  چالش  اطالعات  فناوری  حوزه  فعاالن  و  سازان  تصمیم  گیران،  تصمیم  سمینار،  این  برگزاری 
این  در  دنیا  روز  تجربیات  و  علم  از  بتوانیم  تا  قرار دهند  بررسی  مورد  را  این حوزه  فرصت های 

امیری  ببریم.  بهره  زمینه 
برنامه  عمده  از  کرد:  بیان 
شناخت،  سمینار  این  های 
فعالیت  گسترش  و  بحث 
قالب  در  تی  آی  های 
کلیدی،  های  سخنرانی 
داخلی  تجربیات  انتقال 
فناوری  حوزه  در  ملی  و 
پیوند  بر  تاکید  و  اطالعات 

اطالعات  فناوری  مختلف  های  حوزه  های  فرصت  و  موانع  بررسی  منظور  به  دانشگاه  و  صنعت 
است.  حوزه  این  های  شاخص  و  ابزارها  همچنین  و  شده  ایجاد  مثبت  فضای  از  استفاده  و 
داریم  بنا  گفت:  کرمان  استان  دانشگاهی  جهاد  اطالعات  فناوری  و  دانش  سمینار  نخستین  دبیر 
برگزاری  شاهد  آینده  در  بتوانیم  امیدواریم  و  کنیم  برگزار  سالیانه  صورت  به  را  سمینار  این 
دولت  حوزه  در  کرمان  استان  بودن  پایلوت  به  باتوجه  اینکه  ضمن  باشیم  المللی  بین  سمینارهای 

ببریم.  را  استفاده  نهایت  پتانسیل  این  از  بتوانیم  امیدواریم  التکرونیک، 
فناوری  مسیر  در  موثر  گامی  بتوانیم  همدلی  و  همگرایی  با  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  امیری 

باشیم. داشته  را  اطالعات  فناوری  از  بهینه  استفاده  و  برداشته  اطالعات 
در  آن  کاربردهای  و  فازی  اسالمی)منطق  اسفندیار  دکتر  روزه؛  یک  سمینار  این  در  است  گفتنی 
محمد  دکتر  معنی(  تا  محتوا  از  تصویر  پور)بازاریابی  آبادی  نظام  حسین  دکتر  اطالعات(  فناوری 
رفنسجانی)اینترنت  کوچکی  مرجان  دکتر  کاربردها(  و  تئوری  و  ای  بازه  مرم  لب)محسابات  تشنه 
سیدرضا  مهندس  اطالهات(  فناوری  در  آم  کاربرد  و  ماشین  افتخاری)یادگیری  مهدی  دکتر  اشیا( 

نمودند. سخنرانی  اطالعات(  فناوری  با  هوشمندی  خلق  اکرمیان) 

اطالعات  فناوری  و  دانش   
کاربرد تا  تئوری  از 
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 95 آذرماه   17 برتر  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم 
مسئوالن  و  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر،  دکتر  حضور  با 
کارکنان  علمی،  هیأت  اعضای  از  جمعی  و  استان  های  دانشگاه 
دانشگاه  وحدت  تاالر  در  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویان  و 

شد.  برگزار 
کرمان،  استاندار  عالی  مشاور  گرامی؛  دکتر   ، مراسم  این  در 
دانشگاه  خیر  و  گذار  بنیان  خاطره  و  یاد  گرامی داشت  ضمن 
اظهار  قدرشان،  گران  همسر  و  پور  افضلی  مهندس  کرمان 
التحصیالن،  فارغ  آینده  برای  پژوهش  هفته  در  باید  داشت: 
دانشجویان،  درس  شدن  تمام  از  بعد  تا  کرد  ریزی  برنامه 

ببخشیم.  روحیه  و  امید  آنها  به  بتوانیم 
و  مترجم  پژوهشگر،  ویراستار،  سمیعی؛  احمد  دکتر  سپس 
فارسی،  زبان  و  ادب  فرهنگستان  پیوسته  عضو  که  برتر  مولف 
به  که  است  پژوهش  نتیجۀ  تحقیقی،  مقاله  گفت:  سخنانی  طی 
مورد  در  وی  دادند  اختصاص  آن  به  ُجستار  اسم  مناسبت  همین 
در  گفت:  و  داد  شرح  را  توضیحاتی  تحقیقی  مقاله  خصائص 
بایستی  باشد،  پژوهش  بر  مبتنی  باید  تحقیقی  مقاله  اول  درجه 
و  ها  صحبت  و  نمود  ارائه  تازه  بیان  و  تازه  حرف  مقاله،  در 
حرفی  تکاملی  سیر  در  و  برسد  یکپارچگی  و  وحدت  به  بیانات 
و  علمی  جامعه  در  که  باشد  مسائلی  جواب گوی  و  باشد  داشته 

باشد.  مطرح  فرهنگی 
های  فناوری  معرفی  کوتاه  فیلم  مراسم   این  ادامه  در 
سرود  با  همراه  اول  قسمت   1395 سال  در  استان  دانشگاهی 

شد. پخش  دانشگاه 
روح  کرد:  تصریح  شناس،  شاهنامه  خطیبی؛  ابوالفضل  دکتر 
همتراز خود  اروپایی  ادبی  آثار  از  بسیاری  از  شاهنامه  بر  حاکم 
بیش  که  است  جهان  بزرگ  های  منظومه  از  یکی  و  است  برتر 
فردوسی  نبوغ  از  و  کند  می  نمایی  خود  آن  زبان  محتوا،  از 
رشته  به  آغاز  از  را  ایرانیان  هویت  بقای  راز  و  رمز  که  است 
و  گویی  مستقیم  غیر  آن  ویژگی های  از  است.  آورده  در  تحریر 
از واقعیت جدا کرده و در  را  انسان  موسیقی در کالم است که 
وجه  احسن  به  را  هنر  رسالت  و  گشاید  می  او  به  رو  را  تازه ای 
بین  پیوستگی  را  شاهنامه  خصایص  دیگر  از  رساند  می  انجام  به 
نهایت فردوسی دارای  با متن است، و در  پیش در آمد داستان 
پلشتی ورود  مرزهای  به  و  پاک سخن گویی است  و  عفت کالم 

کند.  نمی 
فناوری  مدیرکل  الهامی؛  مهندس  همایش،  دیگر  سخنران 
مقدم  خیر  ضمن  که  بود؛  کرمان  استان  وارتباطات  اطالعات 
ویژه  نگاه  پژوهش  بر  باید  که  این  بر  تاکید  و  حضار  به  گویی 
بر اهمیت تولید محتوی و نقش آن در توسعه  باشیم   ای  داشته 
با  و  داشت  تاکید  اطالعات   فناوری  بر  مبتنی  کارهای  و  کسب 
نشان  را  موبایل  و  اینترنت  نفوذ  ضریب  افزایش  اسالیدهایی 
با فن آوری  پرداخت که  این مطلب  بیان  به  مثال های  با  و  داد 
درآمد  و  مشاغل  توان  می  زمینه  این  در  کارآفرینی  و  اطالعات 

کرد. ایجاد  زایی 
و  پرداخت  سخنرانی  ایراد  به  سلمانزاده؛  مازیار  دکتر  ادامه  در 
را  بسته  تازه در محیط های  ارایه اسالیدهایی ضرورت هوای  با 
هوا  تهویه  به  غربی  کشورهای  از  بسیاری  گفت  و  کرده  گوشزد 
ویروسی  تروریستی  حمالت  از  بعد  که  دارند  ویژه ای  تاکید 
حل  راه  ارائه  با  ادامه  در  وی  است.  شده  بیشتر  آن  اهمیت 
گردد  می  بسته  های  محیط  در  هوا   جریان  باعث  که  های 

کرد.  نشان  خاطر  را  اهمیت  این  ضرورت 
از  و  رونمایی   1395 درسال  برتر  های  فناوری  از  پایان  در 
تندیس  و  لوح  اهدای  با  سال95  برتر  فناوران  و  پژوهشگران  

آمد. عمل  به  تجلیل 

پژوهشگران از  تجلیل 
کرمان  95 سال  برتر  فناوران  و   
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حضور  با   ،95 ماه  15آذر  ها،  سازه  کیفیت  کنترل  و  مصالح  مقاومت  تحقیقات  مرکز  افتتاح  مراسم 
رئیس  شیرازی؛  دکتر  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  دکتر 
ثمره  دکتر  بوتیای،  فوالد  شرکت  عامل  مدیر  راد؛  خسروی  مهندس  مهندسی،  و  فنی  دانشکده 
در  دانشگاه،  عمومی  روابط  سرپرست  خانی؛  حسین  دکتر  و  تحقیقات  مرکز  مسئول  پور؛  صلواتی 

گردید. برگزار  مهندسی  و  فنی  دانشکده  سینایی  تاالر 
افضلی  مهندس  روح  به  احترام  ادای  از  پس  مهندسی،  و  فنی  دانشکده  رئیس  شیرازی؛  دکتر 
عالوه  امروز  گفت:  مهمانان  به  مقدم  خیر  و  کرمان(  در  دانشگاه  همسرشان)بنیانگذاران  و  پور 
آن  از  نمی توان  که  است  وقوع  در  دیگر  اتفاق  یک  مصالح  مقاومت  تحقیقات  مرکز  افتتاح  بر 
افتخارات  از  یکی  که  می شود  امضا  منصوری  سیدحسین  دکتر  بازنشستگی  حکم  امروز  گذشت، 

هستند.  و  بودند  دانشگاه  در  درخشنده  و  تابان  ای  چهره  همواره  و  است  دانشگاه  این  علمی 
خدمات  گذشته،  سالیان  طی  و  بوده    MIT دانشگاه   آموخته  دانش  منصوری،  سیدحسین  دکتر 

اند. نموده  کرمان  و  کشور  علمی  جامعه  به  شایانی 
اندازی  راه  از  ضرورت  و  هدف  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  مریم  دکتر 
مهندسی  علوم  کردن  کاربردی  و  کردن  بومی  ترویج  را  تحقیقاتی  مراکز  و  ها  کارگاه  چنین 
و  ندارند  خوبی  وضعیت  آزمایشگاهی  نظر  از  کشور  های  دانشگاه  کرد.  بیان  کشور  سطح  در 
شده  حل  مشکل  این  که  امیدواریم  و  می رود  شدن  تئوری  سوی  به  دانشگاهی  تحقیقات  عمده 
نیاز  رفع  سمت  به  ما  های  پژوهش  و  یابند  افزایش  ها  دانشگاه  در  ها  کارگاه  و  ها  آزمایشگاه  و 

شود. داده  سوق  جامعه  های 
مرکز  مسئول  پور؛  صلواتی  ثمره  دکتر  تحقیقات،  مرکز  از  نماهنگی  پخش  از  پس  ادامه  در 
معرفی  به  ادامه  در  و  ساختمانی  و  صنعتی  های  سازه  کیفیت  کنترل  اهمیت  به  ابتدا  در  تحقیقات، 
ایجاد  را،  مرکز  اندارزی  راه  اهداف  و  پرداخت  دارند  قرار  مرکز  این  در  که  هایی  دستگاه 
و  مشاور  مهندسین  به  کمک  علمی،  مراکز  به  خدمات  ارائه  صنعتی،  های  پژوهش  برای  امکانات 

نمود. بیان  تولیدی  های  شرکت  با  ارتباط 
آن  مورد  در  و  کرد  معرفی  را  شرکت  بوتیای،  فوالد  شرکت  عامل  مدیر  راد؛  خسروی  مهندس 
امروزه  کنیم.  حفظ  را  ها  دانشگاه  با  خود  رابطه  همیشه  می کنیم  سعی  گفت  و  داد  توضیحاتی 
راستا  همین  در  داریم  سعی  و  است  یاددهی  و  یادگیری  سمت  به  رویکردشان  پیشرفته  صنایع 

بسازیم. آینده  با  که  این  جای  به  بسازیم  را  آینده  »باید  که  است  این  ما  شعار  و  برداریم  قدم 

تحقیقات  مرکز  افتتاح 
مصالح  مقاومت 

ها سازه  کیفیت  کنترل  و 
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عرب نژاد  اسب  اهدا 
دامپزشکی دانشکده  به   

دامپزشکی  دانشکده  به  سریزدی  سعید  دکتر  توسط  عرب،  خاص  نژاد  اسب  کره  اهدا  مراسم 
عضو  سریزدی،  سعید  دکتر  گرفت.   صورت   ،95 آبانماه   26 در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
این  اهدا  از  هدف  گفت:  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  علمی  هیأت 
سواد  سطح  به  کمک  و  دامپزشکی  بیمارستان  و  دانشکده  کیفیت  سطِح  ارتقا  به  کمک  اسب 
سیمای  زیبایی،  افزود:  است،  برق  مهندسی  بخش  علمی  هیات  عضو  که  وی  است.  دانشجویان 
دیگر  و  فواره  چون  دمی  آهنین،  و  استوار  اما  ظریف  پاهای  ابریشم،  لطافت  به   یالی  نجیب، 
است،  هایی   ویژگی  این  و  است  عرب  اسب  های  ویژگی  از  دیگر،  بدیل  بی  خصوصیات 
به  مصری  خالص  اسب  می کند.  شناسایی  قابل  سرعت،  به  را  مصری  خالِص  عرِب  اسِب  که 
و  باوقار  باهوش،  زیبا،  اسبی  عرب،  های  اسب  بهترین  بین  از  تاریخی  شدن  برگزیده  لحاظ 
هستند  نامه  شجره  ترین  مستند  و  ترین  قدیمی  دارای  اسب ها  این  همچنین  است.  استقامتی 
این  زیبایی  در خصوص  اند.  داشته  سزایی  به  نقش  عرب،  اسب  مختلف  نژادهای  اصالح  در  و 
از   2 تنها  مصری  خالص  اسبان  که  این  رغم  علی  که  کافیست  نکته  این  به  توجه  تنها  اسب، 
در  امریکا  در  کشوری  زیبایی  مقام های   30 میدهند،  تشکیل  را  امریکا  عرب  اسبهای  جمعیت 

هستند. مصری  خالص  اسب های   اختیار 
شناخت: را  عرب  اسب  توان  می  ذیل  مشخصات  با  که  کرد  تصریح  سریزدی  سعید   دکتر 

عرب،  اسبان  از   2 تنها  مجموع  در  و  است  عرب  اسبان  از  ای  دسته  زیر  مصری  خالص  اسب 
از  دارند.  قد  سانتیمتر   150 الی   140 معموال  مصری  خالص  های  اسب  هستند.  مصری  خالص 
گوشهای  بافاصله،  و  درشت  چشمان  دیشی،  و  کوچک  سر  مصری،  اسب  شاخص   خصوصیات 
برافراشته در هنگام حرکت  باز و کوتاه، گردن کمانی شکل و دم  به جلو، سینه  کوچک و رو 
اسب عرب  است.  موزون  و حرکت  استخوانی  و  پای ظریف  و  دارای دست  اسب  این  است. 
ترین  کمیاب  آن  مشکی  رنگ  که  میشود  یافت  مشکی  و  نیله  کرنگ،  کهر،  رنگهای  به  مصری 

هستند(. مشکی  عرب  اسبهای  کل  از   4 )تنها  است 
گونه  این  را  عرب  اسب  تاریخچه  دانشگاه،  مهندسی  و  فنی  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  سپس، 
آن  پای  رد  تاریخی،  یافته های  در  اما  نیست  مشخص  درستی  به  عرب  اسب  مبدا  کرد:  بیان 
شده  ثبت  های  اسب  اولین  شود.  می  دیده  میالد  از  قبل  سال   2000 در  و  فعلی  سوریه  در 
هنوز  که  زمانیست  و  اروپایی  جهانگردان  توسط  میالدی   1330 سال  به  مربوط  عرب  نام  با 
دوران  به  مصری  عرب  اسب  تاریخچه  است.  نبوده  میان  در  مختلف  های  تیره  از  بحثی 
هایی  اسب  اهرام،  در  مانده  جا  به  نقوش  می گردد.  بر  میالد  از  قبل   1400 وسالهای  فراعنه 
دهند.  می  نشان  را  برافراشته  های  دم  و  شکل  کمانی  گردنهای  کوچک،  و  ظریف  سرهای  با 
مصر  اسبهای  از  گرفته  بر  ها  اسب  این  آیا  که  نیست  مشخص  درستی  به  امروزه  که  چند  هر 
اسب  که  است  این  است  مسلم  چه  آن  اما  اند،  داشته  ای  جداگانه  مبدا  اینکه  یا  و  باستانند 
تاکید  و  اسالم  ظهور  با  و  است  بوده  برخوردار  ای  ویژه  احترام  و  جایگاه  از  باستان  مصر  در 
یافته  ای  ویژه  رواج  مسلمانان  بین  در  اسب  پرورش  سوارکاری،  و  اسب  اهمیت  بر  دین  این 
از  کلکسیونی  خویش  قصر  در   )  1193-1250( طلوع  ابن  احمد  تاریخی،  روایات  طبق  است. 
شیردل  ریچارد  شکست  میشود  گفته  همچنین  است.  بوده  کرده  آوری  جمع  برگزیده  اسبهای 

است. بوده  ایوبی  الین  صالح  تیزروی  اسبهای  لحاظ  به  صلیبی  جنگهای  در  مصر  فتح  در 
نوزدهم  قرن  در  کبیر  علی  محمد  حکمرانی  زمان  به  مصری  امروزی  اسب های  تاریخچه 
نشانده  دست  علی   محمد  و  عثمانی  دولت  اشغال  در  مصر  زمان،  این  در  میگردد.  بر  میالدی 
بهترین  از  اسب   1100 بر  بالغ  کلکسیونی  و  داشت  اسب  به  وافری  عالقه  علی  محمد  بود.  آنها 
پاشا  عباس  اش  نوه  علی  محمد  از  پس  نمود.  آوری  جمع  را  صحرانشینان  و  منطقه  اسبهای 
داد.  توسعه  را  پدربزرگش  کلکسیون  و  داشت  اسب  به  وافر  عالقه  نیز  وی  رسید.  حکومت  به 
واسطه  به  اما  نیست  صحرا  خارج  در  عرب  اسب  پرورش  برنامه  ترین  قدیمی  این  که   هرچند 
مهمترین  پاشا،  عباس  و  علی  محمد  توسط  بهترینها  آوری  جمع  در  توانایی  و  قدرت  و  نفوذ 
پاشا  علی  توسط  پاشا  عباس  اسب  پرورش  برنامه  است.  زمان  آن  تا  اسب  پرورش  برنامه 
ادامه   )Egyptian Agricultural Organization  ( شریف و سپس سازمان کشاورزی مصر 

را  ها  اسب  این  از  تعدادی  انگلیسی،  شاهزاده  بلونت،  آن  لیدی   1897 سال  در  یافت.  
مزرعه   1906 سال  در  همچنین  وی  نمود.  منتقل  انگلیس  در  کرابت  مزرعه  به  و  خریداری 
اسبهای  کرد.  گذاری  پایه  اسبها  این  از  دیگری  تعداد  شامل  عبید  شیخ  نام  با  مصر  در  ای 
 « شامل  صحرانشینان  برگزیده  اسبهای  از  کلکسیونی  و  پاشا  علی  اسبهای  شامل  مزرعه  این 
چیزی  زیبایی  و  کیفیت  نظر  از  اخیر  اسبهای  که  بودند  »ازرک«  و  شبا«  او  »کوین  رودانیا« 

نداشتند. کم  پاشا  علی  اسبهای  از 
زمان  در  ان  موفقیت  اوج  و  یافت  ادامه  نیز  مصر  کشاورزی  سازمان  در  اسب  پرورش  برنامه   
برتر موسسه  عنوان سیلمی  به  را  »نظیر« آن  با کشف  ژنرال  پتکو حاصل شد.  فون  تیبور  ژنرال 
با  ها  اسب  این  پای  شدن  گشوده  می دهد(.  نشان  را  نظیر  شکل1   ( داد  قرار  استفاده  مورد 
میان  این  در  آغاز گردید، که  میالدی   1950 از دهه  سایر کشورها  به  انان  از  برخی  صادرات 
و  اروپا  در  ها  اسب  این  گرفتن  قرار  توجه  مورد  با  بودند.  آمریکا  و  آلمان  عمده  کشور  دو 
با  مصری  خالص  مدرن  اسب های  علمی،  و  شده  مطالعه  کشش  های  برنامه  انجام  با  و  امریکا 

گردیدند. تولید  کالسیک  مصری  خاص  اسبان  برجسته  خصوصیات  تقویت 
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»یادبود« کاشی  از  رونمایی 
عاشورا هنر  واره  زیارت   

علی  استادمحمد  حضور  با  عاشورا  هنر  واره  زیارت  دومین  یادبود«  »کاشی  از  رونمایی  مراسم   
آثار  خلق  عرصه  در  کاشی  حوزه  فعال  )و  کرمان  تراشان  کاشی  نسل  بازمانده  تراش؛  کاشی 
و  هنر  دانشکده  در  در  دانشجویان  و  علمی   هیأت  اعضای  از  تعدادی  مذهبی(،  معماری  تزیینات 

شد.  برگزار  باهنر  شهید  دانشگاه  صبا،  معماری 
شد  برپا  اسالمی،  هنرهای  دانشجویان  انجمن  کاشی  آثار  از  نمایشگاهی  مراسم،  این  حاشیه  در 
و  گذاشته  نمایش  معرض  به  را  خود  توانایی  های  بتوانند  هنر،  مختلف  های  رشته  دانشجویان  تا 

آورند. فراهم  را  هنری  مختلف  های  رشته  بیشتر  استفاده  و  ترویج  آشنایی،  زمینۀ 

دکتری رساله  اولین  از  دفاع 
بدنی تربیت  رشته   

اصالحی،  حرکات  و  شناسی  آسیب  گرایش  بدنی؛  تربیت  دکتری  دانشجوی  اولین  افهمی،  نجمه  
عنوان:«تاثیر  با  خود  رساله  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  بدنی  تربیت  دانشکده  در  10آبانماه95، 
و  داخلی  اغتشاشات  برابر  در  گردن  و  سر  کینماتیکی  پارامترهای  بر  گردن  عمقی  حس  تمرینات 

کرد. دفاع  کاراته«  مرد  نخبه  ورزشکاران  در  عضالنی  خستگی  زمان  در  خارجی 
استاد  عنوان  به  پور  محمدی  فریبرز  دکتر  و  راهنما  استاد  عنوان   به  الزمانی  صاحب  منصور  دکتر 
حرکتی  های  فعالیت  از  ناشی  اغتشاشات  رساله  این  در  بودند.  مسیر  این  در  وی  راهنمای  مشاور 
ناحیه سروگردن می گردد در کاراته  روزمره و ورزش که موجب آسیب های طوالنی مدت در 

گردید. معرفی  ها  آسیب  این  از  پیشگیری  برای  تمرینی  راهنمای  شد  بررسی  کاران 
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مهرماه،  سوم  حرکت،  ملی  جشنواره  نهمین  افتتاحیه  مراسم 
حسینیه  مکان  در  تحصیلی،  سال  روز  آغازین  با  مصادف 
دانشمندان  حضور  با  باهنر،  شهید  دانشگاه  گمنام  شهدای 
دانشجویان  و  استادان  فرهنگ،  و  علم  عرصه  بزرگان  و 
گردید.  آغاز  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  کننده  شرکت 

نثار  و  گمنام  شهدای  به  احترام  ادای  از  پس  مسئوالن، 
خاطره  و  یاد  مطهرشان،  قبور  کنار  در  فاتحه  قرائت  و  گل 
هفته  تبریک  ضمن  و  داشته  نگه  زنده  را  عزیز  شهدای  این 
قدردانی  بزرگواران  این  های  رشادت  از  مقدس  دفاع 
دانشگاه،  گرانقدر،  شهدای  گرامیداشت  مراسم  از  پس  شد. 
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی؛  دکتر 
فرهنگی  کل  مدیر  ایرجی؛  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات 
و  رئیس  همچنین  فناوریٰ  و  علوم،تحقیقات  وزارت 
جمعی  همراه  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  عالی  مقامات 
های  استعداد  و  دانشجویان  استادان،  اجرایی،  مسئوالن  از 
افضل  تاالر  محل  در  خارجی  و  داخلی  میهمانان  و  خبره 

آمدند. هم  گرد  افتتاحیه  مراسم  ادامه  جهت  دانشگاه 
مراسم  در  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  علمی  دبیر 
جشنواره  این  گفت:  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  افتتاحیه 
کرمان  در  که  است  دانشجویی  و  علمی  رویداد  بزرگترین 

خورد. می  رقم 
دانشجویان  باید  افزود:  تحصیلی  سال  آغاز  تبریک  با  وی 

دانشگاه  بدانند  حرکت  جشنواره  مشاهده  با  جدیدالورود 
است. علمی  کارهای  و  تحقیق  پویش،  محل 

و  کنندگان  شرکت  تعداد  کرد:  نشان  خاطر  بصیری  دکتر 
نظر  از  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  در  بازار  فن  ها  غرفه 
نیز  جشنواره  این  کیفیت  و  رسیده  برابر   2 رقم  به  کمی 
جشنواره  از  استقبال  گفت:  وی  است.  کرده  پیدا  افزایش 
هفته  به  اشاره  با  و  است  هشتم  دوره  دوبرابر  حرکت  نهم 
گفت:  عمل،  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  شعار  و  مقدس  دفاع 
عنوان  به  دانش بنیان  شرکت های  زمینه ساز  مقاومتی  اقتصاد 
کرد:  تصریح  و  است  شده  انتخاب  حرکت  جشنواره  شعار 
های  شرکت  مقاومتی،  اقتصاد  اصلی  های  شاخص  از  یکی 
ایجاد  سمت  به  باید  منظور  همین  به  هستند  بنیان  دانش 
پیوند  شاهد  تا  برداریم  گام  بنیان  دانش  های  شرکت 

باشیم. دانشگاه  و  صنعت 
گفت:  همچنین  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  اجرایی  دبیر 
حرکت،  ملی  جشنواره  نهمین  در  مرتبه،  نخستین  برای 
علوم  دانشگاه  علمی  های  انجمن  دانشجویان  میزبان 
کنندگان،  شرکت  افزود؛  بصیری  دکتر  هستیم.  پزشکی 
در  و  هستند  دانشگاه  هر  داخلی  های  جشنواره  منتخبان 
حوزه  در  را  خود  خالقانه  های  طرح  و  ها  ایده  مدت  این 
معرض  در  مختلف  افزاری  سخت  و  افزاری  نرم  های 

گذارند. می  داوری 

مراسم  در  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  هاشمی؛  دکتر 
و  تقدیر  و  فراوان  تبریک  ضمن  جشنواره  این  افتتاح 
علمی،  بزرگ  رویداد  این  کنندگان  برگزار  از  تشکر 
دانشجویی  علمی  برنامه  بزرگترین  حرکت  گفت:جشنواره 
مشارکت  و  پویایی  زمینه  کند  می  تالش  و  است  ایران 

کند.  فراهم  کشور  توسعه  در  را  دانشجویان 
دوره  به  نسبت  حرکت  نهم  جشنواره  داشت:  اظهار  وی 
شاهد  امیدواریم  است  داشته  کم نظیری   توسعه  و  رشد  قبل 
باشیم.    کرمان  در  برجسته  و  موفق  جشنواره  یک  برگزاری 
وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی  ضیاء  سید  دکتر 
داشت  گرامی  جشنواره،با  ویژه  میهمان  عنوان  به  علوم، 
جدید  تحصیلی  سال  تبریک  همچنین  و  مقدس  دفاع  هفته 
ایثارگری  و  مجاهدان  جهاد  هفته  این  داشت،  اظهار 
دانشگاه  که  این  به  توجه  با  داشت،  بیان  و  است  شهیدان 
سال  هستیم  مطمئن  است،  فرهنگ  و  دین  علم،  کانون 
و  است  دانشگاهیان  و  دانشگاه ها  برای  برتری  سال  جاری 
پیشرفت  و  فعالیت  امید،  مشارکت،  سال  امسال،  امیدواریم 
جای  به  جاری  سال  در  و  باشد  کشور  و  دانشگاه  در 
طی  را  پیشرفت  راه  همدالنه  همگان  متعارض،   شعارهای 
دانشجوی   700 حضور  با  جشنواره  این  است  گفتنی  کنند. 
روز   3 مدت  به  کشور  دانشجویی  علمی  های  انجمن  عضو 

شود. می  برگزار 

کرمان باهنر  شهید  دانشگاه 
ملی»حرکت« جشنواره  میزبان 
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مهرماه   7 اطالعات،  فناوری  مدیران  ملی  همایش  چهارمین 
با  امین  علوم انتظامی  دانشگاه  جنب  غدیر  مجتمع  در   ،95
و  علوم  پژوهشگاه  و  امین  علوم انتظامی  دانشگاه  همکاری 
این  در  برگزارگردید.  )ایرانداک(  ایران  اطالعات  فناوری 
علوم،  وزیر  پژوهشی  معاون  احمدی،  وحید  دکتر  همایش 
فناوری  مدیران  ملی  همایش  رئیس  و  فناوری  و  تحقیقات 
شرکت های  سرپرست  صاحب کار،  محمد  دکتر  اطالعات، 
سردار  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  دانش بنیان 
علوم انتظامی  دانشگاه  قائم مقام  عباس نژاد  محمدحسین 
و  علوم  پژوهشگاه  رئیس  علی دوستی  سیروس  دکتر  امین، 
امورفناوری  مدیرکل  صانعی،  دکتر  ایران،  اطالعات  فناوری 
مصطفی  مهندس  کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه  اطالعات  و 
تعدادی  و  عتف  شورای  دبیرخانه  اجرایی  معاون  کاظمی 
سخنرانی  ایراد  به  و  داشتند  حضور  محققان  و  مسئوالن  از 

پرداختند.
معتبرترین  و  بزرگ ترین  عنوان  به  همایش  این  است  گفتنی 
با  دارد  سعی  کشور  اطالعات  فناوری  مدیران  گردهمایی 
گام  اطالعات  فناوری  حوزه  در  بومی  دستاوردهای  ارائه 
رکن  به عنوان  بنیان  دانش  اقتصاد  تحقق  برای  ارزشمندی 
تخصصی  نشست های  برگزاری  و  بردارد  مقاوتی  اقتصاد  اصلی 
و  ایده ها  دیدگاه ها،  تبادل  برگزیده،  دستاوردهای  ارائه  و 
اجتماعی-  و  مدیریتی  سیاستی-  فناوری،  علمی-  تجربه های 
و همچنین  علمی  با جامعه  اطالعات  فناوری  فرهنگی در حوزه 
محققان  و  صاحب نظران  میان  کاری  پیوند  و  ارتباط  برقراری 
این  اهداف  از  مرتبط  زمینه های  و  اطالعات  فناوری  حوزه 
)فناوری  فاب  ملی  جایزه  اهدای  آن  طی  که  بوده  همایش 
اعطایی  ملی  جایزه  تنها  که  گرفت  صورت  نیز  برتر(  اطالعات 
است.  کشور  سازمان های  و  مراکز  بومی  دستاوردهای  به 
در  برگزیده  دستاوردهای  از  تعدادی  به  جایزه  این  همچنین 
برای  ارزشمندی  گام  که  ایده  و  مقاله  محصول،  قالب  سه 
مقاومتی  اقتصاد  رکن  به عنوان  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق 
علوم،  وزارت  جانب  از  اطالعات  فناوری  حوزه  در  هستند 

معتبر  نهادهای  از  برخی  پشتیبانی  با  و  فناوری  و  تحقیقات 
و  نقره ای  طالیی،  سطح  سه  در  کشور  در  اطالعات  فناوری 

شد. اهدا  برگزیدگان  به  برنزی 
مقاله   9 شده،  داوری  مقاالت  مجموع  از  مقاالت،  بخش  در 
مقاله   10 و  پوستری  ارائه  برای  مقاله   17 شفاهی،  ارائه  برای 
بخش  در  بودند.  شده  انتخاب  مقاالت  خالصه  در  درج  برای 
های  دانشگاه  و  ها  شرکت  از  دستاوردهایی  نیز  محصوالت 
و  شریف  دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  ازجمله  بزرگ 
شده  داوری  محصول   62 میان  از  که  داشتند  شرکت  غیره 
و  مدیریتی  سیاستی-  فناوری،  علمی-  معیارهای  براساس 
راه  داوری  بعدی  مرحله  به  محصول   23 فرهنگی-اجتماعی، 
پیدا کردند. در مرحله سوم داوری که بصورت داوری خارج 
محصول  کنندگان  ارائه  با  حضوری  مصاحبه  با  و  مجموعه  از 
جایزه  دستاورد   3 به  و  شده  برگزیده  دستاورد   18 شد  انجام 
ای  نقره   طالیی،  3سطح  در  )فاب(  اطالعات  فناوری  ملی 
محصوالت  بعنوان  نیز  دیگر  محصول   15 و  اهدا  برنزی  و 
شدند.دستاوردهای  شناخته  تقدیر  شایسته  و  برگزیده 
اجتماعی،  های  شبکه   نظیر  موضوعاتی  در  ارائه شده 
های  سامانه   اطالعات،  مدیریت  های  سامانه   جویشگرها، 
مدیریت  های  سامانه   الکترونیکی،  آموزش  منابع،  مدیریت 
ارائه  الکترونیکی  تجارت  و  جست وجو  موتورهای  کسب وکار، 

بودند. شده  
»سامانه  سمپا  محصول  با  نیز  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه 
انفورماتیک  واحد  توسط  که  انفورماتیک«  پشتیبانی  مدیریت 
محصول  این  داشت.  شرکت  همایش  این  در  شده  تهیه 
داخلی  داوری  اولیه،  داوری  مرحله  سه  گذراندن  از  پس 
ارائه  با  حضوری  مصاحبه  با  و  مجموعه  از  خارج  داوری  و 
برگزیده  دستاوردهای  از  یکی  بعنوان  محصول،  کنندگان 
شد.  شناخته  تقدیر  لوح  دریافت  شایسته  و  گردیده  انتخاب 
گذشته  سال  یک  طی  سمپا  سامانه  که  است  ذکر  شایسته 
و  آبادی  حسین  مهندس  انفورماتیک  مرکز  کارشناسان  توسط 

است.  گردیده  سازی  پیاده  و  طراحی  حقانیت  مهندس 

ها،  درخواست  مدیریت  زیرسیستم  چهار  از  سامانه  این 
مدیریت  و  دانش  پایگاه  مدیریت  ها،  دارایی  مدیریت 
آن  اهداف  مهمترین  از  است.  شده  تشکیل  ها  قرارداد 
پشتیبانی  و  خدمات  متمرکز  و  جامع  مدیریت  به  توان  می 
بکارگیري  و  سازي  فرهنگ   ،IT های  دارایی  و  انفورماتیک 
 ITIL استاندارد  سازی  پیاده  به  نیل  درجهت  امکانات  همه 
وري،  بهره  افزایش  و  ها  هزینه  در  جویی  صرفه  دانشگاه،  در 
هاي  درزمینه   IT خدمات  ارائه  کمي  و  کیفي  سطح  افزایش 
اشاره  کاربران   IT عمومی  دانش  سطح  افزایش  و  مختلف 
بزودی  که  دانشگاه  در  سامانه  این  سازی  پیاده  مراحل  نمود. 
برچسب  نصب  با  شد،  خواهد  فعلی   support سامانه  جایگزین 

است. انجام  حال  در  کاربران  سیستم  روی  بر 

پشتیبانی)سمپا( مدیریت  سامانه 
برگزیده محصول   

کرمان  استان  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه  بر  نظارت  و  ارزیابی  هوشمند  سامانه 
)سـانـپـا( توسط متخصصان و برنامه نویسان شرکت مهندسی فناوری ُسـورنـا

کرمان(  استان  کار  و  کسب  و  فناوری  خدمات  مرکز  در  مستقر  های  شرکت  )از 
مسعود  آقای  جناب  توسط   06/06/1395 تاریخ  در  و  شده  سازی  پیاده  و  طراحی 
سلطانی فر معاون محترم رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولت افتتاح گردید. 
سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی استان سانپا در 24 
شهریور ماه  سال جاری مورد بازدید آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور 

قرار گرفت .
لزوم همکاری همه دستگاه های  بر   ، این سامانه  بازدید وی ضمن تحسین  این  در 

اجرایی استان در جهت تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد .

شایان ذکر است طراحی این سامانه به پیشنهاد استاندار کرمان در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان مطرح شده و طراحی و پیاده سازی سامانه سـانـپـا به شرکت 

مهندسی ُسـورنـا  به مدیریت مهندس عابد شیخ بهایی محول گردید.

 بازدید وزیر کشور
 از سامانه سانپا
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دکتری دانشجوی  اولین  رساله  دفاع 
الملل بین  اقتصاد  رشته 

شهید  دانشگاه  از  الملل   بین  اقتصاد  گرایش  اقتصاد؛  رشته  دکتری  دانشجو  اولین  صمیمی،  سپیده  خانم 
نظریه  اساس  بر  جهان  کشورهای  بندی  »منطقه  عنوان  با  خود  رساله  از   ،95 ماه  شهریور   21 کرمان،  باهنر 

کرد.  دفاع   » سازی  الگو  رهیافت  با  پولی؛  بهینه  منطقه 
تواند  می  حرکت  این  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  وی  راهنما  استاد  عنوان  به  جالیی  عبدالمجید  دکتر 
خالصه  وی  شود.  کمک  آن  به  اقتصاد  ی  حوزه  در  که  باشد  تری  ارزنده  و  بهتر  کارهای  برای  سرآغازی 
توانند  می  شوند  می  همگرا  دنیا  در  که  مناطقی  است:  بدین شرح  که  داد  ارائه  خانم صمیمی  رساله  از  ای 
بتوانیم  که  است  این  جهانی  اقتصاد  برای  مهم  نوآوری  بهتر  عبارت  به  یا  دهند  مشترک  پول  تشکیل 
به  الزم  شد.  خواهد  بیشتر  رفاه  سبب  امر  همین  و  باشند  داشته  واحد  پول  که  کنیم  تصور  را  مناطقی 
کار  این  در  را  وی  مشاور،  استاد  عنوان  به  فرد  اکبری  حسین  دکتر  و  شکیبایی  علیرضا  دکتر  است:  ذکر 

کردند. همراهی 

آلمان  Dresden صنعتی  دانشگاه  نشست 
کرمان باهنر  شهید  دانشگاه  و   

 ،Dresden دانشگاه  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مهندسی  فنی  بخش  بین  مشترک  جلسه 
صید  دکتر  حضور  با  باهنر  شهید  دانشگاه  برق  مهندسی  بخش  محل  در  ماه  شهریور  هفدهم 
بخش  مدیر  داوری؛  مهندس  دانشگاه،  المللی  بین  و  علمی  های  همکاری  مدیرگروه  نژاد؛ 
شهید  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  رئیس  شیرازی؛  دکتر  دانشگاه،  صنعت  با  ارتباط 
سرپرست  سامانی؛  شیخ  دکتر  مکانیک،  مهندسی  بخش  رئیس  حسینی؛  دکتر  کرمان،  باهنر 
کار،  دنده  شرکت  عامل  مدیر  نژاد؛  عرب  مهندس  مکانیک،  مهندسی  بخش  جامدات  گروه 
مجتمع  مکانیک  رئیس  شعاع؛  انجم  مهندس  بیوسیستم،  مکانیک  بخش  رئیس  جعفری؛  دکتر 
سعیدی؛  مهندس  باهنر،  شهید  مس  توسعه  و  تحقیق  رئیس  مقصودی؛  دکتر  باهنر،  شهید  مس  
مهندسی  و  فنی  تحقیقات  رئیس  امینایی؛  مهندس  کرمان،  ممتازان  صنایع  فنی  دفتر  مدیر 

شد. برگزار  آلمان   Dresden فنی  دانشگاه  صنعتی  دانشگاهی  هیات  و  سرچشمه  مس 
بخش  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  آمدگویی،  خوش  ضمن  صیدنژاد،  دکتر  جلسه  آغاز  در 
فرصتی  آلمان  با  همکاری  گفت  و  معرفی  خارجی  میهمانان  به  را  دانشگاه  های  فعالیت  و  ها 
و  صنعت  همکاری  با  امیدواریم  گفت  همچنین   وی  نمود.  استفاده  آن  از  باید  که  است 
با  خوبی  علمی  ارتباط  بتوانیم  دانشگاهی  های  حمایت  و  آلمان   DAAD مالی  های  حمایت 

کنیم. برقرار  کاربردی  های  پروژه  زمینه  در  آلمان،   Dresden دانشگاه 
به  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  فنی  دانشکده  مکانیک  مهندسی  بخش  رئیس  حسینی؛  دکتر 
نخستین  ادامه  در  کرد.  معرفی  حاضران  به  را  مکانیک  مهندسی  بخش  تر  تخصصی  صورت 
اما  بود  بحث  مورد  کلیات  آلمان،   Dresden فنی  دانشگاه  صنعتی  دانشگاهی  هیات  نشست 
نشست  این  برق قدرت صورت گرفت.شایسته ذکر است که  و  مکانیک  با تخصص  بازدید دوم 
صورت  به  و  جاری  سال  خردادماه  در  دانشگاه  دو  مسئوالن  بیت  اول  نشست  ادامه  در 

بخشهای  بین  تخصصی 
برق  و  مکانیک  مهندسی 

گرفت.  انجام  قدرت 
جلسه؛  این  از  هدف 
صنعتی  علمی  تبادالت 
های  پروژه  بر  نگرش  با 
بود  کاربردی  و  صنعتی 

گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  آن  کنار  در  هم  آکادمیک  ارتباطات  حال  عین  در  ولی 
فشار  با  مرتبط  های  مکانیکی،پروژه  قطعات  ساخت  بحث  جمله  از  مواردی  ادامه  در  و 
مورد  کشور  دو  برای  قبول  قابل  مشترک  مدرک  ارائه  و  صنعتی  الکترونیک  و  قوی،عایق 
و  کرمان  در  ابتدا  آموزشی،  های  کارگاه  برگزاری  با  گردید  مقرر  و  گرفت  قرار  بررسی 
آموزشی  های  کالس  و  گردد  آغاز  Dresdenآلمان  دانشگاه  با  همکاری  آلمان  در  سپس 
همچنین  و  دانشگاهی(  استان)برون  داخل  مهندسی  و  صنعتی  های  گروه  برای  صنعتی  و 
آلمان  کشور  در  کشور  صنعت  علمی  سطح  ارتقاء  برای  ها  دانشگاه  مهندسی  دانشجویان 
و  کند  پیدا  افزایش  کشور  دو  بین  جلسات  و  دانشگاهی  تحقیقات  ضمن  در  شود  برگزار 
اختیار  در  مهندسی  و  فنی  صنعتی،  های  زمینه  در  همکاران  نظرات  و  پیشنهادات  لیست 

گیرد.  قرار  پیگیری  مورد  بعدی  سفرهای  در  و  قرار  اعضاء 
کارگاه  اجرای  و  دانشجویان  و  اساتید  تبادل  علمی،  های  زمینه  کلیه  در  طرف  دو  پایان  در 

رسید.  امضا  به  طرفین  توسط  نامه  تفاهم  و  رسیدند  تفاهم  به  آموزشی  های 
تحقیقات  علوم،  وزارت  گزارش  طبق  داشت  اظهار  نژاد؛  صید  دکتر  جلسه  ختام  حسن  در 
که  این  شرط  به  شود  می  انجام  کامل  صورت  به  ایشان  سوی  از  مالی  حمایت  فناوری  و 
از  را  فرصت  این  تا  خواست  مهندسان  و  اساتید  از  لذا  شود  برقرار  علمی  ارتباط  اساتید  با 
ایشان خواست  از  و  کنند  برقرار  علمی  ارتباط    Dresdenدانشگاه مدیران  با  و  نداده  دست 

کنند. اعالم   Dresden دانشگاه  نمایندگان  به  را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  تا 
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باهنر  شهید  دانشگاه  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
معدن  شرکت  و  اتریش  مونتان  دانشگاه  کرمان، 
شهید  دانشگاه  در   95 تیرماه   30 یار  امین  کاری 

رسید. امضا  به  باهنر 
بین  روابط  معاون   ،)Moser موزر) پروفسور 
هیأت  یک  همراه  به  مونتان  دانشگاه  المللی 
دانشگاه  در  نامه  تفاهم  عقد  منظور  به  چهارنفره 
قبل،  روز  همچنین   یافتند.  حضور  باهنر  شهید 
یار  امین  شرکت  کرومیت  معادن  محل  از 

آوردند. عمل  به  بازدید 
خیر  عرض  ضمن  دانشگاه  رئیس  طاهر،  دکتر 
خواستند  دانشگاه  در  ذیربط  مسئوالن  از  مقدم 
این  خصوص  در  تری  دقیق  توضیحات  تا 

کنند. ارائه  را  قرارداد 
دست  از  تشکر  ضمن  موزر  پروفسور  سپس 
دانشگاه  های  فعالیت  همواره  گفت  اندرکاران 
است  سال  یک  و  کنم  می  پیگیری  را  کرمان 
اولین  ایم.  شده  همکاری  مرحله  وارد  که 
دانشگاه  طریق  از  را  ها  شرکت  که  است  باری 
عرصه  وارد  اتریش  مونتان  دانشگاه  و  کرمان 
است  بوده  مهم  ما  برای  همیشه  ایم.  کرده 
داشته  هایمان  فعالیت  برای  خوبی  شریک  که 
قصد  مونتان  دانشگاه  که  کرد  اعالم  وی  باشیم. 
ایرانی  دانشجویان  از  تعدادی  کردن  بورسیه 
خواستار  و  دارد  را  مهندسی  های  رشته  برای 

مذکور  جلسه  در  کرمان  دانشگاه  رئیس  شرکت 
به  کالنتری  آقای  از  ایشان  همچنین  شد. 
خواستار  و  کرده  تشکر  شرکت  مسئول  عنوان 
دانشگاه  طریق  از  ها  شرکت  فعالیت  ادامه 

شد.  کرمان 
ضمن  یار  امین  شرکت  رئیس  کالنتری  آقای 
از  بازدید  دلیل  به  موزر  پروفسور  از  تشکر 
در  ایشان  همکاری  خواستار  جنوب  صنعت 
جلوگیری  منجمله  صنعتی  مختلف  های  زمینه 
با  عیار  کم  معدنی  مواد  تبدیل  فروشی،  خام  از 
و  کشف  جدید  های  راه  و  باالتر  عیار  با  مواد 
دانشگاه  از  ایشان  شد.  روباز  معادن  استخراج 
را  یار  امین  شرکت  اینکه  خاطر  به  باهنر  شهید 
کرد. تشکر  اند  نموده  انتخاب   Pilot عنوان  به 

دانشگاه  و  صنعت  بین  پل  را  باهنر  دانشگاه  وی 
در  بیشتر  همکاری  خواستار  و  دانست  مونتان 
دانشگاه  پژوهشی  و  علمی  مختلف  های  زمینه 

شد. کرمان 
فن  و   پژوهشی  معاون  زاده،  احتشام  دکتر 
هیأت  از  قدردانی  ضمن  دانشگاه  آوری 
یک  پیش  سال  یک  داشت  اظهار  اتریشی 
علمی  های  همکاری  خصوص  در  قرارداد 
امسال  که  داشتیم  مونتان  دانشگاه  با  مللی  بین 
است.  شده  تبدیل  جانبه  سه  قرارداد  یک  به 
و  اکتشاف  تفاهم  این  تدوین  از  اصلی  هدف 

معادن  است.  معدنی  مواد  فرآوری  و  استخراج 
اصلی  سرمایه  اما  هستند  بزرگی  های  سرمایه 
حوزه  در  دانشمند  و  متفکر  های  انسان  تفکر 
است.  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  معدن 
زمین  و  معدنی  بزرگ بخش های  اساتید  وجود 
و  تحقیقات  پیشرفت  موجب  تواند  می  شناسی 
ویژه  به  معدن  زمینه  در  صنعتی  های  پژوهش 

باشد. کرومیت 
الملل  بین  روابط  مدیر  صیدنژاد،  دکتر 
یکی  دارای  کرمان  دانشگاه  گفت:  دانشگاه 
است.  کشور  معدن  های  بخش  ترین  قوی  از 
است  غنی  بسیار  معدن  لحاظ  از  کرمان  استان 
دو  این  بین  همکاری  بستر  تشکیل  باعث  که 

است. شده  دانشگاه 
کرمان  بازگانی  اتاق  عضو  نژاد،  رشیدی  دکتر 
های  طرح  پشتیبان  عنوان  به  که  داشت  اعالم 
کرده  شرکت  جلسه  در  دانشگاه  در  صنعتی 
را  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباط  وی  است. 
توان  تمام  با  داشت  اظهار  و  دانست  واقعی 
و  مونتان  دانشگاه  بین  رابطه  تحکیم  جهت  در 

داشت. برخواهد  قدم  کرمان  دانشگاه 
امور  وزارت  نماینده  راد،  جعفری  آقای 
به  مقدم  خیر  ضمن  کرمان  استان  در  خارجه 
هرگونه  ارائه  آماده  نمود  بیان  اتریشی  هیأت 
انجام  برای  قرارداد  طرفین  به  یاری  و  کمک 

مورد  موارد  اهم  است.  نامه  تفاهم  بهتر  هرچه 
باشد: می  زیر  شرح  به  توافق 

جهت  استان  کرومیت  موجود  ذخایر  تعیین   -
توسعه  و  گذاری  سرمایه  برای  ریزی  برنامه 

موجود،  کرومیت  معادن  وری  بهره  افزایش   -
هزینه      کاهش  و  کرومیت  معادن  سازی  بهینه 

استخراج  
تولید  جدید  خط  ساخت  جهت  سنجی  امکان   -

فروکروم
فرآوری    رویه  بهسازی  و  سنجی  امکان   -

کرومیت محصوالت 
استخراج  افزایش  نحوه  درمورد  -بررسی 

کرومیت سنگ  از  کروم 
محقق و  استاد  دانشجو،  تبادل   -

معدنی  و  شناسی  زمین  تجربه   و  دانش  تبادل   -
مشترک سمینارهای  و  کارگاه  برگزاری   -

جهت  در  پژوهشی  علمی  های  همکاری   -
امضاکننده. مؤسسه  سه  بین  فوق  اهداف  تحقق 

این  گذشته  سال  یک  ظرف  است  گفتنی 
به  مونتان،  دانشگاهی  هیئت  بازدید  چهارمین 
مهندسی  های  دانشگاه  بهترین  از  یکی  عنوان 
شهید  دانشگاه  از  دنیا،  و  اروپا  سطح  در  معدن 
زمین  و  معدنی  امکانات  معادن،  کرمان،  باهنر 

است. کرمان  استان  شناسی 

باهنر شهید  دانشگاه  همکاری 
یار امین  کاری  معدن  شرکت  و  اتریش  مونتان 
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به  ماهاني  عیسي  محمدبن  علمي  مقام  بزرگداشت  ملي  همایش 
مهدي  معاصر کشور)دکتر  ریاضیدانان  از  تن  سه  از  تکریم  همراه 
سیدعباداهلل  دکتر  زاده،  کرم  شهني  امیدعلي  دکتر  پور،  رجبعلي 
شهید  دانشگاه   اندیشه  تاالر  در   ،95 ماه  28شهریور  محمودیان( 
برگزارشد.  استان  مسئوالن  و  معاونان  حضورمدیران،  با  باهنر، 
خیرمقدم  ضمن  کرمان  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس  دکترسعیدی؛ 
مایۀ عزت  استان کرمان  نخبگان  برای  و خوش آمدگویی گفت: 
از  وی  است.  ملی  همایش  این  میزبان  که  است  سربلندی  و 
دانشگاه  علمی  هیأت  پور)عضو  رجبعلی  مهدی  پروفسور  حضور 
این مراسم؛ دکتر سید عباداهلل محمودیان)چهره  و چهره خاص( 
علمی  بنیاد  طباطبایی  عالمه  جایزه  برنده  ریاضی،  ماندگار 
شهنی  امیدعلی  دکتر  شریف(،  صنعتی  دانشگاه  استاد  و  نخبگان 
چمران  شهید  دانشگاه  از  ریاضی  رشته  برجسته  استاد  زاده)  کرم 
نخبگان(  علمی  بنیاد  طباطبایی  عالمه  جایزه  برنده  اهواز، 
علی  ایران(آقای  فیزیک  انجمن  اسبق  دکتراکبرزاده)رئیس 
االسالم  حجت  و  استان(  مرکز  سیما  و  صدا  رمضانی)مدیرکل 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  صباحی)رئیس 
استاندار  عالی  گرامی)مشاور  دکتر  استان(  های  دردانشگاه 

دانشگاه  ریاضی  برجسته  استادان  از  نیز  و  کرمان( 
دهقان،  دکتر  مقدم،  دکترمحسنی  باهنرکرمان،  شهید 
استان  نخبگان  بنیاد  شریف)رئیس  دکتر  صالحی،  دکتر 
الگوسازی  دفتر  رضایی)مدیرکل  دکترشاه  فارس(، 
رئیس  فدایی؛  دکتر  و  نخبگان(  ملی  بنیاد  تکریم  و 
مساعدت های الزم  برای  نیز  دانشگاه  ریاضی  دانشکده 

اند. کرده  تشکر  نیز 
دانشگاه  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  مریم  دکتر 

پور،  رجبعلی  دکتر  به  ویژه  مقدم  خیر  ضمن  کرمان  باهنر  شهید 
دانشگاه  از  کوتاهی  معرفی  محمودیان  دکتر  و  زاده  کرم  دکتر 
سپس  کرد.  ارائه  دانشگاه  این  افتخارات  و  کرمان  باهنر  شهید 
پور  رجبعلی  پروفسور  انتخاب  گفت:  دانشگاه  افتخارات  از  وی 
فارغ  ها-  چهره  همایش  اولین  در  ماندگار  چهره  عنوان  به 

آموخته  دانش  سومین  و  دومین  اولین،  التحصیلی 
نمونه  استاد   13 انتخاب  کشور-  ریاضی  دکتری  دوره 
و  عتف  وزارت  توسط  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  از 
کرد:  بیان  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون  غیره. 
کشور،  بزرگ  ریاضیدانان  از  تجلیل  مراسم  میزبانی 
باهنر  شهید  دانشگاه  تاریخچه  در  دیگری  زرینی  برگ 

افزود.  دانشگاه  افتخارات  بر  که  است  کرمان 
فناوری  و  پژوهش  سنگین  رسالت  زاده  احتشام  دکتر 

اثر  المللی،  بین  سطح  در  کشور  علمی  رتبه  و  حیثیت  ارتقا  را 
جامعه  توسعه  محوریت  و  ثروت  تولیدات  و  اجتماعی  بخشی 
معاونت  زاده  احتشام  دکتر  کرد.  بیان  بنیان  دانش  رویکرد  با 
زندگی  در  ریاضیات  اهمیت  و  نقش  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی 
علوم  وابستگی  ریاضی،  علم  با  بشر  های  تمدن  ارتباط  را  بشر 
در  ریاضی  محوریت  و  ریاضی  علم  به  نظری  و  تجربی  انسانی، 
میزان  بررسی  گفت:  وی  کردند.  بیان  انسان  روزمره  زندگی 
به  فقط  که  است  مستمر  ارزیابی  نیازمند  ای  برنامه  هر  تحقق 
می  گیری  اندازه  قابل  که  کمی  های  شاخص  و  معیارها  کمک 

است. میسر  باشند 
برنامه  باید  کرد:  بیان  همایش  این  در  زاده  احتشام  دکتر 
ناپذیر  انگار  راهبردی  مدیریت  عامل  و  باشیم  داشته  راهبردی 
است و بهره وری )خوب انجام دادن کار(و اثربخشی)کارخوب 
کار درست  دادن  انجام  منظور درست  به  که  دادن(است  انجام 
نظری  علوم  تمامی  و  بشر  های  تمدن  تمامی  امروزه  است. 
فرمول  و  اعداد  از  استفاده  به  و  هستند  ریاضی  علم  به  وابسته 

بتوانیم  تا  دربیاوریم  کمیت  بصورت  را  کیفیت  توانیم   می  ها 
هربرنامه  تحقق  میزان  و  کنیم  گیری  اندازه  را  انها  های  شاخص 
وکمیت  معیارها  کمک  به  فقط  که  است  مستمر  ارزیابی  نیازمند 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون  است.  پذیر  امکان  ها 
اندازه  وسیله  و  است  گیری  اندازه  وسیله  نیازمند  گفت:شناخت 

است. ریاضی  گیری 
همایش  دراین  کرمان  استاندار  مشاور  گرامی؛  دکتر  آقای  سپس 
یاد  صبا  فاخره  بانو  همسرشان  و  پور  افضلی  مهندس  مرحوم  از 
کرد  تشکر  استادان   سایر  و  رمضانی  صباحی،  آقایان  از  و  کرد 
و  بایدکارایی  مدیران  و  مسئوالن  تمامی  حاضر  درحال  گفت  و 
کارآفرینی. برای  کنند  تشویق  را  دانشجوها  و  کنند  کارآفرینی 

استان  اجرا  حال  در  های  پروژه  و  کرمان  استان  مورد  در  وی 
این  برگزاری  برای  نخبگان  ملی  بنیاد  از  و  گفت  سخن  نیز 

کرد. تشکر  مراسم 
بنیادملی  تکریم  و   الگوسازی  دفتر  مدیرکل  رضایی  دکترشاه 
تبریک  همگی  به  را  بزرگ  عید  دو  این  همایش  این  در  نخبگان 
پیشنهاد  این همایش  تشکر کرد. وی در  از آقای سعیدی  و  گفت 
با  کشور،  گذشته  دانان  ریاضی  از  ای  نامه  فرهنگ  یک  داد 

دهند. تشکیل  نخبگان  ملی  بنیاد  حمایت 

مربوط  مدیران  و  مسئوالن  تمامی  از  پور  رجبعلی  دکتر  سپس 
همایش  این  در  وی  کردند،  تشکر  همایش  این  برگزاری  برای 
محور  و  داشتن  نظر  مد  را  ماهانی  عیسی  محمدبن  بزرگداشت 
محمدبن  ابوعبداهلل  ریاضیدان  زمانه  و  زمینه  ایشان  سخنرانی 

بود. ماهانی  عیسی 

پور   رجبعلی  مهدی  دکتر 
و  متولد  کرمان  در   1324 سال  در  پور  رجبعلی  مهدی  دکتر 
مدرک  تهران،  دانشگاه  از   1345 سال  در  را  کارشناسی  مدرک 
سال  در  و  شیراز  دانشگاه  از   1347 سال  در  را  ارشد  کارشناسی 
تورنتوی  دانشگاه  از  را  ریاضی  رشته  دکتری  مدرک   1352
1355 به ادامه تحصیل در دانشگاه  کانادا دریافت کرد و تا سال 
به  و  ایرانبازگشت  به  سپس  ایشان  پرداخت.  کانادا  دالهوسی 
به  انتقال  از  پس  و  پرداخت  مازندران  دانشگاه  در  تدریس 
سال  در  وی  یافت.  ارتقا  استادی  مرتبه  تا  ایشان  کرمان  دانشگاه 

گردید. کشوری  ماندگار  چهره  عنوان  کسب  به  موفق   1380

زاده کرم  شهنی  علی  امید  دکتر 
شهر  در   1324 متولد  زاده  کرم  شهنی  علی  امید  دکتر 
از  محض  ریاضیات  رشته  در   1348 سال  در  مسجدسلیمان 
سپس  گرفت.  را  خود  کارشناسی  مدرک  تهران،  دانشگاه 
مدارک  و  شد  تحصیل  به  مشغول  بریتانیا  اکستر  دانشگاه  در 
های  سال  در  ترتیب  به  را  خود  دکترای  و  ارشد  کارشناسی 
27 سالگی مفتخر به  1353 در رشته جبر اخذ نمود و در  1350 و 
شاپور  جندی  دانشگاه  در  بالفاصله  و  شد  ریاضی  دکترای  اخذ 
حاوی  بسیاری  مقاالت  تاکنون  وی  از  شد.  کار  به  مشغول  اهواز 
است.ایشان  رسیده  چاپ  ،به  خارجی  مجالت  در  اصیل  ریاضی 
به  خود  ارزشمند  پژوهشی  و  آموزشی  های  فعالیت  به  توجه  با 

شد. برگزیده   1384 سال  در  کشور  ماندگار  عنوان چهره 

محمودیان سیدعباداهلل  دکتر 
در   1322 اردیبهشت   28 متولد  محمودیان  عباداهلل  سید  دکتر 
صنعتی  دانشگاه  ریاضی  علوم  دانشکده  استاد  و  محقق  زنجان، 
دانشگاه  در  را  کارشناسی  دوره   1344 سال  در  است.او  شریف 
شیراز  دانشگاه  در   1347 سال  در  و  رسانده  پایان  به  تهران 

مدرک کارشناسی ارشد اخذ نمود. در سال های 1350 و 1354 
را  پنسیلوانیا  دانشگاه  در  را  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دوره 
استاد دانشکده علوم ریاضی  تا کنون   1362 از سال  گذراند.وی 
چهره  عنوان  به   1389 سال  در  و  است  شریف  صنعتی  دانشگاه 

شد.   معرفی  کشور  ماندگار 

ماهانی عیسی  بن  محمد 
هجری   204 سال  حدود  در  ماهانی  عیسی  بن  محمد  ابوعبداهلل 
ریاضیدانی  وی  است.  آمده  دنیا  به  کرمان  ماهان  در  شمسی 
ای  نویسنده  و  زبردست  منجمی  قدر،  عالی  مهندسی  بزرگ، 
بغداد می زیست. تخصص اصلی وی در هندسه  بود که در  توانا 
دارد  ها  رشته  این  در  متعددی  آثار  و  بود  محض  ریاضیات  و 
است  اقلیدس  کتاب  من  العاشره  تفسیرالمقاله  آنها  مهمترین  که 
شود.  می  نگهداری  فرانسه  ملی  کتابخانه  در  اکنون  هم  که 
بین دانشمندان  او نسبت می دهند که در  به  معادله درجه سه را 

است.  موسوم  ماهانی  معادله  به  اسالمی 
واژه  ساختن  صرف  را  خود  زندگی  از  ای  عمده  بخش  ماهانی 
اصول  از  مهمی  های  قسمت  و  کرد  فنی  اصطالحات  و  ها 

کرد.  تشریح  و  تفسیر  را  اقلیدس 
ساعه  الی  السمت  معرفه  فی  مقاله  نجوم  علم  در  او  اثر  مهمترین 
استانبول  در  اکنون  هم  که  است  اردت  موضع  ای  فی  و  اردت 

267 هجری شمسی درگذشت. است. وی در سال  موجود 

ماهاني عیسي  بن  محمد  از  تجلیل   
کشور معاصر  ریاضیدانان  سه  و 
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مشترک  همکاری  سمینار 
آلمان باواریای  و  کرمان 

آلمان  باواریای  و  کرمان  مشترک  همکاری  سمینار 
حضور  با  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  همت  به 
با   1395 تیرماه   21 دوشنبه  روز  استانی،  مسئوالن 
دانشگاه  پژوهشی  معاونت  حوزه  مسئوالن  حضور 
در  شد.  برگزار  کرمان  بازرگانی  اتاق  در  شهیدباهنر 
استان  اتاق  دبیرکل  نژاد  رشیدی  دکتر  نشست،  این 
استان  صنعتی  واحدهای  از  آماری  تحلیلی  کرمان، 
صبح  بازه  های  برنامه  از  یکی  که  نمود  ارائه  کرمان 

بود. سمینار 
بین  علمی  های  همکاری  گروه  مدیر  صیدنژاد،  دکتر 
از  مختصری  تاریخچه  ارائه  ضمن  دانشگاه،  المللی 
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  های  ظرفیت  دانشگاه، 

کرد. معرفی  را 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  دکتر 
سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  ضمن  نیز  دانشگاه، 
های  همکاری  توسعه  کرمان،  در  دانشگاه  تاسیس 
مهم  های  سرفصل  از  یکی  که  را  المللی  بین  علمی 
فناوری  و  پژوهشی  معاونت  حوزه  راهبردی  برنامه 
سازی  پیاده  جهت  شود  می  محسوب  دانشگاه 
امری  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  موفق  الگوهای 
با  ارتباط  نمود  امیدواری  اظهار  و  دانست  ضروری 
دنیا  کشورهای  ترین  موفق  از  یکی  که  آلمان  کشور 
زمینه  بتواند  است،  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  زمینه  در 

سازد.  فراهم  را  تجربیات  تبادل  و  انتقال 
همکاری  نامه  تفاهم  روزه،  یک  سمینار  این  پایان  در 
همکاری  و  فناوری  و  پژوهشی  محورهای  بر  تاکید  با 

رسید. طرفین  امضای  به  اقتصادی  علمی  المللی  بین 
توسعه  فرایند  در  توسعه  مدیر    Gottschald آقای 
این  باواریا،  گروه   - آلمان  بایرن  ایالت  صنعتی 
تواند  می  که  نمود  توصیف  خوب  بسیار  را  نامه  تفاهم 
های  موقعیت  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  طریق  از 
بایرن  ایالت  های  شرکت  برای  را  خوبی  برد-برد 
فراهم   )SBUK ( کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  و  آلمان 

آورد.

انتصاب در پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی

جوی  علوم  و  اقیانوس شناسی  ملی  پژوهشگاه  رییس 
را  زرندی  ذوالجودی  مجتبی  دکتر  حکمی  طی 
ملی  پژوهشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  سمت  به 
اقیانوس شناسی و علوم جوی منصوب کرد. در بخشی 
از حکم دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر،  رییس پژوهشگاه 
دکتر  به  خطاب  جوی  علوم  و  اقیانوس شناسی  ملی 
توجه  »با  است:  آمده  زرندی  ذوالجودی  مجتبی 
معاون  سمت  به  جنابعالی،  تجربیات  و  تعهد  حسن  به 

پژوهش و فناوری پژوهشگاه منصوب می شوید«.
پیرو این حکم، دکتر حاجی زاده ذاکر ضمن آرزوی 
توفیق از درگاه خداوند متعال برای وی، اظهار کرد: 
همکاران  همه  ظرفیت  از  گیری  بهره  با  است  »امید 
و  پژوهشی  اهداف  به  نیل  جهت  در  علمی  هیات 
وزارت  عالیه  اهداف  راستای  در  و  پژوهشگاه  فناوری 
علوم، تحقیقات و فناوری و نیازهای علمی کشور شاهد 

پیشرفت در پژوهشگاه باشیم«.
بر اساس این گزارش،  دکتر مجتبی ذوالجودی دارای 
مدیریت  پیش تر  وی  است.  دریا  فیزیک  دکتری 
آزمایشگاه و عملیات میدانی و معاون توسعه و پشتیبانی 
بر  را  جوی  علوم  و  شناسی  اقیانوس  ملی  پژوهشگاه 
عهده داشت و هم اکنون رییس بسیج اساتید پژوهشگاه 
وعضو هیات مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران 

است.
معاون  جمله  از  سوابقی  همچنین  ذوالجودی  دکتر 
پژوهشکده  رییس  کشور،  هواشناسی  سازمان  پژوهشی 
اقیانوس شناسی کشور،  هواشناسی، دبیر شورای عالی 
سرپرست  اقیانوسی،  و  جوی  علوم  مرکز  کل  مدیر 
و  بیست  برگزیده  و  مشهد  اقلیم شناسی  پژوهشکده 
پژوهش های  سوم  خوارزمی)رتبه  جشنواره  ششمین 

کاربردی( را در کارنامه خود دارد.
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دکتری  رساله  اولین  از  دفاع 
شناسی زیست  رشته 

شناسی؛  زیست  دکتری  دانشجو  اولین  کوشکی؛  راضیه 
باهنر  شهید  دانشگاه  از  جانوری  فیزیولوِژی  گرایش 
 ،95 ماه  شهریور   27 شنبه  روز  در  نشستی  طی  کرمان، 
تحت  خود  رساله  از  علوم  دانشکده  تئاتر  آمفی  سالن  در 
کودالیس  هسته  ارکسینرژیک  سیستم  نقش  »بررسی  عنوان 
برخی  و  فضایی  یادگیری  و  درد  انتقال  بر  هیپوکامپ  و 

کرد. دفاع  هیپوکامپ«  در  التهابی  عوامل 
به  ماهانی  اسماعیلی  سعید  دکتر  و  نژاد  عباس  مهدی  دکتر 
مشاور  عنوان  به  رئوف  مریم  دکتر  و  راهنما  استادان  عنوان 

کردند.  همراهی  را  وی 
نماینده  عنوان  به  حری  حمیدرضا  دکتر  همچنین 
و  شیبانی  وحید  دکتر  گل،  علی  دکتر  و  تکمیلی  تحصیالت 
حضور  جلسه  در  داوران  عنوان  به  ابولی  پور  ایران  دکتر 

شتند. دا
است:  شرح  بدین  کوشکی  خانم  رساله  از  ایی  خالصه 
شرایط  در  معموال  شناختی  های  توانایی  در  اختالل 
ارکسین   1 گیرنده  تعدیلی  میگردد.اثرات  مشاهده  درد 

دکتری دانشجوی  دفاع 
حسابداری   رشته   

مقطع  در  حسابداری  رشته  دانشجوی  میرزائی،  رضا  حمید 
عنوان  با  خود  رساله  از  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  دکتری 
از  استفاده  با  سهام  پرتفوی  سازی  بهینه  برای  الگویی  »ارائه 

کرد.  دفاع  تکنیکال«  و  بنیادی  های  شاخص 
حیدری  دکتر  و  راهنما  استاد  عنوان  به  پور  خدامی  دکتر 

بودند. مسیر  این  در  وی  راهنمای  مشاور،  استاد  عنوان  به 
خوانیم:  می  رساله  این  در 

بنیادی  تحلیل  و  تجزیه  از  سهام  ارزیابی  حاضر جهت  پژوهش 
مدیریت  قواعد  استخراج  برای  و  گردید  استفاده  تکنیکال  و 
از  بازده  و  ریسک  بهینه  سطح  به  رسیدن  برای  پرتفوی 
و  بازده  ماکزیم کردن  دو هدف  با  دو هدفه  ژنتیک  الگوریتم 

شد. استفاده  ریسک  کردن  مینیم 

و  حافظه  فرآیند  همچنین  و  درد  های  مسیر  بر   )OXIR (
است.  شده  داده  نشان  گذشته  مطالعات  در  یادگیری 

دمی  هسته  در   OXIR نقش  بررسی  منظور  به  مطالعه  این 
دهانی  درد  بر  هیپوکمپ   CA1 ناحیه  و    )VC ( قلو  سه  عصب 
درد  از  ناشی  یادگیری  و  حافظه  اختالل  همچنین  و  صورتی 

نواحی  در   OXIRs درگیری  ارتباط،  همین  در  شد.  انجام 
 2 سیکلواکسیژناز  التهابی  فاکتور  بیان  در  تغییر  بر  فوق 
 )BDNF ( مغز  از  مشتق  نوروتروفیک  فاکتور  و    )2 -COX (

شد. ارزیابی  درد  شرایط  در 

کرمانی دانش آموز 
کشور برتر  پژوهنده    

»بهروز  گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
به عنوان  رفسنجان،  حلی  عالمه  مدرسه ی  دانش آموز  خیام« 
معرفی   95 سال  در  کشور  برتر  پژوهنده ی  دانش آموز 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  محسن بیگی  محمد  دکتر  شد. 
با  خیام«  »بهروز  افزود:  کرمان شهرآن الین، 
پنل های  بازدهی  »افزایش  پژوهش  ارائه ی 
روش های  از  استفاده  با  خورشیدی 
بازیافتی«  مواد  و  ساده 
ن  ا به عنو

شد.  معرفی   95 سال  در  کشور  برتر  پژوهنده ی  دانش آموز 
سال  در  کرمانی  پژوهشگر  دانش آموز  این  کرد:  بیان  وی 
سوم  رتبه ی  پژوهشی،  مختلف  طرح های  ارائه ی  با  نیز،  گذشته 
بود. داده  اختصاص  به خود  را  هفدهمین جشنواره ی خوارزمی 
توسط  کشور  برتر  رتبه ی  کسب  از  هم چنین  محسن بیگی  دکتر 
بردن  »باال  موضوع  با  کرمانی  پژوهنده ی  معلم  سلجوقی«  »سارا 
ابتدایی  دوره ی  اول  پایه ی  دانش آموزان  پیش رفت  انگیزه ی 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  داد.  خبر  ریاضی«  درس  در 
پژوهش سرای  مدیر  خالقی نژاد«  »حمیدرضا  از  گفت:  کرمان 
از  یکی  مدیر  به عنوان  نیز  رفسنجان  )علیه السالم(  محمدباقر  امام 
تجلیل  جشنواره ی  شد.  تجلیل  کشور  منتخب  پژوهش سرای   10
آموزش  وزاری  حضور  با  دانش آموزی  پژوهش  برگزیدگان  از 
شریعتی  دکتر  دبیرستان  در  فن آوری،  و  علوم  و  پرورش  و 

شد. برگزار  تهران 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور78



کیلومتر  هزار   45 اجرای   
نوری فیبر 

فیبر  کیلومتر  هزار   45 اجرای  از  نیرو  وزیر  پارلمانی  معاون 
در  انجم شعاع  رضا  داد.دکتر  خبر  کرمان  استان  در  نوری 
دانشگاه  در  که   95 انرژی  هوشمند  شبکه های  کنفرانس 
کرمان  پیش رفته  فن آوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیلی 
حرکت های  در  همیشه  کرمان  استان  این که  بیان  با  )هایتک( 
استاندار  تالش های  گفت:  است،  بوده  پیشگام  نوآوری  و  نو 
مختلف  حوزه های  در  استان  این  شده  موجب  کرمان 
وی  کند.  ایجاد  کشور  توسعه ی  برای  الگوهایی  و  بدرخشد 
مهمی  موضوع  انرژی،  هوشمند  شبکه های  این که  به  اشاره  با 
راه بخش  از سر  را  موانع  نیرو تالش می کند  است که وزارت 
فن آوری  افزود:  بردارد،  انرژی  تولید  زمینه ی  در  خصوصی 
برداشتن  برای  راه کاری  این که  بر  عالوه  هوشمند،  شبکه های 

برق  صنعت  روی  پیِش  چالش های 
کشور  برای  بی شماری  مزایای  است، 

دارد. به دنبال 
بهره گیری  حوزه ی  انجم شعاع  دکتر 
از  یکی  را  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
فن آوری  کاربردهای  کلیدی ترین 
و  کرد  بیان  هوشمند  شبکه های 
نظام  کلی  سیاست های  در  یادآورشد: 
به عنوان  که  مختلف  بخش های  در 
است،  کشور  باالدستی  سند  باالترین 
انرژی های  توسعه ی  موضوعات  بر 

پارلمانی  معاون  است.  شده  تأکید  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
ششم  برنامه ی  طول  در  است  قرار  کرد:  بیان  نیرو  وزیر 
کشور  الکتریکی  انرژی  از  مگاوات  هزار  پنج  حداقل  توسعه، 
بسیار  جهت گیری  که  شود  تولید  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
که  ظرفیت هایی  به  توجه  با  کرمان  استان  و  است  خوبی 
وی  کند.  ایفا  مهمی  بسیار  نقش  زمینه  این  در  می تواند  دارد، 
انرژی های  توسعه ی  و  مصرف  مدیریت  انرژی،  تلفات  کاهش 

وزارت  سیاست های  ازجمله  را  تجدیدپذیر 
عظیم  منابع  از  استفاده  گفت:  و  دانست  نیرو 

و  فسیلی  سوخت  منابع  حفظ  کشور، 
دالیل  از  زیست،  محیط  از  حفاظت 

انرژی هاست. این  از  استفاده 

کرمان  اول  رتبه ی 
کشور احوال  ثبت  در 

 
ثبت  گفت:  کرمان  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
برنامه ی اجرایی،  زمینه ی  در  کرمان  استان  احوال 
احوال  و  ثبت  ادارت  بین  در  را  کشور  اول  رتبه ی 

است.  کرده  کسب  کشور  سراسر 
مناسبت  به  خبری  نشست  در  زین الصالحین  حسین 
با  خوبی  برنامه های  افزود:  احوال  ثبت  هفته ی 
مقاومتی  اقتصاد  زمینه ی  در  فرهنگی  پیوست های 

داریم.
از  کشور  احوال  ثبت  هفته ی  این که  بیان  با  وی 
هفته ی  امسال  شعار  می شود،  آغاز  دی ماه  سوم 
دولت  استقرار  نوین  احوال  »ثبت  را  احوال  ثبت 
سال ها،  گذشت  از  بعد  افزود:  و  دانست  الکترونیک« 
با  و  شده  الکترونیکی  کرمان  مردم  اسناد  آرشیو 

می شود.  نگه داری  باال  امنیت  ضریب 
هدف  احوال،  ثبت  این که  به  اشاره  با  زین الصالحین 
دنبال  فعالیت   128 و  برنامه   54 با  را  خود  کیفی 
هویت  کارت   182 تنها  قبل  سال  سه  گفت:  می کند، 
هزار   770 به  رقم  این  اکنون  اما  شد،  صادر  هوشمند 

هستیم. جلوتر  ابالغی  برنامه های  از  و  رسیده  نفر 
 100 و  پیشخوان  دفتر   66 از  بیش  کرد:  بیان  وی 
را  احوال  ثبت  فعالیت های  مجوز  پست،  ایستگاه 
این حوزه  در  450 شغل  از  بیش  و  دریافت کرده اند 

است.   شده  ایجاد 
هزار   700 تاکنون،  این که  بیان  با  زین الصالحین 

است،  شده  صادر  استان  در  مکانیزه  شناس نامه ی 
تمام  آینده  سال  تا  برنامه ریزی،  طبق  گفت: 
داده  تحویل  مردم  به  ملی  هوشمند  کارت های 

می شود. 
از  را  پروژه  یازدهم، هفت  دولت  در  کرد:  بیان  وی 
میلیارد   10 از  بیش  سرمایه ی  با  که  کردیم  آغاز  صفر 
می رسند.  بهره برداری  به  نزدیک  آینده ی  در  تومان 
گذشته،  سال  چند  در  داد:  ادامه  زین الصالحین 
کرمان  استان  مختلف  مناطق  در  نمایندگی  چهار 
احوال  ثبت  اداره ی  به زودی  و  شد  راه اندازی 

می رسد. بهره برداری  به  فاریاب  شهرستان 
به  کرمان  استان  تقسیم  به  اشاره  با  زین الصالحین 
کرد:  خاطرنشان  اقتصادی  معین  منطقه ی  هشت 
ستادی  معین  هشت  و  تشکیل  کارگروه  هشت  تعداد 
شهرستانی  کارهای  که  شده  تعیین  کرمان  استان  در 
شورای  هم چنین  می کنند؛  پی گیری  جدیت  با  را 
که  شده  تشکیل  کرمان  استان  در  جمعیت  راهبردی 

می کند. برنامه ریزی   استان  جمعیت  راستای  در 
این که  بیان  با  کرمان  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
هزار   20 مبلغ  ملی،  هوشمند  کارت  صدور  درآمد  از 
هم  تومان  هزار   11 مبلغ  و  واریز  خزانه  به  تومان 
اخذ می شود، گفت:  ارائه ی خدمات  و  برای کارمزد 
به  وجه  تومان  میلیارد   30 مبلغ  گذشته  سال  در 

شد. واریز  دولت  خزانه ی 

استان ازدواج در  6.4 درصدی  رشد 
هشت ماهه ی  در  گفت:  هم چنین  زین الصالحین 
طالق  قبل،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست 
درصد   6.4 ازدواج  و  کاهش  درصد  سه  استان  در 

است. داشته  افزایش 
کشور   9 رتبه ی  کرمان  استان  این که  به  اشاره  با  وی 
برآورد  براساس  افزود:  دارد،  جمعیت  نظر  از  را 

از  نفر  هزار   570 و  میلیون  یک  از  بیش  جمعیت، 
مرد  درصد،   54 معادل  کرمان،  استان  جمعیت 
می دهند.  تشکیل  زنان  نیز  را  درصد   49.6 و  هستند 
نخست  هشت ماه  در  داد:  ادامه  زین الصالحین 
درصد   51 که  شده  ثبت  والدت   4114 سال جاری، 
درصدی   1.5 کاهش  اما  می دهند،  تشکیل  مردان  را 
وی  داشتیم.  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  را  تولد 
اشاره  استان  در  شده  انتخاب  اسم های  فراونی  به 
نام های  تاکنون،  سال جاری  اول  از  گفت:  و  کرد 
در  ترتیب  به  رقیه،  و  نازنین زهرا  فاطمه زهرا،  فاطمه، 
امیرحسین،  ابوالفضل،  امیرعلی،  نام های  و  دختران 
علی و محمد، در بین پسران رتبه های اول را دارند.

مناسبت  به  خبری  نشست  پایان  در  است؛  ذکر  شایان 
در  خبر  عرصه ی  فعاالن  از  احوال،  ثبت  هفته ی 
تجلیل  تقدیر،  لوح  اهدای  با  احوال،  ثبت  حوزه ی 

شد.
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متغیر های  سیاست   
تجدیدپذیر انرژی  توسعه   مانع   

انرژی  توسعه ی  مانع  دولتی،  بخش  متغیر  سیاست های  کرد:  تصریح  کرمان  اتاق  رییس 
طبیب زاده  سیدمهدی  مهندس  است.  شده  ظرفیت  این  از  استفاده  عدم  و  خورشیدی 
تحصیالت  دانشگاه  محل  در   95 انرژی  هوشمند  شبکه های  کنفرانس  به کار  آغاز  آیین  در 
ظرفیت  وجود  به  اشاره  با  )هایتک(  کرمان  پیش رفته  فن آوری  و  صنعتی  تکمیلی 
با  گفت:  موضوع  این  به  پرداختن  اهمیت  و  استان  در  خورشیدی  انرژی  بالقوه ی 
جدی  حمایت های  و  متقاضی  سرمایه گذاران  حضور  سانا،   94 سال  سیاست های  وجود 
کیلووات   100 به  هنوز  استان  در  انرژی خورشیدی  تولید  رابطه، ظرفیت  این  در  استان 
به  نسبت  سال  هر  نیز  تضمینی  خریدهای  زمینه ی  در  حمایت  این که  ضمن  نرسیده؛ 

می شود.  کم تر  قبل  سال 
صندوق  تسهیالت  ارائه ی  اولویت های  از  تجدیدپذیر  نیروگاه های  ساخِت  داد:  ادامه  وی 
منابع  محدودیت  به  توجه  با  پروژه ها  این  مالی  تأمین  برای  اگر  و  شده  خارج  ملی  توسعه ی 
فاینانس های  تضمین  قیدوبندهای  و  خارجی  سرمایه گذاری  فعلی  امکان  عدم  بانکی،  آزاد 
روبه رو  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  محدودیت  با  نشود،  اندیشیده  چاره ای  خارجی، 
فوایدی  باال،  راندمان  و  کم  انرژی  مصرف  با  سیستم هایی  از  استفاده  کرد:  بیان  وی  می شویم. 
برقراری  برای  تالش  صنعت،  در  تکنولوژی  ارتقای  ملی،  اقتصاد  به  کمک  صرفه جویی،  مانند 
مهم  موارد  این  به  پرداختن  نیز  اتاق  رسالت  که  دارد  پی  در  را  برق  مصرف  و  تولید  باالنس 
ساالنه  کرد:  بیان  و  اشاره  کرمان  اتاق  توسط  انرژی  راه  نقشه ی  تهیه ی  به  طبیب زاده،  است.  
که  می شود  هزینه  استان  برق  فاقد  چاه  حلقه  هزار   12 از  بیش  در  گازوئیل  لیتر  میلیون   500
استان  کشاورزی  آب  چاه های  کردن  برقی  ملی،  ثروت  این  رفتن  هدر  از  جلوگیری  برای 
فراهم  انرژی  ذخیره ی  درصد   30 امکان  مهم،  این  شدن  اجرا  با  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در 

می شود. 

می تواند  که  شده  مطرح  اقتصاد  شورای  در  چاه  حلقه  هزار   50 کردن  برقی  این که  بیان  با  وی 
هزار   12 به  نیاز  انرژی  میزان  این  تولید  معمول  به طور  گفت:  کند،  ذخیره  برق  مگاوات   600
میلیارد   500 هزینه کرد  با  می توان  کرمان  استان  در  که  دارد  سرمایه گذاری  ریال  میلیارد 
موارد  این  به  تصمیم گیر  مسئوالن  امیدواریم  که  کرد  ذخیره  انرژی  و  اصالح  را  چاه ها  ریال، 
پیچیده  معادله ی  یک  به  کرمان  اتاق  رییس  کنند.  توجه  بیش تر  انرژی  صرفه جویی  در  واضح 
ثروت  یک  به عنوان  را  برق  ابتدا  ما  کشور  در  کرد:  تصریح  و  اشاره  برق  مصرف  زمینه ی  در 
می کنیم  تصویب  را  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده  تبصره ی  سپس  می فروشیم؛  ارزان  ملی، 
ساده تری  معادله های  و  روش ها  درحالی که  شود؛  مصرف  کم تری  برق  زیان ها،  کاهش  برای  تا 
کرمان  بازرگانی  اتاق  کرد:  بیان  طبیب زاده  دهند.  پاسخ  آن  به  باید  مسئوالن  که  دارد  وجود 
بهبود  و  مردم  رفاه  افزایش  تکنولوژی،  ارتقای  راستای  در  جدید  و  خالقانه  فعالیت های  از 
برای  ایده های خالقانه،  اجرای  و  پرورش  به  بخشیدن  شتاب  و ضمن  محیط کسب وکار، حمایت 

می کند. کمک  محصول  به  آن ها  تبدیل 

مدیره  هیات  انتخاب 
کرمان خرمای  انجمن   

اعضای  و  برگزار  انتخابات  کرمان،  استان  خرمای  انجمن  عادی  عمومی  مجمع  در 
محسن  مجمع،  این  در  شدند.  معرفی  انجمن  این  فعالیِت  جدیِد  دور  مدیره ی  هیات 
سیستانی،  غالم رضا  اکبری،  محمدحسین  فرید،  احمد  بدرآبادی،  حامد  رشیدفرخی، 
به عنوان  عامری،  حسین  و  غضنفری پور  علی رضا  سجادی،  سیدیوسف  عامری،  مصطفی 
علی البدل  اعضای  به عنوان  یزدی پور،  کوروش  و  عزیرآبادی  علی  و  اصلی  اعضای 
اعضای  افزایش  خرما،  انجمن  فوق العاده ی  مجمع  نشست  در  هم چنین  شدند.  انتخاب 
دو  از  نیز،  مدیره  هیات  اعضای  فعالیت  مدت  افزایش  و  نفر   9 به  نفر   7 از  مدیره  هیات 

شد. تصویب  سال  چهار  به  سال 
استان  خرمای  انجمن  گفت:  نشست  این  در  کرمان  و  ایران  خرمای  انجمن  رییس 
به دست  بسیاری  توفیقات  کم بودها،  همه ی  وجود  با  گذشته  سال  چهار  در  کرمان 
پسته ی  میالدی،   2020 سال  تا  می رسد  به نظر  افزود:  رشیدفرخی  محسن  است.  آورده 

را  خرما  بتوان  که  شود  اندیشیده  چاره ای  باید  و  بود  نخواهد  مطرح  دنیا  در  دیگر  ما  کشور 
و  زیاد  حجم  با  پسته  تولید  در  که  همان طور  آمریکا  کرد:  بیان  وی  کرد.  محصول  این  جایگزین 

است. گرفته  پیش  در  را  سیاست  همین  نیز  خرما  برای  می کند،  کار  پایین  تمام شده ی  قیمت  با 
واحد  در  تمام شده  قیمت  کاهش  جز  چاره ای  شرایط  این  در  این که  به  اشاره  با  رشیدفرخی 
آب،  کم بود  جبران  برای  گفت:  نداریم،  آب  بحران  گرفتن  جدی  و  بهره وری  افزایش  سطح، 
بخش  در  نجات  راه  تنها  و  است  شرب  و  صنعت  بخش  به  مربوط  شود،  انجام  نیز  آب  انتقال  اگر 
انجمن  پی گیری های  با  داریم  قصد  داد:  ادامه  وی  است.   موجود  منابع  از  استفاده  کشاورزی، 
 80 به صورت  بانک ها  طریق  از  را  تحت فشار  آب یاری های  مخارج  درصد  صد  بتوانیم  خرما  ملی 
انجمن  رییس  کنیم.  تامین  درصد   10 از  کم تر  بهره ی  با  تسهیالت  درصد   20 و  بالعوض  درصد 
حاضر،  حال  در  گفت:  است،  کشاورزی  بخش  در  آب  مصرف  درصد   93 این که  بیان  با  خرما  ملی 

می مانیم  باقی  فعلی  شرایط  در  کرد،  جبران  را  آن  بتوان  اگر  که  است  درصد   16 منفی  آب  تراز 
موسس  نیز  نشست  این  ادامه ی  در  است.  کشاورزی  در  آب  از  بهینه  استفاده ی  نیز  آن  راه  تنها  و 
کشاورزی  محصوالت  تولید  گفت:  کشور  خرمای  انجمن  اولین  به عنوان  کرمان  خرمای  انجمن 
است.   پردردسر  بسیار  خرما  محصول  تولید  بین  این  در  که  طاقت فرساست  و  سخت  بسیار  کاری 
این  امروز  نیاز  تشکل ها،  قالب  در  خرما  صنعت  فعاالن  بین  در  اتحاد  افزود:  کرمانی  ایرانی  مهدی 
می یابد.  افزایش  نیز  محصول  این  کارایی  و  اجتماعی  سرمایه ی  طریق  این  از  زیرا  است؛  صنعت 
و  تاکید  بودن  منافع جمع  به دنبال  و  تخریب یک دیگر  از  پرهیز  به یک دیگر،  اعتماد  اتحاد،  بر  وی 
ایرانی  باشد.  انجمن  اعضای  همه ی  مدنظر  باید  خرما،  اقتصادی  توسعه ی  مهم  موضوع  کرد:  بیان 
خرما  خبرنامه ی  انتشار  چاپ  تداوم  برای  انجمن  این  اعضای  کرد  درخواست  ادامه،  در  کرمانی 
جایگاه  به  بتواند  بود،  سرآمد  کشور  در  روزی  که  نشریه  این  تا  دهند  انجام  را  الزم  حمایت های 

بازگردد. خود  گذشته ی 
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سالمندی  دوره ی  کرد:  تأکید  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
در  صاد ق زاده  شود.عباس  تبدیل  فردی  نیاز  یک  به  باید 
کرمان  استان  این که  بیان  با  سالمندان  شورای  نشست  سومین 
گفت:  است،  پیشگام  سالمند«  دوست دار  »شهر  طرح  اجرای  در 
وی  کنیم.  تالش  طرح  این  کردن  عملیاتی  زمینه ی  در  باید 
جامعه  در  فعال تری  حضور  باید  سالمندان  این که  به  اشاره  با 
شهرستان  در  سالمندان  پارک  کلنگ زنی  از  باشند،  داشته 
پارک  نیز  کرمان  شهر  در  است  قرار  گفت:  و  داد  خبر  زرند 

شود. بازسازی  سالمندان  توان بخشی 
مکانوتراپی  دستگاه های  یک سری  کرد  پیش نهاد  صادق زاده 
افزود:  وی  شود.  ساخته  پارک ها  در  سالمندان  برای 
برای  هم زمان  نیز  کاردرمانی  کارشناس  یک  باید  حتی المقدور 
و  بدن  فیزیکی  سالمت  به منظور  سالمندان  به  الزم  مشاوره های 

شود. مستقر  سالمندان  پارک  در  آن ها  عضالت  تقویت 
می توانند  سالمندان  گفت:  هم چنین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
پی گیری  را  خود  مشکالت  سالمندی،  کانون های  قالب  در 

صداوسیما،  با  قراداری  طی  افزود:  صادق زاده  کنند. 
وی  شد.  خواهد  پخش  سالمندان  برای  آموزشی  برنامه های 
در  زیبا  جمالت  خلق  برای  استان  هنر  و  قلم  اهل  از  هم چنین 
با  الزم  هماهنگی های  افزود:  و  کرد  دعوت  سالمندی  با  رابطه 
می شود.  انجام  شهر  سطح  در  پیام ها  انعکاس  برای  شهر  شورای 
سالمندان  این که  به  اشاره  با  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  شوند،  دعوت  اجتماع  عرصه ی  به  باید 
صادق زاده  کنند.  مداخله  اجتماعی  مسایل  در  باید  سالمندان 
جوان  نسل  بین  در  باید  سالمندان  تکریم  این که  بر  تأکید  با 
بیماری ها  تغذیه،  زمینه های  در  آموزش  از  شود،  فرهنگ سازی 
خبر  پزشکی  علوم  دانشگاه  هم کاری  با  سالمندان  به  هشدار  و 

داد.

روستاهای          تجمیع  طرح   
پایدار اقتصاد  فاقد 

اقتصاد  و  اقتصادی  توسعه ی  مثلث  دوم  گام  مشترک  جلسه ی  در  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
بخش  زهکلوت  شهر  در  پایلوت  به صورت  پروژه  این  گفت:  جنوب  رودبار  شهرستان  مقاومتی 
آغاز  افزود: حرکت های خوبی در شهرستان رودبار جنوب  اجرا خواهد شد. وی  جازموریان 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  راستای  در  بیش تر  جدیت  و  استمرار  نیازمند  که  شده 

است. 
امام  محوریت  با  جنوب  رودبار  شهرستان  در  موجود  هم دلی  وجود  به  رزم حسینی  مهندس 
توسعه ی  کشاورزی،  روز  دانش  از  استفاده  با  باید  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  معتدل  جمعه ای 
از  بازدیدش  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  شود.  مدیریت  جنوب  رودبار  شهرستان  اقتصادی 
که  رسیدیم  مطلب  این  به  بازدیدها  این  در  کرد:  بیان  زهکلوت  شهر  و  چاه ابراهیم  روستای 
اقتصاد  الگوی  از  باید  راستا  این  در  که  است  اقتصادی  پیش رانان  توسط  کشور  نجات  راه 

کرد. حمایت  بیش ازپیش  غیردولتی  موسسات  هم کاری  و  مقاومتی 
مبنی  مقاومتی  اقتصاد  یک  منطقه  معین  سوی  از  شده  مطرح  مطلب  به  اشاره  با  رزم حسینی 
جسارت  از  باید  گفت:  بود،  خواهند  رودبارجنوب  مردم  من،  رفقای  بهترین  براین که 
سازندگی  قرارگاه  توسط  صحیح،  مدیریت  با  توسعه ای  پروژه های  در  استفاده  برای  مردم 
خاتم،  سازندگی  قرارگاه  این که  به  اشاره  با  شود.وی  استفاده  )صلی اهلل علیه وآله(  خاتم االنبیا 
است،  زده  کلید  کشاورزی  حوزه ی  از  جنوب  رودبار  شهرستان  در  را  خود  اقتصادی  فعالیت 
آن  از  نشان  مطلب  این  و  است  فاجعه  منطقه  در  شیرین  آب  چاه  حلقه  هزار   9 وجود  افزود: 
جمعه  ائمه ی  بنابراین،  است؛  نشده  استفاده  خوبی  به  شهرستان  ظرفیت های  این  از  که  دارد 

کنند. تالش  بیش ازپیش  موضوع  این  فرهنگ سازی  در 
و  جاده  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  روستاها  در  خانوارها  اقتصاد  اصالح  بر  کرمان  استاندار 
نباشد،  چنین  اگر  و  کنند  اداره  را  خودشان  بتوانند  مردم  که  شود  ساخته  مناطقی  در  مدرسه 
و  مطالعه  از  رزم حسینی  می آید.  به وجود  مولد  مهاجرت  زمینه های  زیرساخت ها،  ورود  با 
پروژه  این  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  پایدار  اقتصاد  فاقد  روستاهای  تجمیع  طرح  بررسی 
زهکلوت  شهر  در  پایلوت  به صورت  خاتم  سازندگی  قرارگاه  با  جمع بندی  و  تکمیل  از  پس 
این  اهداف  از  را  روستایی  خانوار  اقتصاد  توسعه ی  وی  شد.  خواهد  اجرا  جازموریان  بخش 
دالوری  و  سلحشوری  و  شیرین  آب  منابع  هم چون  منطقه  ظرفیت های  افزود:  و  دانست  طرح 

است.  نشده  به کارگیری  ثروت  و  درآمد  خلق  در  مردم، 
یادآورشد:  و  کرد  تاکید  جنوب  رودبار  شهرستان  در  حاکم  وحدت  حفظ  بر  کرمان  استاندار 
حضور  بنابراین،  شود؛  استفاده  منطقه  ظرفیت های  همه ی  از  که  است  آن  واقعی  اعتدال 
آینده ی  برای  پشتیبانی  و  سیاست گذاری  زمینه ی  در  می تواند  مناطق  برخی  در  مدیران 

باشد. تاثیرگذار  مناطق 

کرمان  
سالمند«  دوست دار  »شهر 
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به وسیله ی  که  نیرویی  نفر   389 از  گفت:  کرمان  شهر  در  خاتم  پروژه های  مدیر  جانشین 
مهندس  هستند.  غیربومی  نفر  پنج  فقط  شده اند،  گرفته  کار  به  کرمان  در  خاتم  قرارگاه 
در  خاتم  قرارگاه  غیرهم سطح  تقاطع های  از   خبرنگاران  بازدید  حاشیه ی  در  نجفی  موسی 
در  بومی  نیروهای  به  تکنولوژی  انتقال  برای  نیز  غیربومی  نیروی  نفر  پنج  افزود:  کرمان 
کرمان  در  خاتم  قرارگاه  تخصصی  نیروهای  بقیه ی  داد:  ادامه  وی  دارند.  حضور  کرمان 
است. جانشین  30 سال  نیروها  این  متوسط سن  و  دانشگاهی هستند  نخبگان  از  و  بومی، جوان 
بومی  پیمان کاران  از  کرمان  در  خاتم  قرارگاه  داد:  ادامه  کرمان  شهر  در   خاتم  مدیر  
کار  به  مشغول  پروژه ها  در  پیمان کاران  به وسیله ی  نیز  نیرو  نفر   1000 که  کرده  استفاده 
قرارگاه  نیروهای  تعداد  عرشه ها،  نصب  زمان  در  و  کاری  پیک  در  کرد:  بیان  وی  هستند. 
استفاده  اجازه ی  این که  بیان  با  جفی  نمهندس  رسید.  خواهد  نفر   2000 به  کرمان  در  خاتم 
و  خوابگاه  جمله  از  رفاهی  امکانات  تمام  گفت:  نداریم،  را  مجوز  بدون  خارجِی  اتباع  از 
با  وی  است.  شده  فراهم  کارخانه  محل  در  خاتم  قرارگاه  نیروهای  برای  ورزشی  سالن 
در  گفت:  پروژه ها  اجرای  محل  در  زیست  محیط  حفظ  برای  خاتم  قرارگاه  تالش  به  اشاره 
به  مجبور  اگر  و  نکنیم  قطع  را  درختی  هیچ  امکان  حد  تا  می کنیم  تالش  پروژه ها  طراحی 
افزود:  نجفی  کنیم.  استفاده  دیگر  نقاط  در  را  درختان  می کنیم  سعی  باشیم،  درختان  قطع 
و  کاشتیم  کارخانه  محل  در  و  کردیم  منتقل  کارخانه  به  را  امیرکبیر  بولوار  پالم  درختان 
و  کردیم  منتقل  قائم  جنگل  به  خاص  شیوه های  با  را  آزادی  میدان  کاج  کهن سال  درختان 

شدند. کاشته  محل  آن  در 
ساخت  به  کرمان  در  خاتم  قرارگاه  ساخت  دست  در  غیرهم سطح  تقاطع های  کارگاه  رییس 
فقط  در کرمان،  کارخانه  این  و گفت: ساخت  اشاره کرد  در کرمان  قرارگاه  این  کارخانه ی 

شعاع  تا  سگمنتال  حمل  قابلیت  پل سازی،  شیوه ی  این  بلکه  نبوده؛  کرمان  شهر  اجرای   برای 
را  هم جوار  استان های  حتی  و  استان  شهرستان های  تمام  می تواند  و  دارد  را  کیلومتر   250
و  عمران  قبال  در  خاتم  قرارگاه  که  مسئولیتی  براساس  افزود:  نجفی  مهندس  دهد.  پوشش 
راه اندازی  کرمان  در  کارخانه  این  کرمان،  استان  مسئوالن  تدبیر  با  دارد،  کشور  آبادانی 
پل  چهار  ساخت  به  هم چنین  وی  کنیم.  خدمت رسانی  کرمان  استان  کل  به  بتوانیم  تا  شد 
قرارگاه  به وسیله ی  آزادی  میدان  زیرگذر  و  ابوذر  و  خلبان  شهدای  بادپا،  شهید  ولی عصر، 
به  فیروزه،  و  امام جمعه  و  سمیه  شرف آباد،  پروژه  ی  سه  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  در  خاتم 

نشده اند. آغاز  هنوز  کارفرما،  مشکالت  دلیل 
مدفون  وان  به صورت  زیرگذر  این  گفت:  آزادی  میدان  زیرگذر  پروژه ی  درباره ی  نجفی 
زیرگذر  مسقف  قسمت  طول  وی  می شود.  ساخته  کشور  سطح  در  بار  اولین  برای  آب  در 
بیان  پروژه  این  محدوده ی  در  سطحی  آب های  به  اشاره  با  و  دانست  متر   650 را  آزادی 
باید  چون  و  است  متر   6.5 منفی  کرمان  در  شهری  فاضالب  آب های  ایست آبی  سطح  کرد: 
جانشین  کنیم.  کار  آب  داخل  در  متر   3.5 باید  کنیم،  اجرا  متر   10.5 منفی  در  را  سازه  سطح 
پمپاژ  را  سطحی  آب های  می خواستیم  اگر  افزود:  کرمان  شهر  در  خاتم  پروژه های  مدیر 
می کردیم  استفاده  زیادی  پمپ های  از  باید  این که  اول  می شدیم؛  مواجه  مشکل  دو  با  کنیم، 
بود  باال  بسیار  شهری  مدیریت  برای  آن ها  نگه داری  و  تعمیر  و  پمپ ها  خرید  هزینه ی  که 
نجفی  مهندس  کنیم؟  منتقل  کجا  به  را  آب  حجم  این  که  داشت  وجود  پرسش  این  دوم  و 
با  را  منطقه  آن  اکوسیستم  می کردیم،  منتقل  نقطه ای  هر  به  را  آب  حجم  این  اگر  افزود: 
ساختمان های  نشست  امکان  آب،  حجم  این  انتقال  با  این که  ضمن  می کرد؛  مواجه  مشکل 

شد،  که  فنی  بررسی  با  بنابراین،  داد:  ادامه  داشت. وی  نیز وجود  آزادی  میدان  محدوده ی 
اجرا  انقطاع  و  انبساط  درز  هیچ گونه  بدون  آب بند  بتن  با  را  سازه  طول  متر   650 توانستیم 
کرمان  بودن  زلزله خیز  به  اشاره  با  کرمان  شهر  در  خاتم  پروژه های  مدیر  جانشین  کنیم. 
نجفی  کردیم.  استفاده  عمیق  شمع های  از  نیز،  زلزله  مقابل  در  پروژه  استحکام  برای  گفت: 
میدان  شمِع   841 از  تاکنون  که  است  متر   1.5 قطر  به  متر   40 شمع ها  عمق  متوسط  افزود: 
کیلومتر   27 تاکنون،  آزادی  میدان  در  داد:  ادامه  وی  است.  شده  اجرا  شمع   776 آزادی، 
تقاطع های  در  تاکنون  بنابراین،  است؛  شده  اجرا  شمع  کیلومتر   20 نیز  پروژه ها  سایر  در  و 
خاتم  پروژه های  مدیر  جانشین  کرده ایم.  اجرا  شمع  کیلومتر   47 کرمان  شهر  غیرهم سطح 
شدن  باالو پایین  به دلیل  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  خاک  بارپذیری  به  کرمان  شهر  در 
پل ها  روی  تأثیری  زمین،  احتمالی  نشست  تا  کردیم  پیش بینی  به گونه ای  سطحی،  آب های 
در  موجود  پل های  دهنه ی  بلندترین  از  و  متر   60 را  پل ها  دهنه   متوسط  نجفی  باشد.  نداشته 
ستون ها  روی  انتظارها  یک سری  کرمان،  بودن  زلزله خیز  به  توجه  با  گفت:  و  دانست  کشور 
پل ها  عرشه های  بتوانیم  باشند،  داشته  نشست  ستون ها  اگر  تا  گرفته ایم  نظر  در  سرستون ها  و 

کنیم. اجرا  بتنی  بالشتک  ستون ها  روی  و  کرده  بلند  جک  با  را 
این  اجرای  مدت زمان  گفت:  نیز  آزادی  زیرگذر  پروژه ی  تحویل  مدت زمان  درباره ی  وی 
در  اما  است،  ماهه   24 شده،  نصب  پروژه  محل  در  که  روزشماری  و  قرارداد  طبق  پروژه 
از  زودتر  را  آزادی  میدان  زیرگذر  کنند،  عمل  خود  وعده های  به  شهری  مدیران  صورتی 
تاکنون  که  کرده ایم  فازبندی  را  آزادی  پروژه ی  افزود:  نجفی  داد.  خواهیم  تحویل  موعد 
وی  داده ایم.  تحویل  را  استقالل  خیابان  صفر  سطِح  و  آزادی  کنارگذر  جمله  از  آن  فاز  دو 
میدان  دور  صفر  سطح  و  اقبال  خیابان  روبه روی  بهمنیار  خیابان  انتهای  به زودی  داد:  ادامه 
بیان  کرمان  شهر  در  خاتم  پروژه های  مدیر  جانشین  داد.  خواهیم  تحویل  نیز   را  آزادی 
انجام است. مهندس نجفی  با سرعت در حال  پروژه ی آزادی  تمام قسمت های  کرد: کار در 
نیز  پل  این  عرشه ی  قالب ها،  رسیدن  با  گفت:  و  داد  خبر  نیز  ابوذر  پل  زیرسازه ی  ساخت  از 
 13 به  در مجموع  عرشه ها گفت:  قالب های ساخت  درباره ی  نصب خواهد شد. وی  و  ساخته 
پروژه های  مدیر  جانشین  است.  شده  تولید  چرخه ی  وارد  قالب  شش  که  داریم  نیاز  قالب 
کانتینر   15 از  که  می رسید  ایتالیا  کشور  از  باید  هم  قالب  هفت  افزود:  کرمان  شهر  در  خاتم 

است. شده  تخلیه  سیرجان  گمرک  در  صبح  امروز  کانتینر  پنج  عرشه ها،  قالب های 
ولی عصر  پل  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  ولی عصر  پل  زیرسازه ی  ساخت  پایان  به  نجفی  مهندس 
تولید  ظرفیت  هم چنین  وی  است.  شده  آغاز  آن ها  ساخت  که  دارد  سگمنتال   144 به  نیاز 
از  قطعه  هر  تولید  شیوه ی  گفت:  و  دانست  سگمنت   10 روزانه  را  کارخانه  در  سگمنتال 
سگمنتال ها  افزود:  نجفی  است.  منحصربه فرد  قطعه ای  هر  و  متفاوت  بعدی  قطعه ی  با  عرشه 
تحت  سانتی متری   20 قطعه ی  یک  نهایت  در  و  می شوند  نصب  متعادل  شاهین  شیوه ی  به 
سگمنتال  ساخت  تکنولوژی  این که  بیان  با  وی  می شود.  اجرا  پروژه  محل  در  »کلید«  عنوان 
نوع  این  تولید  دقت  گفت:  است،  نشده  اجرا  کشور  از  نقطه  هیچ  در  تاکنون  کرمان،  در 
مدیر  جانشین  باشد.  داشته  میلی متری  یک  خطای  نباید  حتی  که  باالست  آن قدر  سگمنتال 
اشاره  کرمان  در   خودمتراکم  بتن  از  استفاده  به  هم چنین  کرمان  شهر  در  خاتم  پروژه های 
بتن  مترمکعب  هزار   140 تهران،  در  صدر  پل  در  فقط  تاکنون  خاتم  قرارگاه  گفت:  و  کرد 
بتنی  مترمکعب  هزار   300 از  نیز  کرمان  در  افزود:  نجفی  است.  کرده  استفاده  خودمتراکم 
ادامه  وی  است.  خودمتراکم  بتن  مترمکعب  هزار   200 شود،  استفاده  پروژه ها  در  باید  که 
پروژه های  مدیر  جانشین  دنیاست.  روز  تکنولوژی  و  دوامی  نوع  از  بتن  این  مقاومت  داد: 
بتن  در  اما  است،  مطرح  مقاومت  شاخِص  بتن ها،  دیگر  در  کرد:  بیان  کرمان  شهر  در  خاتم 
عمر  افزود:  است.نجفی  سازه  عمر  است،  مطرح  آن چه  و  شده  پاس  مقاومت  شاخص  دوامی، 
و  جوی  مسایل  مقابل  در  آن  نفوذپذیری  و  سال   400 تا   300 بین  دوامی،  بتن  با  سازه های 

است. کم  بسیار  اسیدی 

استفاده 
از فناوری روز در 

تقاطع های غیرهم سطح 
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ریاست  نهاد  کل  معاون 
اقتصادمقاوتی  گفت:  جمهوری 

و  برنامه ها  همه  سرلوحه 
و  اقتصادی  فعالیت های 

دکتر  است.  کشور  تولیدی 
از  بازید  از  پس  بانک  مرتضی 
دولت  اظهارداشت:  تهران  در  شهری  جامع   مدیریت  المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین 
می  حمایت  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  اهداف  و  داخلی  تولید  از  جانبه  همه  صورت  به 

. کند
تولیدی  فعالیت های  سرلوحه  مقاوتی  اقتصاد  افزود:  جمهوری  ریاست  نهاد  کل  معاون 
فراهم  تولیدکنندگان  برای  را  شرایط  همه  تا  داریم  تالش  ما  و  است  کشور 
مقاوتی  اقتصاد  جهت  در  مشکالت  و  مسائل  کمترین  با  آنها  تا  کنیم 

بردارند. گام 
به حدود  42 درصد  از  و کاهش آن  تورم  مهار  این که  بیان  با  وی 

اگر  نبود  مشخص  کرد:  بیان  است،  بزرگ  اقدام  یک  درصد   10
چگونه  کشور  وضعیت  امروز  می شد،  طی  گذشته  مانند  تورم  مسیر 

نهاد  کل  معاون  می بردند.  سر  به  زندگی  از  وضعی  چه  در  مردم  و  بود 
توجه  و  داخلی  منابع  بر  تکیه  با  تورم  مهار  کرد:  تأکید  جمهوری  ریاست 

است،  رهبری  معظم  مقام  حق  به  خواسته  که  مقاومتی  اقتصاد  کلیدی  شعار  به 
است. شده  محقق 

 3 به  یازدهم  دولت  کار  ابتدای  در   6 منفی  از  کشور  اقتصادی  رشد  کرد:  تصریح  وی 
یازدهم است.  برای دولت  بزرگ  افتخار  این یک  و  پایان سال گذشته رسید  درصد در 
میلیارد  هزار   5 از  بیش  گذشته  دولت  در  حرکت  یک  در  تنها  داد:  ادامه  بانک  دکتر 
پارس  گازی  میدان  برای  مشارکت  اوراق  صورت  به  بانکی  مسستقیم  منابع  از  تومان 
می رسد.  فرا  اوراق  این  سررسید  موعد  خرداد  ابتدای  و  است  شده  هزینه  جنوبی 
حرکت  سه  عنوان  به  رونق  و  رشد  تورم،  مهار  از  جمهوری  ریاست  نهاد  کل  معاون 
اقتصادی،  رشد  ایجاد  و  تورم  مهار  از  پس  گفت:  و  برد  نام  یازدهم  دولت  کلیدی 

است. اقتصاد  در  و  تولید  در  رونق  ایجاد  دنبال  به   94 سال  در  دولت 
تزریق  با  توانستیم  گذشته،  سال  اقتصدای  مشکالت  با  و  بهداشت  حوزه  در  افزود:  وی 
خدمات  سطح  ارتقاء  شاهد  بهداشت،  وزارت  به  گذشته  سال  در  تومان  میلیارد  10هزار 
با  شهری  مدیریت  جامع  المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین  باشیم.  حوزه  این  در  رسانی 
دستگاه های  و  سازمان ها  همچنین  و  خارجی  و  داخلی  شرکت  ده ها  مشارکت  و  حضور 
حال  در  تهران  المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمی  محل  در  شهری،  حوزه  مختلف 

است. برگزاری 
نوین  و  جدیدترین  خارجی  شرکت   10 و  داخلی  شرکت   140 از  بیش  نمایشگاه  این  در 
حوزه  در  خود  تولیدات  و  دستاوردها  دیگر  و  آالت  ماشین  ها،  دستگاه  صنایع،  ترین 

اند. کرده  ارائه  را  شهری  خدمات  و  شهری  مدیریت 
آلمان،  سوئد،  هلند،  کشورهای  از  شرکت هایی  داخلی،  شرکت های  کنار  در 

است  گفتنی  دارند.  مشارکت  و  حضور  ژاپن  و  ترکیه  چین،  اتریش،  هند، 
معاونت  جمله  از  متفاوتی  مدیدیتی  سوابق  بانک  مرتضی  دکتر  که 

دارد. پرونده  در  را  کرمان  استانداری  و  خارجه  وزرات 

گفتمان  و  فرهنگ  که  کنیم  کاری  باید  گفت:  کرمان  استاندار 
برای  ببینند  مردم  و  شود  بازار  و  کوچه  وارد  مقاومتی،  اقتصاد 

دهند.  انجام  می توانند  چه کاری  خود  کسب وکار  وضع  بهبود 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  نشست  در  رزم حسینی  علی رضا 

برای  را  مردم  مقدس  دفاع  دوران  در  که  همان گونه  افزود:  کرمان  استان 
به  مقاومتی  اقتصاد  که  کنیم  کاری  باید  هم  امروز  می کردیم،  تجهیز  کشور  از  دفاع 

شود. تبدیل  غالب  فرهنگ 
اجرایی  دستگاه های  تمام  است  موظف  استانداری  عمومی  کردروابط  بیان  وی 
کرمان  مرکز  صداوسیمای  به  می دهند،  انجام  را  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  که 
انجام است. استان در حال  تا مردم مطلع شوند چه کارهای بزرگی در  معرفی کند 
استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسات  که  شود  داده  ترتیبی  کرد:  پیش نهاد  وی 
جریان  در  تمام  صداقت  با  مردم  تا  شود  پخش  ملی  رسانه ی  از  کامل  به صورت 

بگیرند. قرار  جلسات  کار 
یک  باید  کرد:  تأکید  نیست،  سیاسی  مقاومتی،  اقتصاد  این که  بیان  با  رزم حسینی 
استان  اقتصاد  وارد  را  خود  پول های  و  شوند  متوجه  مردم  و  کنیم  ایجاد  فرهنگی  موج 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای  در  استان  دستگاه های  بیش ازپیش  هم کاری  بر  تاکید  با  وی  کنند. 

کنند. هزینه  استان  داخل  را  منابع  آن  دارند،  مازاد  مالی  منابع  که  دستگاه هایی  گفت: 
ادامه  کنیم،  حذف  را  استان  ظرفیت های  نباید  این که  بر  تاکید  با  رزم حسینی 

اضافه  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  به  دارند،  نیاز  گاز  به  که  پروژه هایی  داد: 
کند. تامین  را  پروژه ها  این  گاز  شود  متعهد  گاز  شرکت  و  شوند 

مقاومتی« »اقتصاد 
امور سرلوحه   

فرهنگ ترویج 
مقاومتی اقتصاد   
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سلیمانی  سردار  رمزگشایی 
انقالب رهبر  چفیه   از 

که  قضائیه  قوه  بسیج  فرماندهان  سراسری  گردهمایی  سومین  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
داشت:  اظهار  بسیج  هفته  رسیدن  فرا  تبریک  با  شد،  برگزار  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  در 
قابل  جایگاه  می کنند،  فعالیت  قضاییه  قوه  در  که  افرادی  تمام  است.  راحل  امام  هدیه  بسیج 

است.  افتخار  اسالمیقابل  جمهوری  نظام  برای  قضایی  دستگاه  و  دارند  احترامی 
بود،  بسیج  فرهنگ  ظهور  مقدس  دفاع  و  است  مقدس  دفاع  بسیج،  بارز  نماد  اینکه  بیان  با  وی 
استفاده  از چفیه  رسمی  تمام جلسات  در  نظام  مقام  باالترین  امروز  فضای  در  بینیم  می  ما  افزود: 
معرفت  بسیج  به  که  افرادی  تمام  به  است  تذکر  یک  چفیه  این  و  است  بسیج  نماد  که  می کند 
لذا  این چفیه دور گردن رهبری یک تذکر است،  و  ندارند  معرفت  بسیج  به  دارند و کسانی که 
تر  مهم  اما  است،  بسیج  نام  به  سازمان  یک  امروز  و  کرد  عملی  ظهور  یک  بسیج  مقدس  دفاع  در 
و  مشاغل  و  سنین  و  صنوف  ی  همه  که  است  کانونی  بسیج  دلیل  همین  به  است.  بسیج  فرهنگ 
امام  که  است  ای  طیبه  شجره  این  و  است  بسیج  ویژگی  این  و  داده  جای  خود  در  را  طوایف 

آن را کاشت و رهبری آن را رشد داد. 
آن  و  است  جنگ  به  مربوط  بسیج  اثر  یک  بینیم  می  بسیج  در  عینی  اثر  پنج  ما  داد:  ادامه  وی 
این  اما  دارد  وجود  ها  جنگ  تمام  در  پیروزی  که  بگوییم  توانیم  می  است،  جنگ  در  پیروزی 
داشته  ایمان  خدا  به  تنها  و  باشد  نداشته  وابستگی  دنیا  تمام  در  ملتی  که  است  بزررگی  پیروزی 
تجربه  را  مقدس  دفاع  دوران  که  :کسانی  یادآورشد  ادامه  در  قدس  سپاه  فرمانده  باشد. 
فرهنگی  چون  نداشت  وجود  خستگی  و  درد  احساس  دوران  آن  در  می گویند  کرده اند 

جنگ  در  بستی  بن  کرد.  نمی  ایجاد  را  خستگی  این  داشت،  وجود  مقدس  دفاع  سطح  در  که 
داشت  وجود  مقدس  دفاع  دوران  در  ناب  دین  عملی  عرفان  و  عملی  نداشت.اخالق  وجود 
و  استاد  جایگاه  آن  در  که  کرد  تبدیل  دانشگاه  یک  به  را  مقدس  دفاع  بسیجی  فرهنگ  این  و 

بود.  استثنایی  دوره  یک  و  نداشت  وجود  شاگردی 
این  در  دارد  جا  و  است  دینی  ضرورت  یک  و  ملی  وظیفه  یک  بسیج  داشت  افزود:گرامی  وی 
خودمان  های  آورد  دست  ما  پیروزی،  نقطه  به  رسیدن  زمان  در  هم  آن  و  فتنه  از  پر  دوران 
نگاه  این  اگر  افزود:  قدس  سپاه  فرمانده  است.  ظلم  یک  که  نکنیم؛چرا  تضعیف  را  بسیج  یعنی 
که  اخالقی  باید  هستند  بسیجی  که  است.کسانی  شده  ضعیف  ما  دین  شد  ضعیف  ما  در  بسیجی 
زبان  باکری سردار ترک  احیاء کنند،اخالقی که مهدی  در دفاع مقدس وجود داشت در خود 
این  محمد  آل  و  محمد  حق  به  خداوند  کرد:  تصریح  سلیمانی  سردار  داشت.  مقدس  دفاع 

کند. حفظ  جامعه  در  را  بسیجی  فرهنگ 

کرمان اتاق  حمایت 
تراموا پروژه   از   

می کنیم. و حمایت  استقبال  تراموای شهری کرمان  پروژه ی  اجرای  از  اتاق کرمان گفت:  رییس 
این  آلمانی  سرمایه گذار  با  نشست  در  طبیب زاده  سیدمهدی  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
افزایش  استان،  به  جدید  تکنولوژی  انتقال  در  می تواند  پروژه  این  اجرای  این که  بیان  با  پروژه، 
تاثیر  زیست  محیط  حفظ  و  سوخت  مصرف  کاهش  شهری،  ترافیک  کاهش  مردم،  رفاه  سطح 
توریست  جذب  برای  جامعی  و  گسترده  برنامه ی  کرمان  شهر  گفت:  باشد،  داشته  به سزایی  مثبت 
تراموای  مانند  مدرن  زیرساخت های  به  توجه  مهم،  این  تحقق  نیازهای  از  یکی  و  دارد  خارجی 
احتمالی در  مشکالت  رفع  برای  را  اتاق کرمان همه ی تالش خود  دلیل  به همین  است که  شهری 

داد. خواهد  انجام  پروژه،  این  اجرای 
خبر  پروژه  این  از  استان  مسئوالن  حمایت  جلب  برای  کرمان  اتاق  تالش  از  طبیب زاده  مهندس 
موفقیت  و  رقابت  حضور،  اصلی  شرط  کرد:  بیان  و  اشاره  آن  اجرای  محدودیت  چند  به  و  داد 
مدل  به  رسیدن  با  باید  نیز  پروژه  این  مورد  در  که  است  مالی  تامین  کرمان  و  ایران  اقتصاد  در 
تامین  در  کرد  سعی  باید  داد:  ادامه  وی  رسید.  تفاهم  به  آن  مالی  تضمین  روی  بر  جدیدی 
این  در  که  شود  استفاده  کرمان  تولیدات  از  حدامکان  تا  طرح  این  نیاز  مورد  امکانات  و  ابزار 
به  خطاب  طبیب زاده  کرد.  اشاره  استان  در  کابل  و  برق  تابلوی  بهترین  تولید  به  می توان  رابطه 
روابط  استحکام  و  ادامه  به  می تواند  پروژه  این  خوب  اجرای  این که  بیان  با  آلمانی  سرمایه گذار 
مشترک  هم کاری  با  بندرعباس  تهران-  مسیر  در  دیگری  ریلی  طرح  افزود:  کند،  طرف کمک  دو 
در  می توان  که  است  بررسی  حال  در  بندرعباس  و  کرمان  یزد،  اصفهان،  قم،  تهران،  اتاق های 

برد. سود  آلمانی  سرمایه گذار  این  هم کاری  از  طرح  این 
کرمان  برای  شهری  قطار  گفت:  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نشست  این  ادامه ی  در 
در  خشک  سرمای  و  تابستان  در  خشک  گرمای  دریا،  سطح  از  شهر  این  خاص  ارتفاع  به دلیل 
قرار  نظر  مد  را  مسأله  این  سرمایه گذاران  و  باشد  داشته  ویژه ای  طراحی  باید  غیره  و  زمستان 
برای حمایت جدی  با شهردار کرمان، آمادگی  نشستی  ادامه داد: در  اردکانی  دهند. علی شمس 

امیدواریم  که  شد  اعالم  پروژه  این  اجرای  از 
بیان  وی  کرد.   آغاز  را  آن  بتوان  به زودی 
دالر  میلیارد  چهار  اقتصاد  شورای  در  کرد: 
شهری  قطار  و  مترو  حمل ونقل  پروژه های  برای 
نیمی  که  رسیده  تصویب  به  ایران  شهر   10 در 
به  مربوط  آن  مابقی  و  تهران  به  مربوط  آن  از 
قرار  اولویت  در  نیز  کرمان  و  شهرهاست  سایر 
توسعه ی  شرکت  مدیرعامل  دارد.هم چنین 

پیش  سال  دو  از  شرکت  این  گفت:  نشست  این  ادامه ی  در  )تحرک(  کامیاب  ریلی  حمل ونقل 
کرمان  استان  بر  تمرکز  با  برون شهری  و  درون شهری  ریلی  زیرساخت های  راه اندازی  هدف  با 
تراموای  راه اندازی  بر  مبنی  با شهرداری کرمان  را  تفاهم نامه ای  قبل  از یک سال  تاسیس شد که 

است. کرده  امضا   BOTصورت به  کرمان  شهر 
که  شد  این  نتیجه  سرانجام  و  انجام  رابطه  این  در  الزم  پی گیری های  افزود:  سعید  امیرحسین 
قطارها  و  مترو  تراموا،  موتورهای  نیرومحرکه،  تولیدکننده  )فویت(  جهانی  معتبر  شرکت  یک  از 
تهران  به  شرکت  این  مدیره  هیات  اعضای  کرد:  بیان  وی  شود.   دعوت  ایران  در  حضور  برای 
عامل  بانک  به عنوان  گردشگری  بانک  نهایت  در  و  برگزار  رابطه  این  در  نشست هایی  آمدند، 
می کند،  کار  برق  با  کرمان  شهر  برای  مدنظر  شهری  تراموای  کرد:  بیان  سعید  شد.  معرفی  پروژه 
با محیط زیست است.  احتیاج به کابل ندارد، در هر ایستگاه شارژ می شود و بدون صدا و سازگار 
شاسی های  و  محورها  موتورها،  که  چینی  شرکت  یک  با  آلمان  فویت  شرکت  داد:  ادامه  وی 

شد. خواهد  انجام  چینی  شرکت  از  ما  خرید  واقع  در  و  دارد  هم کاری  می سازد،  را  تراموا 
اگر  گفت:  بود،  خواهد  خارجی  فاینانس  کمک  با  پروژه  این  اجرای  این که  به  اشاره  با  وی 
ارتباط  آن  هنوز  زیرا  بود؛  بر  زمان  کار  دهیم،  انجام  آلمانی  شرکت  با  را  کار  همه  می خواستیم 
نتیجه  به  سریع تر  این که  برای  و  نشده  برقرار  اروپایی  بانک های  و  آلمانی  شرکت های  با  الزم 
در  کرمان  شهر  تراموای  افزود:  سعید  کرد.  خواهیم  استفاده  شرکت  دو  مشارکت  از  برسیم، 
 18 طول  به  آن  اول  مسیر  که  می شود  راه اندازی  مسیر  دو  در  و  کیلومتر   28 طول  به  مجموع 
کیلومتر   10 طول  به  دوم  مسیر  و  )عجل اهلل فرجه(  صاحب الزمان  مسجد  تا  فرودگاه  از  کیلومتر 
تا  فرودگاه  ایستگاه های  اول  فاز  در  که  شده  شناسایی  نور  پیام  دانشگاه  تا  چمران  دانشگاه  از 
 10 پروژه گفت:  این  اجرای  آغاز  زمان  مورد  است.  وی در  نظر  مد  میدان شهدای شهر کرمان 
اجرای   ،96 سال  آغاز  از  قبل  داریم  قصد  و  می شود  راه اندازی  ماهه   18 طرح  ابتدایی  کیلومتر 

شود. محقق  امیدواریم  که  کنیم  آغاز  را  پروژه 
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» تاالر شهر« 
 بزرگ تر از »خانه ی شهر«

شورا  میدان  به  مربوط  طرح  قالب  در  شهر  خانه ی  گفت:  کرمان  استاندار  عمرانی  فنی  معاون 
سیف الهی  ابوالقاسم  مهندس  ندارد.  استانداری  جدید  ساختمان  به  ربطی  و  می شود  بازسازی 
مدیران  از  جمعی  و  شهردار  فرماندار،  وی،  معاونان  حضور  با  که  جلسه ای  در  امروز  بعدازظهر 
برگزار  خاتم  قرارگاه  محل  در  کرمان  شهری  پروژه های  از  بازدید  از  پس  استانی  و  شهری 
همیاری های  سازمان  اختیار  در  کرمان  شهر  در  قدیمی  خانه ی  هفت  این که  به  اشاره  با  شد، 
سازمان،  این  بین  امروز  که  سه جانبه ای  تفاهم نامه ی  براساس  گفت:  گرفته،  قرار  شهرداری 
می شود،  امضا  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  و  نصر  جهاد  شرکت 
تا  گردشگران  اقامتی  مراکز  به عنوان  تاریخی  خانه های  این  از  استفاده  و  مرمت  بازسازی، 

شد. خواهد  انجام  آینده  سال  اردی بهشت ماه 
تولیدی  مرکز  به عنوان  خانه  یک  و  گردشگران  اقامت  برای  خانه  شش  تعداد  داد:  ادامه  وی 
عمرانی  فنی  معاون  رسید.  خواهد  بهره برداری  به  فرش  و  دستی  صنایع  دائمی  نمایشگاه  و 
اساسی  کار  باید  کرمان  ترافیک  مساله ی  حل  برای  این که  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
طرح  اجرای  و  طراحی  لزوم  بر  استاندار  تاکید  به  توجه  با  گفت:  شود،  انجام  زیربنایی  و 
پلیس  و  شهرداری  ترافیک،  شورای  مدیریت  با  طرح  این  کرمان،  شهر  ترافیک  سامان دهی 
با  انجام شده و  راهنمایی و رانندگی و هم کاری ارگان های ذی ربط شهر کرمان ظرف یک ماه 

زمان بندی  باید  طرح  این  کرد:  خاطرنشان  سیف الهی  مهندس  شد.  خواهد  اجرا  طرح،  تصویب 
اشاره کرد  شهر هم  خانه ی  بازسازی  به طرح  باشد. وی  دقیق  همیاران آب  مانند طرح  و  داشته 
و  شهرداری  قبلی  دوره های  در  که  شورا  میدان  به  مربوط  طرح  قالب  در  شهر  خانه ی  گفت:  و 
استانداری  جدید  ساختمان  به  ربطی  و  می شود  بازسازی  و  تخریب  شده،  تصویب  شهر  شورای 

شود. اجرا  باید  و  ندارد 
فعلی  شهر  خانه ی  محل  در  کرمان  شهر  تاالر  داد:  ادامه  کرمان  استاندار  عمرانی  فنی  معاون 
در  طرح  این  افزود:  سیف الهی  شد.   خواهد  ساخته  مجهزتر  و  بزرگ تر  و  مدرن  قالبی  در 
شهر  گردشگری  محور  در  بزرگی  بسیار  طرح  که  می شود  اجرا  گفت وگو  میدان  طرح  قالب 

است. کرمان 

ماند رییس  مشرفی  مهندس 
 

انتخاب  شورا  این  رئیس  عنوان  به  را  مشرفی  اکبر  علی  بار  دومین  برای  کرمان  شهر  شورای  اعضاء 
نماینده  و  شورا  این  اعضاء  تمامی  حضور  با  کرمان  شهر  شورای  رئیسه  هیئت  انتخابات  کردند. 
محمد  االسالم  حجت  مویدی،  اهلل  فتح  مشرفی،  اکبر  علی  مهندس  شد.  برگزار  کرمان  فرمانداری 
ربانی  االسالم  حجت  انصراف  با  شدند.  کاندید  شورا  ریاست  برای  جوانمرد  کمال  دکتر  و  ربانی 
رئیس  رای  هشت  با  مشرفی  نهایت  در  و  یافت  ادامه  باقیمانده  کاندید  دو  بین  رقابت  جوانمرد  و 

شد.  کرمان  شهر  شورای 
و  منصوری  علی  شد.  انتخاب  کرمان  شهر  شورای  رئیس  نائب  عنوان  به   12 با  مویدی  همچنین 
رای   11 با  جعفری  یوسف  که  شدند  کاندید  شهر  شورای  داری  خزانه  برای  هم  جعفری  یوسف 
شورا  منشی  عنوان  به  زاهدی  صدیقه  خانم  رای   15 با  همچنین  شد.  انتخاب  سمت  این  برای 
کاندید  شهر  شورای  سخنگویی  برای  جوانمرد  دکتر  و  ربانی  االسالم  حجت  ادامه  در  شد.  انتخاب 

شد. انتخاب  رای  هشت  با  ربانی  االسالم  حجت  که  شدند 

علمی تخلفات  بودن  توجیه  قابل  غیر 
حدود   1395 سال  بودجه  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
اما هنوز یک ریال هم پرداخت نشده است. 7 هزار میلیارد تومان به پژوهش تخصیص داه شده، 
بیان  ضمن  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  خبر  مرکز  با  گفتگو  در  زاهدی  مهدی  محمد  دکتر 
عالی  شورای  در  هم  مورد  این  در  افزود:  علمی،  های  سرقت  موضوع  به  اشاره  با  و  مطلب  این 
دکتر  است.  بررسی  دست  در  هایی  برنامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  هم  و  فرهنگی  انقالب 
اخیرا  علمی  های  سرقت  و  تخلفات  این  با  مقابله  برای  البته  داد:  ادامه  زاهدی  مهدی  محمد 
انقالب  عالی  شورای  عضو  است.  کرده  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  را  ای  الیحه  هم  دولت 
شده  مقرر  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  با  شده  حاصل  توافق  اساس  بر  گفت:  فرهنگی 
آموزش  و  درمان  و  بهداشت  تحقیقات،  و  آموزش  کمیسیون  اعضای  از  متشکل  مشترکی  کمیسیون 
گفت:  زاهدی  دکتر  شود.  تشکیل  موضوع  این  دقیق  بررسی  برای  قضائی  و  حقوقی  و  پزشکی 
دیگر  که  شود  تدوین  نحوی  به  مقررات  موضوع،  جوانب  همه  جامع  بررسی  با  تا  امیدواریم 
بزرگ  از  انگیزه  و  هدف  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  وی  نباشیم.  کشور  در  علمی  تخلفات  شاهد 

اتفاق  علمی  تخلفات  برخی  نمایی 
منکر  کسی  البته  افزود:  افتاده 
شود  توجه  باید  ولی  نیست  تخلف 
مورد  که  ای  مقاله   58 تعداد  که 
با  مقایسه  در  رگرفته  قرا  تشکیک 
اعم  غربی  کشورهای  در  که  آنچه 
زمینه  این  در  اروپا  و  آمریکا  از 
است  ناچیز  بسیار  افتد،  می  اتفاق 
فقط  ها  گزارش  و  آمار  در  ولی 
در  افتاده  اتفاق  احتمالی  تخلفات 
شود.  می  نمایی  بزرگ  کشورمان 

 )nature  ( »نیچر«  مجله  شیطنت  قطعا  فضا  این  در  داد:  ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  عضو شورای 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  است.  گرفته  صورت  سیاسی  هدف  با 
یک  حداقل  قانون  طبق  باید  گفت:  هم  کشور   پژوهش  بودجه  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در 
شاهد  متاسفانه  اما  یابد،  اختصاص  تحقیقات  و  پژوهش  به   )GDP ( داخلی  ناخالص  تولید  درصد 

باشد. داشته  را  الزم  تدبیر  خصوص  این  در  رود  می  انتظار  دولت  از  و  نیستیم  موضوع  این 
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در  را  پلیس  جامعه محوری  رویکرد  می کنیم  سعی  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کنیم.  تقویت  مختلف  بخش های 

ناجا  هفته ی  از  روز  دومین  در  مشترک  صبحگاه  آیین  در  بنی اسدی فر  رضا  سردار 
کرمان  استاندار  و  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  که 
نیروی  هفته ی  شعار  گفت:  ناجا  هفته ی  گرامی داشت  با  شد،  برگزار 

و  امنیت  برای  »همه باهم  سال جاری  در  انتظامی 
است. شده  انتخاب  آرامش« 

تأثیرپدیری  با  انتظامی  نیروی  هفته ی  در  کرد:  بیان  وی 
متمرکز  به صورت  را  برنامه هایی  انقالب  معظم  رهبر  فرامین  از 

در  کشور  پیش رفت  و  رشد  آن ها  در  که  کرده اند  ابالغ  ناجا  از 
است. تاکید  مورد  مختلف  ابعاد 

ایجاد  با  باید  گفت:  امنیت  تولید  در  مردم  نقش  به  اشاره  با  وی 
ایجاد  تولید،  در  مردم  مشارکت  زمینه ی  مختلف،  کارهای  و  ساز 
قابلیت های  از  استفاده  بنی اسدی فر  کنیم.  ایجاد  را  امنیت  حفظ  و 
مردم  به  منطقی  و  مطلوب  عملکرد  ارائه ی  و  مردم نهاد  سازمان های 
سطح  ارتقای  گفت:  و  برشمرد  ناجا  اهداف  جمله  از  را  شریف 
در  امنیت  احساس  سطح  ارتقای  و  انتظامی  نیروی  سرمایه های 
اشاره  با  وی  هستند.  انتظامی  نیروی  کلی  اهداف  از  مردم،  بین 
اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  سال  عنوان  با  سال جاری  نام گذاری  به 
نیروی  در  هزینه ها  کاهش  و  صرفه جویی  مالی،  انضباط  گفت:  عمل«  و 

است. توجه  مورد  ناجا  در  سال جاری  شعار  مبنای  بر  انتظامی 
فرهنگ  ترویج  گفت:  محرم  ماه  فرارسیدن  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
در  عاشورا،  دهه ی  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  )علیه السالم(  حسینی  حماسه ی  و  عاشورا 

می شود.  دنبال  انتظامی  نیروی  هفته ی  برنامه های 
مختلف  بخش های  در  را  پلیس  جامعه محوری  رویکرد  می کنیم  سعی  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  مردم  گرایش  قانون مداری،  شهروندی،  حقوق  رعایت  توسعه ی  و  کنیم  تقویت 
امنیت  حوزه ی  در  امنیت ساز  خیران  ورود  با  مرتبط  امور  در  به ویژه  داوطلبانه  مشارکت های 

است. تاکید  مورد 
استان  در  امنیت ساز  خیران  فعالیت  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده   

توجهی  قابل  کمک های  و  خدمات  کرمان  استان  مردم  و  خورده  کلید  کرمان 
نیروی  ساعی  کارکنان  از  مراسم  این  پایاین  در  است؛  گفتنی  کرده اند.  ارائه 

شد. تجلیل  شهدا  خانواده ی  و  آزادگان،  جانبازان،  انتظامی، 

ایران مطلوب  امنیت 

دشمناِن  تالش های  همه ی  علی  رغم  گفت:  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بسیار خوب  امنیت  ما در  امروز  ایران،  ناامن کردن کشور جمهوری اسالمی  بشریت در  و  دین 

می بریم.  سر  به  مطلوبی  و 
با  که  ناجا  هفته ی  از  روز  دومین  در  مشترک  صبحگاه  آییین  در  جعفری  سید یحیی  آیت اهلل 
ناجا  هفته ی  تبریک  ضمن  شد،  برگزار  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  کرمان  استاندار  حضور 
زمانی  تا  و  بود  نخواهد  مفید  جامعه  برای  نباشد،  برخوردار  جسم  سالمتی  از  انسان  اگر  گفت: 

باشیم. برخوردار  جسم  سالمتی  از  که  کنیم  خدمت  اسالمی  جامعه ی  به  می توانیم 
به  اگر  که  شده  داده  دستوراتی  اسالم  مقدس  شرع  در  سالمتی  تأمین  برای  کرد:  بیان  وی 

می شود.  تضمین  ما  سالمت  کنیم،  عمل  آن ها 
مبین  دین  در  زیادی  تاکیدات  نیز  ما  اخالق  و  روان  روح،  سالمت  برای  این که  بیان  با  وی 
و  است  بشری  جوامع  همه ی  مهم  مسایل  از  یکی  امنیت  مسأله ی  گفت:  است،  شده  اسالم 

دارد. وجود  مطلوب  نحو  به  امنیت  این  ایران  کشور  در  خوش بختانه 
همه ی  تالش  حاصل  را  موجود  امنیت  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امنیتی  نظر  از  مطلوبی  وضعیت  در  امروز  گفت:  و  دانست  ذی ربط  نهادهای  و  مسلح  نیروهای 

می بریم. سر  به 
محرم  ماه  نخست  هفته ی  گفت:  محرم  ماه  فرارسیدن  به  اشاره  با  جعفری  آیت اهلل 
امیدواریم  که  شده  نام گذاری  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  هفته ی  به عنوان 

آورند. عمل  به  را  بهره برداری  و  استفاده  حداکثر  بابرکت  ایام  این  از  همه 

می شود،  تشکیل  )علیه السالم(  شهیدان  ساالر  نام  به  که  مجالسی  در  باید  کرد:  خاطرنشان  وی   
بهترین  )علیه السالم(  مکتب حسینی  از  امیدواریم  و  کنیم  قدرت خود شرکت  و  توان  اندازه  به 

بگیریم. فرا  را  درس ها  ارزشمندترین  و 
و  نبوده  بشریت  تاریخ  طول  در  عاشورا،  واقعه ی  همانند  این که  بیان  با  جعفری  آیت اهلل 
عاشورا  اهمیت  کنیم،  بررسی  و  تأمل  عاشورا  مسأله ی  در  قدری  اگر  افزود:  بود،  نخواهد 

کنیم.  تفکر  بیش تر  واقعه  این  پیرامون  باید  بنابراین،  می شود؛  روشن  ما  برای 
همه ی  گفت:  است،  اسالم  مکتب  دستورت  از  یکی  امنیت  و  نظم  این که  به  اشاره  با  وی 

کنند.  رعایت  را  انضباط  و  نظم  باید  مرتبه ای،  و  مقام  هر  در  مسلمانان 
مقدس  آیین  و  دین  مکتب،  به  نسبت  را  خود  معرفت  باید  کرد:  تاکید  جعفری  آیت اهلل 

حسین  امام  حضرت  شهیدان  ساالر  و  سرور  جمله  از  مکتب  بزرگ  پیشوایان  و  اسالم 
ببریم. باال  )علیه السالم( 

پلیس»جامعه محور«
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درصدی  64 تحقق   
درکرمان بی سوادی  ریشه کنی   

بر  مبنی  کرمان  استاندار  تأکید  با  گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
این  در  خوبی  گام های  بی سوادی،  کردن  ریشه کن  برای  مردم  همه ی  مشارکت 
پشتیبانی  شورای  جلسه ی  در  محسن بیگی  محمد  دکتر  است.  شده  برداشته  زمینه 
سراسر  بخشداران  و  فرمانداران  همایش  به  اشاره  با  کرمان  استان  سوادآموزی 
پایینی  آمار  که  شهرستان هایی  جلسه  این  در  یادآورشد:  امسال  شهریور  در  استان 
این  در  الزم  اقدامات  شد  مقرر  و  شدند  شناسایی  داشتند،  سواد آموزی  با  رابطه  در 

گیرد.  انجام  زمینه 
کرمان  استان  بی سواد  جمیعت  آمار   ،90 سال  سرشماری  در  این که  به  اشاره  با  وی 
در  و  شده  پاالیش  حوزه  این  در  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  ثبت  نفر  هزار   18
49 سال بی سواد  تا   11 بین  حال حاضر می توان اعالم کرد که جمعیت سنی 
تعیین تکلیف  آن ها  به  نسبت  باید  که  است  نفر  هزار   16 کرمان،  استان 

هم راهی  و  تعامل  این که  بر  تاکید  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  شود. 
بی سوادی  ریشه کنی  در  کرمان  استانداری  و  جمعه  ائمه ی  به ویژه  مختلف  دستگاه های 

می شد  پیش بینی  گفت:  است،  داشته  بسیاری  تأثیر  مربوط  طرح های  اجرای  و 
که  شوند  بهره مند  سواد  از   95 سال  در  کرمان  استان  در  نفر  هزار   18 تعداد 

است. شده  محقق  تاکنون  برنامه  این  درصد   64 حدود 

از  جنوب  برق  توزیع  شرکت  مهندسی  و  برنامه ریزی  معاون 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  صنعت  خانه ی  راه اندازی 
با  صنعت  خانه ی  این که  بیان  با  شیخ شعاعی  مهندس  داد.  خبر 
نیروی  توزیع  شرکت  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  هم کاری 
است،  شده  راه اندازی  باهنر  دانشگاه  در  کرمان  جنوب  برق 

برق  مهندسی  بخش  اساتید  با  مؤثر  ارتباط  به منظور  گفت: 
رییس  و  اساتید  از  جمعی  حضور  با  جلسه ای  باهنر،  دانشگاه 
این  در  کرد:  بیان  شد،  برگزار  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  دفتر 
خصوص  در  تحقیقاتی  برنامه های  و  اهداف  بیان  با  نشست 
طرح های  ارائه ی  و  شرکت  تحقیقات  دفتر  با  ارتباط  نحوه ی 
مقرر  کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  ارائه  توضیحاتی  پژوهشی، 
دانشجویان  تحقیقاتی  پایان نامه های  هم سوسازی  برای  شد 
دفاع  جلسات  در  تحقیقات  دفتر  هم کاران  تکمیلی،  تحصیالت 
صنعت  خانه  راه اندازی  به  توجه  با  و  یابند  حضور  پروپوزال  از 
شرکت  هم کاران  حضور  با  تخصصی  جلسات  دانشگاه،  محل  در 

شود. برگزار  اساتید  و  جنوب  برق 

کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بنیادی  سلول های  آزمایشگاه  اولین  گفت: 
استان  دانش آموزان  و  معلمان  ویژه ی 
فن آوری  و  علمی  معاون  هم کاری  با 
می شود.  راه اندازی  ریاست جمهوری 
از  تجلیل  آیین  در  محسن بیگی  دکترمحمد 
آموزش  پژوهشی  علمی  مسابقات  برترین های 
کرد:  خاطرنشان  کرمان  دو  ناحیه  پرورش  و 
و  سر  انسان  ذات  با  پژوهش  و  تحقیق 
در  موفقیت  الزمه ی  و  دارد  کار 
و  است  برنامه ای  و  فعالیت  هر 
و  پژوهش  تحقیق،  بدون 
سازمانی  اهداف  بررسی، 
محقق  تعیین شده  و 
وی  شد.  نخواهد 
مسایل  همه ی  افزود: 
جمعی،  فردی، 
و  عبادی  اجتماعی 

دارند.   پژوهش  و  تحقق  به  نیاز  سیاسی 
در  مشارکت  کرد:  بیان  محسن بیگی  دکتر 
معلم  آموزشی،  و  علمی  مختلف  برنامه های 
برنامه نویسی،  و  محتوا  تحلیل  پژوهنده، 
در  معلمان  جمعی  اندیشه ی  و  فکر  حاصل 
در  درون مدرسه ای  مشارکت  و  مدارس 
با  است.وی  یادگیری  و  یاددهی  فرایند 
سختی  کار  تربیت  و  تعلیم  این که  بر  تاکید 

و  موفق  متعهد،  خروجی  گفت:  است، 
متولیان  برای  پاداش  ارزش ترین  با  کارآمد، 
است.  پرورشی  و  آموزشی  فعالیت های 
به  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کرمانی  فرهنگیان  و  دانش آموزان  درخشش 
و  کرد  اشاره  کشور  پژوهشی  فعالیت های  در 
خوارزمی  جشنواره ی  اول  رتبه ی  کسب  از 
داد. خبر  کرمانی  دانش آموزان  توسط  کشور 

صنعت خانه  ایجاد 
باهنر دانشگاه  در   

آزمایشگاه اندازی  راه 
بنیادی سلول های 
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کرمان  فرهنگ  عرضه 
ایرانی  سفره ی  جشنواره ی  در 

گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و  خوراک  بازدیدشان،  مورد  مقصد  از  گردشگران  ادراک  از  مهمی  بخش 
می ماند.  باقی  گردشگر  ذهن  در  که  است  منطقه  آن  محلی  و  سنتی  غذاهای 
ایرانی  سفره ی  جشنواره ی  خبری  کنفرانس  در  امروز  ظهر  وفایی  محمود 
برنامه  این  این که  به  اشاره  با  کرمان  استان  میزبانی  به  کشوری  پنج  منطقه ی 
ملی  سطح  در  ایرانی  اصیل  خوراک های  و  سنتی  غذاهای  معرفی  هدف  با 
ایرانی،  سفره ی  جشنواره ی  برگزاری  برای  بود  قرار  افزود:  می شود،  برگزار 
جشنواره  در  مشخص  استان   چند  محوریت  با  استان ها  سایر  و  شود  منطقه بندی 
میزبان  و  محور  یزد،  استان  بود  قرار  اول  داد:  ادامه  وی  کنند.  شرکت 

این  بر  گواه  تاریخی  دالیل  و  شواهد  همه ی  این که  به  توجه  با  اما  باشد،  کشور  پنج  منطقه ی 
این  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  تحوالت  کانون  و  مرکز  همواره  کرمان  استان  که  است 
منطقه ی  میزبان  به عنوان  کرمان  استان  باید  مردم شناسی  متعدد  به دالیل  و  بوده  کشور  از  منطقه 
محقق  مهم  این  خوش بختانه  که  کردیم  تاکید  موارد  این  روی  ما  و  می شد  انتخاب  کشور  پنج 
سوم  تا  اول  از  کرد:  خاطرنشان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شد. 

هستیم.  کرمان  در  گردشگری  و  فرهنگی  مهم  رخداد  این  برگزاری  شاهد  دی ماه 
جاذبه ها  قابلیت ها،  بیش تر  چه  هر  معرفی  موجب  جشنواره هایی  چنین  برگزاری  کرد:  بیان  وفایی 
که  است  بهانه ای  ایرانی  سفره ی  جشنواره ی  و  می شود  استان  فرهنگی  و  تاریخی  پتانسیل های  و 
انتقاد  با  وی  کنیم.  مطرح  ملی  عرصه ی  در  و  استان ها  سایر  به  را  کرمان  ازرشمند  غذایی  فرهنگ 
به  زیادی  گرایش  خانواده ها  از  بسیاری  و  شده اند  مهجور  امروز  ما  سنتی  غذاهای  این که  از 
از  یکی  گفت:  ندارد،  ما  فرهنگ  با  سنخیتی  هیچ  که  کرده اند  پیدا  ناسالم  غذاهای  از  استفاده 
از  استفاده  فرهنگ  ترویج  در  که  است  این  ایرانی  سفره ی  جشنواره ی  برگزاری  در  ما  اهداف 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  بکوشیم.  پیش  از  بیش  سنتی مان  غذاهای 
در  وی  می شود.  محسوب  ما  گردشگری  جاذبه های  از  یکی  سنتی  غذاهای  شد:  یادآور  استان 
یک  به  گردشگر  وقتی  گفت:  باشد،  گردشگری  جاذبه ی  می تواند  خوراک  چه طور  این که  توضیح 
یک  به عنوان  سنتی  غذاهای  غذاست؛  است،  مهم  برایش  خیلی  که  عناصری  از  یکی  می رود  منطقه 
مدیرکل  است.   بوده  مردم  فرهنگ  و  تاریخ  پیوند  تاریخ موجب  است که در طول  خرده فرهنگ 

گردشگران  ادراک  از  مهمی  بخش  داد:  ادامه  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
ذهن  در  که  است  منطقه  آن  محلی  و  سنتی  غذاهای  و  خوراک  بازدیدشان،  مورد  مقصد  از 
برای  فرصت هایی  چنین  از  که  هستیم  این  به دنبال  ما  کرد:  تاکید  وفایی  می ماند.  باقی  گردشگر 
بر  سال  سال های  که  غباری  و  کرده  استفاده  استان  مردم شناسی  مهم  مولفه های  بیش تر  معرفی 
تدبیر  کار آمدن دولت  کنیم. وی خاطرنشان کرد: روی  پاک  را  نشسته  استان  چهره ی گردشگری 
مدیرکل  استان شد.  و  تحول حوزه ی گردشگری کشور  آمده، موجب  به وجود  تغییرات  و  امید  و 
در  استان  قابلیت های  به  توجه  با  کرد:  بیان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
را  استان  که  داریم  زیادی  راه  هنوز  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  حوزه ی  سه  هر 
پرونده ی  هفت  و  اثر  پنج  با  کرمان  استان  شد:  یادآور  وفایی  برسانیم.  خود  شایسته ی  جایگاه  به 

است. ایستاده  جهانی  آثار  ثبت  قله ی  در  جهانی،  ثبت 

می شود ملی  ثبت  حسین)ع(  امام  آب گوشت 
کرده  تاکید  آن  روی  و  داریم  استان  گردشگری  قابلیت های  روی  خاصی  تعصب  افزود:  وی 
میراث  برسانیم.مدیرکل  خود  شایسته ی  جایگاه  به  را  استان  گردشگری  بتوانیم  تا  می کنیم  و 
خوش مزه ی  آب گوشت  ملی  ثبت  به دنبال  کرد:  بیان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
افزود: هم چنین  دارد.وفایی  باالیی هم  ارزش غذایی  و  است  معروف  بسیار  که  امام حسینی هستیم 
سوهان  سهن،  کماچ  کلمپه،  قوتو،  ازجمله  استان  پنج گانه ی  شیرینی های  ثبت  برای  تالش  در 

هستیم. سیرجان  مسقطی  و  زرند 

جشنواره ی  برگزاری   
ایرانی سفره ی 

استان های  نمایندگان  حضور  با  کشور  پنج  منطقه ی  ایرانی  سفره ی  جشنواره ی 
کرمان  میزبانی  به  دی ماه  سوم  تا  یکم  از  کرمان  و  بلوچستان  و  سیستان  یزد، 
در  امروز  ظهر  ایرانی،  سفره ی  جشنواره ی  اجرایی  دبیر  می شود.  برگزار 
استان  میزبانی  به  که  کشوری  پنج  منطقه ی  در  جشنواره  این  خبری  کنفرانس 
در  دی ماه،  اول  جشنواره  این  افتتاحیه ی  آیین  گفت:  می شود،  برگزار  کرمان 
این  نمایشگاه  افزود:  جهانشاهی  محمد  می شود.  برگزار  کوثر  فرهنگ سرای 
تاریخی  مجموعه ی  در  واقع  سرپوشیده  مترمربعی  هزار  دو  فضای  در  جشنواره 
هشتاد  کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  خواهد  برگزار  مویدی  یخدان  گردشگری  و 
شرکت کنندگان  اختیار  در  آن  از  نیمی  که  می شود  برپا  نمایشگاه  این  در  غرفه 
شرکت کنندگان  به  مربوط  دیگر  نیم  و  بلوچستان  و  سیستان  و  یزد  استان  از 

است. کرمانی 
موسیقی  افزود:  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  گردشگری  معاون 
برگزاری  به  جهانشاهی  می شود.  برگزار  نمایشگاه  این  حاشیه ی  در  هم  دیگر  سنتی  آیین های  و 
سه  استان  هر  از  گفت:  و  کرد  اشاره  ایرانی  سفره ی  جشنواره ی  خالل  در  آشپزی  مسابقه ی 
شناخته ی  آشپزهای  و  کشور  مطرح  داورهای  و  می دهند  ارایه  را  غذاها  که  شده  معرفی  سرآشپز 
جشنواره  این  در  شعارمان  کرد:  بیان  وی  می کنند.  انتخاب  را  برتر  غذاهای  ملی  شده ی 
دبیر  دارد.  زیادی  ارزش  و  ماست  غذایی  فرهنگ  نشان دهنده ی  که  است  شویم«  »هم نمک 
از  که  خصوصی  و  دولتی  بخش  از  قوی  حامیان  به  اشاره  با  ایرانی  سفره ی  جشنواره ی  اجرایی 

بخش  کمک  با  جشنواره  این  هزینه های  از  درصد   70 گفت:  می کنند،  پشتیبانی  جشنواره  این 
یکی  سوال  به  پاسخ  در  جهانشاهی  خوش حالیم.  بابت  این  از  که  می شود  پرداخت  خصوصی 
به  معرفی  و  کرمان  محلی  غذاهای  حفظ  و  ترویج  برای  که  اقداماتی  درخصوص  خبرنگاران  از 
بیش  که  استان  بوم گردی  اقامتگاه های  در  گفت:  شده،  انجام  فرهنگی  میراث  ازسوی  گردشگران 
گرفته  قرار  واحد ها  این  منوی  در  و  شناسایی شده  محلی  80 غذای  از  بیش  هستند،  واحد   100 از 

بشوند. شریک  ارگانیک  غذای  تهیه ی  در  گردشگران  خود  که  کرده ایم  فراهم  را  فرصت  این  و 
کند. کمک  روند  این  تسریع  در  ایرانی  سفره ی  جشنواره ی  برگزاری  امیدواریم  افزود:  وی 
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افتتاح  و  کلنگ زنی 
اقتصادی بزرگ  پروژه های 

 
سفر  در  گفت:  کرمان  استاندار 
رییس جمهوری  اول  معاون  دوروزه ی 
بزرگ  پروژه های  وزرا،  از  تعدادی  و 
می شود  کلنگ زنی  ورزشی  و  اقتصادی 
مهندس  می رسد.  بهره برداری  به  یا  و 
این که  بیان  با  رزم حسینی  علی رضا 
ظهر  از  رییس جمهور  اول  معاون  سفر 
می شود،  آغاز  سیرجان  از  دوشنبه  امروز 
در  اعتبار  ریال  میلیون  هزار   450 صرف  با  که  گل گهر  ورزشی  مجموعه ی  سفر  این  در  گفت: 
خاطرنشان  وی  رسد.  می  بهره برداری  به  شده،  ساخته  مترمربع  هزار   39 وسعت  به  مساحتی 
پنج  تولید  ظرفیت  و  زیربنا  مترمربع  هزار   100 با  گل گهر  دو  شماره  گندله سازی  پروژه ی  کرد: 
شش  تا  پروژه   این  ظرفیت  این که  بیان  با  رزم حسینی  می رسد.  بهره برداری  به  نیز  تن  میلیون 
به صورت  ریال  میلیارد   4400 کارخانه،  این  ساخت  برای  گفت:  دارد،  ارتقا  امکان  تن  میلیون 

است. شده  سرمایه گذاری  یورو  میلیون   103 و  ریالی 
 2000 و  مستقیم  به صورت  نفر   500 برای  گل گهر،  گندله سازی  پروژه ی  افتتاح  با  گفت:  وی 
اجرای  سفر  این  در  افزود:  کرمان  استاندار  می شود.  اشتغال زایی  غیرمستقیم  به صورت  نفر 

آغاز  اعتبار  تومان  میلیارد   250 با  جیرفت  کشت وصنعت  در  گل خانه ای  طرح  هکتار   200
یکی  داد:  ادامه  و  اشاره کرد  عنبرآباد  و  به جیرفت  گازرسانی  پروژه ی  آغاز  به  می شود. وی 

است  مقاومتی  اقتصاد  نمونه ی  شهر  به عنوان  قلعه گنج  از  بازدید  سفر،  این  اهداف  مهم ترین  از 
است.  شده  آغاز  مستضعفان  بنیاد  همت  با  دولت  این  در  که 

به  شهرستان  این  روستای   34 به  آب رسانی  پروژه های  سفر  این  در  گفت:  رزم حسینی  مهندس 
گوجه فرنگی  رب  کارخانه ی  درصدی   100 پیش رفت  به  کرمان  استاندار  می رسد.  بهره برداری 
بز  رأسی   3000 مجتمع  گفت:  و  کرد  اشاره  قلعه گنج  شهرستان  در  آب میوه  کارخانه ی  و 
رزم حسینی  است.  رسیده  بهره برداری  به  شهرستان  دراین  نیز  رأسی   250 گاوداری  و  شیری 
و  برد  نام  استراتژیک  و  ملی  برزگ  پروژه های  از  یکی  به عنوان  کهنوج  تیتانیوم  پروژه ی  از 
به  وی  می شود.  اشتغال زایی  نفر   882 برای  کهنوج،  تیتانیوم  پروژه ی  راه اندازی  با  گفت: 
کارخانه ی  گفت:  و  کرد  اشاره  کهنوج  تیتانیوم  معدن  محصول  تن  هزار   130 تولید  ظرفیت 
 525 برای  اشتغال زایی  و  سرمایه گذاری  یورو  میلیون   33 و  تومان  میلیارد   143 با  کانه آرایی 

می شود.  کلنگ زنی  رییس جمهور  اول  معاون  سفر  در  نفر 
تولید  ظرفیت  تن  هزار   70 با  سرباره سازی  و  ذوب  کارخانه ی  راه اندازی  برای  افزود:  وی 
نیز  نفر   200 برای  که  شده  سرمایه گذاری  یورو  میلیون   17 و  تومان  میلیارد   108 سال،  در 

داشت. خواهد  به دنبال  اشتغال زایی 
با  و  سال  در  تولید  ظرفیت  تن  هزار   50 با  پیکمنت  کارخانه ی  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 

می شود.  افتتاح  سفر  این  در  نیز  دالر  میلیون   150 و  تومان  میلیارد   130 سرمایه گذاری 
افزود:  و  داد  خبر  مگاوات   484 ظرفیت  با  کهنوج  شوباد  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  افتتاح  از  وی 
نفر   700 برای  طرح  این  افتتاح  با  و  شده  آغاز   92 سال  از  نیروگاه  این  اجرایی  عملیات 
در  پروژه  این  کرد:  بیان  و  اشاره  هنزاء  پروژه  به  رزم حسینی  مهندس  می شود.  اشتغال زایی 
کرمان  استاندار  شود.  برطرف  آن  مشکالت  می کینم  تالش  که  شده  گرفتار  بروکراسی  مسیر 

می کند. طی  را  بانک  مسیر  و  شده  مشخص  نیز  کرمان  پتروشیمی  پروژه ی  کلیات  داد:  ادامه 

»ویتسک« برای  دیگری  فرامرزی  اجرای 

کرمانی نمایش  اجرای 
لهستانی درجشنواره    

مدیر  می کند.  شرکت  لهستان  تئاتر  بین المللی  جشنواره ی  در  کرمان،  از  »ویتسک«  نمایش 
کارگردانی  به  »ویتسک«  گفت:  خبر  این  اعالم  با  آل«  »بوتیا  تئاتر  گروه  عمومی  روابط 
لهستان  کشور  »تالیزمان«  تئاتر  بین المللی  جشنواره ی  دوره ی  دوازدهمین  در  قطبی،  آرمین 
اول آذرماه  تا  آبان   26 تاریخ  از  این جشنواره که  افزود:  اسدی  به روی صحنه می رود. حسام 
است  تئاتری  مستقل  گروه های  میزبان  هرساله  شد،  خواهد  برگزار  لهستان  در  جاری  سال 

نمایش  حضور  درباره ی  وی  می رود.  به شمار  آثارشان  اصلی  ویژگی های  از  نوآوری،  که 
از  پس  گذشته  سال  جشنواره،  این  آثار  انتخاب  هیأت  گفت:  یادشده  جشنواره ی  در  »ویتسک« 
اثر  این  از  دعوت  به  عالقه مند  آلمان،  رنگی«  »صحنه ی  جشنواره ی  در  »ویتسک«  تئاتر  تماشای 

شدند. »تالیزمان«  جشنواره ی  در  شرکت  برای 
کشورهای  در  این  از  پیش  »بوتیاآل«،  تئاتر  گروه  اثر  »ویتسک«  گفت:  هم چنین  اسدی 
نمایش نامه ی  براساس  اثر  این  است؛  است.گفتنی  رفته  صحنه  روی  به  نیز  اسپانیا  و  ترکیه 
برای  مهر،  حسینی  ناصر  ترجمه ی  با  آلمانی  فقید  نویسنده ی  بوشنر  گئورگ  اثر  »ویتسک« 
و  نوروزی  امیر  رمضانی نژاد،  محمدرضا  قطبی،  آرمین  نمایش،  این  در  است.  شده  آماده  اجرا 
سجادی  میثم  اسدی،  حسام  شجاعی،  امین  و  داشته اند  حضور  بازیگر  به عنوان  کوهستانی  شعله 
و  تولید  در  گودرزی  فرانک  و  رییس زاده  مهدی  ترشیزی،  مریم  اخالقی زاده،  آرش  مدبری، 

کرده اند. همکاری  آن  اجرای 
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یزد« »کرمان-  مسیر  از  درصد   50 ریل گذاری 
آینده شش ماه  تا   

 
فرسوده ی  ریل  از  کیلومتر  تعویض100  از  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
بازدید  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر  داد.  خبر   96 خرداد  یزد«   - بافق   – »کرمان  مسیر 
ارائه ی  خصوص  در  کرمان  مردم  مطالبه ی  به  اشاره  با  کرمان،  استان  راه آهن  اداره کل  از 
کرمان  استان  در  که  اولویت هایی  از  یکی  افزود:  استان  راه آهن  مجموعه ی  مناسب تر  خدمات 
خوش بختانه  و  است  انقالب  از  قبل  به  مربوط  که  بود  ریلی  خطوط  تعویض  کردیم،  پی گیری 
خرداد  تا  یزد«   - بافق  »کرمان-  مسیر  کیلومتر   220 از  درصد   50 شده،  انجام  پی گیری های  با 

شد. خواهد  ریل گذاری  مجدد   96 سال  پایان  تا  آن  مابقی  و  آینده  سال 
بافق«  »کرمان-  مسیر  طی  مدت زمان  پروژه،  این  اجرای  با  داد:  ادامه  پورابراهیمی  دکتر 
فهرج   – »کرمان  قطار  راه اندازی  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد  کوتاه  یک ساعت ونیم  حدود 
دانشجویان،  برای  ویژه ای  تخفیف  شده،  انجام  پی گیری های  با  کرد:  خاطرنشان  زاهدان«   –
ظرفیت  این  از  می توانند  که  شده  ایجاد  می کنند،  تردد  مسیر  این  از  که  کسانی  و  کارگران 
اجرای  در  تسریع  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  کنند.  استفاده 
به  پروژه  این  اولیه ی  مطالعات  کار  خوش بختانه  گفت:  سیرجان«   – »کرمان  راه آهن  پروژه ی 
شروع  سریع تر  هرچه  پروژه  این  خصوصی،  بخش  آمادگی  اعالم  با  امیدواریم  و  رسیده  پایان 
پروژه ی  اجرای  توقف  از  نگرانی  ابراز  با  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده ی  شود. 
کرمان،  تا  ایرانشهر«  »چابهار-  مسیر  پروژه،  این  جرای  با  گفت:  فهرج«  »ایرانشهر–  راه آهن 
استان  نمایندگان  مجمع  آتی  جلسات  در  افزود:  وی  می شود.  نزدیک تر  کیلومتر   300 حدود 

شد. خواهد  پی گیری  پروژه  این  توقف  موضوع  کرمان، 

کرمان: سینمای  برای  دیگر  موفقیتی 

رشد  فیلم  زرین  تندیس 
سعادت«  دست»حامد  در 

بهترین  زرین  تندیس  شد«  فسیل  که  »مردی  مستند  فیلم  با  کرمانی،  فیلم ساز  سعادت«  »حامد 
اختتامیه ی  مراسم  آورد.  به دست  را  رشد  فیلم  بین المللی  جشنواره ی  بین الملل  بخش  فیلم 
دوره ی  چهل وششمین  برگزیدگان  و  شد  برگزار  تهران  فلسطین  سینما  در  امشب  جشنواره،  این 

شدند.  معرفی  رشته   6 در  رشد  فیلم  بین المللی  جشنواره ی 
تندیس  شد«  فسیل  که  »مردی  فیلم  برای  ایران  از  سعادت«  »حامد  بین الملل،  مستند  بخش  در 
به  »رسیدن  فیلم  برای  جنوبی  کره  از  چوی  وویونگ  دوئدت  استیون  و  برد  خانه  به  را  زرین 

کرد. دریافت  را  بخش  این  سیمین  تندیس  آسمان« 

جشنواره ی  دوره ی  ششمین  و  چهل 
-قدیمی ترین  رشد  فیلم  بین المللی 
در  پنج  ایران-  در  فیلم  جشنواره ی 
علمی آموزشی،  مستند  مستند،  فیلم  بخش 
و  بلند  داستانی  کوتاه،  داستانی 
 14 از  کشور   17 شرکت  با  تا پویانمایی 
است؛  گفتنی  شد.  برگزار  آبان   21
در   1362 متولد  سعادت،  حامد 

عضو  و  ایران  سینمای  خانه ی  مستندسازان  انجمن  عضو  سینما،  کارگردانی  دانشجوی  کرمان، 
است.  کرمان  استان  حرفه ای  سینمای  انجمن  هیات مدیره ی 

جشنواره ی  ملی  مسابقه ی  بخش  به  او،  ساخته ی  آخرین  شد«  فسیل  که  »مردی  مستند  فیلم 
است. یافته  راه  نیز  سینماحقیقت 

جدید  مدیرعامل  معرفی 
سداد« ورزی  داده  »شرکت 

 
رئیس  خاتونی  مسعود  حضور  با  ای  معارفه  و  تودیع  مراسم  در 
فناوری  معاون  و  سداد  ورزی  داده  شرکت  مدیره  هیأت 
اعضای  همچنین  و  ایران  مّلی  بانک  ارتباطات  شبکه  و  اطالعات 
دکتر   حکمی  طی  شد،  برگزار  شرکت  این  مدیره  هیأت 

ورزی  داده  شرکت  جدید  مدیرعامل  عنوان  به  خالقی  فرامرز 
شرکت  این  پیشین  مدیرعامل  زحمات  از  و  منصوب  سداد 
جدید  مدیرعامل  اجرایی  سوابق  جمله  از  شد.  تشکر  و  تقدیر 

کرد: اشاره  می توان  زیر  موارد  سدادبه  ورزی  داده  شرکت 
عضو  کیش،  نوین  انفورماتیک  خدمات  مدیره  هیأت  رئیس 
اطالعات  فناوری  تجهیزات  تولیدکنندگان  سندیکای  هیأت 
معاون  ایران،  داده پردازی  شرکت  مدیرعامل  ایران، 
مدیره  هیأت  رئیس  انفورماتیک،  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
هندبال،  فدراسیون  مشاور  ایران،  ریزکامپیوتر  توسعه  شرکت 

دیگر. موارد  و  بسکتبال  ملی  تیم  سابق  پوش  ملی  و  مربی 

موکب  سه 
عراق در  کرمان   

کرمان  استان  زیارت  و  حج  مدیر 
راه اندازی  برای  برنامه ریزی  از 
در  کرمان  استان  نام  به  موکب هایی 

داد. خبر  عراق  کشور 
موکب  سه  افزود:  صاحبی  حجت االسالم 
شده  گرفته  نظر  در  کربال  تا  نجف  مسیر  از 
متولی  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  که 

موکب هاست.  از  بخشی 
تا  زائران  مسیر  در  این که  به  اشاره  با  وی 
می شود،  برپا  موکب هایی  هم  شلمچه 
فراخوان  زمینه  این  در  افزود: 

شده  داده  هیأت ها  خیران  جذب  برای 
افزود:  صاحبی  حجت االسالم  است. 
برپایی  برای  باال  تقاضای  از  همه ساله 
پیش بینی  و  بودیم  برخوردار  موکب ها 
داشته  ادامه  هم  امسال  روند  این  می شود 

باشد. 
از  کرمان  استان  زیارت  و  حج  مدیر 
اربعین  خصوص  در  جلساتی  برگزاری 
یادآور  و  داد  خبر  کرمان  استانداری  در 
به  اربعین  پیاده روی  بر  نظارت  شد: 
متولی  اما  شده،  واگذار  کشور  وزارت 
زیارت  و  حج  سازمان  کار  اجرای 
حضور  این که  به  اشاره  با  وی  است. 
کرمان  در  عراق  کنسولگری  نماینده ی 
و  سریع تر  صدور  باعث  گذشته،  سال  در 
هم  امسال  کرد:  بیان  شد،  ویزا  راحت تر 

ضمن  هستیم؛  مهم  این  تحقق  پی گیر 
صدور  تسهیالت  ارائه ی  کرمان  این که 
جمله  از  هم جوار  استان های  ویزای 
نیز  را  هرمزگان  و  سیستان وبلوچستان 

می دهد.  انجام 

هزار   38 صدور  از  صاحبی  حجت االسالم 
کرمان  استان  در  گذشته  سال  طی  ویزا 

پیش بینی  شد:  یادآور  و  داد  خبر 
حدود  به  آمار  این  امسال  می شود 

برسد. ویزا  هزار   50
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ماندگار« بناهای  »بنیاد 
ایجاد  هدف  با  بنیاد  این  گفت:  کرمان  شهرداری  ماندگار  بناهای  خیریه  بنیاد  مدیرعامل 
ضروری  و  عمومی  نیازهای  برآوردن  در  نیک اندیش،  خیران  با  مشارکت  عملی  راه کارهای 
بناهای  خیریه  بنیاد  افزود:  قربی  محمدرضا  است.  شده  ایجاد  گوناگون  عرصه های  در  شهروندان 
ماندگار، با ابتکار شهرداری کرمان، هم راهی جمعی از کرمانی ها و هم فکری و هم کاری استاندار 
 1382 از سال  نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی و شورای اسالمی شهر،  کرمان، 
ضروری  و  عمومی  نیازهای  برآوردن  در  خیران  با  مشارکت  عملی  راه کارهای  ایجاد  هدف  با 
و  تفریحی  ورزشی،  آموزشی،  مذهبی،  اجتماعی،  فرهنگی،  گوناگون  عرصه های  در  شهروندان 
و  اخذ  و  از یک سو  معنوی خیران  و  مادی  و هدایت سرمایه های  تجمیع  پایگاه  به عنوان  رفاهی، 
مرتبط  سایر سازمان های  و  توسط شهرداری(  تخفیف در عوارض  و  )زمین  تسهیالت شهری  اعطای 

کند. اقدام  عام المنفعه  بناهای  ساخت  با  رابطه  در  تا  شد  طراحی  دیگر،  سوی  از 
ماندگار  بناهای  خیران  از  تجلیل  همایش  برگزاری  از  بنیاد،  این  اقدامات  برخی  به  اشاره  با  وی 
نفر از خیران کرمانی   270 شهر کرمان خبر داد و گفت: برای برگزاری این همایش، در مجموع 
عام المنفعه  بناهای  ساخت  زمینه ی  در  برجسته ای  کار  که  آن ها  از  نفر   22 از  و  شدند  شناسایی 
به صورت  نیز  دیگر  نفر   120 هم چنین  افزود:  قربی  شد.  تجلیل  ویژه  به صورت  بودند،  داده  انجام 
بیان  با  کرمان  شهرداری  ماندگار  بناهای  خیریه  بنیاد  مدیرعامل  گرفتند.  قرار  تجلیل  مورد  عادی 
بنیاد  تحویل  شهرداری  امالک  طریق  از  زمین  قطعه   20 حدود  بنیاد،  فعالیت  ابتدای  از  این که 
خیران  درخواست  و  شهر  نیاز  با  متناسب  جدید  پیش نهادی  زمین های  گرفتن  برای  گفت:  شد، 

می شود. مکاتبه  مناطق های  شهرداری  با  کرمان  شهردار  سوی  از  نیز، 
شهرداری،  ماندگار  بناهای  خیریه  بنیاد  توسط  شده  انجام  فعالیت های  از  بخشی  تشریح  در  قربی 
صالحی  حاج عبدالحسین  آموزشگاه،  این  بانی  گفت:  و  کرد  اشاره  صالحیه  مدرسه ی  ساخت  به 
به  طبقه  دو  در  مترمربع   1000 زیربنای  با  سامزاده  دکتر  همت  به  آن  ساختمان  که  است 
به  قطعه زمینی  در  نیز  جان جهان  فرهنگ سرای  پروژه ی  افزود:  وی  است.  رسیده  بهره برداری 
فرهیخته  شاعره ی  )یادبود  جهانگرد  مهندس  توسط  توکل آباد،  محله ی  در  مترمربع   1000 مساحت 
مختلف  برگزاری کالس های  و  اهالی محل  بهره برداری  برای  و  اجرا شد  فاطمه جهانگرد(  مرحوم 
بنیاد  مدیرعامل  شد.  داده  تحویل  شهرداری  فرهنگی اجتماعی  معاونت  به  هنری  و  فرهنگی  علمی، 
بی سرپرست  پسران  و  دختران  مجتمع های  ساخت  به  کرمان  شهرداری  ماندگار  بناهای  خیریه 
شهرک  در  قطعه زمین  دو  واگذاری  قرارداد  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  )علیه السالم(  علی  آشیانه ی 
برای ساخت دو مجتمع   89 تیرماه  تاریخ هشتم  مترمربع در   2098 به مساحت  بهارستان در مجموع 
اول  فاز  که  شد  بسته  )علیه السالم(  علی  آشیانه ی  خیریه ی  موسسه ی  پسران  و  دختران  ایتام  رفاهی 
بهره برداری  به  پوشش  تحت  دختران  استفاده ی  برای   93 اسفندماه  در  زیربنا  مربع  متر   1858 با 
است.  مترمربع در حال ساخت   2692 زیربنای  با  نیز  پسران  به  مربوط  فاز دوم  افزود:  قربی  رسید. 
و  دانست  بنیاد  این  پروژه های  دیگر  از  را  )صلی اهلل علیه وآله(  اعظم  پیامبر  مسجد  توسعه ی  وی 
این  امنای  هیأت  به  بولوار حجاج  در  واقع  بهارستان  در شهرک  قطعه زمینی  واگذاری  پیرو  گفت: 
مترمربع   348 مساحت  به  نیز  مجاور  قطعه زمین  امنا،  هیأت  مجدد  درخواست  با   ،87 سال  در  مسجد 
افزود:  پیدا کند. وی  این مسجد توسعه  تا  اموال و امالک شهرداری تحویل گرفته شد  از سازمان 
قرار  بهره برداری  مورد  و  شده  ساخته  سبک  سازه ی  به صورت  مسجد  از  بخشی  حاضر،  حال  در 

است. گرفته 
مسجدالنبی  هم چنین  داد:  ادامه  کرمان  شهرداری  ماندگار  بناهای  خیریه  بنیاد  مدیرعامل 
ایشان، پس  فرزندان تالش گر  یادبود و وصیت حاج حسین جالل پور و همت  به  )صلی اهلل علیه وآله( 
مالکیت  بیان کرد: مشکل  قربی  افتتاح شد.  پارادیس  بولوار  87 در  23 مرداد  تاریخ  از یک سال در 
در  همتی فر  شهید   28 کوچه ی  در  واقع  )عجل اهلل فرجه(  ولی عصر  مسجد  زمین  پروانه ی  تمدید  و 
هم چنین  و  شهرداری  مالکیت  احراز  و  شهر  اسالمی  شورای  مثبت  نظر  به  توجه  با  نیز  الهیه  شهرک 

مسجد  امنای  هیأت  و  بنیاد  بین  قرارداد  انعقاد  با  بنیاد،  به  مترمربع   1737 مساحت  به  زمین  تحویل 
درصد   40 حدود  با  مسجد  این  ساخت  افزود:  وی  شد.  حل  بنیاد،  طریق  از  زمین  واگذاری  و 
نیکوکاری  بنیاد  ساختمان  پروانه ی  عوارض  پرداخت  در  مشارکت  است.  انجام  حال  در  پیش رفت 
بناهای  خیریه ی  بنیاد  مدیرعامل  که  بود  مواردی  دیگر  جمله  از  رعد،  جسمی حرکتی  معلوالن 
369 مورخ هشتم خرداد  اشاره کرد و گفت: در اجرای مصوبه ی شماره  به آن  ماندگار شهرداری 
نیکوکاری  بنیاد  آموزشی  و  فرهنگی  پزشکی،  مجتمع  ساختمانی  عوارض  شهر،  اسالمی  شورای   91
آیت اهلل  بولوار  در  واقع  محمدی  آقای  اهدایی  قطعه زمین  در  رعد،  حرکتی  جسمی  معلوالن 
 100 به میزان   91 تیرماه   11 بولوار کشاورز(، طی قرارداد مورخ  صدوقی )حدفاصل پل راه آهن و 
مترمربع   4600 حدود  با  پروژه  این  افزود:  قربی  شد.   رایگان  تومان(  میلیون   150 )معادل  درصد 

75 درصد پیش رفت در حال ساخت است.  با بیش از  زیربنا در چهارطبقه و 
کودکان  رفاهی  مجتمع  ساختمانی  پروانه ی  عوارض  پرداخت  در  مشارکت  داد:  ادامه  وی 
میزان  به  نسیم بهشت  خیریه ی  موسسه ی  روشن دِل  تعدادی  و  یتیم(  دختر  نفر   36( بی سرپرست 
 1298 متراژ  به  )علیه السالم(  جواداالئمه  به نام  پنج طبقه  ساختمانی  ساخت  برای  تومان  میلیون   13
کوچه ی  آسیابادجنوبی،  کوچه ی  در  واقع  انجم شعاع  محمد  مرحوم  موقوفه ی  زمین  در  مترمربع 

انجام گرفت. تومان  میلیارد  بر یک  بالغ  اعتباری  با  زمانی، 
 85 از  بیش  این مجتمع  بیان کرد: ساخت  ماندگار شهرداری کرمان  بناهای  بنیاد خیریه  مدیرعامل 

درصد پیش رفت دارد.
قربی به درخواست هیات امنای نمازخانه ی بقیه اهلل )عجل اهلل فرجه( شهرک بهشتی واقع در خیابان 
با موافقت شهرداری و  نماز مبنی بر توسعه ی زمین و تبدیل نمازخانه به مسجد اشاره کرد و گفت: 

امنا واگذار شد. به هیأت  مترمربع   1800 به مساحت  زمینی  بنیاد،  هیات مدیره ی 
وی افزود: هم چنین با موافقت 100 درصد تخفیف عوارض پروانه ی ساختمان از سوی شهردار )70 
30 درصد پیش رفت داشته است.  تاکنون  و  تومان( ساختمان مسجد در حال ساخت است  میلیون 

مدیرعامل بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری کرمان از مشارکت در پرداخت عوارض پروانه ی 
موقوفه  مسکونی  و  تجاری  فرهنگی،  مجتمع  ساخت  برای  تومان  میلیون   71 میزان  به  ساختمانی 
این  گفت:  و  داد  خبر  ابوحامد  خیابان  در  واقع  خواجه خضر  محله ی  در  متقی  حاج غالم حسین 
مترمربع   400 قرارداد تخصیص  افزود:  قربی  است.  پیش رفت در حال ساخت  35 درصد  با  مجتمع 
 17 خیابان  در  واقع  )عجل اهلل فرجه(  صاحب االمر  مهدیه ی  و  مسجد  حیاط  توسعه ی  برای  زمین 

انجام شده است.  100 درصد  توسعه ی محوطه ی مسجد  منعقد شد که  شهریور 
بنیاد  به  شده  واگذار  زمین  در  )علیهم السالم(  اهل بیت  محّبین  آموزشی فرهنگی  پروژه ی  ساخت 
پروانه ی  عوارض  پرداخت  در  مشارکت  کافی،  شیخ احمد  محله ی  در  واقع  ماندگار  بناهای  خیریه 
علوم  دانشگاه  و  بنیاد  بین  رستمی  حاج علی  عروق  و  قلب  بیمارستان  عام المنفعه ی  بنای  ساختمان 
پزشکی کرمان به میزان 81 میلیون تومان و اخذ تفکیکی برای دو قطعه زمین آموزشی )هر کدام به 
در جاده ی  واقع  )علیه السالم(  زمین های شهرک جواداالئمه  در محدوده ی  مترمربع(   2160 میزان 
محترم  خیران  توسط  مدرسه  دو  ساخت  برای  چهار  منطقه  شهرداری  هم کاری  با  ماهان  قدیم 
ماندگار  بناهای  خیریه  بنیاد  مدیرعامل  که  بود  مواردی  دیگر  از  احمدی،  علی  و  صفری  آقایان 

به آن اشاره کرد.
به  قطعه زمینی  در  استان  نابینایان  انجمن  فرهنگی  رفاهی  مجتمع  پروژه ی  قرارداد  انعقاد  از  قربی   
ساخت  پیش رفت  درصد   40 و  میرزاآقاخان  بولوار   69 کوچه ی  در  واقع  مترمربع   1580 مساحت 
 33 میزان  به  پروانه ی ساختمانی  پرداخت عوارض  مشارکت در  افزود:  این مجتمع خبر داد.  وی 
علمی تحقیقاتی  مهمان سرای  ساخت  برای  سرطانی  بیماری های  از  حمایت  انجمن  با  تومان  میلیون 
است.  موارد  دیگر  از  هفت باغ،  جاده ی  اول  کیلومتر  در  مترمربع   2264 زیربنای  با  یک(  )یاس 
قربی ادامه داد: هم چنین با مشارکت در پرداخت عوارض پروانه ی ساختمانی به میزان 51 میلیون 
اسکان  برای  دو(  )یاس  مهمان سرا  ساخت  برای  سرطانی  بیماری های  از  حمایت  انجمن  با  تومان 
مهمان سرا در دست  این  بهمن، ساخت   22 بولوار  در  مترمربع   996 زیربنای  با  و هم راهان  بیماران 

است. انجام 
در  جدید  درخواست های  برخی  به  کرمان  شهرداری  ماندگار  بناهای  خیریه  بنیاد  مدیرعامل 
زمین  اختصاص  برای  )علیه السالم(  علی  آشیانه ی  درخواست  گفت:  و  کرد  اشاره  پی گیری  حال 
در  پاریزی،  باستانی  محله ی  در  نابینایان  آموزشی  و  خوابگاهی  رفاهی،  مرکز  احداث  جهت 
تاالر  ساخت  برای  مترمربع   3000 مساحت  به  زمینی  اختصاص  و  مشارکت  برای  متقاضی  خواست 
هیات  درخواست  و  شهروندان  و  شهرداری  کارکنان  به  خدمات  ارایه ی  جهت  مهتاب  پذیرایی 
ساخت  جهت  مترمربع   2000 مساحت  به  قطعه زمینی  اختصاص  برای  بنی هاشم  محله ی  امنای 
با  هم چنین  قربی  است.  جمله  آن  از  بسیج،  سرمایه گذاری  و  هم کاری  با  ورزشی  مجموعه ی 
عالوه  می توانند  خیران  گفت:  شهری  پروژه های  اجرای  در  مشارکت  برای  خیران  از  دعوت 
ساخت  در  مشارکت  جمله  از  شهری  پروژه های  در  عامل المنفعه،  و  ماندگار  بناهای  ساخت  بر 
شهری  پروژه های  سایر  و  شهر  مختلف  نقاط  در  بوستان  و  پارک  ساخت  غیرهم سطح،  تقاطع های 

کنند. هم کاری  بنیاد  این  با 
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ایران  علم  ترویج  جایزه  
کرمان خانه ریاضیات  برای 

 
این  کرمان،  استان  از  ایران  علم  ترویج  جایزه ی  برنده ی  اولین  به عنوان  کرمان  ریاضیات  خانه ی 

می کند.  دریافت  را  جایزه 
ایران  علم  ترویج  جایزه ی  کمیته ی  افزود:  مطلب  این  بیان  با  کرمان  ریاضیات  خانه ی  مدیر 
برای  زمینه سازی  و  فعالیت  به  عموم  تشویق  و  علم  مروجان  کوشش های  از  قدردانی  به منظور 
افراد  از  و  برگزار  را  علم  ترویج  جایزه ی  مراسم  هرساله  جامعه،  در  علمی  تفکر  و  بینش  ارتقای 
اندیشه  گسترش  و  علم  کردن  همگانی  برای  را  فعالیت ها  موثرترین  و  بهترین  که  سازمان هایی  و 

داده اند،  انجام  اجتماعی  زندگی  سطوح  از  یک  هر  در  علم  کاربرد  و  ایران  در  علمی  فرهنگ  و 
می کند.  تقدیر 

کشور  در  علم  ترویج  جایزه ی  اهدای  دوره ی  چهاردهمین  امسال  این که  بیان  با  کریمیان  اعظم 
گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  علم  ترویج  جایزه ی  اهدای  معیارهای  از  برخی  به  می شود،  برگزار 
و  گروهی  کار  اصالت،  محصول،  تنوع  کالن،  برنامه ریزی  گستردگی،  قدمت،  همت،  انگیزه، 
ترویج  جایزه ی  اهدای  معیارهای  از  نوجوانان  و  جوانان  علمی  فعالیت های  برای  زمینه سازی 

است. ایران  علم 
دانشکده ی  پردیس  در  مراسمی  طی  علم  ترویج  تندیس  به هم راه  جایزه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
شد.  خواهد  اهدا  کرمان  ریاضیات  خانه ی  به  کشور  علم  مروجان  حضور  با  تهران  دانشگاه  علوم 
خانه ی  دارد،  ادامه  هفته  یک  مدت  به  آبان   16 از  که  علم  ترویج  هفته ی  در  کرد:  بیان  کریمیان 

است.  عالقه مندان  بازدید  آماده ی  عصر  و  صبح  روز  هر  کرمان  ریاضیات 
ایجاد  و  برنامه ها  سطح  ارتقای  هدف  با   1391 سال  از  ایران  علم  ترویج  انجمن  ا ست  گفتنی 
هفته ی  کشور،  فرهنگی  و  علمی  سازمان های  و  نهادها  برخی  هم کاری  با  ساختارمند  حرکتی 

می کند. برگزار  علم  جهانی  روز  با  هم زمان  سال  هر  را  علم  ترویج 

اکونومیست  عکس 
               از باغ شاهزاده 

شاهزاده  باغ  از  عکسی  خود  اینستاگرام  در  اکونومیست  نشریه 
و  خوانده  انگیز  حیرت  را  آن  مناظر  و  کرده  منتشر  را  ماهان 

است: آورده 
ایران  تاریخی  باغ های  از  یکی  شازده  باغ  یا  شاهزاده  باغ 
دامنه  در  و  ماهان  شهر  کیلومتری  دو  در  که  می شود  محسوب 
قاجاریه  دوره  اواخر  به  مربوط  و  شده  واقع  تیگران  کوه های 
نوازش  را  بیننده ای  هر  چشم،  آن  زیبای  فواره های  است. 
می  و  داشته  قرار  باغ  طول  در  که  فواره ها  این  می دهد. 
هستند.  ایرانی  باغ های  فواره  زیباترین  که  گفت  توان 
یا  و  داشته اند  فواره  کمتر  ایرانی  باغ های  سایر  زیرا 
فواره های  نبوده اند.  شکوه   این  به  ها،  آن  طراحی 
و  ارتفاع  اختالف  اساس  بر  شاهزاده  باغ  زیبای 

هستند. فعال  دیگری  نیروی  هیچ  نه 

کرمانی خواجوی  همایش 
شیراز و  کرمان  در   

خواجوی  ملی  »همایش  گفت:  کرمان،  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و  امنا  هیات  دبیر 
مشترک  به صورت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  دکتر حمید  موافقت  و  پیشنهاد  با  کرمانی 

می شود.«  برگزار  شیراز  و  کرمان  واحدهای  در 
کمال الدین  والدت  سالروز  دی   17« گفت:  همایش  این  برگزاری  درباره  طه  آل  بابک  دکتر 
است  هفتم  سده  بزرگ  شاعر  کرمانی«  »خواجوی  معروف  محمود  بن  علی   بن  محمود  ابوالعطاء 
کرمانی  روز خواجوی  عنوان  به  روز  این  امسال  از  عمومی کشور  فرهنگ  موافقت شورای  با  که 

شد.« ثبت  ملی  تقویم  در 
ملی  مفاخر  بزرگداشت  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و  امنا  هیات  دبیر 
از  »پس  کرد:  اظهار  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  اولویت های  از  یکی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  حمید  دکتر  ملی،  تقویم  در  کرمانی  خواجوی  روز  ثبت 

دانشگاه فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  هاشمی  طه  دکتر  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  و 

خواجوی  ملی  همایش  برگزار  پیشنهاد  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  عضو  و  اسالمی  آزاد 
کردند.«  مطرح  را  این  در  کرمانی 

و  ملی  صورت  به   96 دی   17 همایش  این  که  شد  قرار  شده  انجام  هماهنگی های  »با  افزود:  وی 
آنجایی  »از  داد:  ادامه  واحد کرمان  رئیس  برگزار شود.«  شیراز  و  واحدهای کرمان  مشارکت  با 

است، شیراز  در  وی  مقبره  و  کرمان  متولد  کرمانی  خواجوی 
صورت  به  ایرانی  فرهنگ  و  شعر  به  عالقه مندان  و  دانشگاهیان  حضور  با  است  قرار  همایش  این 

برگزار شود.«  2 روز در واحد کرمان و یک روز در واحد شیراز  سه روزه، 
این همایش گفت: »ارائه مقاالت علمی در حوزه خواجوشناسی،  دکتر آل طه درباره محورهای 
تولید  و  همایش(  برگزیده  )آثار  خواجوشناسی  حوزه  در  جدید  تحقیقات  از  رونمایی  و  چاپ 

است«. ملی  همایش  این  برگزاری  محورهای  از  کرمانی  خواجوی  غزلیات  از  فرهنگی  آثار 
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دولتی  امکانات  عادالنه   توزیع 
سرشماری در  دقیق  اطالعات  ارایه   با 

 

مردم،  توسط  مسکن  و  نفوس  سرشماری  در  دقیق  اطالعات  ارایه ی  گفت:  کرمان  استاندار 
دارد. پی  در  را  بخش ها  و  شهرها  در  دولتی  امکانات  عادالنه ی  توزیع 

در  رسانه ها  نقش  بر  تاکید  با  مسکن  و  نفوس  سرشماری  ستاد  جلسه ی  در  رزم حسینی  علی رضا 
کشور  توسعه ی  در  برنامه ریزی  کار  پایه ی  آماری،  نظام  گفت:  سرشماری  صحیح  برگزاری 
سرشماری  در  را  دقیق  اطالعات  و  باشند  کار  پای  مردم  همه ی  است  الزم  و  می رود  به شمار 

دهند. ارایه 
می کنند  کمک  مهم  این  در  موجود  مقررات  به  توجه  با  نیز  اجرایی  دستگاه های  کرد:  بیان  وی 

باشیم. داشته  دقیقی  سرشماری  تا 
فراهم  را  امکان  این  کرمان  استان  در  اینترنت  خطوط  فراگیری  این که  بیان  با  رزم حسینی 
اقدام  امسال  مسکن  و  نفوس  سرشماری  به  نسبت  خودتکمیلی  به صورت  شهروندان  که  کرده 

است. موثر  وقت  اتالف  از  جلوگیری  و  هزینه ها  کاهش  در  کار  این  گفت:  کنند، 
ملی سرشماری  و  مهم  پروژه ی  انجام  ما،  از  و دولت  نظام  مهم کنونی  ادامه داد: خواسته ی  وی 
توسعه،  ششم  برنامه ی  و  چشم انداز  سند های  به  توجه  با  برنامه ریزی  نظام  تا  است  مسکن  و  نفوس 

گیرد. انجام  صحیحی  شکل  به 
برای  تنها  آن ها  اطالعات  که  کنند  پیدا  را  اعتماد  این  باید  هم  مردم  گفت:  کرمان  استاندار 

ندارد. افراد  برای  امتیازی  عدم  یا  امتیاز  هیچ  و  می شود  دریافت  صحیح  برنامه ریزی 
برنامه ریزی  نظام  که  باشد  این  بر  باید  شهروندان  و  سرشماری  ماموران  تالش  گفت:  رزم حسینی 

گیرد. صورت  اشتباه  کم ترین  و  درست  اطالعات  براساس  کشور 

استانداری  نامه  تفاهم  انعقاد 
مفید  اقتصادی  گروه  و 

 
وزیر  نامجو  مجید  مهندس  و  کرمان  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس  را  نامه  تفاهم  این 

کردند.  امضا  استانداری  در  مفید  اقتصادی  گروه  رییس  نایب  و  نیرو  سابق 
است: شرح  این  به  نامه  تفاهم  این  محورهای 

های  پروژه  اجرای  در  مشارکت  منظور  به  مفید  اقتصادی  گروه  های  توانایی  از  گیری  *بهره 
استانداری. حمایت  با  کرمان  استان  اقتصادی  های  طرح  مالی  منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه 

مورد  در  گذار  سرمایه  شد  مقرر  زرند،  شهرستان  احداث  دست  در  صنایع  نیاز  به  توجه  با   *
نیز  ای  منطقه  برق  شرکت  و  نماید  اقدام  شهرستان  آن  در  مگاواتی   500 برق  نیروگاه  احداث 

آورد. عمل  به  مجوز الزم  اخذ  با  رابطه  در  را  همکاری الزم 
معدن  صنعت،  سازمان  شد  مقرر  استان  جنوب  در  کرومیت  ذخیره  باالی  ظرفیت  به  عنایت  با   *
کرومیت  معدنی  محدوده  یک  واگذاری  برای  را  الزم  همکاری  و  پیگیری  جنوب  تجارت  و 
سرمایه  به  فرآوری  صنایع  احداث  و  برداری  بهره  اکتشاف،  بخش  در  گذاری  سرمایه  برای 

نماید. آغاز  را  اجرایی  عملیات  ماه  یک  مدت  ظرف  نیز  گذار  سرمایه  و  کند  اقدام  گذار 
معدنی  های  محدوده  از  یکی  شد  مقرر  ایران  مس  ملی  شرکت  با  آمده  عمل  به  توافق  طبق   *
معدنی  عملیات  انجام  برای  فوق  گروه  گذار  سرمایه  به  است  مذکور  اختیار شرکت  در  که  مس 

شود. واگذار 
سازمان  شد  قرار  استان،  جنوب  جغرافیایی  گستره  در  اکتشاف  عملیات  انجام  منظور  به   *
انجام  زمینه  در  ها  محدوده  معرفی  برای  را  الزم  همکاری  جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نیز  گذار  سرمایه  و  دهد  انجام  گذار  سرمایه  توسط  معدنی  های  ذخیره  روی  اکتشاف  عملیات 
عملیات  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  مجوز  صدور  و  ها  محدوده  مزایده  در  شرکت  از  پس 

کند. آغاز  را  اکتشاف 
اجرایی  برای  را  الزم  مساعدت  و  پیگیری  مقررات،  و  قوانین  چارچوب  در  کرمان  *استانداری 

آورد. می  عمل  به  نامه  تفاهم  مفاد  شدن 
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را  بومی  روحانیون  کرمان  موقت  جمعه  امام  و  استاندار  مشاور 
دانست. روستاها  و  شهرها  در  مقاومتی  اقتصاد  علمداران 

فعالیت شوراهای  حجت االسالم مهدی عرب پور در آئین آغاز 
استان  روستاهای  و  شهر  محالت  و  مساجد  مقاومتی  اقتصاد 
بنای  کرد:  اظهار  زیار   ده  )ع(  ابوالفضل  مسجد  در  کرمان 
رزم  مدیریت  آغاز  در  که  بود  ابتکاری  کرمان  استان  پیشرفت 
عمل  و  اقدام  سال  مقاومتی،  اقتصاد  سال  به  توجه  با  حسینی 

افتاد. اتفاق 
اقتصاد  راستای  در  کرمان  استاندار  بعدی  گام  افزود:   وی 
تقسیم  همچنین  و  مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر  معرفی  مقاومتی 
راستای  در  که  بود  اقتصادی  منطقه  هشت  به  کرمان  استان 

است. مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
کرمان  استاندار  چهارم  گام  ادامه  در  پور  عرب  االسالم  حجت 
و  شهر  محالت  و  مساجد  مقاومتی  اقتصاد  شوراهای  تشکیل  را 
کردن  مردمی  راستای  در  که  دانست  کرمان  استان  روستاهای 

است. مقاومتی  اقتصاد 
جماعات،  ائمه  حضور  با  شوراها  این  که  این  بیان  با  وی 
به  و  بخشداران  و  اسالمی  شوراهای  دهیاران،  روحانیت، 
به  جمعه  ائمه  که  همانطور  گفت:  گیرد،  می  شکل  مردم  همت 

بار  این  دارند  فعالیت  کرمان  استان  توسعه  مثلث  ناظر  عنوان 
علمداران  هجرت  و  مستقر  طرح  بومی،  روحانیون  عنوان  در 

بود. خواهند  روستاها  و  شهرها  در  مقاومتی  اقتصاد 
اهداف  از  یکی  گفت:  کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
روستاهای  و  شهر  محالت  و  مساجد  مقاومتی  اقتصاد  شوراهای 
استعدادها  کردن   پیدا  و  بیکاری  معضالت  حل  کرمان  استان 
مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  که  است  جوانان  توامندسازی  و 

اجرا می شود.
در  دشمن  های  توطئه  مقابل  در  مقاومتی  اقتصاد  افزود:  وی 
تعامل،  با  تنها  اقتصادی  نظامی،  فرهنگی  مختلف  های  بحث 
مختلف  های  عرصه  در  مردم  و  مسئولین  همراهی  و  همدلی 

است. تاثیرگذار 
اهداف  از  یکی  کرد:  تصریح  کرمان  موقت  جمعه  امام 
روستاهای  و  شهر  محالت  و  مساجد  مقاومتی  اقتصاد  شوراهای 
استعدادها  کردن  پیدا  و  بیکاری  معضالت  حل  کرمان  استان 
مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  که  است  جوانان  توامندسازی  و 

اجرا می شود.

علمدار روحانیون، 
مقاومتی اقتصاد   

بین  همایش  دائمی  دبیرخانه  اساسنامه 
در  نور  کاربردهای  و  هیثم  ابن  المللی 
کمیته  تصویب  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
عالی  شورای  ایران  و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ 

رسید. فرهنگی  انقالب 
بصیری  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر 
یزدان  دکتر  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
به  دانشگاه،  فیزیک  دانشکده  رئیس  پناه 
فرهنگ  کمیته  رئیس  والیتی؛  دکتر  دعوت 
انقالب  عالی  شورای  ایران  و  اسالم  تمدن  و 
و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  کمیته  در  فرهنگی 
شنبه  روز  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  ایران 
95، شرکت کردند و پس از توضیح  17 مهرماه 
همایش  دائمی  دبیرخانه  اساسنامه  تبیین  و 
نور  کاربردهای  و  هیثم  ابن  المللی  بین 

اساسنامه  این  شهیدباهنرکرمان،  دانشگاه  در 
رسید. تصویب  به 

فرهنگ  کمیته  رئیس  والیتی  اکبر  علی  دکتر 
انقالب  عالی  شورای  ایران  و  اسالم  تمدن  و 
تشکر  و  تقدیر  و  رضایت  اظهار  با  فرهنگی 
بین  همایش  که  شهیدباهنر  دانشگاه  از 
در  را  نور  کاربردهای  و  هیثم  ابن  المللی 
و  مدیریت  ای،  شایسته  نحو  به  گذشته  سال 
دانشگاه  که  کرد  نشان  خاطر  کرده،  برگزار 
پس  که  است  دانشگاهی  نخستین  شهیدباهنر 
حرکت  این  تداوم  در  همایش،  برگزاری  از 
و  کند  می  تالش  علمی  و  فرهنگی  بزرگ 
همایش  دائمی  دبیرخانه  ایجاد  به  نسبت 

نماید. می  اقدام  دانشگاه  درآن 
شورای  تمدن  و  فرهنگ  کمیته  است  گفتنی 

والیتی  دکتر  ریاست  به  فرهنگی  انقالب  عالی 
و  استادان  پایه،  بلند  مسئوالن  عضویت  با  و 
تشکیل  کشور  علمی  و  فرهنگی  صاحبنظران 
مصوبات  حکم   آن  مصوبات  و  شود  می 
در  دارد.  را  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
های  تالش  از  کمیته  اعضای  همه  جلسه  این 
دانی  قدر  شهیدباهنر  داشگاه  فرهنگی  و  علمی 

کردند. 
و  فرهنگی  معاون  هاشمی؛  سیدضیا  دکتر 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی 
دانشگاه  از  تشکر  ضمن  جلسه  این  در  نیز 
علوم،  وزارت  که  نمود  اعالم  شهیدباهنر، 
دبیرخانه  های  برنامه  از  را  الزم  های  حمایت 

آورد. خواهد  عمل  به 
ابن  همایش  دائمی  دبیرخانه  گیری  شکل  با   

عالوه  دانشگاه،  در  نور  کاربردهای  و  هیثم 
تحقیقاتی  و  فرهنگی  علمی،  های  فعالیت  بر 
مرکزیتی  و  محوریت  شناسی،  نور  زمین  در 
و  بخشی  هویت  منظور  به  دانشگاه  این  در 
آموزشی،  فرهنگی،  های  فعالیت  از  حمایت 
آثار  احیاء  و  شناسایی  جهت  در  پژوهشی 
طالیی  دوران  علمی  و  فرهنگی  تمدنی، 

شد. خواهد  ایجاد  ایرانی  اسالمی-  تمدن 

هیثم ابن  همایش  اساسنامه  تصویب 

........................................................................................................................................................
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مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  اعضای 
آموزشی  مختلف  مراکز  از  بازدید  ضمن  اسالمی  شورای 
بر لزوم برگزاری نشست ویژه برای حل مشکالت آموزشی 
این  براساس  کردند.  تاکید  بلوچستان  و  سیستان  استان 
و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  اعزامی  هیات  گزارش 
بلوچستان  و  استان  به  اسالمی  شورای  مجلس  فناوری 
الشکی،  احمدی  قاسم  زاهدی،  محمدمهدی  از  متشکل 
دهمرده  اهلل  حبیب  سلیمی،  علیرضا  میرزاده،  حمایت 
به  آموزشی  مراکز  دقیق  و  سریع  بررسی  برای  که  بودند 
مراکز  از  بازدید  به  گروه  یک  که  شدند  تقسیم  گروه  دو 
بازدید  به  دیگر  گروه  و  پرورش  و  آموزش  آموزشی 

پرداختند. ها  دانشگاه  و  عالی  آموزش  مراکز 
حضور  با  ابتدا  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  اعضای 
شهر  موزه  از  سوخته،  شهر  پژوهشی  فرهنگی  مجتمع  در 
در  مردم  نمایندگان  ادامه  در  کردند.  بازدید  سوخته 
استان  این  آزاد  و  دولتی  های  دانشگاه  از  ملت،  خانه 

کردند. بازدید 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  هیرمند  و  زهک  زابل،  مردم  نماینده  دهمرده  اهلل  حبیب  دکتر 
بلوچستان  و  سیستان  استان  در  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  اعضای  حضور  از  تشکر  و  تقدیر 
داشت  خواهد  پی  در  مثبتی  نتایج  و  آثار  سفر  این  قطعا  گفت:  خود،  انتخابیه  حوزه  ویژه  به 
آشنا  آموزشی  درحوزه  استان  موجود  وضعیت  با  نزدیک  از  بازدیدها  در  کمیسیون  اعضای  و 
این  مردم  حقوق  از  درستی  به  توانند  می  مجلس  در  امور  این  بررسی  زمان  در  قطعًا  و  شدند 

کنند. دفاع  منطقه 
فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  رئیس  زاهدی  محمدمهدی  همچنین  نشست  این  در 
استان  به  آموزش  کمیسیون  اعضای  که  شد  موجب  دهمرده  آقای  های  پیگیری  گفت:  مجلس 
های  ریزی  برنامه  با  البته  کنند.  سفر  هیرمند  و  زهک  زابل،  شهرهای  و  بلوچستان  و  سیستان 
حوزه  و  پرورش  و  آموزش  حوزه  بررسی  برای  گروه  دو  به  کمیسیون  اعضای  گرفته،  صورت 
حوزه  این  های  دانشگاه  تمام  امروز  خوشبختانه  و  شدند  تقسیم  ها  دانشگاه  و  عالی  آموزش 
مدارس  و  آموزشی  مختلف  مراکز  از  نیز  دیگر  گروه  و  گرفت  قرار  بازدید  مورد  انتخابیه 

آوردند. عمل  به  بازدید 
از  میدانی  بازدید  قطعًا  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
عمل  خوبی  به  قانونگذاری  زمان  در  تا  دهد  می  نمایندگان  به  را  مناسبی  دید  آموزشی  مراکز 
که  گرفته  صورت  بزرگی  اقدامات  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  گذشته  سال   3 در  البته  کنند، 
از این مسائل می توان به خلق ردیف های درآمدی برای حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد 
نتایج  از  یکی  این دستاورد  قطعًا  برطرف کرد که  را  این بخش  مشکالت  از  بسیاری  مسئله  این  که 
بندی  رتبه  نظام  موضوع  تصویب  به  اشاره  با  زاهدی  دکتر  است.  بوده  میدانی  بازدیدهای 
کمیسیون  این  در  گذشته  روز  گفت:  توسعه،  ششم  برنامه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  در  فرهنگیان 
در  مجلس،  علنی  صحن  در  تصویب  صورت  در  تا  شد  مصوب  فرهنگیان  بندی  رتبه  نظام  مسئله 
برای  مادی  و  معنوی  منظر  دو  از  آن  اجرای  قطعًا  که  شود  اجرایی  توسعه  ششم  برنامه  طول 
آموزشی  حوزه  مشکالت  پیگیری  لزوم  بر  وی  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  مثبتی  نکات  فرهنگیان 

کرد. تاکید  هیرمند  و  زهک  زابل،  شهرهای  ویژه  به  بلوچستان  و  سیستان  استان 
های  سال  طی  را  کرمان  استانداری  جمله  از  گوناگونی  مدیریت  سوابق  دهمرده،  دکتر 

دارد. پرونده  در  گذشته، 

مجلس  نمایندگان  بازدید  عامل  دهمرده،  دکتر 
زاهدی:  محمدمهدی  دکتر 
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 غندالی
 عزل شد

امنای  هیأت  تصمیم  اساس  بر 
شهاب  فرهنگیان،  ذخیره  صندوق 
پنج  و  عامل  مدیر  غندالی  الدین 
صندوق  مدیره  هیأت  دیگر  عضو 

ذخیره فرهنگیان برکنار شدند. 
با توجه به اینکه شهاب الدین غندالی 
هیأت  عضو  و  عامل  مدیر  عنوان  به 
فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیره 
اعضای  شدن  برکنار  با  لذا  است، 
غندالی  صندوق،  این  مدیره  هیأت 
نیز از سمت خود برکنار شده است.

اعضای هیأت مدیره صندوق ذخیره 
فرهنگیان شامل شهاب الدین غندالی 
)مدیر عامل(، روح اهلل عالمی )رئیس 
هیأت مدیره(، بهروز امیدعلی، رحیم 

گلدانساز  سیدمحسن  دانا،  اسماعیلی 
نفر  و  بودند  زرهانی  احمد  سید  و 
صندوق  مدیره  هیأت  در  هفتمی 
نداشت.  وجود  فرهنگیان  ذخیره 
اهلل  روح  جز  به  که  می شود  گفته 
عالمی، شش عضو دیگر هیأت مدیره 

تغییر کرده اند.
مردم  نماینده  مقصودی  حسین 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سبزوار 
مدیره  هیأت  اعضای  تغییر  تأیید  با 
اظهار  فرهنگیان،  ذخیره  صندوق 
کاغذ  روی  مدیره  هیأت  داشت: 
نفر   6 قبلی  نفر   7 از  و  کرده  تغییر 
تعویض و یک نفر از قبل باقی مانده 

است تا مجموعا هفت نفر شوند. 
سوابق  غندالی  الدین  شهاب 
پرونده  در  را  گوناگونی  مدیریتی 
به  توان  می  آنها  جمله  از  که  دارد 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکلی 
کرمان در سال های دور اشاره کرد.

 

رئیس  و  استاد  اندوهجردی،  بهزادی  حسین  دکتر 
واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  گروه 
وداع  را  فانی  دار  مرداد   16 شنبه  مرکز،  تهران 

گفت.  
فرزند  و  اندوهجرد  در   1314 سال  متولد  وی 
وخطاط  واعظ   ، شاعر  صفر(  )شیخ  کرمانی  بهادر 
اندوهجرد بود. از آثار او می توان به اشکی واهی 
)مجموعه اشعار( ، ستارگان کرمان )تذکرة شاعران 
جمع  شمع  دیوان  گزیدة  گل،  دامنی   ،) کرمان 

فؤاد کرمانی و غیره اشاره نمود.

عامیانه«  »طنز  عناوین  با  مقاالتی  همچنین  او  از 
 ،)16 شماره   -  1384 زمستان   - مردم  )فرهنگ 
»شیوه تعلیم در مثنوی معنوی« )کتاب ماه ادبیات 
»منظومه های  - شماره 49(،  آبان 1380  فلسفه(  و 
شمسی ادبیات ایران« )کلک، اسفند 1377 - شماره 
های 101 - 103(، »افضل اعمال افضلی پور« )ادب 
و زبان فارسی، بهار 1373 - شماره 5(، »شاعر مبارز« 
و  ادبیات  )دانشکده  حافظ«  شعر  از  هایی  »جلوه 
 -  1353 زمستان   - تهران  دانشگاه  انسانی  علوم 
شماره 88(، »شعر، کهنه و نو ندارد« )یغما - مرداد 
1352 - شماره 299(  و آثار بی شمار دیگر منتشر 

شده است.
نهادهای ادبی و فرهنگی مختلفی از مرکز پژوهشی 
و  پژوهشگر  این  درگذشت  ایران،  مکتوب  میراث 
تسلیت  کشور  فرهنگی  جامعۀ  به  را  دانشگاه  استاد 

گفته اند.

 تسلیت دکتر میرزاده
 برای دکتر بهزادی

دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
عضو  اندوهجردی،  بهزادی  دکتر  درگذشت 
تهران  اسالمی واحد  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات 

مرکزی را تسلیت گفت. 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس  تسلیت  پیام  متن 

بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

گرانقدر،  شاعر  و  ادیب  شدیم  خبر  با  متاسفانه 
اندوهجردی،عضو  بهزادی  حسین  دکتر  استاد 
تهران  اسالمی واحد  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات 
مرکزی دار فانی را وداع گفت. این جانب این 
مصیبت را به خانواده ایشان و به جامعه فرهنگی 
خداوند  از  و  کنم  می  عرض  تسلیت  کشور 
رحمان و غفار برای ان مرحوم رحمت و مغفرت 

و برای بازماندگان صبر و سالمت ارزومندم.

حمید میرزاده

درگذشت 
دکتر حسین بهزادی 

اندوهجردی
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رمز  و  عشق  جادوی  این  شعر  از  ای  کننده  قانع  و  جامع  تعریف  هنوز 
رساله  و  کتاب  هیج  در  و  کس  هیچ  طرف  از  زیستن  آوای  و  حیات 
کالمی  شعر،  این  بگوئیم  که  حد  این  در  مگر  است  نشده  ارائه  نوشتاری 
و  زندگی  آالم  و  دردها  و  احساس  کننده  بیان  و  مقفی  و  موزون  است 
مایه  جان  از  شعر  که  این  تعریف  ترین  ظریف  و  ترین  لطیف  و  باالترین 
کند  می  فریاد  را  شیفتگی  و  شیدائی  و  نشیند  می  برجان  و  گیرد  می 
همه  با  اعصار  و  قرون  نامی  عارف  و  شاعر  این  حافظ  که  طور  همان 
و  واقعی  چهره  و  مانده  ناشناخته  هنوز  است،  شده  او  از  که  تعاریفی 
دارد،  حالتی  چنین  هم  شعر  است.این  نشده  ترسیم  درستی  به  او  حقیقی 
و  است  نامعلوم  و  مبهم  معمائی،  کنجکاو،  جستجوگران  برای  هنوز  یعنی 
هائی  خالقیت  همه  با  بشر  که  شود  می  احساس  گذرد  می  هرچه  زمان 
من  تقدیر  بهر  باشد  می  راه  ابتدای  در  هنوز  خصوص  این  در  دارد  که 
نه ادعائی دارم و نه خود  در این دریای بی ساحل و دنیای بدون مرز، 
اقرار  راسخ  اعتقاد  با  که  تواضع  سر  از  نه  بینم،  می  بضاعتی  صاحب  را 
این  با  پوچم،  و  هیچ  ادب،  و  شعر  بزرگان  پیشگاه  در  که  دارم  اذعان  و 
به  الفتی  و  انس  شعر  با  که  است  جانی  سوخته  دل  صدای  آنچه  همه 

دارد. عمر خود  درازای 

ذیل: شعر  از  کرمانی  عرفان  تفسیر 

آمد سرشته  جان  به  نکـته  این 
آمد نوشته  این  تو  یاد  بــا 

هستی تو  جان  و  جسم  فرماندة 
هستی تو  جهان  همه  به  حاکم 
دوست آن  نام  به  آغاز سخن 

اوست از  آن دوست که هرچه دارم 

علی)ع( امام  وصف  در  کرمانی  عرفان  از  غزلی 

مؤمنان امیر 
توست با  آسمان  و  است  زمین  روی  آنچه  هر 

با توست              جهان و هر چه در آن هست بی گمان 
دستند تهــــی  بیان  کــرو  تو  بارگاه  به 

توست با  مــهربان  خداوند  دست  همــیشه 
روزگارانـــی درخشـــان  آفــتاب  تـو 
توست با  ستارگان  و  ماه  جـلوه  و  شـکوه 
حال پریشــان  دلخســته  عاشق  زعم  به 

توست با  زمان  گردش  و  فلک  چرخش  کـه 
هسـتی علی  و  هسـتی  خدا  گاه  جـلوه  تو 
توست با  مؤمـنان  و  مـردان  همه  امیــری 
نهان هست  آنچه  هر  و  عیان  هست  آنچه  هر 

توست با  جـاودان  های  گـل  و  روزه  دو  گـل 
آنجـاست من  بهار  هسـتی  تو  که  کجـا  بهر 
توست با  بوستان  و  گلـزار  و  سـبزه  و  بـهار 
بشـری! از  برتر  که  یا  بشـری  بهتـرین  تو 

توست با  جهانیـان  و  جهان  پـود  و  تـار  کـه 
پیـداست نهان  شادی  صد  تو  نگاه  هر  به 

توست با  بیکـران  غـم¬های  جلـوه  و  شـکوه 
»عرفانی« است  الفتی  غزل  و  شعر  به  مرا 

توست با  گـمان  بی  نیز  غزل  و  شعـر  شـروع 

کرمانی عرفان  وصف  در  منزوی  حسین  غزل 

عشق    سخن 
بود تو  گیسوی  صحبت  دل  نهانخانۀ  در 
بود تو  روی  و  تو  موی  سلسۀ  از  سخن 

کجاست سرمست  وش  لولی  عاشق  عارف 
بود تو  ابروی  بفکر خم  روز  و  که شب 
بنشست اعلی  طارم  بر  و  زد  دریا  به  دل 

بود تو  ره کوی  راه طلب، خاک  در  آنکه 
سپرد  پندار  پردة  بسرا  را  ما  آنچه 

بود تو  موی  و خم  پیچ  در  که  بود  ای  شــانه 
پیچید خضراء  گنبد  در  تو  عشق  سـخـن 

بود تو  زهــیـاهـوی  پر  مـا  دل  آســمان 
تست دامن  در  که  است  بهار  خوشبوی  گل 

بود تو  خوشبوی  دامن  از  خوش  بوی  اینهمه 
قـامـت صنوبر  خـوبان  همـه  میـان  در 

بود تـو  دلجـوی  قامـت  اگر،  بود  قــامتی 
همـه خـرابنـد  و  مسـت  اگر  ناب  مـی  از 

بود تو  جـادوی  نرگـس  از  همه  من  مسـتی 
صبح دم  تا  شب  همه  »عرفان«  نهانخانۀ  در 
بود تو  روی  و  تو  مـوی  سـلسـۀ  از  سـخـن 

کرمانی عرفان  وصف  در  کاشانی  مشفق  استاد  شعر 

عرفان باغ 
یافتم معطر  تر  شعر  به  را  »عرفان«  باغ 

یافتم تر  و  تازه  کاروان گل،  در  کاروان 
دوستی بهار  سرسبز  سپیداران  چون 

یافتم گستر  سایه  سرها  به  را  سبزش  چتر 
ها  الله  در  ها  الله  جانش  نگارستان  از 

یافتم  شناور  درخون  جنون  جوش  از  داغ 
عسل  شهد  از  آکنده  غزل  از  جویباری 
یافتم تناور  نخل  این  پای  در  گر  نغمه 

عشق زاد  توفان  دریای  اش  کینه  بی  سینۀ 
یافتم زگوهر  تابان  اش  اندیشه  ساحل 

فروز و دل  را روح بخش  او  افسون کار  طبع 
یافتم کوثر  جوی  در  روان  زمزم  چشمه 

مهر خورشید  در  خورشید  آسمان،  در  آسمان 
یافتم اختر  چشم  در  خاطرش  فروغ  از 

نینوا رستخیز  خیالش  نیستان  در 
یافتم  محشر  شور  نایش  کویرستان  در 

نظر  تأیید  به  دیوانش  بهارستان  در 
یافتم باور  لوح  در  نقشها  در  ها  نقـش 

مصطفی  مهر  تابــنده  او  پاک  نهاد  در 
یافتم  حیدر  کوی  در  او  راه  شـبچراغ 

مردمی و  مهر  به  را  »عرفان«  و  است  از عرش  شعر 
یافتم برتر  شعـر  از  زنـدگی  حـریم  در 

کرمانی عرفان 
جهان  به  دیده  کرمان  شهر  در   1317 سال  به  اسدا...  مرحوم  فرزند  کرمانی  عرفان  اکبر  علی 
ضمن  و  آمد  تهران  به  سالگی   14 در  داد.  دست  از  را  پدر  مهر  پر  سایه  که  بود  ساله  شش  گشود 
شاعران  از  که  وی  پرداخت.  تالش  کار  به  درکرمان  خانواده  امرارمعاش  پی  در  تحصیل  ادامه 
به  بود  شاعری  و  شعر  بزرگ  ادیبان  توجه  مورد  همواره  شود  می  محسوب  زمین  ایران  معاصر 
او  وصف  در  را  عرفان«  »باغ  غزل  معاصر،  سرای  غزل  بزرگ  کاشانی  مشفق  استاد  که  طوری 
استاد »عرفان کرمانی«  بلند آوازه و آزاده  این طور می آورد:به آستان آسمانی شاعر  سروده و 

داشتم.  تقدیم  است  همانند  بی  و  یگانه  نیز  جوانمردی  و  فتوت  در  شاعری  هنر  سوای  که 
پاکدالن  از  کرمانی«  »عرفان  است:  آمده   1372 سال   31 شماره  آزاد  مناطق  مجله  در  همچنین 

بر آن داشته  را  او  و  ربوده  را  منزوی«  نغزگوی چون »حسین  اندیش است که دل شاعری  نیک 
به معرفی  از لطف و احساس است  با قلمی شاعرانه و جذاب که چون غزل هایش سرشار  تا  است 

آورد: می  اش  نوشته  در  معلم  محمد  استاد  بپردازد«  کرمانی  فلندر 
باید دانست که او هم خود  اما  افتاده است،  عرفان کرمانی، خود هر چند بی ادعاست، فروتن و 
صوری  و  معنوی  های  آرایش  و  قافیه  فن  و  عروض  علم  و  بدایع  و  صنایع  و  تصنعات  مصروف  را 
خود  طبع  از  برخاسته  و  شوریدگی  و  عشق  سالها  حاصل  نشسته،  او  شعر  در  آنچه  است.  نکرده 
و  کند  می  خودنمایی  او  های  غزل  میان  در  دلچسب  های  بیت  تک  گاه  که  است  همین  اوست. 

دارد. می  وا  تفکر  و  تأمل  به  را  خواننده 
کشید خاک  نقاب  در  روی  سالگی   75 سن  در  و   1392 سال  در  کرمانی  عرفان  اکبر  علی  استاد 

) یادش گرامی   ( آرام گرفت.   تهران  بهشت زهرای  آوران  نام  قطعه  در  و   
متقیان  از عرفان کرمانی در مدح موال  نهایت غزلی  او و در  بزرگان در وصف  ادامه شعرهای  در 

گردد. می  تقدیم  )ع(  امیرالمومنین 

طنین  اگر  است.  من  عمر  حاصل  حقیقت  در  اشعار  این 
که  برخاسته  کسی  وجود  صافی  از  ندارد  رسا  آهنگی  و 
است. نگرفته  سراغی  روزگار  مکاره  بازار  در  عشق  از  جز 

سخن  جای  توانست  نخواهد  بنویسم  هرچه  زمینه  این  در 
آوازه،  بزرگ  فرزانه  آن  که  بگیرد  را  سعدی  اجل  شیخ 

است: کرده  آسان  مرا  کار  خود،  نغز  شعر  با 

باطل                                                        نشستن  از  به  رفتن  بادیه  راه  به   
بکوشم وسع  بقدر  نیابم  مراد  گر  که 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور98



کریمان« »جامعه  وزین  فصلنامه  مدیرمسول 
بهایی شیخ  علی  مهندس  آقای  جناب 

سالم با 

 ، تهران«  مقیم  های  کرمانی  »جامعه  نشریه  سوم  تا  اول  مجلدهای  احتراما، 
گردید. مطالعه  و  واصل 

همشهریان  همدلی  و  همگرایی  به  کمر  مجدانه،  و  بلند  همتی  با  که  این  از 
اید،  بسته  تان  گرامی 

دارم. برایتان  کار  قوام  و  امر  دوام  آرزوی  و  گویم  می  تبریک  شما  به 
عزیز  همشهریان  جمله  از   – تهران  در  حاضر  های  اقلیت  و  اقوام  دیگر  امیدوارم 
من  الوطن  »حب  که:  زنند  هایی  عمل  ابتکار  چنین  به  دست  نیز   - آذرباییجان 

االیمان«.
»فرهنگ  باب  در  مطالبی  به  تان  نشریه  در  تا  مشتاقم  زبان،  آذری  یک  منظر  از 
کرمان  استان  های  فرهنگ  خرده  و  فرهنگ  و  پرداخته  نیز  کرمان«  اجتماعی 

دهید: قرار  بازخوانی  و  بازبینی  مورد 
کویرنشین مردمان  پوشش  تا  گرفته  محلی  رسوم  و  آداب  از 

کرمانی گوناگون  های  گویش  تا  گرفته  محلی  های  ذائقه  و  غذا  از 
کرمان  عشایری  و  دستی  صنایع  تا  گرفته  مقامی  موسیقی  از 

غیره. و 
دارم. افزون  روز  توفیق  آرزوی  خطیرتان،  امر  و  خیرتان  نیت  در  شما  برای 

جنت اکبرپور  محمودرضا  دکتر 
جوی علوم  و  شناسی  اقیانوس  ملی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 
فناوری( و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  )وابسته 

نامه های  وارده

جناب آقای مهندس شیخ بهایی

مدیر مسوول محترم نشریه جامعه کریمان

با سالم، ضمن ابراز خرسندی از مالقات و آشنایی با جنابعالی،
و تشکر از ابتکار عمل در انتشار فصلنامه و ایجاد کانال ارتباطی مکتوب با 

همشهریان غیر مقیم در کرمان،
به همراه خانواده در  به اطالع می رساند که طی سال های اخیرکه   
از هموطنان و خصوصا  با شمار زیادی  ام،  برده  به سر  از کشور  خارج 

همشهریان عزیز آشنا شدم - خصوصا در انگلستان و کانادا.
از  خارج  مقیم  ارجمند  های  استانی  هم  و  همشهریان  شمار  پر  حضور 
کشور، قابل توجه و جالب بود، مثال در شهر محل اقامتم –تورنتو- قریب 
به 300 کرمانی زندگی می کنند که در مراسم ها و گردهمایی های 

مختلف، با بیش از 60 از آنها مالقات داشته ام.
تجمع  برای  تشکلی  ایجاد  فکر  به  تا  داشت  آن  بر  را  ما  مهم  این 

با  آشنایی  و  تهران  به  کوتاهم  سفر  بیفتیم،  عزیز  همشهریان 
»جامعه کرمانی های مقیم تهران« و نشریه »جامعه کریمان« ما را در 

این تصمیمم مصمم تر کرد، لذا در صورتی که آیین نامه، اساسنامه، فرم 
عضویت و یا نشانی اینترنتی دارید، در اختیار بنده بگذارید تا در فرصت 
مقتضی و با الگو برداری از آن، بتوان به ایجاد »جامعه کرمانی های مقیم 
تورنتو » اقدام کرد. همچنین در صورت امکان، در هر فصل، تعدادی 
از نشریه »جامعه کریمان« را به نشانی بنده ارسال فرمایید تا در تجمعات 

مختلف، در اختیار همشهریان مقیم تورنتو قرار گیرد.
ناگفته پیداست که عالقه به وطن و فرهنگ غنی و عمیق کشور عزیزمان، 
هیچگاه در وجودمان کم و کاسته نشده و نخواهد شد، حتی اگر فرسنگ 

ها از ایران و کرمان فاصله داشته باشیم.
برای شما آرزوی توفیق روز افزون و برای کرمان آرزوی توسعه بیش 

از پیش را دارم.

با تشکر
دکتر عنایت زنگی آبادی
کانادا، تورنتو
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اشک ها و کاریزها
محمد برشان

پژوهشگر حوزه آب  ایران باستان

پدران  تاریخی  رنج  از  یی  چکامه  این 
دراز  و  دور  سفری  و سرگذشت  ماست 
حیات،  ادامه  برای  آب  جستجوی  در 
بر  تاسف  و  درد  سر  از  است  سوزی 
سرزمین  این  در  قناتها  سرگذشت 
اهورایی . این قصه اشکها و کاریزهاست 

و اشکی است بر ویرانه آب ها. 
دل  سخن   ، است  دل  سخن  این 
پیشینیان ما، دلی که همواره در سراسر 
همانند  یا  اند  کرده  وادارش  تاریخ 
را چنان  احساساتش  یا  و  ببینند  دیگران 
در پشت هزاران پرده مه آلود پنهان سازد تا دوستان و دل 
نباید آن را  نبینند و کسانی که  باید آن را  سوختگانی که 

ببینند و نفهمند. 
این سخنی است به یاد روزگاران سپری شده و یادی است 

از آرمان روزهای خوب و قصه اشک ها و کاریزهاست.
وقتی پدربزرگم از قناتها و کوچه پس کوچه های آکنده 
از بوی خوش گاه کل می گفت چشمانش می درخشید و 
لبانش می لرزید او می گفت سرگذشت قناتها سرگذشت 
پرتوان  های  گام  جای  قناتها  های  چاه  و  ماست  نیاکان 
پدران ماست او می گفت مظهر قنات ها تماشاگه باشکوه 
مادر  هاست  مقنی  سربلندی  نماد  چاه  مادر  و  ما  مادران 
و  جستجوگر  های  گام  سرفرازانه  چنان  هم  که  چاهی 
پایان  به  انتظار  این  اکنون  و  است  انتظار  در  را  ما  مشتاق 
باد  یاد  می گفت  آه  و  اشک  با  بزرگ  پدر  است.  رسیده 
همراهی تو ای کلنگ دار هم راز من، تو در همه راه های 
زیرزمینی همسفر من بودی و آنگاه که با گام های استوار، 
با  فروغ،  پر  چشمانی  با  نیرومند،  بازوانی  با  بلند،  قامتی  با 
دستانی بزرگ، با سینه یی فراخ،  با قلبی مهربان می آمدی 
و زندگی را می سرودی و هنگام شب چقدر خسته بودی 

به درازنای تاریخ .
آن بیلچه کوچک که سینه ی زمین را می شکافت و دل 
خاک را زیر و رو میکرد فریاد تو را به زمین و زمان می 
رساند و فریاد می زد  این جوانه های من است و از جای 
اعماق خاک جوانه  پهنه زمین در  بر  گام ها و رد کلنگ 

هایی سر بر می کشید سبز سبز سبز. 
و  ماست  پدران  یادگار  قنات  کدام  داند  می  بزرگ  پدر 
سرزمین مقدس مادری ما کجاست؟ همه این گندم زارها 
و علف زارها اثر بیل نیرومند مقنی و همه این کاریزها اثر 
تیشه اوست و چه زیبا بود هنگامی که چشم اندازش همین 

دشت ها بود .
شاخه  و  نوشید  می  قنات  آب  از  که  ای  لحظه  زیبا  چه  و 
های درختان را تکان می داد و هر روز چاهی ظهور می 
کرد و درختان آبیاری می شدند ولی چه شد که گذشت 
زارهای  به کشت  که  کرد  تربیت  را طوری  ما  روزگاران 
مقدس بی حرمتی کینم در حالی که پیشینیان ما بر سر راه 

درختان نور افشاندند. 
اتاق  اندازه  به  سلطانی  کاخ  کدام 
داشت  اهمیت  کاریز  کنار  کوچک 
را  اتاق  این  اموال  همه  که  آنجا 
تشکیل  کلنگی  و  ریسمانی  و  چرخی 
می داد و چراغی که مسیر راه راست 
بود.  مردمان  همه  برای  دار  و شیب 
ادعا  تواندا  می  تاریخ  معمار  کدام 
را  گذاری  نای   عظمت  کندکه 
که  چاهی  و  است  گرفته  نادیده 
خاکها آن را به صورت قله کوچک 
ستایش  است  آورده  در  فشان  آتش 

نکند. 
دامنه  به  که  مظهری  بود  زیبا  چه 
توان  می  چه  و  شد  می  ختم  روستا 
آگاهی،  نبوغ،  اینهمه  از  گفت 
سرزمین.  به  عشق  و  درایت   پشتکار 
و چه با شکوه است بردن آب دامنه 

کوهستانها به حاشیه کویر.
ادامه  تاریخ  توی  هزار  در  رنج  این 
وادی  تا  سارگون  نبرد  از  دارد 
تا  هوشنگ  ردپای  از  ارمنستان 
و  جمشید  تخت  از  اول  داریوش 
به  کردند  یاد  سوگند  که  کورش 
خاک  در  خنک  آب  کردن  جاری 
یاد  سوگند  و  راه  عمارت  و  خشک 
به زراعت و کاشتن درختان  کردند 

میوه.
اند.  تاریخ  راهنمای  ابزار  این  و 
بیلچه،  کلنگ،  دلو،   ، ریسمان  چرخ، 
کلنگ سبک آهنی و فوالدی سنگین 
این  و  سوز  پیه  چراغ  و  ،پتک  ،قلم 
است  بان  آسیاب  و  آسیاب  فریاد 
قنات  آب  جریان  راه  به  چشم  که 
اسطوره  روایت  این  و  است  دوخته 
سهراب  پای  رد  و  دیوهاست  و  ها 
و  سلیمان  ردپای  آهنگر  کاوه  و 
کره  همه جای  و  کیانیان  و  اسکندر 
تا  ایران  از  تاماچین  چین  از  زمین 
جای  همه  و  تاشیلی  یونان  از  مصر 
کش،  گل  پای  رد  شود  می  جهان 
گل بند، چرخ کش، دلوگیر و کلنگ 
دار را دید آن زمان که در سرزمین 
پوشیدند،  سپید  لباس  ما  اهورایی 
وصیت نوشتند و غسل کردند و برای 
و  سازماندهی  بشریت  به  خدمت 
ساماندهی کردند و میرابها را تربیت 

کردند و آبها را تقسیم نمودند . 
دل  از  چهارده  شب  ماه  که  آنگاه 
ابرهای باران آور رخ می نماید من 
در آن ابرها در سیمای ماه چهره پر 
فروغ مقنی ها را می بینم که یاد آور 
آورنده  هستند،  ماهتاب  و  ها  باران 
تشنه،  تشنه، سرزمین  به سرزمین  آب 
آب، نور و روشنایی، چه زیباست در 
اعماق تاریکی ها بدنبال ماهی های 

کوچک و نرم و نازک کاریزهای بگردیم و امروزهم انگار 
امتداد همان روزهاست و آب و ماهی و روشنایی را می 
آنها. می دانیم ای  را محصول رنج  تماشاگه خود  و  بینیم 
مقنی آیا من هم می توانم مثل تو در رنج تاریخ سهیم باشم 
به سوی  و کاریزی را در قلب خودم حفر کنم؟ کاریزی 

آبهای زالل و پاک قلب تو. 
می  کاش   ، سپردی  می  من  به  را  کاریزها  کندن  کاش 
توانستم همه آبهای ایران را نشانت بدهم باهم به تماشای 
همه رودها ، برکه ها و دریاچه ها برویم می خواهم برای 
تو شمع بیاورم و در مظهر قنات آن را روشن کنم و در دل 
آب بکارم تا تاریکی را در نوردم آیا شمع ها بیاد تو روشن 
خواهند شد؟ آیا می توانم شمع شوم؟ آیا آب خواهم شد؟ 
قصه پدر بزرگ ادامه دارد و من بانگ قطره های جاری 
و  نوشم  می  تو آب   دستان  از  انگار  شنید  را خواهم  آب 
همراه پدر بزرگ همه جا به یاد توام انجا که از آب های 
بخشنده سرسبزی رخ می نماید، آنجا که پر از نور، امید و 
توانایی است. تو به قول پدربزرگ آب زالل، برف، باران 
یاد می کنم و آب چشمه  تو آناهیتا را  و شبنمی و همراه 
های روان، جویباران، کوهساران و کاریزها را می ستایم .

خیال می کنی که من فروغ بیکران را در چشمان تو نمی 
کاریزها  درون  ریز  ماهیان  شیفته  که  میکنی  خیال  ؟  بینم 
اعماق زمین  را در  تور  نیاز  و  راز  ؟ خیال می کنی  نشدم 
نمی شنوم ؟ آوای چکیدن قطره های آب را درک نمی 

کنم ؟
تو با همه آرمانها پیوند داری ای امید، ای اناهید، ای یاری 
رسان. چشمانت آکنده باد از فروغ خداوند و دستانت پربار 
از آبهای زالل و پاکیزگی. انگار از دستان تو آب می نوشم. 
باید به نام تو و بنام اشک ها و کاریزها اکنون فریاد زد و 
حرمت تو را و میراث تو را پاس داشت باید از پیله ها سر 
برون آورد بال های رنگین تازه روییده را بر افراشت و گل 
ها را جستجو کرد و پروانه سبکبال را به جستجوی آب از 
کویر فرستاد چه بسیار پروانه هایی که در کنار دریاها تشنه 
ماندند و چه بسیار که در اعماق کویرهای خشک قطره ی 
زالل آب را یافتند. برخیز ای همراه پر احساس من، برخیز، 
با هم به جشن عروسی آبها برویم برخیز جشن آبریزان را 
پای کوبان و دست افشان بر پا کنیم برخیز ای جستجوگر 
آب ها .خوشا ابرهای پرشکوه پر باران، خوشا باران که بر 
قله کوهساران می بارید و می بارید، می بارید، خوشا قصه 
های تیشتر واپوشه ، خوشا داستان طاهرآب شناس . هر جا 
که تو بودی چشمه زالل آب و هستی در آنجا و در همه 
پهنه جهان و در ایران در کردستان،آذربایجان، در اصفهان 
و همدان و کرمانشاه، در کیش، در کرمان و یزد و خراسان 
جای  همه  در  رودها  و  ها  دشت  و  ها  کوهستان  همه  در 

زمین زیبایم ایران، بر خیز، برخیز ..
در  اکنون   ، جویم  می  را  تو  پدربزرگ  همراه  اکنون   
و  ها  خستگی  در  قناتها  و  آب  های  ویرانه  جستجوی 
صدای  غرش  در  و  هیاهو  پر  شهرهای  های  رنجیدگی 
دستگاه های حفاری چگونه برایت سرود بخوانم ؟ به کجا 
زیر دخمه  گناباد در  قنات قصه  کنار  بروم؟   می روم در 
های قنات دو طبقه اردستان برفراز و بلندای قناتهای یزد 
و در سایبان  دیار کهنسالم کرمان  قناتهای  ودر  دورنمای 
آسیابها و در پناه سیاه چادر عشایر دلیر در همه پهنه ایران 
تو را می یابم می بینم که راهی پر از خستگی پیموده ای و 
چقدر سخت است یاد آوری سوغات نیاکان ما و ره آورد 
تاریخی تو تیشه ها و ریشه ها و بیل و کلنگ و دلو ،پر از 
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نیرو  و زندگی که یاری رسان مردمان بودند .
تو در فریاد پدربزرگ درختی ، جنگلی، رودی،  آبی 
و جویباری، اشک های تو در سپیده دمان زالل تر از 

همه آبها و پاک تر از همه چشمه ها بود.
کننده  شکوفا   ، روشنایی  آورنده  ها  اشک  این   
گلهای زیبای قلب های ماست مرا به شنیدن آوای 
دل انگیز آبها در سراسر ایران مهمانی کن. با آوای 
های  بنفشه  کن.  آشنایم  ها  بزغاله  و  ها  بره  زنگوله 

کنار جویباران قناتها را بر گیسوانم بنشان و رنجنامه  
مقنی ها را برفراز ستیغ مهر با بلندترین آواز بخوان 
و نشانم بده راه ورود یخدانهای کویری و مسافرخانه 
ام  مانده  من  اکنون  کجاست؟  از  تاریخی  های 
و  تو  میراث  نابودی  و  ام  مانده  من   ، تو  یادمان  و 
پایین  و  تر  پایین  و  تر  پایین  آن  در  که آب  زمینی 
و حدیثی  قنات های که خشک شده  و  رود  تر می 
مانده  من  اکنون  کاریزها.  و  ها  اشک  عنوان  تحت 

ام و جبهه ی آب شور، نشست زمین، تنش اجتماعی. 
اکنون  شکنی  کف  مکرر  تقاضاهای  و  ام  مانده  من 
سوخته  دشتهای  زاران  شوره  انتظار  و  ام  مانده  من 
تفتیده و جستجوی میراث تو در کهنه کتابها و شرح 
آب انبارها، آسیاب ها و گاوگردها گاوچاه ها، چرخ 

ها، دلوها و همراه  اسطوره ها.
و این چکامه یی از رنج تاریخی پدران ماست .

و این حکایت اشک ها و کاریزهاست .

برق رسانی به روستاهای
 باالی 10 خانوار شمال  استان 
استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
کرمان گفت: بهره برداری از 33 روستای برق دار شده 
در سال 94 که از محل منابع استانی و موافقت نامه، 
تامین اعتبار شده بود و عملیات اجرایی برق رسانی به 

روستاهای مصوب سال 95 رسما آغاز شد.
نمایندگان  حضور  با  که  مراسمی  در  شهبا  محمود 
مجری  اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمان  استان 
کشور،   روستایی  برق رسانی  طرح 
استاندار،  عمرانی  معاون 

توزیع  معاونان و مدیران شرکت  استان،  فرمانداران 
گفت:  شد،  برگزار  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 
یکی از سرفصل های وزارت نیرو درخصوص اقتصاد 
مقاومتی،  اتمام عملیات برق رسانی به تمام روستاهای 
پایان  تا  است که  پایان سال 95  تا  تا 20 خانوار   10
حمایت  و  شرکت  هم کاران  تالش  با  سال جاری 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این مهم دست 
خواهیم یافت و تمام روستاهای باالی 10 خانوار از 

نعمت برق برخوردار خواهند شد.
وی هم چنین به برق دار شدن 301 خانوار روستایی 
درمجموع  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  در 
1313 روستا در محدوده ی شمال استان کرمان برق 
تا پایان سال جاری تعداد 63 روستای دیگر  دارند و 
مجموع  به  ریال  میلیارد   60 از  بیش  اعتباری  با  نیز 
تعدادی  و  شد  خواهند  اضافه  برق دار  روستاهای 
برق دار  خورشیدی  انرژی های  ازطریق  آن ها  از 

کشور  روستایی  برق رسانی  طرح  مجری  می شوند. 
اهیمت خدمت رسانی  بر  تاکید  با  این مراسم  نیز در 
مجلس  نمایندگان  تمام  حضور  گفت:  روستاییان  به 
روستاییان،  به  برق رسانی  مراسم  در  اسالمی  شورای 

به  خدمت رسانی  روحیه ی  نشان دهنده ی 
مردم است.

قنات گوهر ریز، شهرستان جوپار جوپار
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مهندس محمدرضا صادق زاده

فعال گردشگری
 و سرمایه گذار طرح گردشگری دره راگه

 

دره راگه 
بهشتی در کویر





 موقعیت جغرافیایي
نواز شهرستان رفسنجان است  از پدیده هاي طبیعي و چشم  دره راگه یکي 

موقعیت محدوده این دره در طول جغرافیایي 9 و 56 و عرض جغرافیایي

 8 و 30 و در ارتفاع 1890 متري از سطح دریا قرار دارد.
فاصله متوسط دره تا مرکز شهر در حدود 20 کیلومتر است و تقریبًا روي خط 
سرچشمه در جنوب شرقي  نیمساز دو جاده رفسنجان  کرمان و رفسنجان – 

شهر رفسنجان واقع شده است.

تاریخچه 
دلیل پیدایش دره به واسطه عبور رودخانه گیودري و سیالب هاي منطقه در 
طول هزاران سال و فرسایش خاک در محل است. در گذشته در مجاورت 
بقایاي آن ها موجود  نیز  دره یکي دو روستا قرار گرفته بود که هم اکنون 
است )روستاي علي آباد راگه و روستاي محمدآباد راگه(؛ اما در حال حاضر 

اقتصادي  مزیت  به  توجه  با  مي رسد  نظر  به  هستند  فعالیت  و  سکونت  فاقد 
کشاورزي پسته، آب قنات این روستاها به مناطق پایین دست منتقل گردیده 

است و به دنبال آن این روستاها نیز خالي از سکنه گردیده است. 
در منابع مکتوب نکته خاصي در مورد منطقه ذکر نگردیده است اما وجود 
دخمه ها و غارهاي دست کند و بقایاي یک آسیاب و قنات قدیمي و ساروج 

بکار رفته در دهلیز قنات، نشان از قدمت زیاد منطقه دارد.

 زمین شناسي منطقه
از  پس  گرفته،  سرچشمه  بارچي  و  پاریز  کوهستان  از  گیودري  رودخانه 
مي شود.  سرازیر  جلگه  به  ناصریه  حدود  در  اطراف  قراء  نمودن  مشروب 
و  قدیمي  و  جوان  آبرفت هاي  شامل  نظر  مورد  منطقه  زمین شناسي  نظر  از 
پهنه هاي رس و سیلت به صورت محلي نمکي وابسته به کواترنري )پلئیستوسن 
و هولوسن( است. کنگلومرا، برش، ماسه سنگ وابسته به پالوسن و الیگومیوسن 

و نیز میکرو کنگلومرا و ماسه سنگ هاي قرمز مارتي در منطقه دیده مي شوند. 
در دره اي به عمق 75 متر، چهار الیه با رنگ و بافت متفاوت که معرف چهار 
نوع خاک دیرینه هستند، شناسایي شدند و به ترتیب در اعماق 15،22، 45 و 
58 متري از سطح قرار گرفته اند. این خاک ها از گسترش خوبي برخوردار 

هستند ولي ضخامت و عمق آن ها در طول دره یکسان نیست. 
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 دالیل  ایجاد اکوکمپ گردشگري

 شکل انحصاري
دره از شکل انحصاري برخوردار است اگرچه یکي دو دره شبیه به آن در 
دیگر نقاط کشور وجود دارد )تنگه رتیل در کویر لوت، کال جني در طبس، 

مناسب،  دسترسي  همچون  مزایا  از  برخي  اما  ایالم(  در  زینگان  دره   - غار 
از  را  منطقگان  مناسب  زیرساخت هاي  به  نزدیکي  و  امنیت  و  خوب  هواي 

رقباي خود متمایز ساخته است. 

 جاذبه طبیعت گردي
این دره و کمپ آن مي تواند بخشي از مسیر گردشگري باشد که دو جاذبه 
یکدیگر  به  را  شهداد(  هاي  کلوت  و  میمند  )روستاي  استان  طبیعت گردي 

وصل کند؛ و کساني که به قصد طبیعت گردي به استان کرمان آمده اند این 
پدیده طبیعي را هم مشاهده نمایند.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور108



 جاذبه ژئوتوریسم
گردشگري  مقاصد  از  یکي  مي تواند  خود  خاص  مورفولوژي  با  دره  این 
زمین شناسي باشد، وجود معدن مس سرچشمه و بازدید از آن و مشاهده یکي 
عمودي  غار  یا  فروچاله  )عمیق ترین  زمین شناسي  پدیده هاي  نادرترین  از 

کشور(، یعني چاه دریا و دیدار از دشت تل گزهاي قامیه، مي تواند مکمل 
سفر این گردشگران باشد.  امروزه بعضي معادن معرفي معادن به عنوان یک 
و  اسکان  مانند  مناسب  زیرساخت هاي  تجهیز  مستلزم  ژئوتوریسمي  جاذبه 

امکانات مناسب براي گردشگران مي باشد

کاربري هاي  چندگانه
و  هوایي  و  و آب  موقعیت جغرافیایي  به  توجه  با 

تفرجگاه هاي طبیعي و طیف وسیع جاذبه هاي 
موجود که به آن ها اشاره شد مي توان کارکردهاي 

گردشگري زیر را براي منطقه تعریف نمود.
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کاربري تفریحي 
منطقه دره راگه به دلیل برخورداري از آب و هواي مناسب و تفرجگاه هاي 
طبیعي از جمله ارتفاعات، صخره ها، قنوات و ... یکي از مناطق اکوتوریستي 

موردنیاز گردشگران  تسهیالت  ایجاد  مي آید که در صورت  به شمار  استان 
مي تواند از نواحي مختلف استان گردشگران و به خصوص طبیعت گردان 

را به سوي خود جلب نماید.

 کاربری ورزشي 
از  برخورداري  و  مناسب  هوایي  و  آب  شرایط  بودن  دارا  دلیل  به  منطقه 
قلل مرتفع، چنانچه تاسیسات مختلفي در زمینه ورزش هاي مذکور در این 
منطقه ایجاد گردد مي تواند زمینه جذب گردشگران ورزشي را فراهم آورد. 
عالوه بر این منطقه مي تواند مکان مناسبي براي برگزاري مسابقات ورزشي 

و اردوهاي ورزشي باشد. گذشته از آن وجود تاسیسات مختلف ورزشي – 
مي تواند  موتور کراس،  )آفرود(،   ( راني  اتومبیل  پیست هاي  نظیر  تفریحي 
مورد استقبال و استفاده گردشگران قرار گرفته و مدت اقامت آن ها را در 

منطقه طوالني تر نموده و درآمدهاي منطقه را از این طریق افزایش دهد.
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فازبندی توسعه گردشگری
نیازمند  کشوري  هر  در  اقتصادي  توسعه  اصوال 
سرمایه گذاري در بخش ها و فعالیت هاي مختلف 
اقتصادي آن کشور است و بدون سرمایه گذاري 
انتظار گسترش  در طرح هاي زیربنایي نمي توان 
اشتغال، تولید و رفاه اقتصادي را داشت. سرمایه 
گذاري در زیر ساخت هاي گردشگري و استفاده 
منظور  به  اي  منطقه  بالقوه  توانمندي هاي  از 
بدین  مناسب،  راه هاي  از  یکي  گردشگر  جذب 

منظور است .
محور  مشتمل،  راگه  دره  گردشگري  مجموعه 
سالمت از سمت مجتمع چند منظوره به مساحت 
راه   بزرگ   15 کیلومتر  در  هکتار   16 تقریبي 
شروع   آن  با  مجاورت  در  و  کرمان   – رفسنجان 
و  به سمت دره راگه به طول 6 کیلومتر، طرح 
مساحت  به  حیات وحش  پارک  و  کاري  جنگل 
بیاباني  ورزش هاي  سایت  هکتار،   50 تقریبي 
کمپ  راگه،  دره  به  نزدیک  ماهورهاي  تپه  در 
اقامتي – پذیرایي موقت به مساحت 2 هکتار و به 
مساحت 1 هکتار در جوار دره راگه مي باشد که 
در سه فاز اجرا و به بهره برداري خواهند رسید.

 طرح مذکور به تدریج و در طی سه فاز به شرح 
زیر به اجرا در خواهد امد:

فیلم  پخش  و  تهیه  واسطه  به  طرح  اول  1-فاز 
مستند »دره راگه« در قالب مجموعه 16 قسمتي 
و  اول  شبکه  از   »2 »ایرانگرد  تلویزیونی  مستند 
انبوه  همچنین شبکه مستند سیما و سرازیر شدن 
گردشگران داخلي به منطقه دره راگه به منظور 
سازي  آماده  به  ایران،  کنیون«  »گرند  دیدن 
براي گردشگران  زیر ساخت هاي الزم  حداقل 
معطوف گردید که با خرید و یا تهیه اقالم اولیه، 

به انجام رسید.
سازي  آماده  و  ساخت  شامل  طرح  دوم  فاز   -2
و  خدماتي  رفاهي،  سنتي،  اقامتي،  مجتمع  
تفریحي واقع در کیلومتر 15 بزرگراه رفسنجان 
کرمان وهمچنین ساخت اکو کمپ اقامتي –   –
پذیرایي موقت و کمپ نجوم است که در یک 
در  اجرا  به   ، مرحله  به  مرحله  و  ساله  یک  بازه 

خواهدآمد.
و  توسعه  هاي  طرح  شامل  طرح  سوم  فاز   -3
»جنگل  طرح  و  سالمت«  »محور  طرح  همچون 
کاري« و پارک حیات وحش« است که در زیر 

به شرح مختصر هر یک می پردازیم:
پیش  طرح  این  در  سالمت«:  »محور  طرح   -1
بیني شده است که محوري به طول 6 کیلومتر 
و  خدماتي  رفاهي،  سنتي،  اقامتي،  مجتمع   از 
تفریحي واقع در کیلومتر 15 بزرگراه رفسنجان 
– کرمان  به سمت دره راگه تحت عنوان »محور 
سالمت« با کاربرهاي ورزشي و تفریحي همچون 
پیست موتور ریس و کارتینگ، باشگاه تیر اندازي 
و  کاري  سوار  باشگاه  پروازي)تراپ(  اهداف  به 
فرهنگي  باشگاه  مصنوعي،  دریاچه  دواني،  اسب 
احداث  غیره  و  آوري  فن  و  علم  پارک  هنري، 

شود.
2- طرح »جنگل کاري و پارک حیات وحش«: 
به  زمیني  در  که  است  نظر  در  طرح  این  در 
مساحت 50 هکتار، حد فاصل روستاي ناصریه و 
دره راگه با استفاده از گونه هاي گیاهي متناسب 
)الوک(  کوهي  بادام  ترجیحا  و  منطقه  اقلیم  با 
درختکاري و پس از فنس کشي شود و تعدادي 
از گونه هاي جانوري منطقه از قبیل آهو، جبیر، 
بز، کل و غیره در این فضا رها سازي و مراقبت 
از  نیاز  مورد  تاسیسات  طرح  این  برای  شوند. 

اتومبیل  نگهباني،  اتاقک هاي  علوفه،  انبار  قبیل 
مخصوص، تاسیسات دامپزشکي و غیره پیش بیني 
شده است که طی فازهاي دوم و سوم اجرایي 

مي شود.

کاربری در همایش و جشنواره ها 
رستوران ها،  هتل،  نظیر  مناسب  تاسیسات  ایجاد  و  منطقه  تجهیز  در صورت 

پذیراي  مي تواند  منطقه  تفریحي،  هاي  پارک  و  اجتماعات  سالن هاي 
برگزاري جشنواره ها و آیین هاي مختلف باشد.

 عالقه مندان برای هماهنگی جهت بازدید و 
نحوه سرمایه گذاری در طرح گردشگری دره 

راگه با شماره تلفن 09131936912
تماس حاصل نمایند. 
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از  چینی  خبرنگاران  از  کاروانی  اخیر  های  ماه  طی 
راه های زمینی با هدف »احیاء جاده ابریشم و روابط 
از هشت کشور  عبور  در حال  و چین«  ایران  تجاری 
مسیر از چین تا اروپا هستند. آنها در طول مسیر، فعاالن 
را  خبری  گزارشات  و  مستندات  و  شناسائی  را  مناطق 
تجمیع و از شبکه های دولتی جمهوری چین به نمایش 

می گذارند. 
مصاحبه  در  و  ایران  از  خبری  تولیدات  این  از  یکی 
و  معدنی  توسعه  عامل شرکت  مدیریت  عالی  مشاور  با 

صنعتی صبا نور در پائیز 95 انجام گرفته است. 
از خبرنگاران  نفر  نشست 25  رو، حاصل  پیش  گزارش 
و گزارشگران رسانه های دولتی کشور چین است. در 
این نشست دکتر احد علیخانی- مشاور عالی مدیر عامل 
به  پاسخ  در  نور-  صبا  و صنعتی  معدنی  توسعه  شرکت 
سوال خبرنگاران در خصوص ویژگی ها و نقش ایران 
کشور،  دو  اقتصادی  روابط  و  ابریشم  جاده  احیاء  در 
ابتدا به بیان تاریخچه جاده ابریشم و مسیر آن از مبدا 
پایداری  علت  را  ابریشم  جاده  و  پرداخت  مقصد  تا 

بازرگانی کشورهای مسیر بیان داشت. 
بسیاری را در  ابریشم راههای فرعی  وی گفت:»جاده 
خود داشت که راه فلفل یکی از همین شاخه هاست. 
ایستگاه های مهم این راه شهرستان های استان کرمان 

و یزد بوده اند«. 
به  سپس  نور،  صبا  معدنی  توسعه  شرکت  عالی  مشاور 
بازرگانی  و  ایران  ومعدنی  صنعتی  ترجیحات  تشریح 
جمعیتی،  جغرافیائی،  موقعیت  های  شاخص  حسب  بر 

ژئوپلتیکی و غیره پرداخت. 
دکتر علیخانی با اشاره به این نکته که تنها 6 درصد از 
گستره سرزمین پهناور ایران مورد اکتشاف سیستماتیک 
قرار گرفته است، بیان داشت: »علی رغم این مساله هم 
تولیدات معدنی جهان 7 درصد  از  ایران  اکنون سهم 
های  فرصت  برترین  از  یکی  ایران  همچنان  و  است 
سرمایه گذاری در حوزه معادن و اکتشاف سیستماتیک 

است.«. 
ترین  مهم  عنوان  به  ایران  اهمیت  بر  تکیه  با  ایشان 
ابریشم،  جاده  احیاء  عظیم  بخش  ترین  زیربنائی  و 
ارائه  منطقه  در  ایران  ژئوپلیتیک  موقعیت  از  گزارشی 
با قرار گرفتن در منطقه  نمود و اظهار داشت؛ »ایران 
میانی اوراسیا از نظر ژئوپلتیک موقعیت مناسب ریلی، 
خلیج  در  طوالنی  سواحل  به  دسترسی  و  ای  جاده 
فارس و سواحل خزر را داراست. از دیگر سوی ایران 
همانند یک جزیره ثبات و امنیت در فضای پرآشوب و 
تنش منطقه، آماده جذب سرمایه گذاری های خارجی 

است«.
وی در بخشی دیگر از گزارش مذکور گفت:» بر اساس 
بانک جهانی، ایران دومین اقتصاد بزرگ در  گزارش 
و در حال  است  آفریقا(  و شمال  منا)خاورمیانه  منطقه 
به  جهان  بزرگ  فوالدساز  کشور  چهاردهمین  حاضر، 
ساله   20 انداز  چشم  سند  به  توجه  با  و  آید  می  شمار 
در  مهمی  های  هدفگذاری  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  صنعتی  تولیدات  افزایش  و  جهانی  های  رتبه  ارتقاء 

سرمایه  جذب  تردید  بی  که  خورده  رقم  آن  معدنی 
گذاران داخلی و خارجی و به ویژه سرمایه های شرق 
آسیا و حمایت از ایشان در بخشهای صنعتی و معدنی از 

مهمترین اولولیت های سند مذکور است«. 
 وی در ادامه با تکیه بر جایگاه میزان ذخائر قطعی گاز 
طبیعی، نفت و ذخائر معدنی ایران در دنیا و مرزهای 
مناسب  وضعیت  از  گزارشی  کشور،  دریایی  و  خاکی 
ایران در بسترهای زیربنایی مانند جاده ها، راه آهن، 

برق، گاز و غیره ارائه نمود.
از  یکی  ریلی  »خطوط  داشت:  بیان  علیخانی  دکتر 
بهترین گزینه های جایگزینی خط جدید جاده ابریشم 
و احیاء آن به شمار می آید«. وی ایران را با بیش از ده 
هزار کیلومتر خط ریلی از رتبه داران جهانی دانست 
و گفت: »طبق سند چشم انداز ایران مقرر است، این 
میزان را تا سال 2025 به 25 هزار کیلومتر ارتقاء یابد«. 
وی رتبه فعلی ایران در حمل بار ریلی در جهان را 17 
مصور  آن  آتی  های  سال  برای  افق خوبی  و  دانست 

گردید . 
وی با اشاره به حاشیه نشین شدن ایران در پروژه عظیم 
درک  در  تفاهم  »ایجاد  داشت؛  اذعان  ابریشم  جاده 
از  خروج  و  چین  و  ایران  کشورهای  گفتمان  متقابل 
ابهامات فعلی در  همکاری های کالن، گامی موثر در 
توسعه اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی ونیز احیاء جاده 
به تاکید مقام  ابریشم است«. وی در ادامه افزود: »بنا 
توافق  بودن  آمیز  و حکمت  درستی  بر  رهبری  معظم 

بین روسای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین می توان گفت پتانسیل های نیروی انسانی جوان 
میلیونی   80 به  قریب  از جمعیت  70 درصد  که  ایران 
پتانسیل  و  ذخائر  کنار  در  دهند،  می  تشکیل  را  ایران 
دیگر  و  یزد  کرمان،  چون؛  نقاطی  غنی  معدنی  های 
مبادالت  عرصه  در  نظیری  بی  های  فرصت  ها،  استان 
اقتصادی و تولیدات و فعالیت های صنعتی این کشور 

می باشند«.
ایشان با تاکید بر ظرفیت های خالی و مزایای سرمایه 
این  ایران،  معدنی  صنایع  و  معادن  در حوزه  گذاری 
گذاران  سرمایه  برای  مناسب  و  مهم  فرصتی  را  کشور 

آسیائی دانست. 
وی در تبیین این امر موقعیت پانزدهم ایران به لحاظ 
منابع غنی و ذخائر بالقوه معدنی در جهان را مثال زد 
و افزود استان کرمان با داشتن 41 درصد و یزد  با 30 
درصد  از ارزش تولیدات معدنی کشور رتبه های اول 
و دوم ارزش تولید معدنی ایران  را دارا هستند و عبور 
خطوط ریلی از این دو استان و نزدیکی به آب های 
به  را  آنها  اقتصادی  ویژه  مناطق  بودن  دارا  و  آزاد 
فرصتی مناسب برای  سرمایه گذاری در حوزه معادن 

و صنایع معدنی نموده است.
نوبت  در چندین  گزارش  این  که  است  ذکر  به  الزم 
تلویزیون های دولتی جمهوری چین پخش شده  در 

است.

 احیاء جاده ابریشم
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پس از برگزاری اولین نمایشگاه خوشنویسی هنرمند کرمانی، استاد علی 
رشیدی در اردیبهشت 1395 با 40 اثر برگزیده در نگارخانه ژینوس تهران، 
ملل  فرهنگسرای  در  برگزیده  اثر   32 با  ایشان  جمعی  نمایشگاه  دومین 

تهران برگزار شد.
سعدی،  حافظ،  اشعار  از  گرفتن  الهام  با  را  آثار  این  هنرمند، 

مولوی و فردوسی و طی شش ماه خلق کرده است.
 وی با استفاده از تکنیک اکرولیک و مرکب روی بوم 
بهره  و  مختلف  ابعاد  با  و  نقطه  الف  ؟  با  کاغذ  و 
آثاری  مالیم  و  آرام  های  رنگ  از  گیری 

بدیع آفریده است.

در  نمایش  به  خط  نقاشی  اثر   20
با  و  مختلف  ابعاد  در  وی  از  آمده 

تکنیک های اکرولیک و مرکب روی بوم به ابعاد 80 × 60 و 100 × 
100 بودند که در آنها از رنگ های روشن و آرام بر زمینه های طالیی 

بوم به وفور استفاده شده بود.
استاد علی رشیدی، سابقه ای قریب به 35 سال در امر خوشنویسی داشته 

و برگزاری 32 نمایشگاه انفرادی و جمعی، در داخل و خارج از کشور 
را در پرونده دارد و اکنون با به کاربردن رنگ های اکرولیک و مرکب، 

سعی در ایجاد تجربیات جدید دارد. 
گفتنی است که مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور عالقمندان به این هنر 

و با حضور هنرمندانی همچون استاد نصراهلل افجه ای، استاد محمد حیدری، 
استاد محمد سبزه کار و استاد حالل شباهنگی همراه بود.

این نمایشگاه با اقبال عمومی و استقبال هنر دوستان مواجه شد و وبگاه های 
مختلف هنری همچون پایگاه خبری هنری نقطه الف به انعکاس آن پرداختند.
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آن چه در پی می آید، سخنرانی حجت االسالم سیدمحمود دعایی، نماینده ولی 
فقیه و سرپرست موسسه اطالعات است که در همایش »هفته فرهنگی کرمان« در برج 

میالد ایراد شده است. متن حاضر از سوی ایشان در اختیار تحریریه نشریه 
»جامعه کریمان« قرار گرفته است.

»کرمان در گذر تاریخ«
در جلسه پرشکوه کرمانی ها، طلیعه ای مناسب تر از این شعر خواجوی کرمانی

 سراغ ندارم که صادقانه می گوید:
خوشا باد عنبر نسیم سحر                که بر خاک کرمانش باشد گذر

خوشا وقت آن مرغ دستان سرای     که دارد در آن بوم، مأوا و جای
از آن خاک پاکم به غربت فکند؟ ز من تا چه آمد که چرخ بلند 

به من فرموده اند که در موضوع »کرمان در گذر تاریخ« سخن بگویم، و این در جمع 
شما دانشوران، یعنی زیره به کرمان بردن! حتمًا انتظار هم ندارید که به رسم تاریخ 
نگاران قرون ماضیه از »کرمان بن هیتال بن اَرَفحَشد بن سام بن نوح« بگویم که خوش 
بنیانگذار کرمان است! شاید هم در عصر باستان نیز این  خیال ها گمان می کردند 
دیار کهن چندان باسابقه و دارای آثار دیرینه بود که ناگزیر بودند برای تعیین زمان 

پیدایش شهر تا عهد نوح عقب بروند.
اصاًل چگونه می توان از جایی حرف زد که یک »تل ابلیس« دارد با هفت هزار سال 
پیشینه، و »شهداد« با شش هزار سال قدمت و »میمند« با تاریخی بیش از هشت هزاره 
و »تپه یحیی« که سر از هزاره پنجم پیش از میالد درمی آورد و یک بخشش نیز که 
جدیداً کاوش شده، »جیرفت« است، با تمدنی که براساس کشفیات اخیر، کهن تر از 
تمدن سومر و بین النهرین است که پیش از این »مادِر تمدن ها« به شمار می آمد. پس 
بی جهت نیست که آنجا را یادگار عهد دقیانوس تصور می کردند و این نام را بر آن 

نواحی نهاده اند. 
و  اشکانی  و  هخامنشی  عصر  از  توانند  می  که  کسانی  هستند  نیز  تاریخی  دوره  در 
از  نقل  به  که  این  جز  رسد،  نمی  من  به  و چیزی  بگویند  اسالمی  دوران  و  ساسانی 

مرحوم استاد دکتر باستانی پاریزی که جایش واقعًا در این محفل خالی است، بگویم 
دوران خوش کرمان، عصر سلجوقی بود که برخی آثارش هنوز برجاست و بعدها تا 

حدودی عصر صفوی که مجموعه گنجعلیخان نمونه ای از آنهاست.
البته آغامحمدخان در همان اول کار، همه خوشی ها را از دماغشان درآورد؛ چه 

در پی پناه گرفتن لطفعلی خان زند در این شهر، خان قاجار متوجه کرمان شد که با 
پایداری چند ماهه ی مردم روبرو گردید که در نهایت کاری از پیش نبردند. گرچه 
زن ها و دخترها روی باروی شهر می رفتند و در حضور لشکر دشمن َدم می گرفتند: 

»آمّمد خان اخته / ایقد نزن شلخته / نعشت میآد رو تخته / این هفته نه، او هفته!« 
خان بدبخت چه می کشید از خشم و خجالت و خنده ی پنهانی سربازانش! 

نفر را  به طرز فجیعی کشت و هزاران  بسیاری را  این بود که وقتی شهر را گرفت، 
کور کرد و دست سربازانش را در تجاوز به مال و جان و ناموس مردم آزاد گذاشت 
و گروهی را هم تبعید کرد و بالیی از این بدتر بر سر لطفعلی خان جوان آورد که 
نخست چارودارها را به سراغش فرستاد، بعد چشمش را درآمرد و ناجوانمردانه کشتش؛ 

پس از این که دالور زند از شدت اندوه و درمندگی سروده بود:
یا رب، ستدی مملکت از همچو منی      دادی به مخنثی، نه مردی نه زنی

پیش تو چه دف زنی، چه شمشیرزنی! از گردش روزگار معلومم شد 
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و باز یاد مرحوم دکتر باستانی پاریزی به خیر که می گفت مادربزرگش )احتمااًل در 
جوانی( کوری را دیده بود که بازمانده ی چشم درآورده های آن حمله شوم بود. 
طبیعی است که این حادثه تلخ تأثیر ماندگاری در خلق و خوی کرمانی ها بگذارد 
و نوعی درونگرایی، انزوا و بی اعتمادی و حتی سستی و کاهلی، واماندگی و احساس 
شرمساری را رقم بزند که نشانه اش »ببخشید«های مکرر غالباً بی جایی است که هنوز 
همشهریان ما به کار می برند! بعدها قاجاری ها بر آن شدند که به نوعی از آنها دلجویی 
کنند که البته شیخ احمد روحی کرمانی و میرزاآقاخان کرمانی و به خصوص میرزا 
رضا کرمانی خوب از خجالت شان درآمدند و عقده ی چنین و چند ساله را گرفتند و 
ناظم االسالم کرمانی با نگارش تاریخش، جنبش مشروطیت را هنرمندانه گزارش کرد؛ 
اما از سوی دیگر مجموع این حوادث و احساسات، به اضافه ی فقر پایدار طبیعت و 
فقدان رسیدگی مستمر حکومت، شهر و بلکه استان را به صورت خراب آباد درآورد: 
فضایی پر خاک و خل، با بناهایی نیمه جان، و غمی نه چندان پنهان در سیمای مردم 
که با زوزه بادهای طوالنی شبانگاهی در هم آمیخته و در کل منطقه ای گردآلود و رو 

به پریشانی به نمایش گذاشته بود.
تاریخ  از  بغض های شخصی،  و  از حب  فارغ  بخواهم  اگر  راستی  به  مقدمه،  این  با 
کرمان بگویم، عرض می کنم: دوران خوش کرمان و پیشرفت و آبادانی گسترده اش 
از عصر جمهوری اسالمی شروع شده است و چون نمی خواهم تبلیغی کرده باشم، 
ایم که همین  پاریزی آموخته  باستانی  استاد  از  از مشاهدات خودم می گویم؛ چه، 
مشاهدات و شنیده هاست که خشت و مالط تاریخ اصیل را می سازد و درست نیست 
که در بنای رفیع تاریخ اجتماعی ملت ایران، تنها به رأس هَرم توجه داشت و از پایه 
های آن که مردم عادی هستند، غافل بود و رنج و زحمت هایی را که آنها با جسم و 

جانشان تحمل کرده اند، به هیچ گرفت.
من در 27 فروردین سال 1320 به دنیا آمدم؛ زمانی که هنوز رضاشاه با قدرت تمام 
بر سر کار بود، گرچه اوضاع جهانی رو به آشفتگی می نهاد و فشار و اصرار و به واقع 
بهانه جویی های روس و انگلیس برای اخراج آلمانی ها از ایران رو به افزایش بود. 
تنها کمتر از شش ماه بعد، ضعف بنیادین حکمت سرکوبگر نمایان شد و شاِه قدر قدرت 
ناخواسته استعفا کرد و در مسیر فرار از عقرب جراره ی پیاده نظام روس ها، به مار 
غاشیه ی انگلیسی ها پناه آورد و تن به تبعید داد و در مسیر تهران – بندرعباس، گذارش 
به کرمان افتاد. کاش استاد باستانی بودند تا این شعر را که آن روزها بر سر زبان ها 
افتاده بود، می گفتند از کیست؟ هر چند برخی می گویند سروده ی مرحوم بهار است:

ای به دریای حرص و آز، نهنگ پهلوی را یکی به شوخی گفت: 
عرصه کردی به ترکمانان تنگ ُکرد و ترک و عرب بمالیدی 
مرِد مردانه پس زدی از جنگ؟ از چه رو از نهیب روسی چند 
شیخ باهوش و دانش و فرهنگ شاه گفتا که: پاسخت داده است 

لیک موش است در مصاف پلنگ! گربه شیر است در برابر موش 

به هر حال این گربه ی پلنگ نما به کرمان رسید، در حالی که سخت مریض شده 
بود و حتی اصرار و تعجیل کنسول انگلیس که مأمور بردنش بود، اثری نداشت و شاه 
مستعفی می بایست چند روزی استراحت کند. این بود که طبیب آوردند تا تبش را 
بگیرد؛ اما همین که شاه روی تخت سفری نو می نشیند؛ پایه هایش در می رود و او 

نقش زمین می شود. 
برمی گردد، تخت سالم  او دردمندانه می گوید: »بخت که  اطرافیان می ترسند و 
و نو هم از جا درمی رود و برمی گردد!« در این حال و هنگامه، در مجلس مطرح 
شد که شاه سابق ثروت کالنی همراه خود می برد که نباید ببرد؛ در نتیجه او مجبور 
شد اموالی را به پسرش )شاه وقت( واگذار کند. این بود که رئیس اداره ثبت و یک 
محضردار و بهترین عکاس شهر را برای تنظیم اسناد احضار می کنند. عجبا که هر سه 
لنگ لنگان به حضور می رسند و رضا خان هم که از لنگ و کالغ بدش می آمد، با 
دیدن آنها می گوید: »وقتی که کار آدم لنگ می شود، لنگ ها هم سر به جان او  

می گیرند!«
این اتفاق نشانه ای از لنگی امور مملکت هم بود؛ چون اوضاع ایراِن اشغال شده روز 
به روز وخیم تر می شد. زندگی شخصی من هم شاید بدتر از دیگران؛ چون به تدریج 
شقاق والدینم رو به افزایش می گذاشت که باالخره به جدایی شان انجامید و من در 
نهایت، به مادر سپرده شدم که ممر درآمدی نداشت و ناچار بود برای گذران زندگی 
جهیزیه و دو دانگ منزل پدری را که ارثش بود، بفروشد و آخر سر به کارگری در 
کارخانه نخ ریسی خورشید کرمان روی بیاورد که دیگر از این به بعدش را یادم می 

آید:
روزگار فقر و فالکت عمومی، فقدان امنیت و بهداشت، تاریکی و گرسنگی؛ چرا که 
غالت کشور باید به پادگان اشغالگران می رفت و نان گندم و جو کجا بود که دست 
مردم عادی بیفتد؟ ضمن آنکه به سبب جنگ جهانی دوم و پیامدهایش که بالی جان 
همه شده بود، کشور غوطه ور دو قحطی بود و ما ناگزیر نان سیاه می خوردیم که 
به آن  مان هم سبزیجات کنار جوی که  بود! خورش  اره  از آرد و خاک  ترکیبی 
»موکو« می گفتیم، چیزی شبیه شاهی یا َترتیزک. خیلی شانس می آوردیم، آب داغو 
یا آب گرمو و چه می شد که تکه ای قرمه؛ اما آنهایی که دستشان به دهنشان می رسید، 
گاهی کماچ آبی و آبگوشت ُمَتنِجِنه می خوردند و به مناسبت عید، کماچ سن و در 

مواقعی بزقرمه که امثال ما تنها اسمش را شنیده بودیم.
با همه این سختی ها که هر روزش سالی است، مادرم مرا به مکتب خانه گذاشت. یادم 
است بر زمین می نشستیم و قرآن را روی یک قوطی حلبی می گذاشتیم و مال طاهره 
به ما قرآن و نماز یاد می داد. طبیعی است که فقر و نداری مردم را کهنه پوش و حتی 
پاره پوش می کرد؛ به همین جهت عده ای وصله کار شدند، یعنی لباس مردم را وصله 
پینه می کردند و بر آن بودند که: »بومی به ناسار، رختی به پینه« )بام با ناودان آسیب 
نمی بیند، و لباس از وصله دوام می آورد(. مادرم هم به این کار رو آورد و لباس 
مردم را تعمیر می کرد، ضمن این که لباس ما را هم خودش می دوخت که برای این 
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که چشم نخورم، مخصوصًا یقه اش را کج می گذاشت. نبود تا ببیند که سال ها بعد 
پسرش عضو فراکسیون مه پیکران مجلس می شود! راست گفت شیخ اجّل که: »همه 
کس را عقل خویش به کمال نُماید و فرزند خویش به جمال.« اولین لباس درست و 
حسابی را وقتی به تن کردم که وارد مدرسه شدم و مادرم پارچه ای را که آنجا دادند، 
نزد خیاط برد و برایم لباس برید که عکسی هم با آن دارم. خودش هم اگر قرار بود 
میهمانی برویم، لباس نسبتًا بهتری می پوشید، یعنی از در و همسایه عاریه می کرد و اما 
عزا می گرفت وقتی که آسیبی به آن می رسید؛ مثاًل غذا رویش می ریخت یا یک 
نخش درمی رفت. با این همه راضی بودیم؛ چون دست پیش کسی دراز نمی کردیم 
و مناعت و قناعت و صبر و عزت نفس ار عماًل تمرین می کردیم و اینها تا حدود زیادی 
جزو خصایل مردم آن روزگار و به ویژه کرمانی ها بود که به نوعی از قدیم با خست 

طبیعت خو گرفته بودند.
اضافه بر این خصلت ها، آنچه کرمانی ها را از دیرباز ممتاز می کرد، همزیستی دوستانه 
می  عزای هم  و  به جشن  زندگی می کردیم،  با هم  راحت  بود.  ادیان  و  اقوام  ی 
رفتیم، به عقاید هم احترام می گذاشتیم؛ همچنان که زردشتی ها صادقانه در عزاداری 
حضرت سیدالشهدا)ع( مشارکت می کردند و همه ماها به تماشای مراسم آتش افروزی 
سده می پرداختیم. شیعه و چاریاری)سنی( و خواجر که دیگر جای خود دارد و حتی 
ی  خانواده  برای  مادرم  هست  یادم  موردش  یک  در  که  دیگر  های  مسلک  برخی 
عزاداری دم کرده های مخصوصی )جوشانده ی گل گاوزبان با نبات( درست می 

کرد تا حالشان جا بیاید، در حالی که به لحاظ اعتقادی آنها را ضاله می دانست.
این قبیل تسامحات را از روحانیان بزرگ شهر می آموختیم؛ مثاًل مرحوم آیت اهلل 
با  او  که  بود  خوشنام  چندان  نه  ای  خانه  شان،  همسایگی  در  که  کرمانی  صالحی 
آنها توجیه  برای رفتار  توانست،  تا جایی که می  و  بسیار برخورد می کرد  سماحت 
اخالقی می کرد. یا پدر زرتشتی زاده ی برادران حجتی کرمانی که پس از مسلمانی، 
در شمار اوتاد تلقی می شد و از او به عنوان »سلمان زمان« یاد می کردند و یا آیت 
اهلل روحانی)معروف به شیعه زاده( که قباًل کارگر ریسندگی بود و زاهدانه می زیست 
و دیگران و دیگران که خوشبختانه کم نبودند و روحانیت اصیل خدمتگزار و گریزان 

از جاه و مال و عنوان را پیش چشم عموم مردم می آوردند. همین زهد و فروتنی 
و خدمت رسانی و بزرگواری ها مرا به سوی آنها می کشید؛ به طوری که در اواخر 
سال های دبیرستان به طلبگی عالقه مند شدم و به مدرسه معصومیه رفتم. هر چند به 
دالیلی در دو سال نخست، بیرون از مدرسه کار هم می کردم تا اینکه پدرم از راه دور 

اشتیاقیم به تحصیل را باور کرد و پذیرفت که رسمًا طلبه شوم.
اخوان  و  و حقیقی  برادران حجتی  با  دوستی  و  آشنایی  دوره،  این  در  توفیقاتم  از 
موحدی کرمانی، ایرانمنش و خصوصًا شهید دکتر محمدجواد باهنر بود که از قم می 
آمد و بسیار صبور و فعال و منظم بود، به طوری که به حجره ها سر می زد و عماًل طالب 
را به نظم و ترتیب تشویق می کرد و با نوآورییهای در برپایی جشن های مذهبی، 
موجبات جلب جوانان را فراهم می آورد؛ مثاًل می کوشید از افراد غیرمعمم هم برای 
سخنرانی دعوت کند و یا سرودهای جالبی را آموزش می داد که در مجالس بخوانند 

و یا اعالمیه ها را به طرز دلپذیری به آیات شریفه مزین کند.
سوای این خاطرات شیرین، یکی از خاطرات تلخ من که البته به پیش از این ها برمی 
گردد، واقعه ای است مرتبط با کودتای 28 مرداد. 12 ساله بودم که خبر کودتا در 
از افسران  شهر پیچید. فرمانده فداکار و شریف شهربانی )مرحوم سرهنگ سخایی( 
حامی دکتر مصدق بود و چون سرلشکر زاهدی روی کار آمد، این افسر ملی بدون 
هیچ درگیری، خودش را تسلیم کرد تا اگر خواستند، محاکمه اش کنند؛ اما آنها با بی 
وفایی او را به دست اوباِش افسارگسیخته سپردند که نخست از باالی ساختمان به زیرش 
افکندند و سپس مثله اش کردند. آن روز من در خیابان بودم و به چشم دیدم که چه 

جنایبتی در حق شهید سرهنگ سخایی مرتکب شدند.
شاه صورت  مشتاقعلی  مرحوم  با  که  بود  ای  ناجوانمردانه  برخورد  مشابه  فاجعه  این 
گرفت و لکه ننگی بر دامان کرمان و کرمانیان است که با خصایل عموم کرمانی ها 
هیچ سنخیتی ندارد و چه بسا آنچه در حمله آقامحمدخان رخ داد، تاوان این جنایت 
منتقی)میرزا  میرز  که  باشد  عمومی  و حتی سکوت  و همراهی  این همدلی  کیفر  یا 
محمدتقی، یار نزدیک مشتاق که از علمای بزرگ بود( در همان وقت گفت: »شهری 
خون بهای مشتاق است« و همین هم شد و استاد باستانی پاریزی به مناسبت دستگیری 
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شبانه ی مرحوم امام، در مقاله مفصلی زیر عنوان »با ُدردکشان هر که درافتاد...« به این 
موضوع پرداخته است و تلویحًا هشدار داده حکومتی که با روحانی و مرجع عالیقدر و 
عارف برجسته ای همچون امام این گونه برخورد می کند، بساط خودش را بر باد می 

دهد؛ اما کو گوش شنوا؟ باز به قول ایشان در آن قصیده ی بلند:
رسم دنیا جمله تکرار است اندرکارها

تا چه زاید عاقبت زین رسم و این تکرارها
بس حوادث چشم ما بیند که نو پنداردش

لیک چشم پیر دنیا دیده آن را بارها
در غائله ی فاجعه باری هم که برای شهید سرهنگ سیدمحمود سخایی رخ داد، عرق 
شرم بر پیشانی مردم نجیب و فهیم کرمان نشست و باید همگی راهی برای زدودن آن 
بیابیم. خوشبختانه شنیده ام برادر عزیزم، سردار سرفراز بی ادعای سازندگی کرمان، 
پهلوان عطای احمدی می خواهد مسجدی در جوار مزار آن شهید )جنب گنبد جبلیه( 
بسازد که امیدوارم به یاری استاندار دلسوز و کارگشای کرمان جناب مهندس علیرضا 

رزم حسینی هر چه زودتر به سرانجام برسد.
و همشهریان  زنده می کند  را  مبارزان کرمان  و  مبارزات  بزرگوار، خاطره  امام  یاد 
عزیزم می دانند به محوریت جناب حجت االسالم والمسلمین شیخ محمدجواد حجتی 
کرمانی بود و البته بزرگانی چون شهید دکتر محمدجواد باهنر، آیت اهلل موحدی 
کرمانی و در رأس شان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم نقش داشتند؛ اما عمده فعالیت 
این عزیزان در قم بود و آقای حجتی پرچم دار مبارزان این شهر. به این ترتیب من 
نیز در رودخانه ای که به سیالب انقالب اسالمی می پیوست، افتادم و مدتی پس از 
واقعه 15 خرداد 42 که دیگر طلبه حوزه علمیه قم شده بودم، توفیق زیارت امام برایم 
دست داد که با شنیدن خبر آزادی شان، راهی منزل شان شدم و برای نخستین بار 
چشمم به آن سیمای پرابهت ملکوتی افتاد و در حقیقت ایشان را از پس پرده ی اشک 
زیارت کردم که تا امروز هم به قول حافظ: دلم ربوده ی لولی وشی است شورانگیز. 
از بیان مابقی ماجرا می گذرم که ربط وثیقی با کرمان ندارد و کم و بش در جاهای 
دیگر بازگو کرده ام. اما وقت را مغتنم می شمرم و یادآور می شوم که نقطه عطف 
جعفر  امام  حضرت  ناطق،  حق  به  پیشوای  شهادت  سالروز  راحل)ره(،  امام  مبارزه 
صادق)ع( بود که با یورش وحشیانه نظامیان به مدرسه فیضیه مواجه شد و پیامدش، 
سخنرانی افشاگرانه ی امام بود که نهایتًا به دستگیری و زندان و تبعیدشان انجامید. 
امروز نیز سالگرد شهادت این امام همام است و از آستان پرکرامتش بقای این انقالب 

پرشکوه و رسیدنش به دست صاحب اصلی)عج( را مسئلت مینماییم.
جفا می دانم که از سلحشوری ها و دالوری های فرزندان دالور و انقالبی خطه ی 
مردخیز و افتخارآفرین کرمان یاد نکنم که سمبل و نماد آن همه، سردار سلحشوری 
است که امروز رمز مقاومت جهان اسالم و پناه همه مجاهدین راستین دفاع از کرامت 
انسانی است. سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی. سردار بی ادعا و بی ریای ما تحت 
تأثیر همشهریان کرمانی اش که در دوران اسارت، عزت و غرور آفریدند به کرمانی 

بودنش افتخار می کند.
آری سردار سلحشور و رزم آرا ما که همچون موالیش پارسای شب است و شیر روز 
و اکنون نیز به سان دوران غرورانگیز دفاع مقدس که نام فخر آفرینش لرزه بر اندام 
بعثی ها می انداخت ، اسم و آوازه اش رعشه بر تن داعش یان و حامیان هزار چهره 
شان می نشاند، در تجلیل از مقام آزادگان سرفراز رسته از دوران تلخ اسارت از چنگال 
سیاه دالن بعثی، فروتنانه غبطه می خورد که در کارنامه اش یک شب افتخار اسارت 

و رنج اسیری ندارد.
سردار قاسم سلیمانی فرمانده بلندآوازه سپاه قدس، که هنوز تفنگ از دست نینداخته و 
عملیات غرورآفرین آزادسازی جرف الصخر، آمرلی و تکریت را از دست باقیماندگان 

بعث و جانیان جنون پیشه داعش، رهبری کرده است، در نامه ای بغایت مهرآمیز و 
صمیمانه به احمد یوسف زاده نویسنده کتاب »آن بیست و سه نفر« از دالوری های 
همرزمانش در دوران اسارت که اسارت را به اسیری گرفته بودند  به گرمی تجلیل می 
کند و بوسه بر دستانشان می زند و به همرزمانش می گوید که ما مدیون مردی هستیم 
که سی سال است به احترام همه مجاهدان و شهدا، چفیه از گردن نینداخته و از رفیع 

ترین جایگاه فقاهت و حکمت و اندیشه، زیباترین عبارات را نثارشان می کند.
متن نامه سردار بزرگ را می خوانم:

بسمه اهلل الرحمن الرحیم
َ َعَلیِه َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبه ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللهَّ

لوا َتبدیاًل  َوِمنُهم َمن َینَتِظُر َومابَدهَّ
احمد عزیزم؛ تقریظ و تحسین رهبر عزیزمان مرا تشویق به خواندن کتابت کرد و پس 
از قرائت آن به مقامت غبطه خوردم و افسوس، که در کارنامه ام یک شب از آن شبها 
و یک روز از آن روزهای گرفتار در قفس را ندارم. شماها عارفان حقیقی و عابدان 
به عبودیت رسیده ای هستید که به عرش رسیدید، ای کاش در همان باال بمانید. چه 
افتخارآمیز است ربانیون بر منبر نشسته، تربیت یافتگان منابر خود را به تماشا بنشینند. چه 

زیباست جوانان جویای کمال، کودکاِن کمال یافته در قفس دشمن را ببینند.
ای کاش سفیراِن در قصرهای مجلل نشسته کشورمان، این سفیران در قفس گرفتار شده 

را ببینند و چگونه سفیر بودن را بیاموزند.
دیدگانم  مقابل  در  اسارتی  صحنه  ناخودآگاه  خواندم  را  کتابت  وقتی  عزیز؛  احمد 
مجسم شد و به یاد آن اسیر، بر کتاب این اسیر، اشک ریختم، یاد قهرمان اسارت که 

اسارت را به اسیری گرفت.
برادران،  سر  که  حالی  در  جسم،  و  دل  مجروحیت  با  که  ای  خسته  معظمه  بانوی 
برادرزاده ها و فرزندان خود را باالی نی جلوی چشم داشت و ده ها زن و کودِک 
اسیِر هر روز کتک خورده را در طول هزاران کیلومتر پیاده و یا بر شتر برهنه نشسته، 
سرپرستی می کرد، در عمق قرارگاه دشمن بر هیبت او شالق زد و با بیانی که خاطره 
بر قلب  برادرش عباس  برنده  یادها زنده کرد همانند شمشیر  پدرش علی)ع( را در 
دشمن فرود آورد و با جمله »مارأیت ااّل جمیاًل« عرش را گریاند و بشریت را تا ابد 

متحیر عظمت خود ساخت.
به کرمانی بودنم افتخار می کنم، از داشتن گوهرهایی همچون »شهسواری« که فریاد 
»مرگ بر صدام، ضد اسالم« را در چنگال دشمن سر داد و نشان داد به خوبی درس 
بر گوشت  که  پسندی«  شاه  »امیر  و  است  آموخته  امام سجاد)ع(  مکتب  از  را  خود 
»زاد خوش«،  زاده«،  یوسف  »احمد  و  کشیدند  اطو  او  فروریخته  اثر شالق  بر  هاِی 

»مستقیمی«، »حسنی« و ... که از اسارت عظمت آفریدند.
در پایان درود می فرستم بر مردی که به احترام شما و همه مجاهدین و شهدا، قریب 
و  مرام  و  راه  این  به  تا عشق  به گردن آویخته  را  یادگار آن روزها  سی سال چفیه 
فرهنگ را به همه یادآوری کند و بر هر نوشته شما بوسه می زند و در باالترین جایگاه 
این  مدیون  کند. چقدر  می  نثارتان  را  کلمات  زیباترین  اندیشه،  و  فقاهت، حکمت 

مردیم و بدون او تاریکیم. خداوندا؛ وجودش را برای ایران و اسالم حفظ بفرما.

                                                                                                      قاسم سلیمانی

پرگویی نمی کنم و به کرمان پس از انقالب نمی پردازم که به برکت بیداری مردم و 
رسالت انقالب در رسیدگی به مناطق مختلف کشور، حیاتی دوباره یافت و بسیاری از 
صنایع رونق گرفت و بحمداهلل تا امروز ادامه دارد. سخن را با شعری از خواجو آغاز 
کردم، اجازه می خواهم که با شعر دیگری از او به پایان ببرم که گویی به مناسبت 

برگزاری این نشست شکوهمند سروده است:
این چه خلد است که چندین همه حور است اینجا؟

چه غم از نار؟ که در دل، همه نور است اینجا
اگر آن نور تجلی ست که من می بینم

روشنم گشت چو خورشید که طور است اینجا
آن که در باطن ما کرد دو عالم ظاهر

ظاهر آن است که در عین ظهور است اینجا
یار، هم غایب و هم حاضر و چون درنگری
خالی از غیبت و عاری ز حضور است اینجا

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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نگهداری و  تکثیر  ملی  مرکز  ایجاد 
آزمایشگاهی حیوانات   

با   ،95 5آبانماه  آزمایشگاهی،  حیوانات  نگهداری  و  پرورش  تکثیر  ملی  مرکز  اندازی  راه  جلسه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  دوست؛  حق  دکتر  باهنر،  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور 
باهنر  شهید  های  دانشگاه  االختیار  تام  نمایندگان  مؤسس،  هیأت  رئیس  و  مدیرعامل  کرمان، 
پارس،  پژوهش  محور  زیست  شرکت  مدیره  هیأت  اعضای  سایر  کرمان،  پزشکی  علوم  و  کرمان 
علمی  معاونت  نمایندگان  حضور  با  و  دانشگاه  دو  فنی  دفاتر  روسای  و  حقوقی  محترم  مشاوران 
مهندس  و  نژاد  محمد  دکتر  حسنی،  شعاع  مشیری،  دکتر  آقایان  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون  ابتدا  شد.   برگزار  باهنر  دانشگاه  ریاست  دفتر  در  ابراهیمی 
باهنر  شهید  دانشگاه  سپس  و  گفت  مقدم  خیر  حضار  تمامی  به  زاده،  احتشام  مریم  دکتر  باهنر، 

فناوری  و  پژوهشی  معاونت  راهبردی  برنامه  گانه  هفت  سرفصل  به  اشاره  با  وی  نمود.  معرفی  را 
سهم  افزایش  و  محصول  به  ایده  تبدیل  فرایند  از  معنوی  و  مادی  حمایت  باهنر،  شهید  دانشگاه 
مرکز  اندازی  راه  و  کرد  توصیف  اهمیت  با  بسیار  را  پیشرفته  دانش  بر  مبتنی  و خدمات  محصوالت 
و حرکت  راهبردی ذکر کرد  برنامه  این  عملیاتی شدن  مصادیق  از  را  آزمایشگاهی  ملی حیوانات 

دانست. الزم  را  ای  رشته  بین  های  پژوهش  تقویت  ویژه  به  و  علمی  های  همکاری  سمت  به 
دانشگاه  و  دامپزشکی(  کرمان)دانشکده  باهنر  شهید  دانشگاه  مشترک  پروپوزال  است  ذکر  شایان 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت  توسط  کشوری  پروپوزال   17 بین  در  کرمان  پزشکی  علوم 

 60 مبلغ  حداقل  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی  معاونت  است  مقرر  و  شد  انتخاب  جمهوری، 
اختصاص  مبلغ  این   ٰ30 نیز  کنون  تا  که  نمایند  مرکز  این  به  بالعوض  کمک  ریال  میلیارد 
مراحل  از  گزارشی  جمهوری،  ریاست  فناوری  علمی  معاونت  نمایندگان  است  مقرر  است.  یافته 
منعکس  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی  معاونت  به  ملی  طرح  یک  عنوان  به  را  مرکز  پیشرفت 

. یند نما
جانبه  چهار  همکاری  نامه  تفاهم  عقد  پیرو  ایران  آزمایشگاهی  حیوانات  ملی  مرکز  است  گفتنی 
علوم  دانشگاه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مابین  فی 
پروفسور  حضور  با  همزمان   94 اسفند   3 در  پارس  پژوهش  محور  زیست  شرکت  و  کرمان  پزشکی 

است. اندازی  راه  حال  در  سمیعی، 

خدمت رسانی  تسهیل 
محرومان  به 

به  خود،  شهرستانی  سفرهای  ادامه ی  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
حجت االسالم  کرد.  دیدار  شهرستان  این  مسئوالن  با  و  سفر  کوهبنان  شهرستان 
با  وی،  با  امداد  کمیته  مدیرکل  دیدار  در  کوهبنان  جمعه  امام  جعفری  عباس 
رسیدگی  گفت:  است،  مقدس  کاری  بسیار  امداد  کمیته  کار  این که  به  اشاره 
حسنه ی  سنت های  از  و  امداد  کمیته  ارزشمند  بسیار  ازکارهای  نیز  محرومان  به 
توسط  نیازمندان  و  مددجویان  توانمندسازی  طرح  اجرای  به  وی  است.  پیامبران 
بسیار  امداد  کمیته  توسط  طرح  این  اجرای  افزود:  و  کرد  اشاره  امداد  کمیته 
کرامت  و  عزت  هم  و  می رسند  توانمندی  به  مددجویان  هم  زیرا  است؛  ارزشمند 

می شود. حفظ  آنان 
امداد،  کمیته  توسط  نیکوکاری  مراکز  راه اندازی  با  گفت:  کوهبنان  جمعه  امام 
از جمله کارهای  نیز  این طرح  به سوی مردمی شدن پیش می رود و اجرای  کارها 
شده  آسان تر  محرومان  به  خدمت رسانی  روند  آن  اجرای  با  و  است  امداد  خوب 

هستیم. زمینه ها  تمامی  در  امداد  کمیته  با  هم کاری  آماده  ما  افزود:  وی  است. 
گفت:  دیدار  این  در  نیز  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صادقی  یحیی  دکتر 
خود  به  مردم  کار  واگذاری  نیکوکاری،  مراکز  راه اندازی  با  امداد  کاری  سیاست 
در  این که  بیان  با  وی  است.  خیران  طریق  از  نیازمندان  مشکالت  رفع  و  مردم 
گفت:   است،  کم  گرفتن  قرا  حمایت  تحت  برای  متقاضی  کوهبنان،  شهرستان 

مددجو  بدون  پایلوت  شهرستان  به عنوان  را  کوهبنان  شهرستان  هستیم  این  به دنبال 
سمت  به  کرد،  مراجعه  شهرستان  امداد  به  کسی  اگر  و  کنیم  معرفی  کشور  سطح  در 

شود.  داده  سوق  اشتغال 
این  فرماندار  با  دیدار  در  کوهبنان  شهرستان  به  سفر  ادامه ی  در  صادقی  دکتر 
ظرفیت های  تمام  از  شده  سعی  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  گفت:  نیز  شهرستان 
زمینه،  این  در  ما  برنامه ی  و  کنیم  استفاده  محرومان  توانمندی  جهت  در  استان 

است. پایدار  و  مولد  اشتغال  ایجاد 
توسط  خورشیدی  پنل های  طرح  اجرای  به  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
را  خورشیدی  پنل های  طرح  سهمیه ی  بیش ترین  افزود:  و  کرد  اشاره  امداد  کمیته 
هم راهی  و  هم کاری  نیازمند  کار  این  برای  و  می دهیم  اختصاص  شهرستان  این  به 
دیدار  این  در  نیز  کوهبنان  فرماندار  مهدلو  هستیم.محمدرضا  مسئوالن  همه ی 
مشاغل  خصوص  به  اشتغال  زمینه ی  در  کوهبنان  شهرستان  در  امداد  کمیته  گفت: 
کوهبنان  شهرستان  در  کرد:  بیان  وی  است.  کرده  عمل  خوب  بسیار  خانگی، 

جهت  در  پتانسیل ها  این  از  می توان  که  دارد  وجود  زیادی  پتانسیل های 
برد. بهره  حمایت  تحت  مددجویان  خودکفایی  و  توانمندی 
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دالری  میلیارد  یک  صادرات  امکان 
تزیینی سنگ های 

میلیون  یک  از  کم تر  استان  تزئینی  سنگ های  صادرات  حاضر،  حال  در  گفت:  کرمان  اتاق  رییس 
و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  هجدهمین  در  طبیب زاده  سیدمهدی  مهندس  است.  دالر 
بخش های  در  تزئینی  سنگ های  مشکالت  و  مسایل  بررسی  موضوع  با  که  استان  خصوصی  بخش 
ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  برگزار  شد،  صادرات،  توسعه ی  و  فرآوری  استخراج،  اکتشاف،  مختلف 

دارد. وجود  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  به  آن  افزایش  امکان  بخش،  این  در  بالقوه 
که  داشته  اختصاص  پسته  محصول  به  استان  صادرات  درصد   60 اخیر،  سال های  طی  افزود:  وی 
میزان  آینده  سال های  طی  است  ممکن  بهره وری،  و  آب  جمله  از  بخش  این  مشکالت  به  توجه  با 

بود. راه کار  فکر  به  باید  بنابراین،  یابد؛  کاهش  استان  صادرات 
کاالهای  صادرات  فکر  به  آن  کنار  در  اما  شود،  رفع  پسته  مشکالت  باید  معتقدیم  داد:  ادامه  وی 
تزئینی  سنگ های  به  توجه  که  باشیم  نیز  استان  صادرات  میزان  کاهش  عدم  به منظور  دیگر 
در  خوبی  رتبه ی  استان  این که  بیان  با  کرمان  اتاق  رییس  کند.  رفع  را  نگرانی  این  می تواند 
صادراتی  ترکیب  گفت:  کنیم،  تالش  آن  افزایش  و  حفظ  برای  باید  که  دارد  غیرنفتی  صادرات 
و  برسیم  صنعتی  ترکیب  یک  به  باید  اکنون  که  بوده  خام  کاالی  متمادی،  سالیان  طی  استان 
از  بخش ها  همه ی  در  تزئینی  سنگ های  افزود:  طبیب زاده  کنیم.  صادر  را  تکنولوژیک  کاالهای 
پروسه،  این  در  منابع  اتالف  و  دارد  مشکل  صادرات  و  فرآوری  بهره برداری،  تا  گرفته  اکتشاف 
رفع  را  مشکالت  این  روز،  تکنولوژی  و  دانش  از  استفاده  با  باید  که  می رسد  درصد   85 به  گاهی 

. کنیم
است  تن  میلیون   800 مشاهدات،  اساس  بر  استان  تزئینی  سنگ های  ذخیره ی  این که  بیان  با  وی 
مترمربع  میلیون   50 تولید  امکان  گفت:  یابد،  افزایش  می تواند  اکتشاف  صورت  در  میزان  این  که 
ادامه ی  در  کرد.  برنامه ریزی  آن  برای  باید  که  دارد  وجود  آن  صادرات  نیز  و  تزئینی  سنگ های 
در  تزئینی  سنگ های  وضعیت  تبیین  به  حوزه  این  دولتی  و  خصوصی  بخش  فعاالن  نشست،  این 
صادرات  و  فرآوری  بهره برداری،  اکتشاف،  بخش  در  را  خود  پیش نهادات  و  پرداختند  استان 

کردند. مطرح 

می گیرد؛ انجام  کرمان  در  نخستین بار  برای 

با  مطابق  فوتبال  استعدادسنجی 
جهانی استانداردهای 

کامأل  روش  با  فوتبال  استعدادسنجی  دوره ی  برگزاری  از  کرمان،  شهرستان  فوتبال  هیأت  رییس 
سه  آموزشی  دوره ی  این  گفت:  شجاعی  رضا  داد.  خبر  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  و  علمی 
اعالم خواهیم کرد. به والدین  را  تمرین ها  و  نتایج آزمایشات  از آن  به طول می انجامد و پس  ماه 
و  آموزشی  دوره ی  این  در  می توانند  سال   14 تا   7 جوانان  و  نوجوانان  این که  بیان  با  وی 
اجرای  مسئول  و  طراح  جعفری«  »امیر  نظر  زیر  دوره  این  گفت:  کنند،  شرکت  استعدادسنجی 
عضو  و  تمرین  زمان بندی  و  طراحی  متخصص  »نیک نفس«  دکتر  هم چنین  و  ورزش  توسعه ی 

می شود. برگزار  آمریکا  جسمانی  سالمت  آکادمی  انجمن 
این خصوص گفت:  نیز در  دانشگاه  و مدرس  توسعه ی ورزش  اجرای  مسئول  و  امیر جعفری طراح 
در  نخستین بار  برای  روش  این  این رو  از  و  ندارد  علمی  اعتبار  فوتبال،  استعدادسنجی  سابق  روال 

می شود. برگزار  مدرن  و  علمی  کامأل  به صورت  کشور،  در  نخستین بار  برای  حتی  شاید  و  استان 
بدنی  تیپ  فاکتور مهارت، شاخص جسمانی و  این دوره، سه  این که در  بیان  با  این مدرس دانشگاه 
اندازه گیری  مربیان  توسط  دیداری  به صورت  مهارت  شاخص  گذشته  در  افزود:  است،  مدنظر 

می شود.  اندازه گیری  خاصی  معیارهای  اساس  بر  و  علمی  کامأل  روش  با  اینک  اما  می شد، 
با سن شرکت کنندگان  متناسب  این، هر هفته یک جلسه تمرین بدن سازی  بر  ادامه داد: عالوه  وی 
دو  ماه  سه  پایان  در  نهایت  در  و  جسمانی  آمادگی  تست  یک  ماه  هر  پایان  در  و  می شود  برگزار 
تست  و  بدنی  تیپ  تست  داشت:  اظهار  جعفری  می شود.  گرفته  شرکت کنندگان  از  مهارت  تست 
پایان  در  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  طرح  این  در  تأکید  مورد  موارد  جمله  از  نیز  قامتی  ساختار 
مشخص  را  شرکت کننده  هر  استعداد  و  قابلیت  می توانیم  درصد   90 تا   80 حدود  اعتبار  با  ماه  سه 
داده  تشخیص  مستعد،  کرمان،  شهرستان  فوتبال  هیأت  نظر  از  که  کسانی  شد:  یادآور  جعفری  کنیم. 

شد. خواهند  آکادمی  وارد  آن  از  پس  و  می یابند  راه  هیأت  این  آموزشی  کانون های  به  شوند، 

............................................................
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و حجمی در کف سه بعدی  نقاشی های  اجرای         
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تبلیغات  و  سه بعدی  مختلف  نقاشی های  اجرای  از  شهرداری  محیط  زیباسازی  و  بهسازی  سرپرست 
داد.  خبر  کرمان  در  بار  اولین  برای  کف،  در  حجمی 

با  گفت:  می زند،  رقم  را  شهر  زیبایی  هم شهریان،  سلیقه ی  این که  بیان  با  مهرابی  رضا  مهندس 
نورپردازی  زمینه های  در  متعددی  و  مختلف  طرح های  سال،  پایان  تا  باقی مانده  زمان  به  توجه 
برای  هم چنین  و  سه بعدی  مختلف  دیواری  نقاشی های  نوری،  المان های  شهری،  المان  شب،  در 

نظر  در  شهروندان  برای  را  حجمی  تبلیغات  و  کف  در  سه بعدی  نقاشی  کرمان  شهر  در  بار  اولین 
بود. خواهیم  آن ها  از  یک  هر  رونمایی  شاهد  مرحله به مرحله  و  سال  پایان  تا  که  گرفته ایم 

هنرمندان  و  متخصصان  مشاوران،  تمام  از  کرمان  شهرداری  زیباسازی  کرد:  تأکید  مهرابی  مهندس 
می فشارد. گرمی  به  را  آن ها  یاری بخش  دست  و  می کند  استقبال  باز  آغوش  با 
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هفتمین  در  شرکت  منظور  به  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
آزاد  دانشگاه  استان های  امور  پایش  و  هماهنگی  نشست  
همایش  این  در  کردند.  سفر  کرمان  به  تیرماه  در  اسالمی 
روسای  و  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  حضور  با  که 
می  برگزار  کشور  سراسر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 
و  بحث  دانشگاه   این  های  برنامه  و  گذاری  سیاست  شود 
هاشمی  اهلل  آیت  روزه،  سه  سفر  این  در  شود.  می  بررسی 
های  طرح  از  و  شرکت  نیز  آب  شورای  نشست  در  رفسنجانی 
پروژه  همچنین  و  اجتماعی  و  اقتصادی  صنعتی،  مختلف 
این  آغاز  در  آوردند.  عمل  به  بازدید  نیز  آب  انتقال  تونل 
در  فقیه  ولی  نماینده  جعفری  سیدیحیی  اهلل  آیت  دیدار 
حسینی،  رزم  علیرضا  مهندس  و  کرمان  جمعه  امام  و  استان 
ارائه  و  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  به  خیرمقدم  استاندار؛فبا 
به  استان،  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  اوضاع  از  گزارشی 
پایدار  توسعه  و  وحدت  تعمیق  برای  آینده  های  برنامه  بیان 

پرداختند. استان 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع طالب 
؛ روحانیون ؛ علما و فضالی استان کرمان با توجه به 
سوابق روحانیت در تاریخ ایران، گفت: در تعارضات 
مردم  با  همیشه  روحانیت  ها،  حکومت  و  مردم  بین 

بوده و بیوت علما پناهگاه مظلومان محسوب می شد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، اعتماد مردم به روحانیت 
دینی  اعتقادات  تعمیق  برای  ارزشمندی  سرمایه  را 
سطوح مختلف جامعه دانست و گفت:هر کس دانسته 
را  مردم  احترام  مورد  قشر  این  ارزش  ندانسته  یا 

مخدوش کند؛ مرتکب گناه نابخشودنی می شود.
در  تاریخی  اتفاق  یک  به  اشاره  با  ادامه  در  ایشان 
دروغین  ادعای  با  کسی  که  یوسف  حضرت  زمان 
شد؛  پشیمان  مدتی  از  پس  و  کرد  منحرف  را  مردم 
برای  که  فرمودند  موسی  حضرت  به  گفت:خداوند 
کرده؛  منحرف  که  را  کسانی  همه  باید  توبه  قبولی 

آگاه نماید.
از  دیگری  بخش  در  رفسنجانی؛  هاشمی  اهلل  آیت 
سخنان خویش به نعمت های خداوندی در سرزمین 
عنایت  کنار  در  خداوند  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران 
و  اسالم  به  عشق  راهبردیف  جغرافیای  و  غنی  منابع 

مکتب اهل بیت را نیز در دل مردم جاودان کرد.

راه  را چهار  ایران  دریای  و  زمین  و  ؛آسمان  نظام  تشخیص مصلحت  رئیس مجمع 
ارتباطی جهان برای عبور هواپیماها؛ خطوط انرژی و ارتباطی)فیبر نوری( و کشتی 
ها دانست و گفت:برای بهره برداری درست از این امتیازات ؛ باید اصول  ورود به 

معامالت جهانی را در ادبیات و رفتار دیپلماتیک رعایت کنیم.
؛ تدبیر در تصمیمات سیاسی و اقتصادی را شرط اول  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
مسئولیت پذیری برای ایران اسالمی دانست و گفت:اگر ظرفیت های بالقوه کشور 
را به فعلیت می رساندیم؛ دنیا خود را مسئول حفط امنیت ایران می دانست. رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش؛ حضور روحانیون 
را  استان  مختلف  شهرهای  و  کشور  علمیه  های  حوزه  ؛  ایران  تاریخ  در  کرمانی 
بسیار برجسته دانست و گفت:نمونه این قشر ؛ آیت اهلل سیدیحی جعفری هستند که 
همچنان در صراط مستقیم انقالب و بدون گرایش های سیاسی منشا خدمت است. 
استان  متوازن  توسعه  برای  با عقالنیت  استان  علما ومسئوالن  افزود:امیدوارم  ایشان 
کرمان تصمیم گیری و عمل کنند که دوران تصویب صدها طرح در یک جلسه دو 

ساعته گذشته است.

سفر به دیار کریمان
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 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در  دومین روز از حضور 
های  استان  امناء  هیات  اعضای  دیدار  در  و  کرمان  در  خود 
ارائه  با  دانشگاه  این  هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان  کرمان، 
اسالمی  انقالب  آغاز  در  کشور  های  دانشگاه  اوضاع  از  تحلیلی 
گفت: در جلسه سران به این نتیجه رسیدیم که امکانات دولتی 
هیچ سنخیتی با تقاضا ندارد. در همان زمان آقای دکتر جاسبی 
طرح تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی را آوردند و پذیرفتیم. ایشان 
جامعه  عمومی  فضای  ما  مشکل  افزود:  خود  سخنان  ادامه  در 
بود که خصوصی سازی تحت تأثیر ادبیات مارکسیس پسندیده 
با بیان اینکه »خیلی  نبود. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
جلسات  در  حضور  عدم  زمان  در  را  بزرگ  های  ازکارخانه 
مالکان  دست  از  ترور،  دوران  نقاهت  خاطر  به  انقالب  شورای 
انقالب را  از  گرفتند«، گفت: حتی چند مدرسه غیردولتی قبل 

هم دولتی کردند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به روند تدوین و تأیید قانون 
اساسی توسط علمای خبرگان و بزرگان جامعه و بویژه حضرت 

به صدر و ذیل  برتوجه  امام )ره(، 
اصل 44 تأکید کرد و گفت: ذیل 
قانون  عقالی  هنر  که   44 اصل 
اساسی بود، راه را باز گذاشته بود 
سال   30 از  پس  نظام  رهبری  که 
مجمع  به  را  آن  اصالح  دستور 

تشخیص مصلحت نظام دادند.
که  دیدار  این  ادامه  در  ایشان 
آزاد  دانشگاه  واحدهای  روسای 
کرمان،  استان  سه  در  اسالمی 
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان 
خاطره  ذکر  به  داشتند،  حضور 
آزاد  دانشگاه  تأسیس  پیشنهاد  ای 
پرداخت  راحل  امام  به  اسالمی 
این  هوشیاری  با  ایشان  گفت:  و 
کمکی  با  و  پذیرفتند  را  پیشنهاد 

سراسرکشور  در  االن  که  نمودند  دانشگاه  این  متوجه  را  زیادی  برکات  کردند  که 
و  علمی  دستاوردهای  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس  است.  گسترده 
دانشگاه  این  امتیازات  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی 
حضور داوطلبانه خیرین سراسر کشور که یک نمونه آن خوابگاه دانشجویی واحد 
بهرمان بود که در این سفر برای افتتاح آن به آنجا رفتم. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
معرفی ایران اسالمی به عنوان یک کشور عالم در جهان را از اهداف دیگر تأسیس 
دانشگاه آزاد اسالمی خواند و گفت: باید شرایط و امتیازات ایران را به صورت علمی 
در جهان معرفی کنیم چون برای الگو شدن »دو صد گفته چون نیم کردارنیست« 
ایشان افزود: االن یکی از کارهای مهم توجه به تحقیق و پژوهش آن هم به شکل 
عمیق و دانشگاهی است که زمینه آن در دانشگاه آزاد اسالمی فراهم شده است. 
بیست ساله که  انداز  به اهداف چشم  اشاره  با  نظام  رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
راه آن دانش محوری است، گفت: همین االن دانش پژوهان و مبتکران زیادی از 
ایران درخارج هستند که اگرزمینه ها فراهم شود، حاضرند بیایند و نتایج پژوهشی 
خود را در اختیار ایران بگذارند. ایشان، نهضت پژوهشی را مهم و توسعه آموزش و 
پژوهش را از ضرورتهای برنامه آینده دانشگاه آزاد اسالمی دانست و گفت: باید نتایج 
تحقیقات دانشجویان و استادان که بعضًا به مرحله پایلوت رسیده است برای تولیدات 

عمومی مورد حمایت قرار گیرد.
تقاضای فراوان خارجی ها  به  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خاتمه سخنان خود 
درلبنان، نجف، کربال، کردستان عراق، هرات و چند کشور آفریقایی برای تأسیس 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمی اشاره کرد و گفت: االن دنیا خواهان دانشگاهی است که 

در ایران مالک شخصی ندارد و با سرمایه مردم به دنبال دانش پروری می باشد.
 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دومین جلسه خود با دانشگاهیان دانشگاه آزاد  پیش 
از ظهر امروز در دیدار جمع کثیری از دانشجویان  دانشگاه های آزاد اسالمی کرمان 
از  سره  تمایز  و  تشخیص  موجب  را  تخریب   و  هتاکی  از  پرهیز  و  سازنده  انتقاد   ،

و  گفت:دانشجو  و  دانست  ناسره 
را  عیوب  باشند،  منتقد  استادباید 
حل   راه  و  کنند  مطرح  بشناسند، 
موسس  هیات  رئیس  دهند  ارائه 
آزاد  دانشگاه  امنای  هیات  و 
که  تقاضاهایی  باره  در  اسالمی 
سوی  از  ایشان  سخنرانی  از  قبل 
دانشجویان  و  استادان  نمایندگان 
به  شما  هدیه  گفت:  شد،  مطرح 
مطرح  که  بود  هایی  خواسته  من 
مسووالن  امیدوارم  و  کردید 
اجابت  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
گام  شما،  برحق  های  درخواست 
برای توسعه دانشگاه  های موثری 
در  ایشان  بردارند.  اسالمی  آزاد 
و  اسالمی  ایران  جوانان  حق  باره 
خانواده هایی که فرزندانشان با شهریه تحصیل می کنند، گفت: هزینه های تحصیل 
های  قله  به  رسیدن  برای  مملکتشان  به  آینده  در  تا  دهند  می  دانشجویان  را خود 
افزود:  ادامه  نظام در  تشخیص مصلحت  رئیس مجمع  توسعه کمک کنند.  و  دانش 
مسووالن دانشگاه آزاد اسالمی فقط حق مدیریت دارند و هیچ کس نمی تواند ادعا 
کند که حق مالکیتی در این دانشگاه دارد که در سراسر کشور گسترده است. رئیس 
هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی با یادآوی خاطراتی از روزهای بحث برای تاسیس 
این دانشگاه گفت: حاج احمد آقا و روسای قوا، اعضای هیات موسس دانشگاه بودند 
که الحمداهلل االن شجره مقدسی شده و شاخه هایش در سراسر کشور گسترده است 
ایشان افزود: جوانان باید ادامه راه را طی کنند تا این شجره ، همچنان بالنده تر 
و گسترده تر شود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی برای استفاده از دانش 
آکادمیک دانشجویان در سال های پس از تحصیل را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 
مسیر  تسهیل  برای  ارزشمند  مجموعه  این  از  باید  گفت:  و  خواند  کشور  مسووالن 

پیشرفت کشور استفاده کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به چند نمونه از طرح های مهم برای احیای 
کشاورزی در مناطق کم آب کشور اشاره کرد و گفت: باید دانش آبخوان داری 
و آبخیز داری با کارهای عملی تلفیق شود که در زمان دولت سازندگی دونمونه 
از این موارد در فسا و نرماشیر انجام شده بود. ایشان اجرای آن طرح ها را باعث 

احیای کشاورزی در منطقه و برگشت روستائیان خواند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، برنامه ریزی های دولت برای حل تدریجی مسائل را 
مهمترین دستاوردها در  از  امید دانست و گفت:یکی  و  تدبیر  از  برخاسته  و  عاقالنه 
عرصه سیاست خارجی این بود که توانستند با زبان دیپلماسی به دنیا اعالم کنند که 
ایران استفاده از فناوری هسته ای را حق خود می داند و به دنبال سالح هسته ای 
نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ناراحتی و عصبانیت از این توافقنامه  

129 فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



را  وجه مشترک افراطیون آمریکا، غرب و اسرائیل دانست و گفت: متاسفانه برخی 
افکار افراطی در داخل نیز دانسته یا ندانسته با این طرز فکر همراهی می کنند، 
ولی واقعیت این است که اکثریت جهان و دولت های آنها می خواهند در فضایی 

برابر با ایران مذاکره کنند و ارتباط داشته باشند. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در بخش پایانی سخنان خویش، یک بار دیگر به نقش 
آیت اهلل خامنه ای در این شرایط اشاره کرد و گفت:  به رسم نمک شناسی باید 
بگویم که تصمیمات رهبری کارگشا بود. ایشان، توجه با رای و نظر اکثریت مردم 
را  از شرایط اصلی رهبری  جامعه اسالمی دانست و گفت: حتی پیامبر اکرم)ص( 
جز در موارد وحی، برای بقیه مسائل با مردم مشورت می کردند که این یک اصل 
اصل  را  حق  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  است.  مکرر  درآیات  قرآنی 
پایدار نظام آفرینش خواند و گفت: خداوند متعال در قرآن تعهد کرده است که 
حق مظلوم را می گیرد، اما همزمان تاکید می نماید که مردم هم خودشان باید 

تالش کند.
با حضور در  استان کرمان  به    آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سومین روز سفر 
مردم سخنرانی  مختلف  اقشار  از  نفر  پرشور هزاران  نماز جمعه در جمع  مصالی 
نمود و تحلیلی جامع از اوضاع کشور ارائه کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در این دیدار که همراه با شور و شوق کم نظیر مردم و به ویژه جوانان بود، 
سابقه کهن  به  در سخنانی  آنان،  متناوب  و  مکرر  احساسات  ابراز  به  پاسخ  از  پس 

این سرزمین  تاریخ  در  و گفت: کرمان  اشاره کرد  ایران  تاریخ  در  دیار کرمان 
مثل ستاره ای می درخشد و همیشه سنگرنفوذ ناپذیر ایران زمین بود .  ایشان با 
یادآوری مقاطع مختلف از تاریخ پرافتخار کرمان و با بیان اینکه شما مردم ؛ تاریخ 
را خوب ورق زدید؛ گفت: اتفاق مسجد جامع کرمان در مبارزات قبل از انقالب و 
خط شکنی های لشکر 41 ثاراهلل دردفاع مقدس ؛اسنادی روشن از روحیات دینی 

و ملی مردم این استان است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با یادآوری سالگرد زلزله بم و گرامیداشت یاد جان 
باختگان آن حادثه دلخراش ؛ گفت: ارگ بم ریشه درقوم ایرانی دارد و شهر بم 
سپردفاع ایران در شرق است و اگرچه در زلزله ویران شده، اما با همت مردم و 
مسووالن ؛بهتر از گذشته آباد خواهد شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
آنجا گفت:  مردم  نیاز  با  آشنایی  و  بم  به شهرستان  به آخرین سفر خویش  اشاره 

از  استفاده  و  بم  برای ساخت مجدد  برنامه کاملی  امید  و  تدبیر  امیدوارم دولت 
منابع آن داشته باشد.

با گرامیداشت  از سخنان خویش  رفسنجانی در بخش دیگری  اهلل هاشمی  آیت 
سالروز شهادت آیت اهلل مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: برخی می 
خواستند بین حوزه و دانشگاه اختالف بیاندازند که خون شهید مفتح در دانشکده 

معارف دانشگاه تهران نقطه وحدت طلبه ها و دانشجویان شد. آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی در ادامه با بیان چند آیه و روایت که مسلمانان را دعوت به وحدت و 

همدلی می نماید، گفت: نباید بگذارید اختالف نظرها باعث ایجاد کینه و کدورت 
در دل ها شود.

ایشان با یادآوری حدیث »اختالف امتی رحمه« گفت:آنچه که مذموم قرآن است، 
نزاع می باشد ؛ اما اگر اختالف نظرها مودبانه در رسانه ها و صدا و سیما مطرح شود 
؛ مردم براساس شعور خود قضاوت و انتخاب می نمایند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
را  ناحق  که  نکنیم  منحرف  را  مردم  خود  های  حرف  با  که  است  این  مهم  افزود: 
انتخاب کنند، چون در آن صورت پایه های اسالم را در دل ها و پایه های کشور 

را در دنیا ضعیف می کنیم.
ایشان افزود: من به عنوان یک کرمانی تأکید می کنم که فضای استان را همیشه 
دوستانه نگه دارید. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه به روحیات 
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وحدت آفرین آیت اهلل جعفری ؛ به عنوان نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه 
کرمان اشاره کرد و گفت: ایشان نمونه خوبی در میان ائمه جمعه هستند که بدون 

جانبداری از جریانی خاص، همیشه با استدالل  و منطق صحبت می کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در تقبیح تالش برای ایجاد اختالف بین مردم، دامن 
زدن به اختالفات مذهبی را نوعی بی صفایی در حق مسلمانان و بی مهری در حق 
؛ مشکالت  انقالب در دیدار علما  اسالم دانست و گفت: چندی پیش رهبری معظم 
جهان اسالم را برخاسته از گفتار و رفتار گروه های افراطی شیعه و سنی دانستند که 
همدیگر را تکفیر می کنند و با اقدامات تروریستی باعث خونریزی و کشتار می شوند.

ایشان دامن زدن به اختالفات مذهبی را برخاسته از جهالت محض دانست و گفت: 
قرآن کریم که کتاب مسلمانان است؛  پیروان همه ادیان آسمانی و اهل کتاب را 
دعوت به همدلی حول محور مشترکات می کند ؛ اما یک عده افراطی مدعی شیعه 

گری و اهل سنت خون همدیگر را مباح می دانند.
مذهبی  و  دینی  وضعیت  از  تحلیلی  ارائه  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
جمعیت ایران و پراکندگی جغرافیایی آنان گفت: شیعه و سنی در هر جای ایران 
اسالمی به سربلندی کشور خود می اندیشد و اگر کسی غیر از این تفکر داشته باشد؛  
با  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  است.  ایران  و  اسالم  دشمنان  مزدور  باشید  مطمئن 
و  سوریه  عراق،  پاکستان،  در  مسلمانان  مذهبی  اختالفات  کردن  توصیف  اسفبار 
در  اشغال گری خویش  تداوم  برای  است که دشمنان  این همان  افغانستان گفت: 

کشورهای اسالمی می خواهند.
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شرکت صنایع فوالد کرمان)بردسیر( در سال 1369 به ثبت رسیده است، در 
مجاورت شهرستان بردسیر )45 کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان( احداث 
شده و در حال حاضر پس از 25 سال فعالیت، به عنوان یکی از  تکمیل کنندگان 
زنجیره تولید در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فوالد حضوری فعال دارد . 
فاز اول شرکت فوالد کرمان )کارخانه نورد گرم با ظرفیت 150 هزارتن( در سال 
1380 افتتاح گردیده است. این کارخانه در حال حاضر با ظرفیت 220 هزار تن 
به فعالیت خود ادامه می دهد. و فاز دوم آن نیزکارخانه فوالد سازی با ظرفیت 

420 هزارتن می باشد که در مرداد ماه سال 1394 به بهره برداری رسیده است.
التزام  با  باشد،  می  کشور  شرق  جنوب  فوالدی  مجتمع  اولین  که  شرکت  این 
نیروی  از  گیری  بهره  و  المللی  بین  و  ملی  مدون  های  استاندارد  و  قوانین  به 
همچنین   و  تجهیزات،  و  ها  دستگاه  ترین  پیشرفته  و  کارآمد  متخصص،  انسانی 
واحدهای تولیدی و آزمایشگاه های کوانتومتری، متالوگرافی، خواص مکانیکی و 
کالیبراسیون، و بکارگیری فناوری های روز در زمینه ی فن آوری اطالعات، 

تا کنون با تولید انواع میلگرد با کیفیت باال به عنوان یکی از تکمیل کنندگان 
چرخه تولید محصوالت فوالدی فعالیت داشته و اکنون با آغاز بهره برداری 

از کارخانه تولید شمش فوالدی با ظرفیت 440 هزار تن در سال با شایستگی می 
سازی  توانمند  در  مداری  مشتری  اصل  به  ویژه  توجه  با  را  مهمتری  نقش  تواند 
صنعت فوالد کشور و در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فوالد حضوری فعال 

تر داشته باشد.
در سال 1391 سهام شرکت صنایع فوالد کرمان که اکنون به عنوان یکی از مراکز 
مهم صنعتی پهناورترین استان کشور به شمار می رود.به شرکت پویش صالحین که 

سهامداران آن خانواده ی معظم شهدا هستند، واگذار شده است.
پهناورترین  از مراکز مهم صنعتی  به عنوان یکی  شرکت صنایع فوالد کرمان که 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  اجرای  راستای  در  رود  می  شمار  به  کشور  استان 
تالش خود را بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی متمرکز کرده و با بهره مندی از 

زبده ترین کارشناسان و پرسنل تالشگر خود توانسته در این مسیر حرکت کند.

نخستین تولید کنندۀ فوالد در جنوب شرق کشور
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اولین هتل کپری جهان 
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هتل کپری چهارستاره قلعه گنج عضوی دیگر از گروه هتل های 
استان کرمان،  ترین شهرهای  از جنوبی  باشد که در یکی  پارسیان می 

قلعه گنج در فروردین ماه سال 1395 افتتاح گردیده است. 
در زمان های قدیم کپر نماد فقر و زاغه نشینی بوده است ولی این هتل 
نماد کپر را از فقر به ثروت تغییر داد. این هتل به علت معماری منحصر به 

فردی که دارد در منطقه به هتل توپ نیز معروف است.
 هتل کپری دارای 5 راهرو سنتی است که هر راهرو دارای 6 باب اتاق 

کپری می باشد. رستوران به صورت کپری با سرو انواع غذاهای 
سنتی و غذاهای خاص منطقه با ظرفیت 50 نفر، کافی شاپ به صورت 
کپری در پشت البی با ظرفیت 50 نفر، آفرود در شنزارهای کویری، شتر 
محلی،  رقص  و  موزیک  فصل،  میوه  و  کویر  در  شام  پذیرایی  سواری، 
ورزال  تخت  باالی  از  منطقه  زیبای  منظره  مشاهده  رامازا،  محلی  بازی 
که منظره ای منحصر به فرد از جنگل، کویر و تپه های شنی می باشد 

به همراه چاه های موتور آب کشاورزی از امتیازات این هتل هستند .
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دیواری نقاشی های  نورپردازی 
ضدآب رنگی  کاه گل  تکسچر  با   

 
نقاشی های  نورپردازی  از  شهرداری  محیط  زیباسازی  و  بهسازی  سرپرست 
بیان  با  مهرابی  رضا  مهندس  داد.  خبر  ضدآب  رنگی  کاه گل  تکسچر  با  دیواری 
همواره  هم شهریان،  سالیق  و  خواسته ها  به  توجه  و  شهروندان  به  احترام  این که 
توسط  که  ضدآب  رنگی  مصنوعی  کاه گل  بافت  با  نقاشی  گفت:  است،  اولویت  در 
و  مدرن  تکنیک  یک  ارایه ی  بر  عالوه  شده،  ابداع  استان  بومی  هنرمندان  از  یکی 
هندسی  گریز  نقاط  بودن  دارا  بومی، ضمن  مصالح  و  اقلیم  به  توجه  و  منحصربه فرد 
از  صمیمی  و  خاطره انگیز  داستان هایی  از  حکایت  فضا،  عمق  و  بعد  به  توجه  و 
اجرای  افزود:  وی  دارد.  کاه گلی  بوی  و  عطر  با  کوچه هایی  و  گرم  خانه هایی 
شهرپرستی  و  تعصب  حس  و  گیرد  قرار  شهروندان  استقبال  مورد  بسیار  طرح،  این 
بیش ازپیش  را  کهن  بافت  سادگی  و  صفا  خلوص،  و  برمی انگیزد  وجودشان  در  را 
شهر  دیوارهای  از  دیگری  تعداد  نه تنها  بنابراین،  داد:  ادامه  وی  می سازد.  آشکار 
آفریده  آثار  این که  به  توجه  با  بلکه  شد؛  ارزشی  کالبد  و  هویت  این  پذیرای 
دو  آن ها  جذابیت  و  یافته  زیباتر  جلوه ای  شب،  در  نورپردازی  با  قبلی  شده ی 
کرمان،  شهر  و  استان  ارشد  مسئوالن  ویژه ی  نظر  به  عنایت  با  می شود؛  چندان 

شد. نورپردازی  قبلی  آثار  از  زیادی  تعداد 
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بیان وظایف  با  پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور  و  بینی  پیش  معاون   
اصلی فرمانداران به هنگام وقوع سوانح گفت: مسئولین باید بتوانند بحران را در 
سطوح محلی مدیریت کنند تا حوادث تبدیل به بحران ملی نشود. پنجمین دورة 
فرمانداران،  ویژة  زلزله«  بحران  و  خطرپذیری  »مدیریت  تخصصی  آموزشی- 
معاونان عمرانی و مدیران سازمان مدیریت بحران استان های منتخب کشور، در 
مهرماه 1395 با حضور اسماعیل نجار معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران 

کشور در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.
ضمن  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی  و  معاون  سعیدی  بهنام  دکتر   
مهم دانستن نقش آموزش مدیریت بحران برای کلیه اقشار جامعه، اهمیت نقش 
فرمانداران به عنوان رؤسای شورای هماهنگی مدیریت بحران محلی را به طور 
ویژه مورد تأکید قرار داد. وی طی این دوره آموزشی که با حضور فرمانداران 
برگزار  ایالم، همدان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی  استان اصفهان،  پنج 
گردید اذعان داشت آموزش های تخصصی در خصوص مخاطرات طبیعی رایج 
انتقال  و  بحران  مدیران  آگاهی  سطح  ارتقاء  جهت  در  زلزله  مانند  کشور  در 

تجربیات بسیار موثر است.
بانک  تهیه  و  لزوم جمع آوری  از سخنان خود   دکتر سعیدی در بخش دیگری 
اطالعاتی از امکانات موجود و در دسترس شهرستان ها را برای استفاده در زمان 
سانحه را امری حیاتی و ضروری دانست و از فرمانداران  خواست که هر چه سریع 

تر نسبت به تهیه یک بانک اطالعاتی جامع اقدام نمایند. 
مراحل  در  نظارت  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  پیشگیری  و  پیش بینی  معاون 
چهارگانه مدیریت بحران و همچنین معرفی متخلفین به مراجع ذیصالح بر اساس 
مهم ترین  جمله  از  را  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  اجرایی  نامه  آئین   7 ماده 

مسائلی دانست که فرمانداران بایستی مورد توجه قرار دهند. 
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در بخش آخر سخنان خود بار دیگر به 
اهمیت آموزش به عنوان مهمترین رکن مرحله پیشگیری تاکید و از فرمانداران 
مختلف  سطوح  تمامی  برای  را  بحران  مدیریت  آموزشی  های  برنامه  خواست 
های  شریان  و  خدماتی  دولتی،  های  دستگاه  کارکنان  و  مدیران  از  اعم  جامعه 

حیاتی و آحاد مردم تدوین و اجرا نمایند.
عرض  ضمن  پژوهشگاه  رئیس  جعفری،  کاظم  محمد  دکتر  جلسه  ابتدای  در   

این  از فرصت حضور در  نشان ساخت که  به شرکت کنندگان، خاطر  خیرمقدم 
دوره ها که با هدف ارتقا سطح دانش مدیریت بحران مخاطبین برگزار می گردد، 
استفاده  حوزه  این  در  پژوهشگاه  های  ظرفیت  و  ها  توانمندی  با  آشنائی  برای 

نمایند.
 سپس مهندس اسماعیل نجار، معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 
بر ضرورت افزایش دانش مدیران اجرایی در حوزه مدیریت بحران تاکید نمود و 
ایجاد ادبیات مشترک، القای تفکر انجام کار تیمی در زمان بروز بحران، ارزیابی 
توانمندی مدیران و فراهم نمودن شرایط تبادل نظر و انتقال تجربیات فی مابین 

را از جمله اهداف برگزاری این دوره برشمرد.

مدیریت حوادث محلی
 مانع بروز بحران ملی

سنگ« سیار»آش  نمایش  اجرای 
جنوب های  بچه  برای 

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
روزهای  در  کانون،  نمایش  سیار  تریلی  گفت:  کرمان 
بچه های  برای  را  سنگ«  »آش  نمایش  آذرماه،  پایانی 
افزود:  روحی  محسن  می کند.  اجرا  کرمان  استان  جنوب 
مریدی«  »زهرا  کارگردانی  و  نویسندگی  به  نمایش  این 
کرمان  استان  جنوبی  مناطق  در  هفته  یک  مدت  به 
نظام آباد،  گنبکی،  بروات،  رستم آباد،  ریگان،  بم،  ازجمله 
اجرا  کهنوج  و  منوجان  رودبار،  عنبرآباد،  جیرفت، 
نمایش  سیار  تریلی  این  حضور  از  هدف  وی  می شود. 
مفرح  و  شاد  برنامه های  اجرای  را  کرمان  استان  در 
بیان  آن ها  خانواده های  و  نوجوانان  و  کودکان  ویژه ی 
مسئولیت  میثاقی«  »میثم  که  سفر  این  در  گفت:  و  کرد 
برای  فرصتی  امیدواریم  دارد،  برعهده  را  نمایشی  گروه 
و  کودکان  برای  خاطره انگیز  و  شاد  لحظاتی  زدن  رقم 

شود. فراهم  کرمان  استان  نوجوانان 
»محسن  مریدی«،  »زهرا  بازی  با  سنگ«  »آش  نمایش 

»غالم علی  هم راهی  با  و  ستوده«  »باران  و  قاسمی«  »زهره  انصافی«،  »امیرمحمد  قصری«، 
به  کتابی  براساس  نمایش  این  می رود.  صحنه  روی  به  کشور  کانون  باسابقه ی  هم کار  ابراهیمی«، 

بازنویسی  مریدی«  »زهرا  توسط  سلیمی«  »مصطفی  ترجمه ی  و  ژیرو«  »روبرت  نوشته ی  نام  همین 
»ماهی  نمایش  با  نیز  گذشته  سال  اردی بهشت ماه  در  کانون  نمایش  سیار  تریلی  است.  شده 

بود. کرمانی  بچه های  مهمان  رنگین کمان« 
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با حضور یادگار امام و والده اش:

رونمایی از کتاب خاطرات حجتی کرمانی 

براساس  »حکومتی  و  تالش«  و  »عشق  کتاب های  از  رونمایی  مراسم 
و  کرمانی  حجتی  محمدجواد  حجت االسالم  خاطرات  شامل  اخالق« 
حجت االسالم عبدالکریم بی آزار شیرازی 13 مرداد ماه با حضور حجت 
المعارف  دایرة  مرکز  در  گرامی اش  والده  و  االسالم سیدحسن خمینی 
بزرگ اسالمی رونمایی شد. حجت االسالم دکتر علی کمساری، معاون 
فرهنگی و هنری موسسه تنتظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره( در 
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  را مؤسسه  باره گفت: کتاب »عشق و تالش«  این 
عروج  انتشاراتی  موسسه  را  اخالق«  براساس  »حکومتی  کتاب  و  خمینی 

چاپ کرده اند. 
بزرگ اسالمی  المعارف  بجنوردی رئیس مرکز دایره  دکتر محمدکاظم 
شده  انجام  های  فعالیت  اینکه  از  امیدواری  ابراز  ضمن  مراسم  این  در 
سرمشق اندیشمندانی که در راه غنای فرهنگ ایرانی قدم بر می دارند 
باشد، گفت: یکی از مناسبت های این مراسم تقدیر از مقاله ای است که 
توسط سه نویسنده متعهد برای امام خمینی )س( نوشته شده است. من 
معتقدم که در آینده تمام دانشگاه ها و پژوهشگران به این مقاله ارجاع 

خواهند داد.
امام  نگارندگان مقاله  از  سخنران بعدی این مراسم احمد پاکتچی یکی 
خمینی )س( بود که در گزارشی از روند تدوین این مقاله اظهار داشت: 
دشواری نوشتن این مقاله در مقایسه با صدها مقاله دیگر این بود که حجم 
بسیار فراوان است.  امام خمینی )س(  منتشر شده در مورد  آثار و کتب 

وارد شدن در چنین میدانی به نظر می رسد کار بسیار دشواری باشد.
ادامه داد:  و  المعارفی دانست  نگاه دایرة  را  مقاله  این  برنده  وی برگ 

این مقاله از نظر تکنیک می تواند به عنوان الگوی مقاالت دیگر مطرح 
شود.

بعد از سخنان وی حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی، سید رضا 
المسلمین سیدمحمود دعایی و حجت  امیری، حجت االسالم و  صالحی 
از نویسندگان مقاله فوق یعنی احمد  المسلمین علی کمساری  االسالم و 

پاکتچی، فرامرز حاج منوچهری و حمید انصاری تقدیر به عمل آمد.
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمود دعایی  دیگر سخنران این مراسم 
بود که گفت: من خاطرم هست که در سالگرد حاج آقا مصطفی فرزند 
ارشد امام خمینی )س( با من مصاحبه کردند و گفتم که صبر امام در برابر 
آن مصیبت پدیده ای بود که هیچ کس باور نداشت. اگر آن اتفاق نمی 

افتاد کسی به این بعد از معرفت امام پی نمی برد.
مجلس  انتخابات  در  امام  یادگار  صالحیت  تأیید  عدم  به  اشاره  با  وی 
خبرگان رهبری، افزود: باید چنین اتفاقی می افتاد تا ما مراتب تسلیم و 
بی اعتنایی این بزرگوار به مظاهر را ببینیم. عده زیادی از نخبگان و علما 
حمایت کردند و آنچه اتفاق افتاد مقاومت در برابر این حمایت ها بود؛ 

تسلیم در برابر مشیت درسی بود که از این اتفاق گرفتیم.
حیات  جریان  در  من  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دعایی 
راه  نیز  ایشان  دارم.  کرمانی  حجتی  از  دارم  هرچه  سیاسی  و  مبارزاتی 
خود را مرهون شهید نواب صفوی می داند. حجتی کرمانی در روزهایی 
که هیچ امیدی به پیروزی نبود مردانگی و ایستادگی را تدریس می کرد.
حجت االسالم  و المسلمین محمد جواد حجتی کرمانی نیز در این مراسم 
از  این که چون نمی خواهد داغ کند  بیان  با  از حاضران،  ضمن تشکر 
روی نوشته می خواند، تأکید کرد: مسائل روز طوری است که هر آدم 

منصفی را داغ می کند. اما به قول اخوان ثالث:
زمستان است/ سرها در گریبان است/ سالمت را نخواهند گفت پاسخ

وی با تشکر از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( که متولی نوشتن 
سال  در  خاطرات  این  که  است  جالب  افزود:  است،  شده  او  خاطرات 
از چاپ خارج  سال   23 از  بعد  و  ویدئویی شده  و ضبط  مصاحبه   1372
شده است. بنابر این این کتاب با وضع اول مصاحبه ها تفاوت هایی دارد. 
این کتاب از آغاز زندگی من تا روز پیروزی انقالب اسالمی است. البته 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( در صدد است که خاطرات بعد 

از پیروزی انقالب من را نیز منتشر کند.
همچنین حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم بی آزار شیرازی در این 
مراسم با تأکید بر توجه امام خمینی )س( به مسائل اخالقی، گفت: امام 
در ماه های آخر عمر خود خواسته بودند که کتاب سعدی را برای ایشان 
تهیه کنند. برای من جالب بود که بدانم چرا امام این کتاب را انتخاب 
کرده است. متوجه شدم که سعدی در گلستان راجع به سیرت پادشاهان 
به جوانمردی و عدالت صحبت کرده است.  بوستان راجع  و در کتاب 
اخالق  اساس  بر  را  بودند حکومتی  در صدد  امام  که  کنم  می  فکر  من 

بنیانگذاری کنند.
در پایان مراسم از 2 کتاب فوق الذکر با حضور حجت االسالم و المسلمین 

سید حسن خمینی رونمایی شد.
معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( در راستای 
شناسایی ابعاد و زوایای انقالب اسالمی و معرفی آن به آیندگان در دو 
بخش تاریخ شفاهی و تاریخ محلی فعالیت هایی انجام داده که تنها در 
این  عنوان کتاب در  به چاپ حدود 40  توان  تاریخ شفاهی می  حوزه 
زمینه توسط این مؤسسه اشاره کرد. از جمله این کتاب ها خاطرات آیت 
اهلل سید حسین موسوی تبریزی، امام خمینی به روایت آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی و خاطرات دکتر صادق طباطبایی است.
نیز توسط معاونت پژوهشی مؤسسه  البته حدود 30 عنوان کتاب خاطره 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( در دست تدوین است که از جمله آنها 
خاطرات محمدرضا نعمت زاده، حجت االسالم و المسلمین سید مهدی 
طباطبایی، اکبر ترکان و علی اکبر محتشمی پور است. در این مراسم از 

احمد پاکتچی، حمید انصاری و فرامرز حاج منوچهری نیز تجلیل شد.
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