








خانه شتردارها
خانه شتردارها در محله خواجه خضر شهر کرمان واقع شده است. این خانه تاریخی و زیبا توسط حاج 
بی بی شرف نساء دختر کربالیی ابوتراب نمدمال کرمانی به یادگار مانده است. دلیل معروفیت این خانه 
به خانه شتردارها این است که برادر حاج بی بی شرف نساء بنام کربالئی موسی، صاحب کاروان شتر 
بوده است و خانه او مقابل خانه حاج بی بی نساء بوده و در جوار خانه حاج بی بی نساء، زمین خالی بوده 

که محل استراحت شتر ها بوده است و لذا به این خانه، خانه شتر داران گویند. 

این خانه بیش از یک و نیم قرن است که میزبان قدوم عزادران اهل بیت علیهم السالم بوده و هر ساله دهه 
پایانی ماه صفر سیاه پوش ساالر شهیدان، حسین بن علی علیه السالم می گردد . حاج بی بی شرف نساء به 
دلیل ارادت به ساالر شهیدان، این خانه و بخش دیگری از اموال خود را وقف روضه خوانی کرده است. 
قدمت این خانه بر اساس وقف نامه موجود به 110 سال پیش بر می گردد اما بر اساس ظروف قدیمی 

این خانه می توان قدمت این خانه را تا حدود 140 سال پیش تخمین زد.   /   عکس: امیر شیخ بهایی
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پرسه درحوزه میراث تاریخی کرمان پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کرمانپرسه در حوزه فرهنگ و هنرکرمان 

پرسه در حوزه آموزش و پژوهش کرمان

پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان  پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان 

دراین شماره می خوانید:

پرسه در احوال فرزانگان و فرهیختگان کرمانپرسه در حوزه بهداشت و درمان کرمان
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سوانح و كالنشهرها 

در  بزرگ  شهرهاي  تعداد  تدریجي  افزایش  و  نشیني  شهر  و  شهر  گسترش 
از یک  ایران  از جمله  و  توسعه  به خصوص در کشورهاي در حال  جهان 
هاي  بارگذاري  افزایش  و  جمعیت  تجمع  و  تمرکز  شهرها،  رشد  و  طرف 
محیطي و اقتصادي بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، 
منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهاي متعدد شده است. یکي از موضوعات 
مهمي که بیشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن روبرو هستنند موضوع سوانح 
طبیعي است. با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن این سوانح و لزوم اتخاذ 
سریع و صحیح تصمیم ها و اجراي عملیات، مباني نظري و بنیادي، دانشي 
را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است این دانش به مجموعه 
اقداماتي گفته مي شود که قبل، حین و بعد از بحران منجر به کاهش اثرات، 

خطرپذیری و آسیب پذیري از سوانح می گردد. 
با به کارگیري اصول و ضوابط شهرسازي و تبیین مفاهیم موجود در این 
دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربري اراضي شهري، شبکه هاي ارتباطي 
و زیر ساخت هاي شهري تا حد زیادي مي توان اثرات و تبعات ناشي از این 
سوانح را کاهش داد. بستر طبیعی که اکثر شهرهای ایران بر روی آن مکان 
یابی شده و در ادوار تاریخی نیز رشد و توسعه یافته است همواره به صورت 

بالقوه شرایط الزم را برا ی ابتال و وقوع سوانح مختلف در خود دارد. 
بیشتر شهرهای کشور در دامنه کوه ها و وضعیت  به مکان گزینی  با توجه 
و  هیمالیا  آلپ-  کوهزایی  کمربند  در  گیری  قرار  و  کشور  ساختی  زمین 
وجود گسل های فراوان در پیکره زمین شناسی و بستری که شهر بر روی 
ذهن  در  را  زلزله  وقوع  امکان  است  یافته  استقرار  و  شده  یابی  مکان  آن 

تداعی می کند.
یکي از شهرهاي بزرگ جهان که بیش از سایر شهرهاي منطقه با این مشکل 
روبرو است، شهر تهران است که در کوهپایه های جنوبی رشته کوه های 
البرز قرار گرفته و دارای گسل های جوانی است که در قسمت عمده ای 
و  ها  این گسل  به  توجه  با  و  احاطه کرده  را  پهنه  این  و جنوب  از شمال 
به  نگاه  با  است.  مواجه  جدي  خطر  با  تهران  شهر  ها  آن  فعالیت  احتمال 
آسیب پذیری نسبی مناطق تهران و بررسی علل و مسائل ترکیبی، جایگاه و 

شریان  و  ها  راه  شبکه  موجود  وضعیت  »نظیر  شهرسازی  فاکتورهای  نقش 
های حیاتی«، »مکان یابی سازه های مهم و مراکز امداد رسانی«، »وضعیت 
اجتماعی- اقتصادی تهران« و »وضعیت زیر ساخت ها و تاسیسات شهری« 
بسیار بارز است. وجود مسیل ها و رودخانه ها در داخل آن از طرف دیگر 
آورده  فراهم  را  طبیعي  سوانح  برابر  در  فراوان  پذیري  آسیب  موجبات 
است. برنامه ریزی شهری به عنوان وسیله ای است که نقش بسیار موثری در 
کاهش اثرات سوانح طبیعي و غیر مترقبه دارد. در میان سطوح گوناگون 
آسیب  میزان  از  کاهش  برای  سطح  کارآمدترین  کالبدی  ریزی  برنامه 
پذیری شهرها در برابر زلزله، سطح میانی یا همان شهرسازی است و مفاهیم 
موجود در شهرسازی مانند ساختار شهر، فرم شهر، کاربری اراضی شهری، 
تلفن،  و  برق و گاز  از شبکه آب و  اعم  تاسیسات و زیرساخت های شهری 
شبکه ارتباطی شهر و غیره نقش مهمی در میزان آسیب پذیری شهر در برابر 

این دست سوانح را دارند.
مورد دیگري که سبب تشدید آسیب پذیري بافت هاي این شهر مي باشد، 
مي  نشیني  حاشیه  همچنین  و  شهر  این  دل  در  فرسوده  هاي  بافت  وجود 
باشد که بصورت متراکم در کنار یکدیگر ساختته شده اند. این خانه ها غالبا 
ندارند.  را  زلزله  برابر  ایستایي الزم در  و  نبوده  فني  استانداردهاي  مطابق 
مشکل دیگر این بافت ها دسترسي نامناسب و محدود آنها مي باشد که امداد 
رساني به ساکنان آنها پس از وقوع سوانح طبیعي را مشکل مي سازد و مي 

تواند با بحراني شدن شرایط فاجعه انساني را دامن بزند. 
از طرفي فرآیند کاربست اصول و مولفه هاي کلیدي تاب آوري در شهرها 
و کالنشهرها با اتکا به ظرفیت هاي مدیریت شهري نیازمند ایجاد یک تفکر 
جامع و فراگیر است. اگر چه اجراي کلیه اصول تاب آوري به یک برنامه 
فعالیت ها،  استمرار  و  تداوم  اما  دارد  احتیاج  افزا  هم  و  بلندمدت  ریزي 
براي  پایبندي  و  سیاسي   – اداري  تضمین  و  تعهد  و  سیستمي  نگاه  استقرار 
ریزي  برنامه  نظام  در  تاب آوري  با  مرتبط  برنامه هاي  نمودن  اولویت دار 
کشور در گام اول و سپس در برنامه ریزي هاي محلي مي تواند محصول و 
نتیجه مطلوبي را براي مقابله با حوادث احتمالي در شهرها فراهم نماید. در 
سال هاي اخیر تالش شده است براي سواالت ذیل پاسخ مناسب یافته و گام 

هاي ضروري در این مسیر برداشته شود: 
- چه اقداماتي مي تواند در توانمند سازي شهرهاي ایران در برابر سوانح 

طبیعي راهگشا باشد؟
به  ایران  چگونه مي توان  به ویژگي هاي کارکردي شهرهاي  با توجه   -

توانمند سازي مدیریت بحران در آن کمک کرد؟
بررسي دو سوال اساسي مطروحه ما را با کم و کاستي هاي موجود در زمینه 
به  و  نموده  بیشتر آشنا  به ویژه در کالن شهرها  مدیریت سوانح در شهرها 

سمت پیشنهادات به شرح ذیل رهنمون مي نماید:
دهنده خدمات     ارائه  مسوول  نهادهاي  میان  در  یکپارچگي  و  هماهنگي   -

اضطراري در شهر 
- ایجاد وپایداري ردیف هاي بودجه اي و اعتباري براي مدیریت سوانح     

طبیعي در شهرها 
- شناخت ماهیت و میزان خطرپذیري سوانح در حوزه شهر

- ارزیابي آسیب پذیري و تعیین درجه آسیب احتمالي اجزا و عناصر شهري       
در برابر سوانح

- توسعه و ساخت زیرساخت هاي جدید تاب آور 
- برنامه ریزي براي استمرار خدمت رساني تاسیسات حیاتي 

- ارزیابي خطرپذیري تاسیسات حیاتي و اقدام براي مقاوم سازي آنها 
- آموزش شهروندي، ترویج فرهنگ ایمني و آگاهي بخشي عمومي 

- طراحي و استقرار سیستم هاي هشدار چند منظوره و در دسترس
    انجام مانورهاي دوره اي و منظم 

- مشارکت شهروندان در تعریف نیازها و مالحظات مدیریت بحران 
- گنجاندن موضوع بازسازي و بازتواني در فرایند کاهش خطر پذیري 

-  تضمین کاربست معیارهاي کاهش خطر پذیري در عمران و توسعه شهر                                                                 

-

بهنام سعیدی
- دکتری مدیریت، گرایش منابع سازمانی 

- جانشین سابق استاندار 
    و فرماندار سابق کرمان به مدت ده سال

- فرماندار نمونه کشور طی ده سال متوالی  
- معاون امور پیش بینی و پیشگیری 

   و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور

سردبیرافتخاری این شماره:



پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد كرمان 



استان  مدیران  حضور  با  جاری  سال  در  استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  نشست  آخرین 
استانداری  اعظم)ص(  پیامبر  سالن  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  همچنین حضور  و 
روسای  استان،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  کرمان،  استاندار  شد،  برگزار  کرمان 
سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
به بیان بخشی از اقدامات انجام شده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان 

پرداختند.
از  همواره  گفت:  نشست  این  در  کرمان  استاندار  حسینی،   رزم  رضا  علی  مهندس 
دیدگاه و مشاوره های نخبگان و مفاخر کرمانی برای توسعه استان استفاده کرده و 

خواهیم کرد
الزم به ذکر است که استان کرمان که در بیست و هفتمین سفر کاروان تدبیر و امید 
به عنوان یکی از استان های پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور معرفی شده با ایده های 

ابتکاری مدیریت استان، در این عرصه پیشتاز است.

طرح ابعاد جدید 

 صندوق ذخیره 
فرهنگیان

دکتر محمدمهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با اشاره به این که در دولت قبل 
نیز سوء استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان صورت 
در  داشت:  اظهار  کمتر،  ابعاد  با  اما  است  گرفته 

بررسی پرونده صندوق هرچه پیش می رویم ابعاد 
جدیدتری از اختالس را کشف می کنیم که با کامل 
شدن بررسی ها و تحقیقات، نتایج آن را اعالم خواهیم 
کرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تمام اختالس ها 
در این دولت صورت گرفته یا نه، خاطرنشان کرد: 
برخی از این سوءاستفاده ها در دولت قبل نیز بوده، 
است.  کمتر  یازدهم  دولت  به  نسبت  آن  اما حجم 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در 
بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هر چه پیش 
می رویم، ابعاد جدیدتری از اختالس کشف می شود.

حکم دكتر رضایي 
براي مهندس باهنر

مهندس  حکمي  طي  رضایي  محسن  دکتر 
 محمدرضا باهنر را به ریاست کمیسیون تلفیق و ارزیابي 
دبیرخانه مجمع منصوب کرد. در بخشي از حکم دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به مهندس باهنر آمده 
است: نظر به شایستگي و تجارب جنابعالي، به موجب 
این حکم به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق و ارزیابي 

دبیرخانه مجمع به مدت یکسال منصوب مي شوید. 

پورمحمدی 
مشاور رسانه ملی

رئیس رسانه ملی علی اصغر پورمحمدی 
را به سمت مشاور خود منصوب کرد.

متن حکم رئیس رسانه ملی به این شرح 
است:

جناب آقای دکتر علی اصغر پورمحمدی
نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق 

ارزشمند رسانه ای جنابعالی، به موجب این حکم، 
به سمت »مشاور رئیس سازمان« منصوب می شوید.

ارزشمند جنابعالی در  از تالش ها و خدمات  بدین وسیله 
دوران تصدی مسئولیت معاونت سیما صمیمانه تقدیر و تشکر 

می نمایم . 
و  اهداف  پیشبرد  در  را  شما  موفقیت  متعال  خداوند  از 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تحقق 

منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مسئلت دارم.

علی عسکری
رئیس رسانه ملی

  سردارسلیمانی 
قهرمان ایرانی ها

درباره  آتالنتیک«  »شورای  آمریکایی  اندیشکده 
دالیل محبوبیت سردار سلیمانی نوشت: 

محبوب ترین  از  یکی  سلیمانی  قاسم  ژنرال 
شخصیت های شناخته شده در ایران است، جایی 
که حامیانش او را قهرمان ملی و از خودگذشته ای 
می بینند که در حال نبرد با دشمنان کشور است. 
از  زیادی  اندازه  تا  ایرانی  ژنرال  این  محبوبیت 
برای  آن ها  ارزش گذاری  و  ایرانی ها  »نگرش 
می گیرد.  نشأت  فروتنی  و  خودگذشتگی  از 
یا حتی سردار دل  قاسم  را حاج  او  طرفدارانش 

ها خطاب می کنند«. 

با حضور سردار سلیمانی برگزار شد

  نشست ستاد اقتصاد مقاومتی
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 ایران در جایگاه 
چهاردهم جهان

ایندیپندنت، یک موسسه رسانه ای آمریکایی که هر سال 
میراث  چون  شاخص هایی  اساس  بر  را  دنیا  کشور   80
منابع  شهروندی،  حقوق  زندگی،  کیفیت  فرهنگی، 
و  سیاسی  نفوذ  نظامی،  قدرت  اقتصادی،  رشد  طبیعی، 

ایران  قرار می دهد،  ارزیابی  بین المللی مورد  مقبولیت 
را در رده بندی امسال خود در جایگاه چهاردهم قرار 

داد.
در  سال  هر  جهانی«  گزارش  و  آمریکا  »اخبار  موسسه 
با نظرسنجی از بیش از 20 هزار فرد  اواسط ماه مارس 
صاحب نظر اقدام به رتبه بندی کشورهای جهان می کند.
این موسسه، آمریکا در مکان  در جدیدترین رده بندی 
اسپانیا،  قطر،  مانند  کشورهایی  از  جلوتر  ایران  و  اول 
جایگاه  در  سوئیس  و  هند  استرالیا،  ایتالیا،  سوئد،  هلند، 

چهاردهم قرار گرفته است.

طراحی  نو در
 رفاه اجتماعی

دکتر صادق زاده گفت: ایده  های نو می توانند بر تامین 
رفاه اجتماعی جامعه اثرگذار باشند و تمام این ایده ها 
سایر  و  هستند  اجرا  حال  در  کرمان  استان  سطح  در 

استان های کشور نیز از آن ها الگوبرداری کرده اند. 
دکتر عباس صادق زاده گفت: سازمان بهزیستی جایگاهی 
اجتماعی دارد و مأموریت های آن در راستای زندگی 
تأمین  زمینه ی  در  باید  افزود:  وی  است.  مردم  رفاه  و 
دغدغه  خانواده ها  و  مسئوالن  برای  که  اجتماعی  رفاه 
شده؛ تالش شود. مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان 
برای  ایده ی جدید   30 کرمان  استان  بهزیستی  این که 
تأمین رفاه اجتماعی جامعه طراحی کرده؛ تصریح کرد: 
همه ی این ایده ها در سطح استان کرمان در حال اجرا 
است و سایر استان های کشور نیز از آن ها الگوبرداری 

کرده اند. 
مدیریت  اجرای  صادق زاده،  دکتر 
کنترل آسیب های اجتماعی در سطح 
ایده ها  این  از  یکی  را  کرمان  استان 
در  طرح  این  گفت:  و  کرد  عنوان 
اجرایی  کرمان  شهر  محروم  مناطق 
ایده ی  از  فارس  استان  و  می شود 
کرمان  استان  از  آسیب پذیر،  مناطق 

الگو گرفته است.
توانبخشی  ایده ی  اجرای  از  وی 
جنوب  در   FBR خانواده،  بر  مبتنی 
استان کرمان خبرداد و افزود: به دلیل 
خانواده های  در  معلول  چند  وجود 

جنوب استان کرمان، این  طرح اجرایی شده است که 
نوع  با  زمینه ی آشنایی  این طرح آموزش هایی در  در 
از  مراقبت  نحوه ی  و  توانمندسازانه  اقدامات  معلولیت، 
می شود  داده  خانواده،  در  سالم  فرد  به  معملول  افراد 
توسط  مالی   نظر  از  خانواده  سالم  فرد  نهایت،  در  و 
استان  بهزیستی  مدیرکل  می شود.  حمایت   بهزیستی 

کرمان خاطرنشان کرد: این طرح به معلوالن کمک 

کرده و رفاه آن ها را تأمین می کند و در نهایت سبب 
ایجاد شغل برای فرد سالم در خانواده می شود.

طرح  یک  طرح  این  که  این  بیان  با  صادق زاده  دکتر 
با  یعنی،  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  است  مقاومتی  اقتصاد 
زمینه ی  تا  شود،  استفاده  موجود  امکانات  از  آموزش 
دیده  آسیب  و  معلول  افراد  بازتوانی  و  توانمندسازی 

فراهم شود.

دادگستری كرمان
رتبه برتر در كشور

و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
دادگستری  کل  رئیس  موحد،  از  کشور،  آبخیزداری 
استان کرمان به پاس تالش در جهت حفظ وصیانت از 
اراضی ملی منابع طبیعی تقدیر کرد.  همزمان با سومین 
»منابع  روز  عنوان  به  که  طبیعی  منابع  هفته ی  از  روز 
معرفی شده است  قانون«  و  طبیعی، جنگلبان، حفاظت 
در مراسمی با حضور حجت االسالم و المسلمین انصاری، 

از  کشوری  مسئوالن  جمهورو  رئیس  حقوقی  نماینده  
به  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  موحد،  یداهلل 
پاس تالش برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با 
اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.  بر اساس کار 
گروه  تخصصی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 
دادگستری استان کرمان رتبه ی برترکشوری درزمینه ی 
حفظ وصیانت از حقوق بیت المال در حوزه ی اراضی 

ملی منابع طبیعی را کسب کرده است. 
دادگستری  رئیس  مارزی،  از  همچنین  مراسم  این  در 
شهرستان قلعه گنج نیز به جهت تالش در زمینه ی حفظ 
ملی  اراضی  حوزه ی  در  بیت المال  حقوق  از  وصیانت 

منابع طبیعی تجلیل شد.

رتبه نخست 
برای دادگستری كرمان

از  کرمان  استان  کل  دادگستری  عمومی  روابط  مدیر 
در  استان  این  دادگستری  کشوری  نخست  رتبه  کسب 
زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی طالق و اعتیاد 
کل  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر 
استان کرمان محمد بصیریان افزود: معاونت اجتماعی و 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز 
رتبه برتر را در زمینه پیشگیری از حاشیه نشینی و امنیت 

اخالقی کسب کرده است.
معاون  طرف  از  لوحی  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
از  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
محمدباقر اسالمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری استان کرمان به دلیل حسن مدیریت و 
به پاس خدمات ارزشمند در زمینه کاهش آسیب های 

اجتماعی تقدیر شد. 
آمده  تقدیرنامه  این  از  بخشی  در  کرد:  بیان  وی 

صحیح  اجرای  است، 
های  برنامه  اثربخش  و 
آسیب  از  پیشگیرانه 
اثبات  و  اجتماعی  های 
در  قضائیه  قوه  مرجعیت 
وقوع  از  پیشگیری  نظام 

ابتکار  و  پیشگری  مفهوم  نتیجه درک صحیح  ها  آسیب 
عمل در بکارگیری روش های کارساز و علمی و جلب 
معاونت  این  برتری  علل  از  ها  دستگاه  سایر  همکاری 

است.
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خلق ثروت
 از ظرفیت های

 پیدا و پنهان كرمان
 

 
از  یکی  کرمان:  استاندار 
دولت  این  در  که  اهدافی 
کردن  زنده  می کنیم،  دنبال 
ظرفیت های پنهان و ازکارافتاده ی استان و خلق ثروت 
از این منابع ارزشمند است. مهندس علی رضا رزم حسینی 
و  ظهیرالدوله  حمام  بازسازی  کلنگ زنی  آیین  در 

حمام  مجموعه ی  در  که  حاج آقاعلی  کاروان سرای 
کشور،  اوقاف  سازمان  قائم مقام  حضور  با  و  ظهیرالدوله 
با  گفت:  شد،  برگزار  کرمان  استاندار  معاونان  و  شهردار 
را می توان  این بخش  توسعه ی گردشگری، درآمدزایی 
کرد:  خاطرنشان  وی  کرد.  نفتی  درآمدهای  جایگزین 
قابل  تعداد  و  ملی  ثبت  اثر   650 از  بیش  کرمان  استان 
توجهی اثر ثبت ملی دارد و در حال تالش برای افزایش 
آثار ثبت جهانی آن در مواردی که این قابلیت را دارد، 

هستیم.
استاندار کرمان با بیان این که کرمان از دیرباز مدیریت 
جنوب شرق کشور را داشته، گفت: آثار ارزشمند تاریخی 
خطه  این  تمدن  و  تاریخی  پیشینه ی  از  حکایت  استان، 
دارد. مهندس رزم حسینی یادآور شد: یکی از اهداف ما 
در این دولت که هنوز هم آن را دنبال می کنیم، احیا و 

زنده کردن ظرفیت های پنهان و ازکارافتاده ی استان و 
خلق ثروت از این منابع ارزشمند است.  وی بیان کرد: 
از اقدامات اداره کل اوقاف و میراث فرهنگی استان که 
زمینه را برای حضور سرمایه گذاران در بخش گردشگری 
کرمان  استاندار  می کنم.  تشکر  می کنند،  فراهم  استان 
افزود: از رییس سازمان اوقاف کشور هم که قبول کردند 
اداره کل اوقاف استان از سرمایه هایی که در استان دارد 

را احیا کند، تشکر می کنم.
و  ظهیرالدوله  مرمت حمام  و  بازسازی  کار  ا ست  گفتنی 
است  قرار  و  شده  آغاز  کرمان  کاروانسرای حاج آقاعلی 
طال،  ورک شاپ  و  موزه  به عنوان  ظهیرالدوله  حمام 
حاج آقاعلی  کاروانسرای  و  قیمتی  سنگ های  و  نقره 
به عنوان مجموعه ی اقامتی، پذیرایی و گردشگری مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

 

به ظرفیت ها و موقعیت  با توجه  استاندار کرمان گفت: 
اولین  ایجاد  آمادگی  استان  این  کرمان،  جغرافیایی 
انرژی های  فن آوری  ویژه ی  اقتصادی  منطقه ی 

تجدیدپذیر در کشور را دارد.
مهندس علی رضا رزم حسینی در نشست هم اندیشی ایجاد 
با  تجدیدپذیر  انرژی های  فن آوری  ویژه ی  منطقه ی 
رویکرد تولید اقتصادی انرژی گفت: ایران هم به لحاظ 

در  تجهیزات،  و  تولید  حوزه ی  در  هم  و  زیرساخت ها 
ابتدای راه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر قرار دارد.
وی با اشاره به ثروت پایان ناپذیر نورخورشید در استان 
ایده  افزود:  کرمان  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  و 
انرژی های  فن آوری  ویژه ی  اقتصادی  منطقه ی  ایجاد 
تجدیدپذیر، ایده خوبی است و استان کرمان آمادگی 
پیشگام شدن در این حوزه را دارد. وی گفت: مطالعات 
مهم،  این  برای  مناطق  بهترین  از  یکی  می دهد  نشان 
تا  می توانیم  و  است  ماهان  و  کرمان  بین  محدوده ی 
شروع  تفاهم نامه  امضای  از  پس  را  کار  آینده  هفته ی 

کنیم. 
در ادامه ، مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال با اشاره به 
ایده مطرح شده در حوزه ی معاونت علمی و فن آوری 
انرژی های  از  استفاده  درخصوص  جمهوری  ریاست 
در  کرمان  استان  ظرفیت های  گفت:  تجدیدپذیر 

شهبا  مهندس  باالست  بسیار  تجدیدپذیر  انرژی های 
افزود: طرح های توسعه از انرژی های تجدیدپذیر چند 
ایجاد  مساجد  و  مدارس  در  استفاده  برای  است  سالی 
نوع  این  از  استفاده  برای  نیز  دانشگاه  چندین  و  شده 
سازمان های  همراهی  به  وی  شده اند.  پیشگام  انرژی 
پیش رو در اجرای طرح 20 درصد برق مصرفی ادارات 
از طریق انرژی های تجدیدپذیر مصوبه ی هیات وزیران 
اداره  افزود:  و  کرد  اشاره  مستعد  ادارات  همه ی  برای 
آب و فاضالب و راه و شهر سازی در این زمینه هم راهی 

خوبی با توزیع برق شمال داشته اند.
در پایان این نشست، تفاهم نامه ی ایجاد اولین منطقه ی 
اقتصادی ویژه ی انرژی های تجدیدپذیر، بین استانداری 
جمهوری،  ریاست  فن آوری  و  علمی  معاونت  کرمان، 
سازمان انرژی های نو ایران و شرکت توزیع برق شمال 

استان منعقد شد.

همکاری بانک ها
 برای رونق تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
تولیدی  واحدهای  احیای  دولت  گفت:  کرمان 
مهندس  کرد.  دنبال  ملی  موضوع  یک  به عنوان  را 
رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسه ی  در  فتوت  محمدرضا 

بررسی و رفع موانع  به منظور  استان که  تولید  موانع 
تولید واحدهای صنعتی برگزار شد، با بیان این که دولت 
نبود،  بی تفاوت  تولیدی  واحدهای  سرنوشت  به  نسبت 
گفت: بانک های عامل استان بررسی پرونده ی متقاضیان 
تسهیالت و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط راکد و نیمه فعال استان را جهت رونق تولید و 

اشتغال در استان، در دستور کار قرار دهند.

ایجاد صندوق پسته
 در كرمان

مهندس  محمدرضا فتوت در جلسه ی کارگروه توسعه ی 
سوی  از  صادراتی  مشوق های  کرمان:  استان  صادرات 
که  شده  گرفته  نظر  در  صادرکنندگان  برای  دولت 
سریع تر،  باید  متقاضیان  زمان،  محدودیت  به  توجه  با 
مرکز  موافقت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  کنند.  مراجعه 
کرمان،  استان  در  پسته  تخصصی  صندوق  ایجاد  با 
یادآورشد: راه اندازی این صندوق می تواند بنیه  مالی 

خوبی در آینده، در کنار بانک کشاورزی، باشد؛ لذا باید 
خواهد  استان  برای  ظرفیتی  که  شود  پیگیری  کار  این 

بود.
منابع  توسعه ی  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری کرمان گفت: رفع موانع مالی صادرکنندگان 
پسته نیازمند توجه ویژه است و اگر از صادرات حمایت 
شود، کشاورز حمایت می شود و باید برای ایجاد صندوق 
استفاده  هم  کشاورزان  خود  امکانات  از  پسته،  تخصصی 
کرد. مهندس فتوت با اشاره به این که در اقتصاد مقاومتی 
است،  شده  داده  ویژه ای  اهمیت  صادرات  توسعه ی  به 
دیگر  و  دولت  اخیر،  سال  چند  طی  کرد:  خاطرنشان 
استان  صادرات  توسعه ی  برای  خوبی  تالش  مسئوالن 

تنها  مقاومتی  اقتصاد  زیرا  یابد  ادامه  باید  که  داشته اند 
مختص یک سال نیست، بلکه اقتصاد مقاومتی، ادامه دار و 
دراز مدت است. وی افزود: صادرات استان طی سه سال 
گذشته، 3 و نیم میلیارد دالر بوده که این رقم نسبت به 
مدت مشابه قبل از آن،  83 درصد  افزایش داشته و یک 

رکورد برای دولت است.

       ایجاد اولین منطقه  اقتصادی انرژی های تجدیدپذیر
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 شركت های بومی
در اولویت

استاندار کرمان در جلسه ی شورای استانی گفت وگوی 
به  را  اولویت  ما  استان:  خصوصی  وبخش  دولت 
بتوانند  براین که  مشروط  می دهیم،  بومی   شرکت های 
بایستند.  تعهدات شان  پای  و  داده  انجام  را  مالی  تامین 
جلسه ی  دومین  و  دربیست  رزم حسینی  علیرضا  مهندس 
خصوصی  وبخش  دولت  گفت وگوی  استانی  شورای 
بتواند وارد  انجمن خدمات فنی  استان گفت: چنان چه 
می تواند  باشد،  داشته  را  کار  توان  و  شده  پروژه ها 
دراین  ما  که  تسهیالتی  واز  کند  ورود  کارها  این  به 
کنند.  استفاده  هم  قرارمی دهیم،  آنان  دراختیار  بخش 
بومی  شرکت های  به  را  اولویت  ما  یقین  به  افزود:  وی 
انجام   را  مالی  تامین  بتوانند  براین که  می دهیم، مشروط 

با  بایستند. مهندس رزم حسینی  داده وپای تعهدات شان 
12هزار  انجمن،  تابع  های  اگرشرکت  این که  به  اشاره 
تامین  معنای  به  دارند  کاری  ظرفیت  میلیاردتومان 
فرودگاهی  پروژه های  ما  گفت:  است  مالی30درصدی 
،آزادراهی، ترمینال کرمان ودیگر پروژه های شهری را 
می توانیم واگذار کنیم. وی خواستار تشکیل کارگروهی 
دستگاه های  مرتبط  ومدیران  فنی  خدمات  انجمن  بین 
عمرانی  پروژه های  دربخش  کرد:  وتصریح  شد  دولتی 
دست  در  پروژه  تومان  30هزارمیلیارد  حدود  دولتی 

کارداریم .
استاندار کرمان تاکید کرد: وظیفه ی انجمن خدمات فنی 
تقویت بنیه وتوان کاری واجرایی شرکت های مهندسی 
تابعه ونیروی انسانی فنی است وهرزمان توانستید ظرفیت 
الزم را ایجاد کرده و پروژه ای انتخاب کنید، مدیریت 
استان آماده ی همکاری است. وی تصریح کرد: این که 
نداریم،  آب  درحوزه ی  ودو  یک  رتبه ی  پیمان کار  ما 
جای تاسف دارد و این را وظیفه ی انجمن می دانیم که 
آموزش در این زمینه را انجام دهد. نماینده عالی دولت 

در استان، خطاب به مدیران استانی گفت: در خصوص 

تا  ببرید  پیش  را  کار  تجمع  بدون  می توان  پروژه ها 
بتوانیم با خرد کردن پروژه ها از توان پیمان کاری استان 
استفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: در سال 96با حضور 
موضع،  این  برای  کنسرسیومی  وایجاد  عمرانی  معاونت 
از  وی  شود.  بومی  پیمان کار  به  درکارها  ویژه تری 
وجود 2هزارمیلیارد پروژه ی شهری ونیز وجود ظرفیت 

سرمایه گذاری 10میلیاردی در مترو کرمان خبرداد.
در  کرمانی  پیمان کار  این که  کرد:  تصریح  حسینی  رزم 
نیست  خوبی  نشانه ی  است  کارنگرفته  استان ها  دیگر 
درحالی که از کرمانشاه پیمان کار درکرمان حضور دارد 
و با سماجت به دنبال برداشتن پروژه در استان ما است. 
را  خصوصی  بخش  نمی خواهیم  گفت:  کرمان  استاندار 
را  خود  خدمات  باید  انجمن  این  اما  ببریم  زیرسوال 
امتیازات  دادن  با  که  داریم  نیزآمادگی  ما  توسعه دهد؛ 
به  اشاره  با  . وی  تقویت کنیم  را  پیمان کار  قانونی الزم 
این که حتی حاضریم ماده های قانونی الزم را نیز واگذار 
مشاور  شرکت های  80درصد  از  نباید  چرا  گفت:  کنیم 
برای طراحی اِلمان میدان آزادی کسی از کرمان باشد؟

 

ستاد اجرایی فرمان امام
 پیش قدم برای توسعه  راور

امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  کرمان:  استاندار 
شهرستان  توسعه ی  مدیریت  برای  )رحمت اهلل علیه( 

راور پیش قدم شده است.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  نشست  در  رزم حسینی  علی رضا 
شهرستان راور که با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )رحمت اهلل علیه( در این شهرستان برگزار 
الگو  می تواند یک  آینده  در  راور  این که  بیان  با  شد، 
برای توسعه ی کشور باشد، گفت: با همت رییس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )رحمت اهلل علیه( در تالش 
هستیم تا در شهرستان راور اقتصاد روستایی شکوفا شود 
جمعیت  از  و  برگردند  خود  مناطق  به  روستاییان  و 

حاشیه نشین و آسیب های ناشی از آن جلوگیری شود.
فرمان  اجرایی  ستاد  به  راور  مردم  کرد:  بیان  وی 
حضرت امام )رحمت اهلل علیه( اعتماد دارند و باید این 
اعتماد افزایش یابد و همکاری مردم با ستاد بیش تر شود 
تا شاهد توسعه ی این منطقه و ایجاد شغل برای جوانان 

و شادی و نشاط مردم این شهرستان باشیم.

استاندار کرمان با بیان این که بزرگ ترین سرمایه ی 
متدین آن  و  مؤمن  مردم زحمت کش،  این سرزمین، 
آفتاب است که 325 روز در  ثروت دوم آن،  و  است 
به عنوان  منطقه  این  آفتاب  از  می تابد،  سرزمین  این 
گفت:  و  کرد  یاد  نو  انرژی  برای  خوبی  سرمایه ی 
این  کشف نشده ی  و  کشف شده  معادن  سوم،  ثروت 
منطقه است.  وی با اشاره به کشاورزِی این منطقه، بر 
دارویی  گیاهان  سمت  به  رفتن  و  کشت  الگوی  تغییر 
و  بودن  باب الرضا  هم چنین  گفت:  و  کرد  تأکید 
زمینه ی  در  خوبی  ظرفیت  منطقه،  کاروان سراهای 
معین  کار  دستور  در  می تواند  که  است  گردشگری 
افزود:  کرمان  استاندار  گیرد.  قرار  مقاومتی  اقتصاد 
صنایع دستی شهرستان راور نیز قدمت 500 ساله دارد و 

صادرات خوبی به اروپا و آمریکا داشته است.
امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  است؛  ذکر  به  الزم 
توسعه ی   برای  کرمان  استانداری  و  )رحمت اهلل علیه( 
پایدار شهرستان راور امروز تفاهم نامه ی همکاری امضا 

کردند.
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کمک به تکمیل پروژه های شهری با: 

سرمایه گذاری كرمانی ها 
در بانک شهر

از  بانک شهر گفت: منافع حاصل  سرپرست منطقه یک 
برای  بانک،  این  در  کرمانی  شهروندان  سرمایه گذاری 
تکمیل پروژه های شهری استفاده خواهد شد. محمدرضا 
سپرده گذاری  شهر  بانک  در  مردم  اگر  افزود:  صبوری 
آبادانی  و  عمران  به  واقع  در  کنند،  جابه جا  پولی  یا  و 
بانک  وظیفه ی  چراکه  کرده اند؛  کمک  خودشان  شهر 
و  عمران  راستای  در  مردم  به  خدمت رسانی  شهر، 
آبادنی شهرهاست. وی ادامه داد: بانک شهر در ساخت 
خط های مترو، قطار شهری، خرید اتوبوس و پروژه های 
عمرانی شهرها، با شهرداری ها هم کاری می کند؛ ضمن 
سهام دار  نیز  این که چندین شهرداری کالن شهر کشور 

بانک شهر هستند.
در  کرمان  شهرداری  با  توافق  به  اشاره  با  صبوری 
پرداخت تسهیالت بانکی توسط بانک شهر برای تکمیل 
بانک  این  گفت:  کرمان  شهر  غیرهم سطح  تقاطع های 
طرح های  برای  ریال  میلیارد   500 گذشته  هفته ی  در 
عمرانی شهر کرمان مصوب کرد که تاکنون قسط اول به 
مبلغ 50 میلیارد ریال پرداخت شده است. وی درباره ی 
گفت:  شهر  بانک  با  کرمان  شهرداری  دیگر  توافق های 
با  شهرداری  مؤدیان  زمینه ی  در  شد  توافق  هم چنین 
شهرداری کرمان هم کاری کنیم؛ به این صورت که اگر 
یک مؤدی شهرداری، توان پرداخت عوارض و جرایم 
شهرداری را نداشته باشد، بانک شهر مبلغ مورد نظر را به 
شهرداری پرداخت می کند و به صورت اقساط از مؤدی 

پس می گیرد.
سرپرست منطقه یک بانک شهر درباره ی توافق مربوط 
به پیمان کاران شهرداری نیز گفت: هم چنین در رابطه 
مربوط  پرداخت هزینه های  برای  تسهیالت  پرداخت  با 
صبوری  شد.  توافق  کرمان  شهرداری  پیمان کاران  به 
و  است  توافق  مرحله ی  در  شده  ذکر  موارد  افزود: 
بانک،  بررسی در جلسات کارشناسی  از  امیدواریم پس 

مصوب شود.

وی با اشاره به حضورش در شهرهای مختلف گفت: آقا 
جدی  به طور  که  است  شهرداری  تنها  بابایی،  مهندس 
دنبال کار مردم است؛ ضمن این که مدیران ارشد استان 
و اعضای شورای اسالمی شهر کرمان نیز هم کاری خیلی 
خدمات  ایشان،  پی گیری های  با  قطعأ  و  دارند  خوبی 
داد.  ارایه خواهیم  کرمانی  شهروندان  به  توجهی  قابل 
سرپرست منطقه یک بانک شهر افزود: شهرداری کرمان 
به دلیل مشکالت مالی، به سمت تسهیالت بانک تخصصی 
خودش رو آورده که به آبادانی شهر کمک کند و این 

یک افتخار برای شهرداری کرمان است.
بانکی حاضر  برهه که هیچ  این  داد: در  ادامه  صبوری 
شهر  بانک  توانست  کرمان  شهردار  نیست،  هم کاری  به 
بزرگ  عمرانی  پروژه های  تکمیل  در  تا  کند  راضی  را 
کرمان، به شهرداری کمک کند؛ بنابراین، وجود چنین 
شهردار ُپرتالشی برای کرمانی ها مایه مباهات است. وی 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  سایر  و  رییس  کرد:  بیان 
دریافت  در  نیز  استاندار  معاونان  و  استاندار  و  کرمان 
تسهیالت از بانک شهر، با قدرت پای کار بودند؛ بنابراین، 

توانستیم مصوبات خوبی برای کرمان اخذ کنیم.
سرپرست منطقه یک بانک شهر هدف اصلی بانک شهر 
را کمک به عمران و آبادانی شهرها دانست و بار دیگر با 
تأکید بر این که منافع حاصل از عملیات بانکی مردم در 
بانک شهر، صرف عمران و آبادانی شهر خودشان خواهد 
بانک شهر در بخش تسهیالت ُخرد هم مثل  شد، گفت: 
با  بسته هایی  قالب  در  و  می کند  فعالیت  بانک ها  بقیه ی 
اقشار  سایر  به  و عقود خاص،  مهندسان  پزشکان،  عنوان 

هم تسهیالت بانکی اعطا می کند.
بخش  یک  به عنوان  شهر  بانک  این که  بیان  با  صبوری 
بخش  در  گفت:  است،  کرده  عمل  خوبی  به  اقتصادی 
هستیم  کشور  کتاب  نمایشگاه های  عامل  نیز  فرهنگی 
بجنورد،  نیشابور،  در  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  در  و 
الکترونیکی را ارایه کردیم.  کرمان و جیرفت، امکانات 
وی بانک شهر منطقه یک را شامل استان های خراسان 
کرمان  جنوبی،  خراسان  شمالی،  خراسان  رضوی، 
در  شهر  بانک  گفت:  و  دانست  سیستان وبلوچستان  و 
به  شهرنت،   33 و  باجه   23 شعبه،   18 با  استان ها  این 
یک  منطقه  سرپرست  می کند.  ارایه  خدمت  مردم 
 )VTM( دستگاه خودبانک  از طریق  افزود:  شهر  بانک 
مشتری  شهر،  بانک  شهرنت  پیش خوان  های  در  موجود 
می تواند به صورت آن الین و مجازی با رییس شعبه در 
ارتباط باشد و درخواست های بانکی خود را به صورت 

غیرحضوری انجام دهد.
برای نخستین بار در  قابلیت  این  این که  بیان  با  صبوری 
است،  شده  ایجاد  شهر  بانک  در  کشور،  بانکی  شبکه ی 
انتقال  نقدی،  کارت  صدور  و  حساب  افتتاح  گفت: 
بانکی، اعالم مفقودی  انتقال وجه  و  بین سپرده ها  وجه 
هدیه،  کارت  اینترنتی  صدور  کارت،  مسدودی  و 

بانک شهر، مسدود کردن  تسهیالت  اقساط  پرداخت 
انتقال  ساتنا،  وجه  انتقال  بانک،  همراه  و  اینترنت بانک 
صورت حساب  مالی،  تمکن  گواهی  صدور  پایا،  وجه 
صدور  و  بانکی  ضمانت نامه ی  صدور  التین،  و  فارسی 
خدمات  جمله  از  آرمان شهر  سرمایه گذاری  واحدهای 
با  وی  است.  شهر  بانک   )VTM( خودبانک  دستگاه 
اشاره به راه اندازی سه دستگاه  صراف الکترونیک بانک 
راه اندازی  با  گفت:  کشور  در  نخستین بار  برای  شهر 
فرودگاه ها ،  در  خارجی  مسافران  دستگاه ها،  این 
نمایشگاه های بین المللی و مناطق آزاد می توانند دالر و 
یورو را به ریال تبدیل کنند. سرپرست منطقه یک بانک 
شهر افزود: از طریق دستگاه  های صراف الکترونیک، ارز 
در چارچوب مقررات بانک مرکزی، به صورت کارت  در 
اختیار مشتریان قرار می گیرد. وی با بیان این که بانک 
افزایش سطح کیفی زندگی، مدرن  ترین  با هدف  شهر 
تجهیزات بانکی را در دسترس شهروندان سراسر کشور و 
حتی گردشگران خارجی قرار داده است، گفت: بانک 
شهر این امکان را به وجود آورده تا مردم در سریع  ترین 
زمان ممکن و به آسانی، خدمات بانکی مورد نیاز خود 
شهر،  اینترنت بانک  افزود:  صبوری  کنند.  دریافت  را 
طراحی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  بهره برداری  برای 
صورت حساب  دریافت  آن،  خدمات  ازجمله  و  شده 
سپرده ها، انتقال وجه درون بانکی، انتقال وجه بین بانکی 
چک،  مدیریت  مستمر،  درون بانکی  وجه  انتقال  و 
مدیریت کارت  پرداخت،  مدیریت  تسهیالت،  مدیریت 

و پرداخت اقساط است.
اصلی  و  مهم  خدمت   16 حدود  این که  بیان  با  وی 
با توجه  ارایه می شود، گفت:  اینترنت بانک شهر  توسط 
به استقبال مردم کرمان، با هماهنگی با شهردار کرمان، 
مقرر شد در نقاط حاشیه ای شهر کرمان نیز اینترنت بانک 
نصب شود تا مردم بی نیاز از مراجعه به شعب بانک باشند. 
همچنین رییس اداره انفورماتیک بانک شهر نیز با اشاره 
به کارت های شهروندی بانک شهر گفت: در کارت های 
است.  شده  پیاده سازی  متفاوتی  امکانات  شهروندی، 
قائمی افزود: این کارت یک نوع کیف پول شهروندی 
است که 15 جیب پول به صورت پیش فرض روی آن ها 
طراحی شده است. قائمی ادامه داد: این کارت، قابلیت 
خرید آف الین و آن الین دارد و مانند تمام کارت های 
بانکی عضو شتاب عمل می کند وی بیان کرد: با تعاملی 
داریم،  کالن شهرها  به ویژه  کشور  شهرداری های  با  که 
دریافت قبوض عوارض شهرداری نیز توسط این بانک 

به صورت کامأل غیرحضوری انجام می گیرد.
همان طور  افزود:  شهر  بانک  انفورماتیک  اداره  رییس 
با  را  تلفن  برق، گاز و  که مردم می توانند قبوض آب، 
قبوض  می توانند  کنند،  پرداخت  اینترنتی  درگاه  هر 
شهرداری را نیز از طریق بانک شهر و به صورت اینترنتی 

پرداخت کنند.

کارخانه   بم،  شهرستان  در  کشور  وزیر  حضور  با 
شهرستان  این  جدید  ارگ  در  کارمانیا  خودروسازی 
افتتاح شد. این کارخانه در زمینی به مساحت 15 هکتار و 
در سوله ای به وسعت 14 هزار مترمربع ساخته شده است.

با  بم،  کارمانیای  خودروسازی  کارخانه   نخست  فاز 

به  اشتغال زایی  نفر   270 و  اعتبار  تومان  میلیارد   60
تومان  میلیارد   200 با  نیز  دوم  فاز  و  بهره برداری  رسید 
خودروسازی  دارد.کارخانه   قرار  کار  دستور  در  اعتبار 
کارمانیا، دو مدل خودرو تولید می کند که یکی از آن ها 

برقی است.

افتتاح کارخانه  خودروسازی کارمانیا
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وزیر کشور:

وزیر کشور گفت: بازدیدها از روند اجرای پروژه های كرمان، استانی فوق العاده
اقتصاد مقاومتی، به صورت مستمر انجام می شود. 

به  ورود  ابتدای  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  دکتر 
و  ویژه  استانی  کرمان،  این که  بیان  با  بم،  شهرستان 
استان  این  به  مرتبه  چهار  تاکنون  و  است  فوق العاده 
سفر کرده ام، افزود: شروع سفر به استان کرمان، از بم 
خواهد بود و در این شهرستان جلساتی در زمینه  اقتصاد 

مقاومتی خواهیم داشت و از نظرات مسئوالن و فعاالن 
افتتاح  از  کشور  وزیر  شد.  خواهیم  مطلع  اقتصادی، 
چندین طرح در شهرستان بم خبر داد و گفت: فردا نیز 

در ستاد اقتصاد مقاومتی کرمان حضور خواهم یافت.
که  دارم  توفیق  فجر،  دهه ی  مناسبت  به  افزود:  وی 
رحمانی  دکتر  باشم.  داشته  کرمان  مردم  با  دیداری 
فضلی با حضور در گلزار شهدای بم، به مقام واالی این 

شهدا ادای احترام کرد.

پیوستن مؤسسه ی نور 
به شبکه ی شتاب، 

ساتنا و پایا

مؤسسه ی  هیأت مدیره   رییس 
بانک  گفت:  نور  اعتباری 
این  پیوستن  مجوز  مرکزی 
مؤسسه به شبکه ی شتاب، ساتنا و 
پایا راصادر کرد. محمدحسین 
ارسال  در  تأخیر  مشکل  به دلیل  افزود:  اسکندری زاده 
مرسوالت مورد نیاز، تالش می کنیم در اسرع وقت تمام 
مشتریان مؤسسه  اعتباری نور، از خدمات شبکه  شتاب و 

سایرخدمات بانک داری الکترونیک بهره مند شوند. 
پس  مؤسسه  این  بانکی  نرم افزار  سیستم  داد:  ادامه  وی 
از بررسی های زیاد توسط شرکت خدمات انفورماتیک 
شد؛  واقع  قبول  مورد  اسالم  جمهوری  مرکزی  بانک 
نرم افزاری،  سیستم  این  این که در حال حاضر  ضمن 

ملی  و  صادرات  جمله  از  بزرگ  بانک های  در  فقط 
کرد:  بیان  اسکندری زاده  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
امیدواریم باتوجه به این که قبأل موافقت بانک مرکزی 
با  به زودی  کرده ایم،  دریافت  را  نور  بانک  تشکیل  با 
افزایش سرمایه از سه هزار میلیارد به شش هزارمیلیارد 
تبدیل شود.  نور  بانک  به  نور  اعتباری  مؤسسه ی  ریال، 
نوراز  اعتباری  مؤسسه ی  حاضر،  حال  در  افزود:  وی 
یازدهم  رتبه ی  سپرده ها،  میزان  و  شعب  تعداد  لحاظ 
کشور  اعتباری  مؤسسات  و  بانک  سی وپنج  بین  از  را 
مؤسسه ی  اعتباراین  و  جایگاه  نشانگر  که  داراست 
اعتباری است. رییس هیأت مدیره ی موسسه اعتباری نور 
ادامه داد: هم چنین به منظور ارتقای سطح کیفی پرسنل، 
این  در  حقوق  با  هفته  در  روز  یک  تحصیلی  مرخصی 
مؤسسه داده می شود که این اقدام تنها در این مؤسسه ی 

اعتباری اجرا می شود.
در  کرد  خواهیم  تالش  کرد:  بیان  اسکندری زاده 
چارچوب ضوابط شرعی و مقررات بانک مرکزی حرکت 
مؤسسه ی  یک  به عنوان  مؤسسه  این  تسهیالت  و  کنیم 
سرمایه گذاری اجتماعی، در چارچوب عقود اسالمی و 

به خصوص قرض الحسنه و نیز سرمایه گذاری های 

دراستان  اولویت  با  و  بزرگ  و  کوچک  از  اعم  مولد 
کرمان اجرا شود. وی افزود: این مؤسسه در حال حاضر 
در سطح  سپرده گذار  هزار   500 و  ملیون  یک  از  بیش 
کشور دارد و تاکنون نیز بیش از 40 هزارمیلیارد ریال 
تسهیالت به بنگاه های ُخرد و کوچک استان کرمان در 
قالب عقود اسالمی پرداخت کرده که موجب اشتغال 
استان کرمان شده  نفر در  غیرمستقیم حداقل 20 هزار 

است. 
کرد:  اعالم  نور  اعتباری  مؤسسه  هیأت مدیره ی  رییس 
حال  در  کرمان  استاندار  با  گرفته  انجام  مذاکرات  با 
در  اشتغال زا  و  سودآور  سرمایه گذاری های  بررسی 
استان کرمان هستیم که دراین رابطه، آقای دکتر رضا 
به عنوان  استان کرمان،  رییس جهاددانشگاهی  کامیاب، 
انتخاب  استان کرمان  رییس گروه مشاوران مؤسسه در 

و کار خود را شروع کرده اند.
اسکندری زاده بازسازی و نوسازی شعب نور به ویژه در 
استان کرمان را براساس الگوی سوپرمارکت بانکی برای 
صرافی،  مالی،  خدمات  شامل  متنوع  خدمات  ارائه ی 
کارگزاری بورس، بیمه و صندوق سرمایه گذاری مسکن 
را ازجمله خدمات آتی این مؤسسه ی مالی و اعتباری 

اعالم کرد.

 تقدیر امام جمعه از موسسه نور

نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه کرمان گفت: 
موسسه  گسترده ی  فعالیت 
با  کشور،  سطح  در  نور 

رهنمودهای مقام معظم رهبری سازگاری دارد.
محمدحسین  دیدار  در  جعفری  سیدیحیی  آیت اهلل 
اعتباری  موسسه ی  هیات مدیره  رییس  اسکندری زاده 
نور و جمعی از مدیران این موسسه با وی، ضمن تقدیر 
از ابتکاری که موسسه ی اعتباری نور برای رفع مشکالت 
این که  به  توجه  با  گفت:  است،  داده  انجام  جامعه 
مشکالِت جامعه زیاد است؛ ارزشمندترین عمل، برطرف 

کردن یک مشکل از مشکالت جامعه است. 
و  فرهنگی  کار  هر  آغاز  برای  این که  بر  تاکید  با  وی 
اجتماعی، با مشکالت عدیده ای روبه رو خواهید شد که 
باید از اهلش برای رفع مشکل مشورت گرفته شود، بیان 
»بهترین  فرمودند  اعظم)صلی اهلل علیه وآله(  پیامبر  کرد: 
به  آن ها  نفع  که  هستند  افرادی  خداوند،  نزد  افراد 
جامعه و مردم بیش تر برسد؛ آن ها بهترین مردم هستند.«
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان خطاب 
به مسئوالن با بیان این که باید اول نیازهای هر منطقه 
اقدام  آن ها  رفع  برای  سپس  و  شناسایی  را  شهر  و 
که  گسترده ای  فعالیت های  به  توجه  با  گفت:  کرد، 
به ویژه استان کرمان  موسسه ی مشیز در سطح کشور و 
موسسه  این  فعالیت های  گفت  می توان  داده،  انجام 
است.  بوده  رهبری  معظم  مقام  توصیه های  با  هم راستا 

موسسه  این  شایسته ی  اقدامات  از  جعفری  آیت اهلل 
ابراز  و  آورد  میان  به  استان کرمان سخن  و  در کشور 
و  سیاسی  قدرت  دارای  که  افرادی  همه ی  اگر  کرد: 
رفع  به  تا  داده  یک دیگر  دست دردست  هستند،  مالی 
مشکلی  کرمان  استان  در  دیگر  می پرداختند،  مشکالت 
مجید  قرآن  از  آیاتی  به  اشاره  با  وی  نداشت.  وجود 
که  »کسی  می فرمایند  قرآن  در  خداوند  کرد:  اذعان 
به  ما  دارد،  ایمان  درحالی که  دهد؛  انجام  شایسته  کار 
این افراد حیات طیبه عطا می کنیم و در این دنیا به دلیل 

اعمال شان در امان خواهند بود.«

پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچک 
هیأت مدیره ی  رییس  اسکندری زاده،  محمدحسین 
ارایه ی  با  دیدار  این  در  نیز  نور  اعتباری  موسسه ی 
گزارشی از اقدامات انجام شده گفت: موسسه ی اعتباری 
نور در بُعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اهدافی برای 
توسعه ی استان کرمان تعریف کرده است. وی ساختار 
بیان کرد:  و  دانست  اسالمی  بانک داری  را  موسسه  این 
و  اجتماعی  اقدامات  بانک داری،  کنار  در  موسسه  این 

فرهنگی نیز انجام داده است.
درمانی  مرکز  راه اندازی  افزود:  اسکندری زاده 
سیدالشهدا )علیه السالم(، مرکز درمانی حضرت ابوالفضل 
)علیه السالم(، مرکز معلوالن ابوالفضل )علیه السالم( و مرکز 
معلوالن ذهنی فیاض بخش که در سال گذشته مدیریت 
آن را برعهده گرفته و حدود یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان برای آن هزینه کرده، از جمله اقدامات اجتماعی 
این موسسه است. رییس هیات مدیره ی موسسه ی خیریه 
کوثر مشیز هم چنین با اشاره به این که موسسه ی نور به 

اقدامات  به  می رود،  اجتماعی  بانک  یک  ایجاد  سمت 
خیرخواهانه ی دیگر این موسسه اشاره و اضافه کرد: 14 
مرکز شبانه روزی که بیش از یک هزار و 500 کودک 
مرحله ی  تا  و  نگه داری  را  بی سرپرست  و  بدسرپرست 
دیگر  از  می کند،  حمایت  آن ها  از  اشتغال  و  دانشگاه 
موسسه ی  ادغام  از  وی  است.  موسسه  این  ماقدامات 
ریحانه گستر مشیز، کارسازان آینده و پیشگامان یزد سخن 
با یک دیگر  به میان آورد و اعالم کرد: این سه موسسه 
تجمیع شده و در قالب یک سیستم مجوزدار، به فعالیت 

خود با نام موسسه ی اعتباری »نور« ادامه می دهند.
موسسه ی  چهار  فقط  کشور  در  افزود:  اسکندری زاده 
مجوزدار از سوی بانک مرکزی وجود دارد. وی  با بیان 
این که این موسسه در استان کرمان 72 شعبه دارد، گفت: 
این موسسه در کل کشور نیز 337 شعبه که با 1.5 میلیون 
سپرده گذار، جزء موسسات بزرگ مالی و اعتباری کشور 
است. او افزود: این موسسه برای رفع مشکالت و ایجاد 
تسهیالت  خود  سرمایه ی  برابر  دو  اشتغال،  حفظ  یا  و 
بودن  به اسالمی  قرار داده است. وی  اختیار مردم  در 
بانک داری موسسه ی اعتباری نور اشاره و بیان کرد: هیچ 
بتواند  که  ندارد  وجود  کرمان  استان  در  بانکی  سیستم 
کند؛ ضمن  فعالیت  مستمر  نور  اعتباری  موسسه ی  مانند 
با پرداخت بیش از 40 هزار میلیارد  آن که این موسسه 
ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک و ُخرد، به عنوان یک 
از 20  بیش  اشتغال  آفرین، موجب  کار  اقتصادی  بنگاه 

هزار نفر در استان شده است.
اسکندری زاده از رتبه ی یازدهم موسسه ی اعتباری نور 
در بین سی وپنج بانک و موسسه ی کشور سخن به میان 
از 800 هزار  بیش  استان کرمان  در  بیان کرد:  و  آورد 

سپرده گذار داریم.
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افتتاح 
صندوق قرض الحسنه امداد 

 
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: طی 10 ماهه 
امسال 227 میلیارد ریال وام به نیازمندان پرداخت شده 
تمام  امداد،  قرض الحسنه ی  صندوق  راه اندازی  با  که 
سرفصل این وام ها در این صندوق پرداخت می شود. 

صندوق  افتتاح  مراسم  در  صادقی،  یحیی  دکتر 
قرض الحسنه ی امداد، با اشاره به افتتاح نخستین شعبه ی 
مولود  امداد  کمیته  گفت:  امداد  قرض الحسنه  صندوق 
قابل توجهی در سطح  انقالب اسالمی است و جمعیت 
هستند؛  نهاد  این  حمایت  تحت  کرمان  استان  و  کشور 
تحت  کرمان  استان  در  خانواده  هزار   100 حدود 
حمایت کمیته امداد قرار دارند که بسیاری از خانواده ها 
گردونه   از  توانمندسازی،  و  خوداشتغالی  طرح های  با 
امداد  کمیته  مدیرکل  شده اند.  خارج  مستمری بگیری 
قرض الحسنه  صندوق  این که  به  اشاره  با  کرمان  استان 
نیازمندان  به  قرض الحسنه  وام  ارائه ی  باهدف  امداد، 
و  اقتصادی  اشتغال زایی،  طرح های  اجرای  به منظور  و 
در  افزود:  است،  شده  راه اندازی  محرومان  نیاز  رفع 
سطح استان اقدامات مطلوبی در زمینه ی توانمندسازی 
مددجویان انجام شده و از محل اعتبارات قرض الحسنه 
و منابع داخلی کمیته امداد در سال گذشته، حدود 80 
پرداخت  خانواده ها  به  اشتغال  تسهیالت  تومان  میلیارد 

شده است.

داخلی  منابع  از  تاکنون  کرد:  تاکید  صادقی  دکتر 
کمیته امداد در سرفصل های مختلف وام های اشتغال، 
پرداخت   ... و  نیازمند  محکومان  مسکن،  کارگشایی، 
شده است؛ طی 10 ماهه امسال 227 میلیارد ریال وام 
صندوق  راه اندازی  با  که  شده  پرداخت  نیازمندان  به 
قرض الحسنه، تمام سرفصل این وام ها در این صندوق 
بیان کرد: خیران می توانند در  پرداخت می شود. وی 
قالب  در  و  کنند  سپرده گذاری  امداد  کمیته  صندوق 
افزود:  صادقی  دکتر  بیایند.  نیازمندان  کمک  به  وام 
عادی  صورت  دو  به  صندوق  این  در  سپرده گذاری 
ویژه،  سپرده گذاری  در  که  می شود  انجام  ویژه  و 
اشخاص  و  در صندوق گذاشته  را  پول خود  خّیر  فرد 
نیازمند مورد نظر خود را برای دریافت تسهیالت معرفی 

می کند.
سرپرست  به عنوان  مرسلپور،  محسن  است؛  ذکر  شایسته 
امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد استان و سیدعلی 
این  اعظم)ص(  پیامبر  شعبه  رییس  به عنوان  اعزازی، 

صندوق در کرمان معرفی شد.

رئیس انجمن خرمای ایران:

تامین محصوالت 
كشاورزی صحار عمان

 
انجمن  رئیس 
خرمای ایران گفت: 
به  کرمان  استان 
آب  داشتن  دلیل 
و  متنوع  هوای  و 
خرما  تامین  آمادگی  گسترده،  کشاورزی  زمین های 
ویژه ی  منطقه ی  نیاز  مورد  کشاورزی  محصوالت  و 
سایر کشورها  به  برای صادرات  اقتصادی صحار عمان 

را در همه ی فصل های سال دارد.

ویژه  مناطق  روسای  با  نشست  در  رشیدفرخی  محسن   
آفریقای  برزیل،  آمریکا،  اروپا،  اتحادیه  اقتصادی 
جنوبی، چین و صحار عمان، در حاشیه نمایشگاه صنایع 
غذایی گلفود دبی، گفت: استان کرمان به دلیل داشتن 
گسترده،  کشاورزی  زمین های  و  متنوع  هوای  و  آب 
آمادگی تامین خرما و محصوالت کشاورزی مورد نیاز 
منطقه ی ویژه ی اقتصادی صحار عمان برای صادرات به 

سایر کشورها را در همه ی فصل های سال دارد.
حمایت  با  باید  کشورها  بین  ارتباط  ایجاد  افزود:  وی 
این  به  گذشته  از  بیش  امروز  و  شود  انجام  طرفین 
ایران  در  داد:  ادامه  وی  داریم.  نیاز  همکاری 
با  را  کشاورزی  به  مربوط  طرح های  و  برنامه ریزی ها 
در  بازرگانی  اتاق  حمایت های  و  دولت  مشوق های 
که  مقاومتی«  »اقتصاد  عنوان  با  ملی  طرح  یک  قالب 
و  کردیم  آغاز  شده،  ابالغ  انقالب  معظم  رهبر  توسط 
استان کرمان با جدیت و همت واالی استاندار، اولین 

این  اهداف  به  دست یابی  در  شهر  موفق ترین  و 
طرح بوده است.

نایب رئیس کمیسیون محیط زیست، آب و اقتصاد سبز 
این که همچنین آمادگی الزم  به  اشاره  با  ایران،  اتاق 
و  برزیل  چین،  به  مختلف  محصوالت  صادرات  برای 
سایر کشورها نیز وجود دارد،  بیان کرد: سعی می کنیم 
با مذاکراه و همکاری های مربوطه، قوانین و مقررات 

غیرضروری و اضافه را حذف کنیم. 
رشیدفرخی گفت: ایران بیش از یک میلیون تن خرما 
بهترین خرمای جهان را تولید می کند  از  در 15 نوع 
که امیدواریم با توجه به نقش مهم محوری و ترانزیت 
در  کشورها،  این  بین  رابط  عنوان  به  عمان  صحار 
برای صادرات محصوالت، سهم  منطقه  این  از  استفاده 

داشته باشیم.
گفتنی است این نشست با همکاری اتاق مشترک ایران 

و عمان و به میزبانی منطقه ی صحار عمان برگزار شد.

بهره برداری از پروژه  
توسعه صنعت ریلی كرمان

نخستین کارخانه ی تعمیر واگن های مسافربری و باری جنوب شرق و عملیات اجرایی 
دو پروژه ی ریلی در استان کرمان آغاز شد. هم زمان با نهمین روز از ایام اهلل دهه  
اسالمی  راه آهن جمهوری  ناوگان  معاون  و  استاندار کرمان  با حضور  مبارک فجر، 
با  شرق  جنوب  باری  و  مسافربری  واگن های  تعمیرات  کارخانه ی  نخستین  ایران، 
اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان افتتاح و دو پروژه ریلی با مجموع اعتبار 140 میلیارد 

تومان آغاز شد.
نخستین کارخانه ی تعمیرات واگن مسافربری شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار 
و  مستقیم  صورت  به  نفر   50 برای  اشتغال زایی  و  زیربنا  مربع  متر   100 و  هزار  دو  با 
غیرمستقیم، با اعتباری بالغ بر ده میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت 
بهره برداری 300 دستگاه واگن مسافری و 300 دستگاه واگن باری در سال افتتاح 

شد.
با افتتاح کارخانه تعمیرات واگن مسافربری و با وجود کارخانه ی واگن سازی زرند، 
چرخه ی تعمیرات واگن در اداره کل راه آهن کرمان تکمیل شد. فاز نخست پروژه ی 
بازسازی محور بافق-کرمان هم به طول 60 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 66 میلیارد 

تومان و با مشارکت بخش خصوصی، آغاز شد.
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معاون سازمان توسعه ی تجارت ایران:

عدم وجود نگاه صادراتی
 در سرمایه گذاری 

 
توسعه ی  سازمان  معاون 
نوع  گفت:  ایران  تجارت 
نگاه و بینش ما در حوزه ی 
مدیریت و بازاریابی محدود است، مقیاس های ما هنوز 
محمدرضا  نداریم.  برون نگر  نگاه  و  نیستند  صادراتی 
مودودی در همایش بزرگ روز صادرات استان کرمان 
و تجلیل از صادرکنندگان نمونه ی سال جاری در استان 
گفت: سهم قابل توجهی از صادرات کشور از محصوالت 
نفتی به سمت محصوالت غیرنفتی رفته و در سال گذشته 
درصد   70 از  بیش  به  کشور  غیرنفتی  صادرات  سهم 

رسید. وی خاطرنشان کرد: اگر نمی توانیم صادرات را 
متناسب با توان، جایگاه و ظرفیت کشور پوشش دهیم، 
به  برون گرا  و  صادراتی  نگاه  که  است  این  از  ناشی 

سرمایه گذاری نشده است.
شعار  به  اشاره  با  ایران  تجارت  توسعه ی  سازمان  معاون 
امسال روز ملی صادرات با عنوان »تجارت کهن، بازار 
بازارهای جدید  امروز  بپذیریم که  باید  مدرن« گفت: 
صادرات  رشد  مودودی،  هستند.  قدیم  از  متفاوت 
گفت:  و  دانست  مهم  عامل  چند  از  ناشی  را  غیرنفتی 
در  است؛  پتروشیمی  تولیدات  ورود  عامل،  نخستین 
اوایل انقالب، نگاه مبتنی بر خودکفایی داخلی بر نظام 
اقتصادی ما حاکم بود و امروز نتیجه ی تصمیم گیری آن 
افزود:  وی  می بینیم.  کشور  صادرات  حجم  در  را  روز 
تحریم  سال   12 و  بین المللی  سیاست  عرصه ی  اتفاقات 

هم در صادرات ما موثر بوده است.
معاون سازمان توسعه ی تجارت ایران یادآور شد: روابط 

کارگزاری بانکی بعد از برجام هنوز محقق نشده و با 
وجود پی گیری ها هنوز نتوانستیم، روابط را به گونه ای 
تسهیل کنیم که به موجب نیازها و تقاضاها بتوانیم مبادله  

پول و کاال داشته باشیم،.
زیادی  ایرادهای  بنگاهی  بحث  در  افزود:  مودودی 
تولیدات  حوزه ی  در  درستی  هدف گذاری  داریم، 
سنتی  محصوالتی  صادرات  به  وابسته  و  نداشته  داخلی 
حال  در  دنیا  صادراتی  سبد  حالی که  در  هستیم؛  خود 
تغییر است. وی بیان کرد: بهره وری بنگاه های ما بسیار 
واحدهای  بهره وری  یک چهارم  حدود  و  است  پایین 
در  ضعف  به دلیل  مساله  این  و  داریم  را  ترکیه  صنعتی 
و  به سازی  برای  به سرعت  باید  و  ماست  ماشین آالت 
توسعه ی  سازمان  معاون  کنیم.  اقدام  آن ها  نوسازی 
تجارت ایران ادامه داد: نوع نگاه و بینش ما در حوزه ی 
ما  مقیاس های  شده،  محدود  نیز  بازاریابی  و  مدیریت 

هنوز صادراتی نیستند و نگاه برون نگر نداریم.

نفت پایه 55 درصد
 از صادرات كشور

 
اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اسالمی  شورای  مجلس 
تولیدات  محتوای  گفت: 
صادرات،  بخش  در  کشور 
درصد   55 و  است  گاز  و  نفت  حوزه ی  در  کماکان 
دکتر  است.  نفت  پایه ی  بر  هنوز  کشور  صادرات 
و  صادرات  روز  همایش  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
استان  نمونه ی سال جاری در  از صادرکنندگان  تجلیل 
در  کشور  صادرات  ارزش  آمار،  آخرین  طبق  گفت: 
به  و  بوده  دالر  میلیارد   31.5 سال جاری  ماهه ی   9
تراز  افزود: وضعیت  همین میزان واردات داشتیم. وی 
بازرگانی، صادرات و واردات کشور در سال های اخیر 

تقریبا ثابت بوده است.
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده ی 
سال  با  مقایسه   در  حرکت  مسیر  داد:  ادامه  اسالمی 
در  و چهار درصد  بخش صادرات  در  9 درصد  گذشته 
دکتر  است.  قبول  قابل  که  داشته  رشد  واردات  بخش 
در  کشور  تولیدات  محتوای  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
نفت و گاز است  بخش صادرات، کماکان در حوزه ی 
با پایه ی نفتی است.  و 55 درصد صادرات کشور هنوز 
وی با بیان این که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشور باید 
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود، افزود: یکی 

نیز درگیر  فراگیر کشور که صادرکنندگان  از مشکالت 
آن هستند، نوسانات نرخ ارز است که در هفته ی اخیر 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  بودیم  آن  شاهد  نیز 
یک سری  باید  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
اقدامات درخصوص مسایل ارزی انجام شود که بتواند 
از  یکی  افزود:  کند،  برطرف  را  ما  امروز  دغدغه ی 
مواردی که از سال ها قبل باید اجرا می شد، پیمان های 
پولی دو و چندجانبه است. دکتر پورابراهیمی یادآور 
شد: باید درخصوص یک سان سازی ارز در کشور اقدام 
کنیم، زیرا ادامه ی روند فعلی، چیزی غیر از ایجاد فساد 
و رانت ندارد. وی ادامه داد: محاسبات نشان می دهد 
در  اخیر  سال  سه  دو  طی  که  رانتی  میزان  کم ترین 
تومان  میلیارد  هزار  هشت  شده،  توزیع  کشور  اقتصاد 
است.نماینده ی مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
صرافی ها  برای  محدودیتی  کرد:   خاطرنشان  اسالمی 
نمی بینیم و بانک مرکزی، بانک ها را نیز فعال کرده که 
در مبادالت ارزی ورود پیدا کنند. دکتر پورابراهیمی 
به  نیاز  میزان  می دهد  نشان  ما  برآوردهای  کرد:  بیان 
میلیارد   22 کشور  به  قاچاق  کاالی  واردات  برای  دالر 
آزاد  مناطق  در حوزه ی  تصریح کرد:  است. وی  دالر 
حدود سه میلیارد دالر منابع ما از کشور خارج می شود. 
با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
تاکید بر لزوم سامان دهی بازار غیررسمی توسط دولت 
با قاچاق کاال  گفت: یکی از اقدامات مربوط به مبارزه 
این است که بازار ارز غیررسمی را در کشور سامان دهی 
مالیاتی  مشکالت  پی گیر  کرد:  خاطرنشان  وی  کنیم. 
مالیاتی کشور  سازمان  رییس  از  و  استان کرمان هستیم 

را  واحدها  مشکالت  و  موضوعات  که  کرده ایم  دعوت 
بررسی کنیم.وی گفت: اول بهمن ماه سال جاری یکی 
از روسای بانک های کشور را برای نشست های تخصصی 

به کرمان دعوت می کنیم.

بحران کم آبی در کرمان
 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: با توجه به بحران کم آبی در استان کرمان، 
بشود.  ویژه ای  توجه  استان  الگوی کشِت  به  باید 
دکتر محمدرضا پورابراهیمی در جلسه ی شورای 
جهاد  سازمان  مدیران  برنامه ریزی  و  هماهنگی 
بررسی  پایان  به  شاره  با  کرمان  استان  کشاورزی 
بندهای  گفت:  مجلس  در  توسعه  ششم  برنامه ی 
مهمی در زمینه ی الگوی کشت در برنامه ی ششم 
مصوب شد که وزارت جهاد کشاورزی را مکلف 
کند.  اقدام  کشت  الگوی  درخصوص  می کند 
از  حمایت  در  داد:  ادامه  پورابراهیمی  دکتر 
سود  و  جرایم  بخشودگی  زمینه ی  در  کشاورزان 
مصوبات  ششم  برنامه ی  در  کشاورزی،  وام های 
استان  در  کم آبی  بحران  وی  داشتیم.  خوبی 
برنامه ی  در  گفت:  و  دانست  جدی  را  کرمان 
ششم چالش های بخش کشاورزی را برطرف کنیم. 
نماینده ی مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی افزود: در الیحه ای که دولت در برنامه ی 
ششم ارائه کرد، یک بند هم درخصوص کشاورزی 

نبود که این هم از عجایب الیحه ی دولت بود.

سرمایه گذاران اتریشی
 در كرمان

رییس  نایب  نشست  در 
نماینده ی  با  کرمان  اتاق 
شرکت GISaqua اتریش، 
سرمایه گذاری  زمینه های 
مهدی  شد.  بررسی  استان  فاضالب  و  آب  حوزه ی  در 
یک چهارم  این که  بیان  با  نشست  این  در  سیاوشی 
گفت:  دارد،  وجود  کرمان  استان  در  کشور  باغ های 
در حال حاضر، مشکل اصلی این باغ ها به ویژه باغ های 
کشاورزی  چاه های  آب  در  مضر  امالح  افزایش  پسته، 

اخیر  از خشک سالی های  ناشی  عمده،  به طور  که  است 
بارندگی ها که در  ادامه داد: کاهش  استان است. وی 
باعث  بوده،  میلی متر  هفت  حدود  جاری  زراعی  سال 
کاهش سطح آب های زیرزمینی شده و به همین دلیل 
در بعضی مناطق برای رسیدن به آب، مجبور به حفر چاه 

با عمق 200 تا 300 متر هستیم.
سیاوشی خاطرنشان کرد: آب این چاه ها دارای امالح 
می رساند؛  آسیب  کشاورزی  به  که  است  زیادی  مضر 
نصب  برای  کوچک  دستگاه های  به دنبال  این رو  از 
مضر  امالح  کردن  جدا  با  تا  هستیم  چاه ها  روی  بر 
نایب رییس  مناسب کند.   برای کشاورزی  را  آب، آن 
بیان  و  اشاره  دستگاه  این  ویژگی هایی  به  کرمان  اتاق 
از جداسازی  پس  کند  مشخص  باید  دستگاه  این  کرد: 
هم چنین  می شود؛  کم  آب  حجم  از  میزان  چه  امالح، 

وجود  شده  جمع آوری  امالح  برای  برنامه ای  باید 
داشته باشد؛ زیرا نمی توان آن ها را بر روی زمین های 
کشاورزی رها کرد. وی ادامه داد: قیمت این دستگاه 
نیز باید مناسب و آب جدا شده از امالح، قابل مصرف 
فاضالب  پروژه ی  افزود:  سیاوشی  باشد.  کشاورزی  در 
تعیین تکلیف  تا حدودی  نیز  دو شهر سیرجان و کرمان 
پروژه ی  اجرای  در  هم کاری  برای  می توان  اما  شده، 
بم،  و  رفسنجان  جمله  از  استان  شهرهای  سایر  فاضالب 

وارد مذاکره شد. 
نیز،  اتریش   GISaqua نماینده شرکت  نیوباخر  توماس 
و  مسایل  بررسی  را  کرمان  در  خود  حضور  از  هدف 
مشکالت آب و فاضالب این استان بیان کرد و گفت: با 
ارزیابی موارد و شرایط موجود در این استان، به دنبال 

زمینه های هم کاری هستیم.
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هاشمی:  آیت اهلل  به  خطاب  آملی  جوادی  آیت اهلل 
چه  و  بخواهید  چه  که  کرده  شما  به  عنایتی  خداوند 
شما  صبر  هستید/  نظام  این  استوانه های  از  نخواهید، 
تأسف  ابراز  با  آملی،  آیت اهلل جوادی  است.  ستودنی 
آیت اهلل  صبر  می گیرد،  صورت  که  تخریب هایی  از 
حکومت  تشکیل  گفت:  و  ستود  را  رفسنجانی  هاشمی 
همه  آرزوی  انسان ها،  راهنمایی  برای  زمینه سازی  و 
مردم  که  ماست  برای  فرصتی  انقالب،  این  و  انبیاست 
را راهنمایی کنیم و در این راه، از تلخی ها نرنجیم و 

باید صبر کنیم.
آیت اهلل  با  دیدار  در  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
ابراز  با  دماوند،  در  واقع  منزلشان  در  آملی  جوادی 
خوشحالی از بهبودی نسبی وضع جسمی ایشان، گفت: 
وجود حضرت عالی که خیلی آرام و نجیبانه در حوزه 

علمیه کار می کنید، نعمتی برای انقالب است.
این  توضیح  در  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
اسالمی،  »انقالب  که  آملی  جوادی  آیت اهلل  جمله 
برکتی برای کارهای قرآنی و فقهی است«، گفت: در 
تاریخ تشّیع، فرصتی پیش آمده تا حوزه های علمیه به 
با  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل  بپردازند.  فقه حکومتی 
بیان این جمله که »پایه ها و مبانی خوبی در فقه شیعه 
حوزه های  علمای  و  فضال  اگر  گفت:  دارد«،  وجود 
بگیرند، فقه جدیدی  علمیه، مسائل مستحدثه را جّدی 

شکل می گیرد.
را  غیبت  زمان  در  حکومت  که  تفکری  نقد  با  ایشان 
نمی پسندد، گفت: جامعه اسالمی، به خصوص در زمان 
این  که  است  خوب  چه  و  است  اداره  نیازمند  غیبت 

اداره براساس اجتهاد اسالمی و فقه شیعی باشد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، موج جدید نگارش کتاب 
توسط علما و فضالی حوزه های علمیه، به خصوص در 
قم را ستود و با اشاره به تفسیر آیت اهلل جوادی آملی، 
گفت: درست است که عالمه طباطبایی، تفسیر کاملی 
نگارش آن کتاب،  از  تمام سالهای پس  اما در  نوشت، 
نگاه  به  نیاز  مسائل جدیدی در جامعه مطرح شده که 

تفسیری دارد.
این  بر  تأکید  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
حفظ  برای  ارزنده ای  بسیار  نقش  »حوزه،  که  جمله 
باید  گفت:  دارد«،  جامعه  در  اسالمی  نظام  بقای  و 
و  فضال  تا  کنند  برنامه ریزی  حوزه  و  جامعه  دلسوزان 

علما با نگاه اسالمی، مسائل اجتماعی را بررسی کنند.
مطالبه  به  خویش،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
مقام معظم رهبری از دانشگاه ها در خصوص کرسی های 
سطحی نگری  از  انتقاد  با  و  کرد  اشاره  آزاداندیشی 
مسئوالن مربوطه به این مقوله عمیق و محدود کردن 
به این  به برگزاری چند سمینار و همایش، گفت:  آن 
انجام  کاری  امر،  این  تحقق  برای  که  افتادیم  فکر 

دهیم، در این راستا گروهی از افاضل حوزه و دانشگاه 
جمع شدند تا درباره مسائل روز و تطبیق و تبیین آن 
براساس ارکان اسالم در عقاید و اخالق، تحقیق، بحث 

و تبادل نظر کنند.
که  جمله  این  بیان  با  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
گفت:  است«،  جامعه  فردای  نیاز  جوانان،  امروز  »نیاز 
دانشگاه  در  اختیاری  واحد  دو  برای  کتابی  و  دروس 
این مسائل آشنا هستند  با  استادانی که  با  آزاد اسالمی 
و آموزش دیده اند، تهیه شده است تا از سال تحصیلی 

جدید، تدریس آن در دانشگاه آزاد شروع می شود.
این  بر  تأکید  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
به  آگاه  و  تحصیلکرده  ایران  جوانان  »اکثر  که  نکته 
به  باید  جوانان،  این  با  گفت:  هستند«،  جهانی  مسائل 
با اشاره  زبان منطق، علم و دانش صحبت کرد. ایشان 
به گستردگی دانشگاه آزاد اسالمی از 450 واحد سراسر 
در  مسیری  حرکت،  این  با  امیدواریم  گفت:  کشور، 
شود.  برای جوانان گشوده  آزاداندیشی  تعمیق  جهت 
وی توجه به طرح های دانش بنیان را از دیگر کارهای 
دانشگاه آزاد دانست و با اشاره به اسناد باالدستی نظام 
تصویب  و  تدوین  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  که 
این  از  گفت:  کرده اند،  ابالغ  و  تأیید  نظام  رهبری  و 
تعالیم  تا  باشد  دانش بنیان  باید  کشور  توسعه  بعد،  به 

دانشگاهی از حالت صرف تئوری، کاربردی شوند.
به  اشاره  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
سوابق آلمان و ژاپن که پس از خرابی های جنگ، به 
اینکه  با  گفت:  کرده اند،  توجه  دانش بنیان  طرح های 
رفته  بین  از  جنگ  در  کشور  دو  این  زیربناهای  تمام 
گونه ای  به  دانش بنیان،  طرح های  به  توجه  با  اما  بود، 
و  فنی  اقتصادی،  غول  دو  االن  که  کرده اند  حرکت 
تکنولوژی هستند. ایشان با بیان این جمله که »این کار 
را در دانشگاه آزاد شروع کردیم و تا همین االن حدود 
عمدتًا  االن  افزود:  است«،  شده  تأسیس  شرکت   800
که  می شود  توجه  استادانی  و  دانشجویان  تحقیقات  به 
بایگانی  به دالیلی  اما  را گذرانده اند،  مراحل آزمایش 
شده اند. بناست با این تحول، به کارهای اساسی کشور 

توجه شده است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، با اشاره به نانو و پالسما که 
گفت:  شده اند،  جهان  اساسی  مسئله  و  جدید  علم  دو 
اشاراتی  هم  قرآن  در  که  علوم  این  به  می خواهیم 
تشخیص  مجمع  رئیس  بدهیم.  اسالمی  مبنای  دارند، 
مصلحت نظام، با تأکید بر رشد دانش پالسما در دانشگاه 
آزاد اسالمی، به صنعت ایتر و ورود هشت کشور پیشرفته 
در این زمینه اشاره کرد و گفت: تعبیر آنان این است 
زمین  به  ایتر  صنعت  با  را  خورشید  می خواهیم  که 
بیاوریم، یعنی در زمین هم مانند سیستم خورشید، نور و 

انرژی تولید کنیم.

با  دیدار  این  آغاز  در  نیز  آملی  جوادی  آیت اهلل 
خیرمقدم و ابراز رضایت از پیشرفت های دانشگاه آزاد 
گفت:  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  به  خطاب  اسالمی، 
چه  و  بخواهید  چه  که  کرده  شما  به  عنایتی  خداوند 
نخواهید، از استوانه های این نظام هستید. ایشان با بیان 
است«،  همراه  مسئولیتی  با  نعمتی  »هر  که  جمله  این 
گفت: یکی از ویژگی های شما، صبر است که به قول 
است.  داده  شما  به  هم  خداوند  و  کیمیاست  معروف، 
آیت اهلل جوادی آملی، با ابراز تأسف از تخریب هایی 
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  صبر  می گیرد،  که صورت 
برای  زمینه سازی  و  تشکیل حکومت  و گفت:  را ستود 
راهنمایی انسان ها، آرزوی همه انبیاست و این انقالب، 
فرصتی برای ماست که مردم را راهنمایی کنیم و در 
ایشان  کنیم.  صبر  باید  و  نرنجیم  تلخی ها  از  راه،  این 
را  والصاله«  بالصبر  »استعینوا  و  صابروا«  »و  »اصبروا«، 

راهنمای قرآن خواند و گفت: خداوند وعده داده 

دیدار هاشمی رفسنجانی
 با آیت اهلل جوادی آملی
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است که صابران را پیروز می کند.
و  تحقیقاتی  کارهای  خصوص  در  همچنین  آملی  جوادی  آیت اهلل 
پژوهشی که انجام می دهد، گفت: کارهای تفسیری و مباحث مربوط به 
است  مسجدی  هم،  اینجا  در  اقامت  مدت  در  و  می دهم  ادامه  را  فلسفه 
افزود: در خصوص کارهای قرآنی،  ایشان  نماز می خوانم.  که دو وعده 
واقعیت این است که بعد از تفسیر المیزان عالمه طباطبایی، فکر می کردیم 
تمام مطالب گفته شد، اما با گذشت زمان، مسائل جدیدی پیدا شد، حتی 
تفسیر  که  گونه ای  به  می شود.  مطرح  تازه ای  سؤاالت  بعضًا  درس ها  در 

جدیدم به چهلمین جلد رسید، اما هنوز به نصف قرآن نرسیدیم.
انقالب خیلی برکت  بیان این جمله که »این  با  آیت اهلل جوادی آملی، 
داشت«، به تفسیر شیخ طوسی، تفسیر فیض و دیگر تفسیر قرآن اخیراً اشاره 
کرد و گفت: 400 سال بعد از تفسیر فیض، عالمه طباطبایی تفسیر خویش 
را با مطالب جدید و بسیار نوشت که به برکت انقالب و حتی دفاع مقدس 
طباطبایی  عالمه  توده ای ها،  فعالیت های  بحبوحه  در  افزود:  ایشان  بود. 
بعضًا روزی 8 ساعت با سران آنها بحث می کرد، به گونه ای که یکی از آنها 

به اعضای گروهک خویش می گفت که طباطبایی مرا موحد کرد.

آیت اهلل جوادی آملی با ارائه گزارشی از اوضاع حوزه علمیه قم، ورود 
زودهنگام طلبه ها به کارهای سیاسی، فرهنگی ،قضایی و اجتماعی را به 
نهال فروشی کشاورزان و باغبان ها تشبیه کرد و گفت: باید برنامه ای باشد 
جامعه  وارد  کارها  و  مسئولیت ها  برای  دروس  تکمیل  از  پس  طلبه ها  تا 

شوند. 
آیت اهلل جوادی آملی در ادامه سخنانش و در تأیید این جمله آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی که »حوزه های علمیه باید فعالیت بیشتری برای تبیین 
نامه ای از  به  با مبانی اسالم و قرآن داشته باشد«،  و تطبیق مسائل جامعه 
حضرت علی)ع( به مالک اشتر و محتوای آن اشاره کرد و گفت: حضرت 
می فرماید: دین هست، ولی در دست اشرار اسیر است و  ای مالک توجه 
داشته باش که اگر رهبر جامعه و استاندار، آدم های خوبی باشند، کافی 
حضرت  تعبیر  یادآوری  با  ایشان  شوند.  همراه  دین  با  مردم  باید  نیست، 
حرف  مردم  گفت:  المسلمین«،  الجماع  با  عمادالدین  »اّن  که:  علی)ع( 
باشد،  علی)ع(  حضرت  ولو  رهبر،  و  نباشند  مردم  اگر  می زنند،  را  اول 

حکومت اسالمی شکست می خورد.
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 دیدار خانواده شهید مغنیه
با آیت اهلل هاشمی 

 
 روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص  در گزارشی 
دیدار آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی با خانواده شهید 
پیش  چندی  مغنیه  جهاد  )شهید  مغنیه  جهاد  و  عماد 
روایت  را  رسید(  شهادت  به  صهیونیستی  رژیم  توسط 

کرده است.
متن کامل این گزارش بدین شرح است:

»خبر کوتاه، اما آتشین بود که جهاد مغنیه، آسمانی شد. 
همان جوان غیوری که پس از شهادت »عماد فایز مغنیه« 
اسلحه   ،1386 بهمن   23 در  رضوان«  »حاج  به  معروف 
نبود  لبنان  شیعیان  نگذاشت  و  برداشت  را  پدر  خونین 
فرمانده شجاع خود را حس کنند.  شاید آن روزی که 
پدر نامش را »جهاد« می نهاد، می دانست که »شهادت« 
است.  اهلل«  سبیل  فی  »جهاد  خیری  به  عاقبت  بهترین 
یاد خاطره ای  به  وقتی خبر شهادت »جهاد« را شنیدم 
پدرش،  شهادت  از  پس  سال  یک  تقریبًا  که  افتادم 
)شنبه، 7 دی، 1387( به همراه پدربزرگ، مادربزرگ، 
مادر، برادر، خواهران، نوه نوزاد و دیگر اعضای سببی 
آمده  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  دیدار  به  خانواده، 
بود. خانواده مغنیه که نماد و نماینده چند نسل از امروز 

لبنانی هستند،  و شیرزنان شیعه  آینده مردان کارزار  و 
»عماد  شهیدشان  عزیز  خاطرات  دفتر  تا  بودند  آمده 
نظام ورق  با رئیس مجمع تشخیص مصلحت  را  مغنیه« 
از  مبارزاتش  پای  رّد  که  شهیدی  یابند.  تسلی  و  بزنند 
روستای »طیردبا« تا صور، بیروت، بلندی های جوالن و 
هر جا که سایه شوم صهیونیست هاست، بر صحیفه تاریخ 
می درخشد.اصاًل این خانواده، با شهادت، زنده اند، نکته 
»جهاد«  به  پسرانشان  نامگذاری  خانواده  این  جالب 
است. دو برادر عماد که نامشان »جهاد« و »فواد« بود، 
قباًل به شهادت رسیده اند و عماد نام فرزندش را به یاد 

شهادت  به  وقتی  و  گذاشت  »جهاد«  شهیدش  برادر 
»جهاد«  دوش  بر  را  مبارز  خاندان  یک  پرچم  رسید، 
آسمانی  پیش  روز  چند  همین  نیز  او  که  نهاد  جوان 
شد. به یادآوری خاطره دیدار خانواده شهیدان مغنیه 
با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برگردیم که همه بودند، 
پدر، مادر و همسر شهید عماد مغنیه، دخترانش و پسران 
جوانش و حتی نوه نوزاد این خانواده، گویا با هاشمی 
به  ایشان  با  وقتی  کدام،  هر  که  خانواده اند  یک  از 

صحبت می نشستند و از خاطره ای می گفتند.

مغنیه،  عماد  پدر  می دهد،  گواهی  پیوست  تصاویر 
پیشانی  مغنیه،  جهاد  و  می کشد  آغوش  در  را  هاشمی 
هاشمی را می بوسد. شاید سفارش پدر بود و حتمًا شهید 
مغنیه از سابقه مبارزه و جهاد هاشمی به فرزندش گفته 

که اشتیاق از نگاه و کالمش موج می زند.
همه  و  می شود  تمام  احوالپرسی ها  و  سالم  وقتی 
آنها  همه  به  خطاب  هاشمی  آیت اهلل  می نشینند، 
می گوید: »خیلی خوش آمدید. ما مشتاق زیارت شما 
عماد  شهید  پدر  دارد.«  نگاه  را  شما  خداوند  هستیم. 
شکرگذاری  برای  را  دستانش  که  حالی  در  هم  مغنیه 
مشتاق دیدار  »ما هم  است، می گوید:  برده  به آسمان 
شما بودیم و خدا می داند که امروز چقدر خوشحالیم.« 
خاصی  حزن  با  و  می افتد  مغنیه  شهید  یاد  به  هاشمی 
می گوید: »خداوند به شما صبر عطا کند، صبری همراه 
می گوید:  و  می کند  تشکر  عماد  پدر  جزیل.«  اجر  با 
بیاییم  مغنیه( خدمت تان  )عماد  شهید  با  داشتیم  »آرزو 

که نشد.«
آیت اهلل هاشمی آه سردی از دل پر از آتش می کشد 
و می گوید: »دل ما با وجود شهید شما در منطقه گرم 
بود. سال هاست که ایشان محبت زیادی در دل های ما 
داشتند. ما در هر مرحله ای با جهاد ایشان آشنا بودیم. 
کرد.  خدمت  شیعیان  خصوص  به  و  اسالم  به  خیلی 
فراموش  را  ایشان  شیعیان  کل  و  لبنان  مردم  مطمئنًا 
نخواهند کرد. خداوند به شما خیلی محبت داشت که 
چنین فرزندی عطا کرد. ما اینها را تصادفی نمی دانیم 
و فکر می کنیم صفات خوب شما و مادر ایشان است که 

چنین فرزندی را تربیت کردید.«
و  صبر  از  مغنیه  عماد  شهید  پدر  مغنیه،  جواد  حاج 

همراهی همسر شهید می گوید و تأکید می کند: »ایشان 
هم نقش مهمی داشتند و خانم مجاهدی هستند.«

شما،  فامیل  »همه  می گوید:  و  می کند  تأکید  هاشمی 
هم در دنیا و هم در آخرت جزو سعادتمندان و مورد 
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وقتی  بود.  خواهند  زمان)عج(  امام  خاص  توجه 
و  فرزندان  امام حسین)ع(،  مثل  شهدایی  تاریخ  ما  در 
را  خودمان  می توانیم  خوب  خیلی  داریم،  را  یارانش 

تسلیت بدهیم.«
اوضاع  از  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  دیدار  ادامه  در 
تک تک خانواده پرسید و وقتی به شهید »جهاد« رسید، 
می خوانم.«  درس  دانشگاه  در  دارم  گفت:  جواب  در 
کار  »بهترین  گفت:  و  زد  شانه هایش  بر  دستی  هاشمی 
ممکن را می کنید. اسالم، مخصوصًا شیعیان مظلوم لبنان 

نیاز به جوانان متعهد و متخصصی چون شما دارد.«
شهادت  نحوه  درباره  مغنیه  عماد  شهید  دیگر  فرزند  از 
در صندوق  »بمب  شنید:  عجیبی  نکته  و  پرسید  پدرش 

عقب ماشین بود. این یک نوع بمبی است که خود 

ماشین را منفجر نمی کند، بلکه از داخل ماشین به سمت 
هدف شلیک می شود. ماشین را سوراخ کرده و بیرون 
می آید. وقتی انفجار شد، شهید به حالت سجده افتاده 
دو  و  بود  زمین  روی  پیشانیشان  و  شکسته  پایشان  بود. 
روی  سجده  بحالت  دقیقًا  و  سرشان  طرف  دو  دستشان 

زمین قرار گرفته بودند.«
» یک  تأثر گفت:  با  شنید،  را  وقتی صحبت ها  آیت اهلل 
عزای جدی برایمان پیش آمده و صاحب عزای اصلی 
شریک  مصیبت  این  در  شما  با  هم  ما  هستید.  شما  هم 
مقایسه  عاشورا  شهدای  با  را  ایشان  نمی خواهم  هستیم. 

کنم، ولی ماهیت شهادت همین است. مطمئنًا شهید

 مغنیه چنین روزی را برای خودش پیش بینی می کرد 

و برای چنین سرنوشتی آماده بود. امیدواریم راه 
این  با  مغنیه  خانواده  نماند.  بی رهرو  وقت  هیچ  ایشان 
شهدایی که داده است، در تاریخ اسالم جاویدان شد.«

در آن دیدار حرکات و سکنات شهید جهاد جالب بود. 
گاه همراه با مادر خاطرات پدر را به یاد می آورد، گاه 
خون  انتقام  از  گاه  و  می داد  دلداری  خواهرانش  به 

پدرش می گفت.
و  می رسد  فرا  خداحافظی  وقت  و  پایان  به  دیدار 
بر  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  آمیز  محبت  بوسه های 
آن  ختام  حسن  مغنیه،  شهید  نوزاد  نوه ی  گونه های 

دیدار بود.«

دیدار بازیگر نقش آیت اهلل هاشمی در »معمای شاه«
شاه  معمای  سریال  در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  نقش  بازیگر  باقریان  حسین 

خاطره دیدارش با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را این طور بیان کرد:
داخل  رفتیم.  دیدارشان  به  کامل  گریمی  با  نقش  قامت  و  لباس  در  روز  آن 
ساختمان مجمع  شدیم. بعد از ورود، جایی در کنار آیت اهلل به من داده شد، 
از سر  برایم دو چندان شد. چرا که  نقش  این  نشستم شیرینی  وقتی درکنارشان 
محبت جمله ای به من گفتند تا خود را بیش از پیش باور کنم و آن جمله این 

بود: »نمی دانم من کدام سمت هستم«.
آن روز را هیچ گاه از یاد نخواهم برد که چگونه ایشان لبریز از لطف و مهربانی 
پذیرایی آقای ورزی کارگردان سریال و گروه همراه شان شدند. من هم سراپا 
می  واجب  خود  بر  اما  نگفتم  ای  کلمه  ببرم.  بهره  و  بشنوم  فقط  تا  شدم  گوش 
دانم جمله ای را که آن روز فراموش کردم به ایشان بگویم را اینک، با تیتری 
قامت شما در  اندک، در  دادید هر چند  اجازه  اینکه  از  بنویسم. سپاس  درشت 
سریال»معمای شاه« قرار بگیرم و ایمان دارم به این اتفاق که بازخورد گسترده 
این نقش را مدیون سال ها تالش شبانه روزی شما بزرگ مرد سرزمینم هستم. 

لحظاتی جای شما بودن چقدر لذت بخش شروع شد، ادامه یافت و …
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نقی  مهندس  کرمان،  استاندار  سوی  از  حکمی  طی 
در  کرمان  استانداری  نماینده  عنوان  به  زاده  عظیمی 
به اطالعات  انتشار و دسترسی آزاد  دبیرخانه کمیسیون 
منصوب شد. مهندس  علیرضا رزم حسینی طی حکمی، 
استانداری  نماینده  عنوان  به  را  زاده  عظیمی  نقی 
کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 
قانون  که  است  ذکر  به  الزم  نمود.   منصوب  اطالعات 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ضمن ایجاد شفافیت، 
می  افزایش  را  ها  دستگاه  مسئوالنه  رفتار  پاسخگویی 
دهد و اجرای آن از برنامه های جدی دولت در حوزه 

اطالع رسانی است.
متن این حکم به شرح ذیل است:

 جناب آقای نقی عظیمی زاده 
مشاور محترم در امور اطالع رسانی و روابط عمومی 

و  »انتشار  قانون   8 ماده  نامه  آئین   7 ماده  استناد  به 
 94/20542 شماره  نامه  و  اطالعات«  به  آزاد  دسترسی 
دسترسی  و  انتشار  کمیسیون  دبیرخانه   94/9/15 مورخ 
به  حکم  این  موجب  به  بدینوسیله  اطالعات،  به  آزاد 
به  پاسخگویی  و  مسئولیت  استانداری،  نماینده  عنوان 

درخواست های موضوع قانون فوق الذکر به جنابعالی 
گردد.  می  محول 
پرتو  در  است  امید 
در  تعالی  حق  عنایات 
همکاری  و  هماهنگی 
اجرایی  برای  الزم 
مذکور  قانون  شدن 

موفق باشید.
                                                   علیرضا رزم حسینی

                                                استاندار کرمان

تبیین نقش بی بدیل
 روابط عمومی ها

زاده،  عظیمی  نقی 
ای  رسانه  مشاور 
مدیرکل  و  استاندار 
روابط  حوزه 
استانداری  عمومی 
آخرین  در  کرمان 
جاری  سال  در  گفت:  کرمان   95 سال  اداری  شورای 
جلسات متعددی برای روابط عمومی های سراسر استان 
ها  نشست  این  در  و  برگزار  رسانه  اصحاب  همچنین  و 
نقاط ضعف و قوت اطالع رسانی موثر و بهنگام بررسی 
در  جهانی  دهکده  تحقق  به  اشاره  با  وی  است.  شده 
برابر  در  را  فرصتی  موضوع  این  کرد:  بیان  دنیا  سطح 
نکنیم  استفاده  درستی  به  آن  از  اگر  و  داده  قرار  همه 
پشتیبانی  و  حمایت  از  وی  شود.  می  تهدید  به  تبدیل 

و  کرد  تقدیر  عمومی  روابط  جایگاه  از  دریغ  بی  های 
ادامه داد: بسیاری از روش هایی که در روابط عمومی 
ایده  از  گرفته  نشات  شود  می  اجرا  کرمان  استانداری 
های استاندار کرمان است. عظیمی زاده با بیان این که 
مشکالت روابط عمومی ها در 2 سطح مدیران دستگاه ها 
و مدیران روابط عمومی ها شناسایی شده است گفت: 
داشته  عمومی  روابط  از  درستی  درک  مدیران  اگر 
اصحاب  و  شده  برقرار  جامعه  با  خوبی  ارتباط  باشند، 

رسانه نیز راضی خواهند بود. 
بدون  و  تعارف  بدون  عمومی  روابط  کرد:  اظهار  وی 
بزرگنمایی چشم، گوش، آئینه تمام نما و وکیل مدافع 
هر دستگاه است و باید جایگاه آن به درستی مورد توجه 
قرار گیرد. وی بر تجهیز مدیران روابط عمومی به سواد 
رسانه ای تاکید و عنوان کرد: با تحقق این امر بسیاری 

از مشکالت در عرصه اطالع رسانی برطرف می شود. 
مهندس عظیمی زاده گفت: باید افراد عاشق، پرتالش و 
فعال را در روابط عمومی به کار گرفته و در این مسیر 
کنیم.  مهیا  واحدها  این  برای  نیز  را  نیاز  مورد  امکانات 
وی افزود: تامین نیروی انسانی برای روابط عمومی ها 
نیز یک ضرورت است زیرا در برخی موارد یک فرد با 

چندین مسئولیت، کار روابط عمومی را نیز به عهده 
دارد. وی با تاکید بر این که وظیفه داریم که خدمات 
اظهار  کنیم  منعکس  مردم  به  را  دولت  در  شده  انجام 
نظر  مد  باید  نیز  مجازی  فضای  از  بهینه  استفاده  کرد: 
باشد زیرا این فضا یک رسانه گسترده است که مردم را 

به شهروند خبرنگار تبدیل کرده است.
ها  عمومی  روابط  در  آموزش  کرد:  خاطرنشان  وی 
باید جدی گرفت و در کنار آن روابط عمومی ها  را 
با  ارتباط  بر  او  کنند.  تنظیم  را  ها  رسانه  با  ارتباط  باید 
ها  دستگاه  گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  باالدستی  مدیران 
باید سامانه های پیامک و نیز سایت های خود را فعال 
کنند. عظیمی زاده بر سرعت در اطالع رسانی نیز تاکید 
را  اخبار  سرعت  با  و  لحظه  در  باید  داد:  ادامه  و  کرد 
کرد:  عنوان  وی  دهیم.  قرار  رسانه  اصحاب  اختیار  در 
خالقیت و نوآوری در روابط عمومی ها، تهیه بولتن و 
بایگانی طرح ها و اقدامات انجام شده در سازمان اسناد 
از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
فعال شده  روابط عمومی  زاده گفت: شورای  عظیمی 
است و مدیران در ایام نوروز باید ارتباط خود با مردم 

را تداوم بخشند.

انتصاب نماینده استاندار
 در كمیسیون دسترسی آزاد به اطالعات

دکتر سیدمحمد حسینی،  عضو هیأت 
مردمی  جبهه  مرکزی  شورای  رئیسه 

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  نیروهای 
شورای  نشست  چهارمین  برگزاری 
مرکزی این جبهه به تشریح جزئیات این جلسه 
پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه گزارشی از دیدارهای برخی از اعضای هیأت 
رئیسه با کاندیداها مطرح شد که گزارش مثبت و امیدبخشی بود و غالباً همراهی خود 
را اعالم کردند و از این که درمجمع ملی درمعرض آراء حاضران قرارگیرند، استقبال 

کردند. 
بیشترین آرا را  نفری که در مجمع اول  به 10  ادامه تصریح کرد:  دکترحسینی در 
داشته اند این فرصت داده می شود که برنامه ها و دیدگاه های خود را اعالم کنند 

و سپس رای گیری به عمل خواهد آمد تا 5 کاندیدای منتخب مشخص شوند.

با  سپاه  رتبه  عالی  های  مقام  آیا 
پرواز اختصاصی به سفر می روند و یا 
مثل همه مردم،با پروازهای عمومی به 

ماموریت و سفر می روند؟ 
جعفری  سرلشکر  فعلی  مشاور  جواب 
سوال  این  به  سپاه  سابق  معاون  و 

در  خنده  با  سپاه  کل  فرمانده  مشاور  فر  مقدم  حمیدرضا  سردار  است.   خواندنی 
بلیط عمومی هم گاهی اوقات ساعت ها  این خصوص می گوید:  ما برای گرفتن 
فرماندهان  داد: همه  ادامه  برسیم.وی  ماموریت  به  تا سروقت  سرگردان می شویم 
عالی رتبه سپاه از جمله فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی قدس سپاه با پرواز های 

عمومی و در میان مردم سفر می کنند و این یک اتفاق معمول در سپاه است.

قاسم سلیمانی با هواپیمای اختصاصی
 به سفر می رود؟

دیدار هیات رییسه جمنا
 با كاندیداهای ریاست جمهوری
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اجرای 90 پروژه
 در شهر كرمان

هم اکنون،  گفت:  کرمان  شهردار 
شهر  در  عمرانی  پروژه ی   90
اجراست.  دست  در  کرمان 
اسالمی  نشست عمومی شورای  در  بابایی  علی  مهندس 
و  اعضای شورا  و سایر  با حضور رییس  شهر کرمان که 
معاونانش  و  مرکز کرمان  هم چنین مدیرکل صداوسیما 
توسط  گسترده  عمرانی  فعالیت های  به  شد،  برگزار 
شهرداری اشاره کرد و گفت: در شهر کرمان با 13 هزار 
شهرداری  کم،  جمعیتی  سرانه ی  و  مساحت  مترمربع 
بیاید.  به چشم مردم  تا  ارایه کند،  باید آن قدر خدمت 
انجام  شهرداری  توسط  که  کارهایی  تمام  افزود:  وی 
می شود، براساس مصوبات شورای اسالمی شهر و حاصل 

هم اندیشی اعضای شوراست.
و کم بود  اقتصادی  مشکالت  به  اشاره  با  شهردار کرمان 
زیادی  مشکالت  علی رغم  گفت:  شهرداری  در  منابع 
جمله  از  بوده ایم،  روبه رو  آن  با  دوره  این  در  که 

شورا  اعضای  هم اندیشی  و  کمک  با  اقتصادی؛  رکود 
پروژه های  و  تعریف  جدید  مالی  منابع  کرده ایم  سعی 
مختلف را اجرا کنیم. مهندس بابایی به انعکاس اقدامات 
اشاره کرد و گفت: حضور  نیز  از صداوسیما  شهرداری 
در برنامه هایی ازجمله »میکروفن صبح«، »کرمان سالم« 
و برنامه های شبانگاهی که به مسایل مختلف شهری مثل 

ترافیک می پردازد، از آن جمله است.
شهردار کرمان با اشاره به استقالل مالی شهرداری ها از 
مشارکت  با  باید  شهرداری  مالی  منابع  گفت:   62 سال 
شهروندان تأمین شود تا شهرداری بتواند خدمات ارایه 
خود  شهروندی  وظایف  به  مردم  اگر  بنابراین،  کند؛ 
شهرداری  نکنند،  مشارکت  شهرداری  با  و  نباشند  آگاه 
نمی تواند در اجرای پروژه ها و ارایه ی خدمات شهری 

موفق باشد.
بابایی بر نشست هم اندیشی مدیران شهری با مدیران و 
برگزاری  گفت:  و  کرد  تأکید  صداوسیما  برنامه سازان 
این نشست ها موجب می شود که مجریان و برنامه ریزان 
صداوسیما، از فعالیت ها و مشکالت شهرداری آگاه شوند؛ 
بنابراین، اگر فردی با صداوسیما تماس بگیرد، و مجری 
و یا پاسخ دهنده ی تلفن از مسایل آگاهی داشته باشند، 
بهتر می تواند به مردم پاسخ دهد. وی افزود: هم چنین 
به این دلیل که مردم بیش تر به رسانه و شهرداری اعتماد 

مشکالت  با  رابطه  در  که  تماس هایی  تمام  کنند، 
اولویت  در  را  می شود  گرفته  صداوسیما  با  شهری 

گذاشته ایم.
شهردار کرمان ادامه داد: این کار با شورا هم در حال 
انجام است و اگر شهروندی مشکلی را با شورای اسالمی 
و  ارایه خدمت  به  نسبت  بگذارد،  میان  در  شهر کرمان 
بیان کرد: در همین  بابایی  اقدام می کنیم.  رفع مشکل 
با  رابطه  در  شهر  اسالمی  شورای  مصوبات  تمام  راستا 
آسفالت، در دست اجراست.  وی هم چنین از همکاری 
صداوسیما  گفت:  و  کرد  تشکر  شهرداری  با  صداوسیما 
ازجمله  شهرداری  مختلف  برنامه های  در  تاکنون 
جشن ها و مراسم مختلف، همکاری خوبی با شهرداری 

داشته است.
شهردار کرمان افزود: در عید غدیر، برنامه ی 90 دقیقه ای 
پنج سیما پوشش داده شد؛ ضمن  از شبکه ی  شهرداری 
دقیقه ای درباره ی  برنامه ی 10  این که در هر هفته، دو 
فرهنگ شهروندی ساخته و پخش می شود که جای تشکر 
بیش تر  همکاری  بر  حال  عین  در  بابایی  مهندس  دارد. 
کرمان  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  با  صداوسیما 
تأکید کرد و گفت: اگر مردم با شهرداری بیگانه باشند، 
تالش  نمی دانند  خود  از  را  ما  که  مردمی  برای  هرچه 

کنیم، نتیجه ی مطلوبی نخواهد داشت.

انتخاب المان
 میدان آزادی

 از بین 90 اثربرگزیده
 

حضور  با  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  نشست 
رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

به گزارش کرمان شهرآن الین، در این نشست موضوع 
ادامه ی ساخت پل سیدی توسط پیمان کار فعلی، مورد 
بررسی قرار گرفت. شهردار کرمان در این باره با بیان 
این که 5 دهنه از پل سیدی آماده است، گفت: سه دهنه 
از پل سیدی در کارگاه ساخته شده که با تأمین مالی، 
با  بابایی  به محل حمل و نصب می شود. مهندس علی 
اسالمی  شورای  به  رابطه  این  در  که  نامه ای  به  اشاره 
شهر نوشته است، گفت: مقرر بوده پل سیدی در سال 
90 یک ساله ساخته شود، اما کار ساخت پل طوالنی و 
تا آبان 94 تمدید شده است. وی افزود: چون اعمال 
ماده 46 در رابطه با پیمان کار، سرعت پروژه را ُکندتر 
با  کار  شد  مقرر  پیمان کار  با  توافق  براساس  می کند، 

قیمت قبلی توسط پیمان کار ادامه پیدا کند.
پل  از  بخشی  بتن ریزی  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
ضمن  گرفته؛  انجام  گذشته  روز  دوسه  طی  سیدی، 
را  باقی مانده  دهنه  دو  داده  قول  پیمان کار  این که 
تمدید  خواستار  بابایی  کند.  نصب  آینده  سه ماه  طی 
سه ماهه ی قرارداد پیمان کار پل سیدی شد. در ادامه، 
قرارداد  تمدید  بر  مبنی  شورا  پیشنهاد  با  شورا  اعضای 
شد  مقرر  و  کردند  موافقت  سیدی  پل  پیمان کار 
داشته  دقیق  نظارت  پروژه  اجرای  بر  شهرداری 

باشد تا کار با سرعت بیش تری انجام شود و پروژه در 
موعد مقرر به بهره برداری برسد. هم چنین آسفالت معابر 
مورد  که  بود  دیگری  موضوع  فاینانس،  براساس  شهر 
بر  عالوه  شد  مقرر  رابطه  این  در  گرفت.  قرار  بررسی 
انجام 36 میلیارد تومان آسفالت معابر از طریق فاینانس 
نزدیک  به  توجه  با  نیز  سال جاری  در  آینده،  سال  در 
شدن به عید نوروز، به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیارد 
تومان، برخی معابر شهر کرمان از طریق ترک تشریفات 

توسط پیمان کار بخش خصوصی آسفالت شود.
شورای  عضو  پنجعلی زاده  محمدیاسین  ادامه،  در 
اسالمی شهر کرمان، قرارداد پروژه ی گود خشت مال ها 
گفت:  و  دانست  نامیمون  توافقی  را  پارس(  )صاروج 
اختیار  در  زمین  تومان  میلیارد   20 توافق،  این  در 
 300 زمین  قیمت  اکنون  اما  گرفته،  قرار  سرمایه گذار 
روی  اتفاقی  هنوز  این که  ضمن  است؛  تومان  میلیارد 
قرارداد  متأسفانه  افزود:  وی  است.  نیفتاده  زمین  این 
این پروژه به گونه ای منعقد شده که قابلیت به روز شدن 
ندارد. پنجعلی زاده با بیان این که در این پروژه، فقط 
هزار پارکینگ به شهر و شهرداری می رسد، به موضوع 
شهر  خانه ی  قیمت  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  خانه ی 
این که  عنوان  با  اما  است،  تومان  میلیارد   10 حداکثر 
فرش قرمز زیر پای سرمایه گذار پهن کردیم، باید زمین 
سرمایه گذار  به  را  شهر  مرکز  در  تومانی  میلیارد   300

عمانی بدهیم.
شهردار کرمان نیز در این خصوص با بیان این که برای 
هر پروژه، اقتضای زمانی و مکانی وجود دارد، گفت: 
بود  مانده  معطل  سال  چندین   خشت مال ها،  گودال 
این  تا  شدند  وارد  گروه  سه  گذشته،  سال های  طی  و 

پروژه را اجرا کنند، اما به نتیجه نرسید. 
گذشته،  سال  سی چهل  طی  افزود:  بابایی  مهندس 

استانداران و شهرداران وقت تالش می کردند کار 

در  که  برسد  سرانجام  به  مانده،  معطل  سال  سی چهل 
شورا،  مصوبات  براساس  و  سرمایه گذار  ورود  با  نهایت 
برای اجرای این پروژه چندین جلسه در ایران و عمان 

برگزار شد. 
گودال  زمین  قیمت  امروز  اگر  داد:  ادامه  وی 
خشت مال ها افزایش پیدا کرده، به دلیل این است که 

پروژه شکل گرفته است.
از  هکتار   2.7 این که  بیان  با  هم چنین  کرمان  شهردار 
بوده  مسکن سازان  عمران  به شرکت  متعلق  زمین  این 
بقیه ی امالک هم تملک شده است، گفت: در این  و 
بود.  بزرگی  کار  که  شد  تملک  ملک   268 پروژه، 
مهندس بابایی به پیش رفت پروژه اشاره کرد و گفت: 
شده  حل  پروژه  زیرسطحی  آب های  مشکل  اکنون، 
است. وی افزود: دیوارها نیز تثبیت و زیرسازی انجام 
شده و سرمایه گذار اکنون در حال اجرای فونداسیون 
تن  هزار   15 از  هم چنین  داد:  ادامه  بابایی  است. 

اسکلت، 7 تن آماده شده است.
طی  گلبازخان  محور  این که  بیان  با  کرمان  شهردار 
بازگشایی  با  گفت:  می شود،  بازگشایی  آینده  هفته ی 
در  توحید،  میدان  شدن  پیاده راه  و  گلبازخان  محور 
محدوده ی این میدان و بازار، نیاز به پارکینگ داریم 

که در این مجموعه سه هزار پارکینگ تأمین می شود.
یک  شهر  مرکز  در  کنیم،  حوصله  اگر  افزود:  بابایی 
براساس  فرهنگی  و  تجاری  مترمربعی  مجموعه ی 180 
می تواند  که  داشت  خواهیم  ایرانی-اسالمی  الگوی 
به  ادامه،  در  کرمان  شهردار  کند.  متحول  را  منطقه 
اشاره  آزادی  میدان  المان  به  مربوط  اثر   90 ارسال 
کرد و گفت:  به زودی و با حضور داورانی از تهران، 
المان میدان آزادی از بین 90 اثر ارسال شده، انتخاب 

می شود.



پرسه در حوزه شهر و شهرسازی كرمان 



 افتتاح بوستان پدر 
در میالد امام علی)ع(

شهردار با اشاره به بهره برداری از بوستان پدر در خیابان شهدای کرمان 
)علیه السالم(  علی   حضرت  میالد  شب  با  هم زمان  بوستان  این  گفت: 
به طور رسمی افتتاح می شود. مهندس علی بابایی با بیان این که ساخت 
تا  بوستان   13 تعداد  این  از  گفت:  شد،  آغاز   95 سال  در   بوستان   20
عید نوروز افتتاح خواهد شد. مهندس علی بابایی افزود: این بوستان ها 
توسط نیروهای شهرداری کرمان ساخته شده اند که نمونه ی بارزی از 
اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. وی ادامه داد: پس از افتتاح بوستان 
شهردار  شد.  خواهد  افتتاح  جبلیه  بوستان  و  طبیعت  بوستان  حرکت، 
سفره ی  تعدادی  نوروز  عید  بهانه ی  به  کرد:  بیان  هم چنین  کرمان 

هفت سین در سطح شهر نصب می شود.

 مهندس علی بابایی در حاشیه  بازدید 
شهرداران محله از پارک ها و برخی 
پروژه های شهر کرمان با بیان این که 
ساخت پارک های سطح شهر ازجمله 
اقتصاد  بارز  نمونه ی  پدر،  پارک 
ایام  تا  پارک   13 در دست ساخت،  پارک   20 از  است، گفت:  مقاومتی 
نوروز به بهره برداری خواهد رسید. وی ادامه داد: پارک های سطح شهر 

با امکانات موجود و کم ترین هزینه در دست ساخت هستند.
و  کندرو  الین های  بین  جدول گذاری  از  هم چنین  کرمان  شهردار 
تندروی بزرگ راه شرقی خبر داد. مهندس بابایی با اشاره به ساخت 240 
سرویش بهداشتی در سطح شهر کرمان گفت: براساس جانمایی که انجام 
ساخت  در دست  بهداشتی  سرویس  کرمان  شهر  از  نقطه   40 در  گرفت، 
نگه داری  برای  ساخت  از  پس  بهداشتی  سرویس های  افزود:  وی  است. 
به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. شهردار کرمان با بیان این که هر 
چشمه سرویس بهداشتی ماهانه 260 هزار تومان هزینه دارد، گفت: دلیل 
نگه  داری مناسب و  به بخش خصوصی،  بهداشتی  واگذاری سرویس های 

نظافت سرویس های بهداشتی سطح شهر است. 

 مهندس بابایی هم چنین با تأکید بر سرمایه گذاری شهرداری کرمان در 
ورزش همگانی گفت: تاکنون، شش زمین والیبال ساحلی در شهر کرمان 

راه اندازی شده است.
نیز گفت: مرمت پشت بام  باغ لـله  شهردار کرمان درباره ی مرمت حمام 

این حمام تاکنون، 90 درصد و داخل حمام 60 درصد پیش رفت دارد.
شهردار منطقه یک نیز در این بازدید گفت: در سطح منطقه یک 15 هکتار 
زمین برای ایجاد بوستان و فضای سبز طراحی شده است. مهندس علی 
گرفته  انجام  کارشناسان  توسط  پارک ها  این که طراحی  بیان  با  سعیدی 
است، گفت: هم چنین برای بررسی طراحی پارک های این منطقه، چهار 
جلسه با اساتید دانشگاه داشتیم. وی درباره ی پارک گنبد جبلیه نیز گفت: 

این پارک به مساحت 38 هزار مترمربع در دست ساخت است.

وبگاه  فراخوان مسابقه 

 »شهر« یاد آزادی كرمان
 

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطالعات شهرداری کرمان از راه اندازی 
سایت فراخوان مسابقه ی آزاد بین المللی طرح »شهر« یاد آزادی کرمان خبر 

داد.  مهندس عرب نژاد با بیان این که این وبگاه به درخواست معاونت معماری 
و شهرسازی شهرداری جهت برگزاری مسابقه ی یادمان میدان آزادی کرمان 
راه اندازی شده است، افزود: عالقه مندانی که قصد ثبت نام و شرکت در این 

فراخوان را دارند، می توانند به وبگاه زیر مراجعه نمایند:  
 www.shahryad.kermancity.ir

 مسابقه ی طراحی
 یادمان میدان آزادی

کرمان،  شهردار  شهرسازی  و  معماری  معاون 
بافت  و  یادمان  طراحی  مسابقه ی  برگزاری  از 
محسن  مهندس  داد.  خبر  آزادی  میدان  شهری 
وسط  شهرِی  المان  طراحی  گفت:  پوراسماعیلی 
سامان دهی  و  به سازی  و هم چنین  آزادی  میدان 

معابر شهری منتهی به میدان 
گذاشته  مسابقه  به  آزادی، 
معماری  معاون  است.  شده 
و شهرسازی شهردار کرمان 
در  شرکت کنندگان  افزود: 
المان  طراحِی  مسابقه،  این 

شهری وسط میدان آزادی را با رعایت مالحظات 
ویژه ی  شرایط  هم چنین  و  کرمان  شهر  اقلیمی 
ترافیکی میدان آزادی، به معرض قضاوت جمعی 
از معماران و شهرسازان برگزیده ی کشور خواهند 

گذاشت.

برای کسب اطالعات  ادامه داد: عالقه مندان  وی 
شهرداری  سایت  به  می توانند  ثبت نام  و  بیش تر 

کرمان به پیوند زیر مراجعه کنند:
www.kermancity.kr.ir 

ساخت 20 بوستان جدید
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طرح راهبردی 
زیباسازی كرمان

شورای  نشست  اولین 
با  شهرداری  زیباسازی 
شهردارکرمان،  حضور 
شهر،  شورای  نماینده 
مناطق  شهرداران 
محل  در  کرمان  شهر  به نام  هنرمندان  و  چهارگانه 
شد  مقرر  نشست  این  در  شد.  برگزار  شهردار  دفتر 
با  مطابق  و  نیاز  براساس  المان ها،  جانمایی  و  ساخت 
فضا و محدوده ی شهری باشد و در طراحی آن ها، از 
توانمندی و استعداد هنرمندان استفاده شود. هم چنین 
راهبردی  طرح  به زودی  شد  مقرر  نشست  این  در 
برگزاری  روند  و  شده  آماده  کرمان  شهر  زیباسازی 
نقاشی های  و  طرح ها  ارایه ی  و  جشنواره ها  تمام 

دیواری بررسی و پس از تصویب، اجرا شوند.

اجرای نقاشی سه بعدی 
المان رویا و المان زندگی

 
در سومین جلسه شورای زیباسازی طرح نقاشی 
سه بعدی روی کِف ورودی پارک مادر و اِلمان 
رویا مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. در این 
شهرداران  کرمان،  شهردار  حضور  با  که  نشست 
و  هنرمندان  زیباسازی،  اداره  مدیر  مناطق، 
کارشناسان این شورا تشکیل شد، بر تمرکز تمام 
در  کرمان  شهر  زیبایی  به  مربوط  فعالیت های 

اداره زیباسازی شهرداری تأکید شد. 

در این نشست هم چنین اجرای نقاشی سه بعدی، 
اِلمان رویا و اِلمان زندگی در معابر شهر کرمان 
تأیید قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد  مورد 
هم راه  زاویه  تغییر  با  نیز  اجتماع  المان  طرح 
از اصالح طرح، دوباره مطرح شود.  بعد  و  شده 
المان  جانمایی  اعضا،  اکثریت  نظر  با  هم چنین 
زندگی در مکانی باز انجام می شود. گفتنی است؛ 
شورای تخصصی زیباسازی در ماه های اخیر در 
از  بهره گیری  با  تا  شد  تشکیل  کرمان  شهرداری 
آثار  دقیق،  کارشناسی  و  فن  متخصصان  نظرات 

هنری سنتی و مدرن در شهر خلق شود.

اجرا و نورپردازی نقاشی دیواری  
»آشتی با بافت كهن«

به سازی  سرپرست 
محیط  زیباسازی  و 
از  شهرداری 
کهن«  بافت  با  »آشتی  دیواری  نقاشی  نورپردازی 
رضا  مهندس  داد.  خبر  جمعه  امام  خیابان  در  واقع 
نقاشی های  نورپردازی  ادامه ی  در  گفت:  مهرابی 
دیواری تحت عنوان »شادی در کویر«، »چتری برای 
شهیدقرنی  خیابان  در  دوباره«  »رویش  و  سالمندان« 
نقاشی های  مجموعه   و  دی   9 غیرهم سطح  تقاطع  و 
اکنون  بافت کهن« در سطح شهر،  با  دیواری »آشتی 
از این نوع که چندی قبل در خیابان  نقاشی دیگری 
با  بود،  شده  اجرا  کرمانی  زهره  تقاطع  جمعه،  امام 
همکاری واحد خدمات نورپردازی شد. وی هم چنین 
از اجرای نقاشی دیواری دیگری با بافت کاه گل رنگی 
با  نوع »آشتی  از  متنوعی  با طرح  و  مصنوعی ضدآب 
بافت کهن« واقع در سه راه معلم خبر داد. مهرابی بیان 
بافت  با  دیواری  نقاشی  نمونه های  آن جاکه  از  کرد: 
کاه گل رنگی مصنوعی ضدآب، توسط یکی از اساتید 

بومی ابداع و در سطح شهر اجرا شده و مورد استقبال 
شهروندان گرامی قرار گرفته است؛، بر آن شدیم که 
با  و  شهر  دیگر  نقاط  از  بعضی  در  را  آن  پراکندگی 
طرح های متنوع تری ادامه دهیم؛ به همین منظور در 
تقاطع غیرهم سطح سه راه معلم، دور برگردان ورودی 
جاده تهران، نمونه ای از این اثر هنری به جرا درآمد 
به سازی و زیباسازی  نیز  به زودی محیط اطراف آن  و 
خواهد شد. وی افزود: نورپردازی این نقاشی دیواری 

نیز در دستور کار قرار دارد.

طرح جامع 
زیباسازی كرمان

هدف  با  زیباسازی  شورای  نشست  پنجمین   
بررسی طرح جامع زیباسازی شهر کرمان تشکیل 
طرح های  بررسی  بر  عالوه  نشست  این  در  شد. 
مناطق،  شهرداران  توسط  زیباسازی  پیشنهادی 
جامع  طرح  اجرای  برای  اساسی  راه کارهای 
سبز  فضای  طرح  هم چنین  شد.  ارائه  زیباسازی 
تخم مرغ  المان  و  پیروزی  المان  سیلو،  سه راه 
زیباسازی شهرداری  اعضای شورای  تایید  مورد 

سازمان  تشکیل  نشست  این  در  گرفت.  قرار 
نگاه  با  زیباسازی  طرح های  اجرای  زیباسازی، 
هنرمندان  اطالعاتی  بانک  تکمیل  هنرمندانه، 
نورپردازی شهر کرمان مورد  ادامه ی  و  کرمان 
در  است؛  گفتنی  گرفت.  قرار  تاکید  و  بررسی 
شهرداری،  زیباسازی  شورای  نشست  پنجمین 
زیباسازی  جامع  و  راهبردی  طرح  شد  مقرر 
بررسی و در جلسه ی آینده  این شورا ارائه شود.

بهره برداری از پروژه 
 شهر شش دروازه 

پایان اجرای  از  معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان 
نمای سنتی پنج فاِز پروژه ی »شهر شش دروازه« میدان 
بیان  با  فرقانی  محمدرضا  مهندس  داد.  خبر  شهدا 
این که این پروژه برای ایام نوروز آماده بهره برداری 
خواهد بود، گفت: بنای سنتی فاز شش پروژه نیز 60 
درصد پیش رفت دارد. وی افزود: کف سازی فاز اول 
تا چهارم پروژه نیز به پایان رسیده است.  شایان ذکر 
به  شش دروازه،  شهر  پروژه ی  این  اجرای  در  است؛ 

ویژه  توجه  میدان  اطراف  شاخص  و  تاریخی  بناهای 
شده و اجرای طرح در راستای رونق این بناها انجام 

گرفته است.

نصب المان قاصدک
 در خیابان شهدا

شهردار منطقه چهار کرمان از نصب المان قاصدک
مهندس  داد.  خبر   42 کوچه ی  شهدا،  خیابان  در 
نیز  المان  این  نورپردازی  گفت:  نیک طبع  علی 
نصب  از  رسید.  وی هدف  پایان خواهد  به  به زودی 
المان های شهری را فضاسازی متنوع و ارتقای کیفی 
کرد:  بیان  و  دانست  میدان ها  و  معابر  زیباسازی  در 
زیباسازی چشم انداز شهری و ایجاد جلوه های بصری، 
از دیگر اهداف نصب المان در معابر و خیابان ها به شمار 

می رود.
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جریمه قطع درخت:
»حبس« 
پارک  سازمان  مدیرعامل 
ها و فضای سبز شهرداری 
براساس  گفت:  کرمان 
اسالمی  شورای  مصوبه ی 
جریمه ی  درختان،  قطع  یا  شاخه  بریدن  کرمان،  شهر 
ایمان سیف الهی  نقدی و حبس در پی دارد. مهندس 
یا  مسکونی  واحدهای  مالکان  از  برخی  این که  بیان  با 
صاحبان واحدهای تجاری، آگاهانه یا ناآگاهانه به قطع 
درختان اقدام می کنند، افزود: براساس قوانین مجلس 
و شورای شهر، این اقدام جریمه های سنگینی از نقدی 
موجب  را  درختان  هرس  وی  دارد.  پی  در  حبس  تا 
دانست  میوه دهی  و  گل دهی  رشد،  کنترل  و  تنظیم 
درختان،  اصولی  و  به موقع  هرس  کرد:  خاطرنشان  و 
موجب قوی شدن اسکلت درخت در سال های اولیه ی 

رشد می شود. مهندس سیف الهی با اشاره به ضروریات 
آموزش دیده ی  نیروهای  سوی  از  درختان  هرس 
سازمان پارک ها اظهار داشت: عملیات هرس درختان 
و درختچه های مختلف، متفاوت بوده و به طور اصولی 

انجام می شود.
شهرداری ها،  قوانین  طبق  است؛  ذکر  به  الزم 
جلوگیری  و  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  به منظور 
درخت  نوع  هر  قطع  درختان،  بی رویه ی  قطع  از 
میادین،  معابر،  در  طریق  هر  به  آن  نابودکردن  یا  و 
بزرگ راه ها، پارک ها، بوستان ها، باغ ها و نیز محل هایی 
که به تشخیص شورای اسالمی شهر، باغ شناخته شوند، 
در محدوده و حریم شهرها و بدون اجازه ی شهرداری 

و رعایت ضوابط مربوط، ممنوع است.

افزایش سرانه  فضای سبز 
شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
کار،  مهم ترین  آب،  بحران  شرایط  در  گفت:  کرمان 
حفظ سرانه ی فضای سبز موجود و گسترش منطقی آن 
است. مهندس بیان این که سرانه ی فضای سبز ایده آل 

در دنیا، 25 مترمربع است، خاطرنشان کرد: 

از  سبز  کمربند  ایجاد  با  کرمان  سبز  فضای  سرانه ی 
وی  است.  یافته  افزایش  مترمربع   18 به  مترمربع   10
و  آموزشی  گردشگری،  تفریحی،  بهره گیری  افزود: 
زیست محیطی از منظر زیبایی شهری و سالمت روان، 
شاخص هایی است که می توانند به سرانه ی فضای سبز 

معنا دهند. 
سیف الهی نگه داری فضای سبز را در حیطه ی وظایف 
سبز  فضای  کرد:  بیان  و  دانست  شهری  مدیریت 
خصوصی مثل منازل مسکونی و ادارات دولتی به دلیل 
فضای  سرانه ی  آن، جزء  به  شهروندان  دسترسی  عدم 
آن  نگه داری  و  مدیریت  و  نمی شود  محسوب  سبز 

به عهده ی شهرداری نیست.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز کرمان توسعه 
و نگه داری فضای سبز را نیازمند آب دانست و افزود: 
عاقالنه  و  می برد  رنج  بی آبی  از  سال هاست  کرمان 
نیست زندگی آیندگان را به خطر بیندازیم. وی با بیان 
این که اقلیم گرم و خشک کرمان یک واقعیت است، 
گفت: فضای سبز کرمان نسبت به شرایط اقلیمی و آب 

و هوایی آن مناسب و مطلوب است.

رییس جهاددانشگاهی  
گفت:  کرمان  استان 
کرمان  استاندار 
با معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور، و در  در پی جلسه ای 
نجات  برای  ملی  تشکیل کارگروه  و  احیاء  برنامه جامع  تدوین  برای  خواست موکد 
تاالب از رییس سازمان محیط زیست کشور، جهاددانشگاهی استان کرمان را به عنوان 
کشور  زیست  محیط  سازمان  به  تاالب  احیای  جامع  طرح  تدوین  و  پیگیری  مسئول 

معرفی کردند. 
مطالعات  برمبنای  هم  و  استان  باالدستی  اسناد  در  هم  گفت:  مقدس  کامیاب  دکتر 
صورت گرفته در قالب طرح آمایش استان، مسئله آب بعنوان چالش اصلی و یکی از 
عمده ترین موانع توسعه استان مطرح می باشد و البته این امر منحصر به استان کرمان 
و حتی منطقه جنوبشرق کشور نیست بلکه مسئله آب یک مسئله عمده ملی است.  وی 
اضافه کرد: یکی از پیامدهای مصیبت بار چالش آب، مرگ تدریجی تاالب جازموریان 
در سکوت و خاموشی طی دو دهه اخیر است که روزگاری نه چندان دور این تاالب 
بعنوان انبار علوفه کشور تلقی می شد و سرتاسر این تاالب بزرگ در وسعتی به میزان 
هزاران هکتار کیلومتر مربع را پوشش گیاهی و علوفه فرا گرفته بود و این در حالیست 
که اندکی قبل و با توجه به خشک شدن کامل این زیستگاه بزرگ طبیعی، مسابقات 

رالی اتومبیل رانی روی چهره سوخته و بیابانی این تاالب مرده برگزار گردید. 
دکتر کامیاب مقدس با بیان این که خشک شدن این تاالب آثار فاجعه بار متعددی 
برای استان، کشور و منطقه در برداشته است تصریح کرد: احیای تاالب جازموریان یک 
مسئله چند بعدی است که از مولفه های متعددی در زمینه های گوناگون برخوردار 
است که از جمله مسائل آن می توان به تعیین حقآبه تاالب اشاره کرد که بسیار مهم، 
فنی و دقیق است و بخش عمده ای از مطالعات احیای تاالب را تشکیل می دهد.  وی 
ادامه داد: مسئله ریزگردهای ناشی از خشک شدن تاالب و چگونگی مقابله با آنها در 

کوتاه مدت و میان مدت تا قبل از احیای تاالب نیز مبحث مهم دیگری است 

که باید به آن پرداخته شود.  رییس جهاددانشگاهی استان کرمان افزود: هم اکنون 
آمار گویای آن است که چیزی بالغ بر 25 درصد ریزگردهای منتشره در سطح کشور 
توسط جازموریان تولید می گردد که گستره انتشار آن عالوه بر بخش های مرکزی و 
شرقی کشور، کشورهای همسایه را نیز در بر می گیرد.  دکتر کامیاب مقدس با بیان این 
که مسئله تنوع زیستی، جانوری و گیاهی از دیگر جنبه های مهم احیای تاالب است، 
اظهار کرد: همچنین تاثیرات اقتصادی و اجتماعی خشک شدن تاالب بر سکونتگاه های 
پیرامون و تعیین معشیت های جایگزین و سازگار با محیط زیست ابعاد دیگری از این 
مسئله بسیار پیچیده است.  وی با بیان اینکه مقوله کشاورزی پایدار، افزایش راندمان 
آبیاری، آموزش و فرهنگ سازی و ده ها مسئله دیگر همگی از مواردی است که در 
این طرح عمیقا باید به آنها پرداخته شود تصریح کرد: جهاددانشگاهی بعنوان مسئول 
تدوین طرح احیای تاالب جازموریان به دنبال تهیه طرح مدیریت جامع و همه جانبه 
نگر برای احیای تاالب جازموریان می باشد و این مهم همواره مورد تاکید استاندار 

کرمان بوده است. 
بحث  زمان  چه  از  که  موضوع  این  توضیح  در  کرمان  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
ابراز کرد:  احیای تاالب جازموریان بصورت جدی در سطح ملی مطرح شده است 
همانگونه که بیان شد این تاالب بزرگ در طول چند دهه اخیر و خاموش و به دور از 
توجه جامعه و رسانه ها بتدریج مراحل زوال و مرگ تدریجی خود را طی نموده و 
مدتی است که برهوتی خشک تبدیل شده است.  کامیاب مقدس ادامه داد: آقای رزم 
حسینی استاندار کرمان از مدتی قبل و به دنبال بازدیدهای متعدد از منطقه بر اهمیت 
موضوع و لزوم احیای تاالب و طرح مسئله ملی اصرار ورزیدند و این امر باعث توجه 
در سطح ملی و حتی بین المللی به این رخداد مصیبت بار و فراهم شدن زمینه برای 
چاره اندیش جهت احیای تاالب شده است.  وی ادامه داد: استاندار کرمان در پی 
جلسه ای با معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور، و در خواست 
موکد برای تدوین برنامه جامع احیا و تشکیل کارگروه ملی برای نجات تاالب از رییس 
سازمان محیط زیست کشور، جهاددانشگاهی استان کرمان را بعنوان مسئول پیگیری 
و  کردند  معرفی  زیست کشور  محیط  سازمان  به  تاالب  احیای  تدوین طرح جامع  و 

این مهم از سوی مدیریت ارشد استان به عهده محققان جهاددانشگاهی سپرده شد. 

جهاددانشگاهی كرمان 
مسئول تدوین طرح »احیای تاالب جازموریان«
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عملکرد قابل تقدیر
آقای  شهردار

 

نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، ریاست 
فتح اهلل مؤیدی نایب رییس و با حضور سایر اعضای 
فرهنگی اجتماعی  معاون  و  کرمان  شهردار  شورا، 
سیدمرتضی  حجت االسالم  شد.  برگزار  شهردار 
جامع  طرح  ارایه ی  به  نشست  این  در  حسینی 
رابطه  این  در  پرداخت.  کرمان  شهر  فرهنگی 
فرهنگی اجتماعی  راهبردی  برنامه ی  پیش نویس 
زمانی  بازه  برای  پنج فصل  در  شهرداری کرمان 

پنج ساله ارایه شد.
ربانی زاده  محمد  حجت االسالم  ادامه،  در 
اشاره  با  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  سخن گوی 
به بازدید اعضای شورا از برخی پروژه های شهری 
گفت: به عنوان یکی از اعضای شورا وظیفه ی  خود 
می دانم از زحمات مهندس بابایی شهردار کرمان 
قدردانی  شهر  مختلف  پروژه های  اجرای  برای 
کنم که علی رغم حجم باالی پروژه های عمرانی، 
از سایر پروژه ها ازجمله بازگشایی مسیرها و توسعه 
و گسترش فضای سبز غافل نمانده اند و هم اکنون 
اکوپارک،  طبیعت،  ازجمله  مطلوبی  پارک های 

پدر، هزار و گنبد جبلیه در دست ساخت است.
اجرای  روند  ُکندی  از  انتقاد  با  هم چنین  وی 
شورای  داشتیم  انتظار  تصریح:  خاتم  پروژه های 
پروژه های  برخی  از  بهره برداری  شاهد  چهارم 
لحظه  این  تا  اما  باشد،  غیرهم سطح  تقاطع های 
اسالمی  شورای  سخن گوی  است.  نیفتاده  اتفاق 
شهر کرمان در همین رابطه تأکید کرد: شهرداری 
خاتم  قرارگاه  به  نسبت  خود  تعهدات  به  کرمان 

عمل کرده است.
بیان  با  نیز  کرمان  شهردار  بابایی  علی  مهندس 
شورا  اقدمات  و  فعالیت ها  از  گزارشی  این که 

جلسه  چندین  گفت:  است،  آماده  شهرداری  و 
عملکرد  که  گزارش  این  داشتیم  درخواست 
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  مجموعه ی 
ارایه  شورا  عمومی  نشست  در  را  است  کرمان 
این  در  که  ارقامی  و  اعداد  افزود:  وی  کنیم. 
عالوه  و  است  دفاع  قابل  شده،  آورده  عملکرد 
که  کارهایی  شهرداری،  ذاتی  فعالیت های  بر 
راه اندازی  ازجمله  نکردیم  توجه  آن  به  سال ها 
گرم خانه ها انجام گرفته است. مهندس بابایی ادامه 
داد: توجه به آسیب های اجتماعی، ساخت اولین 
آب نمای موزیکال، دو میلیون مترمربع آسفالت و 

فرهنگ سرا  و  فرهنگ  خانه ی  هفت  راه اندازی 
قبل  سال های  فرهنگ سراهای  کل  معادل  که 
است، بازسازی اتوبوس ها و تاکسی ها و واگذاری 
برخی کارهای خدمات شهری به بخش خصوصی، 

ازجمله عملکرد یک ونیم سال اخیر است.
شورا  حقوقی  کمیسیون  رییس  جعفری  یوسف 
بابایی شهردار کرمان،  این که مهندس  بیان  با  نیز 
بیش تر از آن چه که اعضای شورا و شهروندان فکر 
می کردند و با دست خالی، کارها را پیش بردند، 
نبود،  غیرهم سطح  تقاطع  پروژه های  اگر  گفت: 
قطعأ فعالیت های بسیار بیش تری انجام می گرفت.

میلیارد   120 خاتم  قرارگاه  تاکنون،  افزود:  وی 
تومان پول گرفته که اگر این رقم در شهر هزینه 
می شد، اتفاقات قابل توجهی رخ می داد. جعفری 
در  خاتم  قرارگاه  عملکرد  از  گالیه  با  هم چنین 
بود  قرار  گفت:  غیرهم سطح  تقاطع های  اجرای 
محدوده ی دور میدان آزادی تا عید نوروز آزاد 
کامل  به طور  کار  این  می رسد  نظر  به  اما  شود، 

غیرهم سطح  تقاطع  افزود:  وی  نشود.  انجام 
به  نوروز  عید  تا  حداکثر  بود  قرار  نیز  ولی عصر 
اضافه  سرستون  دو  فقط  اما  برسد،  بهره برداری 
بارها گفته ایم  این که  بیان  با  شده است. جعفری 
گفت:  است،  این  از  بیش تر  خاتم  قرارگاه  توان 
علی رغم این که شهرداری به تعهدات خود عمل 
ُکند  پروژه ها  پیش رفت  روند  متأسفانه  اما  کرده، 

است.
رییس  و  شورا  نایب رییس  مؤیدی  فتح اهلل 
کمیسیون بودجه نیز با اشاره به بررسی بودجه ی 
سال آینده ی شهرداری کرمان در این کمیسیون 
 609 کرمان،  شهرداری  امسال  بودجه ی  گفت: 
آن  تومان  میلیارد   400 که  بوده  تومان  میلیارد 

محقق شده است.
وی افزود: با توجه به میزان تحقق بودجه در سال 
کرمان  شهرداری  آینده ی  سال  بودجه ی   ،95

616 میلیارد تومان تعیین شده است.
شهردار کرمان نیز با اشاره به تحقق 75 درصدی 
گفت:  کرمان  شهرداری  سال جاری  بودجه ی 
تحقق بودجه ی شهرداری کرمان در سال جاری 
داشته  افزایش  درصد   50 گذشته،  سال  به  نسبت 
از  گذشته  سال  افزود:  بابایی  مهندس  است. 
کرمان،  شهرداری  بودجه ی  تومان  میلیارد   368
240 میلیارد تومان محقق شد، اما امسال از 609 
میلیارد تومان محقق  میلیارد تومان بودجه، 400 

شده است.
در ادامه، سعید گیالنی عضو شورای اسالمی شهر 
بودجه ی  درصدی   20 افزایش  خواستار  کرمان، 
امسال  به  نسبت  کرمان  شهرداری  آینده ی  سال 

شد. 
علی منصوری دیگر عضو شورا نیز گفت: در سال 
95 علی رغم مشکالت مالی و رکود اقتصادی، 400 
میلیارد تومان از بودجه محقق شده که این رقم 
توجه  قابل   ،94 سال  بودجه ی  تحقق  به  نسبت 
سال  بودجه ی  می شود  پیشنهاد  بنابراین،  است؛ 
آینده نسبت به امسال حداقل 20 درصد افزایش 

داشته باشد.

 

تندیس چهره  برتر سال 95
برای شهردار كرمان

 

مهندس علی بابایی شهردار کرمان، بین شهرداران کالن شهرهای کشور، چهره ی برتر 
سال 95 شد. شهردار کرمان در چهارمین جشنواره  چهره ی سال صنعت ساختمان، 

به عنوان چهره ی برتر معرفی شد.
در هتل پارسیان استقالل تهران، ضمن اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی 
تندیس  شهروندی،  حقوق  و  حرفه ای  اخالق  زیست،  محیط  ایمنی،  محور،  سه  در 
بابایی  علی  مهندس  از  آیین  این  در  شد.  اهدا  ساختمان  امسال  برتر  چهره های 
شهردار کرمان نیز به عنوان چهره ی برتر سال صنعت ساختمان در دسته ی شهرداران 

کالن شهرها، تجلیل شد. 
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استاندار کرمان گفت: شوراها نهاد پایداری هستند که 
به منظور سرعت در مسیر پیشرفت تشکلیل شده اند ضمن 
این که باید از ابزار کارشناسی برای تصمیمات درست 
حسینی«شامگاه  رزم  مهندس»علیرضا  کنند.  استفاده 
اعضای  با  صمیمی  نشست  در  اسفندماه  یکم  یکشنبه 
می  خودمان  وظیفه  کرد:  اظهار  کرمان  شهر  شورای 
کرمان  شهر  به  توجه خوبی  استان  آبادانی  برای  دانیم 
به عنوان مرکز استان داشته باشیم. شاید آنطور که باید 
مردم طاقت روند اجرای پروژه ها را نداشته باشند اما 
اگر برای یک بار و یک دوره 6 ساله تحمل کنند، یک 
پیدا  شهرها  دیگر  به  نسبت  بهتری  چهره  کرمان  مقدار 

کند.
رزم حسینی تصریح کرد: کرمان از یک عقب افتادگی 
به هیچ  است که  این در حالی  است  برخوردار  کاری 
سطح  اما  نیستیم  قبلی  مسووالن  اقدامات  منکر  عنوان 
با  استاندار کرمان  اختالف در چهره شهر فاحش است. 
بیان این که پروژه های جدید شهر کرمان مورد اقبال 
همه و اعضای شورای شهر است و باید مزیت کارهایی 
گفت:  شود  بیان  مردم  برای  گیرد  می  صورت  که 
انقالبی مورد  نهاد  االنبیاء یک  قرارگاه سازندگی خاتم 
توسط  کشور  عمران  عمده  بخش  که  است  نظام  تایید 
این نهاد انجام می شود و امروز با حضور فرمانده سپاه 
600 هکتار زمین کشاورزی که با روش های نوین دنیا 
توانستیم  می  افزود:  وی  شد.  افتتاح  کرد،  خواهد  کار 
اگر جای  و  کنیم  اجرا  کرمان  در  بیشتری  های  پروژه 
اعضای شورای شهر بودم، اجازه می دادم این کارها به 

نام اعضای این دوره تمام شود.
رزم حسینی با تاکید بر این که باید چهره کرمان متفاوت 
شده و این قابلیت در شهر و استان کرمان وجود دارد 
رمز  کرد:  بیان  بپذیریم  مهاجر  های  استان  دیگر  از  که 
موفقیت هر ملت وحدت و همدلی است که خوشخبتانه 
در کرمان وحدت کم نظیری وجود دارد و ما از مسائل 
و حاشیه های سیاسی پرهیز می کنیم اما از حق مردم 

کوتاه نمی آییم. 
جدیدی  سبک  اداره  دنبال  ما  گفت:  کرمان  استاندار 
نهادهای  معتقدیم  و  هستیم  کرمان  استان  در  کشور  در 
اقتصاد مقاومتی می توانند کشور را نجات بدهند و اگر 
آنطور که کار پیش می رود و حمایت هایی را نهادینه 
وی  بود.  خواهیم  ها  استان  دیگر  برای  الگویی  کنیم، 
یعنی  هستیم.  گذشته  از  متفاوت  سبکی  دنبال  افزود: 
با  متوازن  توسعه  برای  استان  در  که  کارهایی  همین 
حضور موسسات غیردولتی دنبال می شود. رزم حسینی 
با تاکید بر استفاده از نظر کارشناسان تصریح کرد: باید 
بگذاریم.  احترام  قانون  به  و  شناخته  را  خود  جایگاه 
به ضرر مردم  انداختن در فضای مجازی   راه  جنجال 
استان  مدیریت  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار  است.  

عالقمند نیست چیزی را به کسی تحمیل کند و گفته ایم 
که دولت در خدمت توسعه و پشتیبان است و این تفکر 
را تا امروز دنبال کرده ایم، به پروژه متروی شهر کرمان 
و  برای کرمان  مترو یک فرصت  پروژه  و گفت:  اشاره 

شورای شهر چهارم بود که انجام نشد. 
در حالی که قرار نبود شورا اعتبار این پروژه را تامین 

شهر  شورای  اعضای  نظر  اختالف  درباره  وی  کند. 
گفت:  شهداء  میدان  تجاری  پروژه  زمینه  در  کرمان 
پروژه  که  کرده  اعالم  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه 
تجاری فرهنگی در میدان شهداء احداث و بورس نقره 
است  این  و سئول  ایجاد می کند  را در کرمان  کشور 
دارد؟ رزم  مردم  منافع  و  با چهره شهر  منافاتی  که چه 
اسالمی شهر کرمان  از سوی  حسینی ضمن درخواست 
لحظه  آخرین  تا  کاریشان  وظایف  نمودن  دنبال  برای 
مسئولیت و آغاز پروژه های جدید شهری، یادآورشد: 
زمانی که ایده مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان 
مطرح شد با مخالفت هایی روبرو شد اما پس از اجرا، 
امروز کرمان در بحث اقتصاد مقاومتی با حجم سرمایه 
استان  سایر  به  نسبت  تومانی  میلیارد  هزار   75 گذاری 

های کشور پیشروست.
میلیارد  هزار   400 بدهی  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
تومانی دولت به پیمانکاران و ادامه فعالیت های دولت، 
تصریح کرد: تفاهم نامه خط انتقال آب از عمان به فالت 
گذاری  سرمایه  حجم  با  گذشته  هفته  ایران  مرکزی 
هفت هزار میلیارد تومان منعقد شد لذا شورای اسالمی 

شهر نباید از تامین مالی پروژه ها هراس داشته باشد.
رزم حسینی با تاکید براین که مردم به کارنامه مسئولین 
و مدیران نگاه کرده و رای می دهند، خاطرنشان کرد: 
با تمرکز روی  انتخابات  برخی خیال می کنند نزدیک 
یک موضوع و جوسازی علیه آن می توانند رای جمع 
گفت:  وی  است.  فریبی  عوام  این  حالیکه  در  کنند، 
این  با  که  نمایند  توجه  روستا  شهر  اسالمی  شوراهای 
تحمیل  مردم  به  گزافی  های  هزینه  چه  ها  جوسازی 
می نمایند و چه دلیلی دارد که اختالفات داخلی برای 
به  توان  می  که  حالی  در  شود  صرف  مردم  ناامیدی 

وحدت و مودت بدون سیاسی کاری، خدمات را عمق 
بخشید.

استاندار کرمان با اشاره به این که پروژه های قرارگاه 
بندی  زمان  برنامه  طبق  االنبیاء)ص(  خاتم  سازندگی 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  از  است،  پیشروی  حال  در 
از پروژه های  تا نسبت برخی  کرمان درخواست نمود 
تکلیف  و  تعیین  را  است  قرارداد  فاقد  که  قرارگاه  این 

نماید.
کرمان  استان  در  دولت  براینکه  تاکید  با  حسینی  رزم 
نقش حاکمیتی خودش را با قدرت اعمال خواهد کرد، 
با  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  در  که  افرادی  افزود: 
اگر جرات  هستند،  مخالف  شهر  ای  توسعه  های  پروژه 
دارند مخالفتشان را به مردم اعالم نمایند تا مردم بدانند 
با افتخار اعالم کنند که در  با آنها هستند  و اگر موافق 
به  اشاره  با  وی  اند.  بوده  دخیل  مصوبه  این  تصویب 
کارهای  تا  نیست  عالقمند  کرمان  استانداری  تیم  اینکه 
انجام گرفته را به نام خود ثبت نماید، یادآورشد: بدنبال 
ایجاد دلخوری نیستیم بلکه برای توسعه و آبادانی استان 
بدنبال همدلی و همزبانی هستیم لذا برای مردم باید از 

خودخواهی ها گذشت.
مالحظه  هیچگونه  بدون  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
کاری می گویم که شرایط استان کرمان ویژه است و 
در صورتی که گذشت داشته باشید و محاسبات مادیات 
مقاومتی چگونه  اقتصاد  نهاد  نکنید، خواهید دید که  را 
حسینی  رزم  شود.  ساخته  دولت  پول  بدون  تواند  می 
حکم  و  است  مجبور  کرمان  شهر  که  این  به  اشاره  با 
کرمان  اگر  کرد:  تصریح  شود،  آباد  که  دارد  تاریخی 
آباد نشود، مکران بزرگ آباد نمی شود. وی با اشاره به 
اینکه شورای اسالمی شهر کرمان بیش از بودجه عمرانی 
خواهند  می  اگر  مردم  یادآورشد:  دارد،  پول  استان 
مدیریت  نحو  بهترین  به  عوارض  و  شده  آباد  شهرشان 
اسالمی  های  شورای  جدید  دوره  انتخابات  در  شود، 
شهر و روستا افراد متدین، متخصص و شایسته را انتخاب 

نمایند.
استاندار کرمان با اشاره به سابقه تولید نقره در کرمان و 
لزوم احیای این صنعت و احداث و راه اندازی بورس 
نقره با هزینه خصوصی و بدون بودجه شهرداری، گفت: 
پروژه  که  کرده  اعالم  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه 
تجاری فرهنگی در میدان شهداء احداث و بورس نقره 
کشور را در کرمان ایجاد می کند و سوال این است که 
چه منافاتی با چهره شهر و منافع مردم دارد که اعضای 
شورای شهر در این خصوص اختالف نظر دارند؟ رزم 
نظرات  معطل  را  مردم  نباید  که  براین  تاکید  با  حسینی 
شخصیمان کرد، افزود: ما مسئول کل استان هستیم و همه 

مردم را به یک چشم می بینیم.
شهرداری  شهرسازی  و  معماری  سابق  معاون  »زیوری« 
کرمان در این جلسه با اشاره به بحث های مطرح شده در 
زمینه تخریب خانه شهر کرمان گفت: ساختمان خانه شهر 
ارزش معماری و شهرسازی ندارد و شاید به لحاظ تاریخی 

و ذهنی برخی برای آن ارزش قائل باشند.
»محمدعلی توحیدی« فرماندار کرمان نیز در این جلسه با 
اشاره به دغدغه های مطرح شده در حوزه امنیت گفت: 
مسائل امنیتی شهر کرمان مورد توجه رییس شورای تامین 
استان است و به دقت مسائل بررسی و پیگیری می شود. 
وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر یک مورد کودک 
ربایی داشته ایم که در کمتر از 20 ساعت آدم رباها دستگیر 
اتباع  نفر  از 100 هزار  بیش  افزود: در شهری که  شدند، 
بیگانه حضور دارند، سرنخ خیلی از مسائل به اتباع بیگانه 

می رسد، اما مسائل مرتب رصد می شود.

پروژه مترو كرمان
فرصتی برای 

شورای شهر چهارم 
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ه  اهدی  ش   دان ش 

پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان 





 همراه با رونمایی از پنج اثر و
تشییع پیکر هجده شهید گمنام

           

برگزاری كنگره ادبیات پایداری

دلیل غربتشان اهل خاک بودن ماست
نه بی مزار شدن ها، نه بی پالكی ها

به آسمان كه رسیدند، رو به ما گفتند:
»زمین چقدر حقیر است آی خاكی ها« 

فاطمه  حضرت  شهادت  سوگواری  ایام  با  همزمان 
سراسری  كنگره  ششمین  افتتاحیه  ضمن  و  زهرا)س( 
در  ارزشمند  اثر  پنج  از  رونمایی  و  پایداری  ادبیات 
و یک شهید  گمنام  تشییع  هفده شهید  آیین  زمینه،  این 
شناسایی شده، دهم اسفند ماه 95، با حضور هیات رئیسه 
كنگره  ششمین  مهمانان  و  اعضا  باهنر،  شهید  دانشگاه 
استادان  كاركنان،  از  كثیری  جمع  و  پایداری  ادبیات 

و دانشجویان در محل تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر 
كرمان برگزار شد. 

سرود  اجرای  و  مجید  اهلل  كالم  از  چند  آیاتی  تالوت 
جمهوری اسالمی ایران زینت بخش آغازین جلسه بود. 
دكتر حسینخانی؛ مجری برنامه ضمن تقدیر از عزیزانی 
ادبیات  كنگره  گفت:  دارند،  شركت  مراسم  این  در  كه 
تجربه  را  فرد  به  منحصر  ویژگی  و  پایداری یک شرافت 
زهرا)س(  حضرت  سوگواری  ایام  با  امسال  كه  كند  می 
و تشییع و تدفین شهدای گرانقدر همزمان و همسو شده 

است. 
دفتر  سرپرست  حمزه؛  المسلمین  و  االسالم  حجت 
به  دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نهادنمایندگی 
نمایندگی از هیأت رئیسه دانشگاه  و همچنین دكتر طاهر؛ 
رئیس دانشگاه، ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، بیان 
استاد  و  پایداری  این  اكمل  و  اتم  مصداق  شهداء  كرد: 
 30 آیه  به  اشاره  با  وی  هستند.  پایداری  ادبیات  تمام 
سوره مباركه فصلت اظهار داشت: شهداء بودند كه وقتی 
انقالب و ارزش ها مورد هجمه قرار گرفت، حاضر شدند 

این  بماند؛  ایران سرافراز  تا  راه جان دهند  این  در 
درس بزرگ پایداری است و اگر از صدر اسالم تاكنون 
االسالم  حجت  شد.  نمی  حاصل  پیروزی  نبود،  پایداری 
درس  پایداری  و  استقامت  كه  این  بر  تأكید  با  حمزه 
كه  رهبری  معظم  مقام  گفته  به  اشاره  با  و  است  شهداء 
فرمودند رمز ماندگاری این بود كه ملت ما استقامت و 

پایداری كردند.  
دكتر احمد امیری خراسانی؛ دبیر ششمین كنگره ادبیات 
پایداری، نیز ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و بیان 
ادبیات  كنگره  ششمین  افتتاحیه  شاهد  امروز  كه  این 
ما  شهدای  پایداری  مجسمه های  گفت:  هستیم  پایداری 
بلند قامت، هجده پرستوی عاشق و  هستند، هجده سرو 
هجده مرد الهی كه همه چیز ما هستند و ما چه می دانیم 
كه به آنها چه گذشت تا ما اینجا باشیم.  این همه آرامش 
و آسایش و آزادگی مدیون تالش این عزیزان و صدها 
وی  دارند.  نهضت  این  در  ریشه  كه  است  دیگری  عزیز 
افزود: امنیت و آسایش امروز ما مرهون آنان و پایداری 
خانواده معظم آنهاست و امیدواریم بتوانیم امانت داران 
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 خوبی برای آنان باشیم.   

دبیر ششمین كنگره سراسری ادبیات پایداری بیان داشت: 
اوایل دهه هشتاد در بنیاد دفاع مقدس كرمان، انجمنی 
استان كرمان  ادبی دفاع مقدس  انجمن  با عنوان  ادبی 
برگزار  ای  كنگره  كه  شد  داده  پیشنهاد  و   گرفت  شکل 
شود تا دهلیز و كانالی برای نسل حاضر و گذشته ایجاد 
شود و جوانان با گذشته كشور بیشتر آشنا شوند. فکر این 
ما  ایران  ایجاد شد كه دیدیم  ما  كنگره زمانی در ذهن 
دریای عظیمی از ادب، معنویت، فرهنگ و تمدن را پشت 
سر گذاشته است كه شاید نسل امروز از آن بی اطالعند  
و  ما باید آنها را با این دریای عظیم آشنا كنیم.  دكتر 
از  بعد  كنگره  ششمین  كرد:  تصریح  خراسانی  امیری 
دوازده سال در شرایطی در حال برگزاری است كه در 
ابتدا باید مدیون حضرت حق و الطاف همیشگی حضرت 
دوست و بعد بركت خون شهدا و همدلی و همراهی همه 

كسانی كه تا امروز ما را همراهی كرده اند باشیم. 
دبیر ششمین كنگره سراسری ادبیات پایداری بیان كرد: 
ایران  بیاندازیم،  نگاهی  ایران  تاریخی  گذشته  به  اگر 
جرأت  به  و  است  ارزشمندی  و  گسترده  گذشته  دارای 
معرض  در  ایران  همانند  كشوری  هیچ  گفت،  می توان 
نبوده است،  انسانی  این همه هجمه ها و كشمکش های 
همانطور كه رهبر انقالب اسالمی گفته اند، جنگ در واقع 
یک گنج است و نسل امروز ما، حتی جوامع دانشگاهی از 
گذشته تاریخی ما اطالع چندانی ندارند و نمی دانند كه 
بر سر بزرگان و نیاكانشان چه گذشته است كه امروزه ما 
اینگونه مقاوم ایستاده ایم، بنابراین؛ هدف اصلی و نهایی 
این كنگره زدودن گرد و غبار از گوهرهای نابی است كه 

نیاكان ما را زنده نگه داشته است. 
وی یادآور شد: اولین كنگره سراسری ادبیات پایداری 
 5 و   4 كنگره  دومین   ،  1384 ماه  اسفند   18 و   17
اردیبهشت ماه 1387، سومین كنگره 11 و 12 اسفندماه 
1389 ،چهارمین كنگره 9 و 10 اسفندماه 1391، پنجمین 
همچنین  و  است  بوده   1393 اسفندماه   20 و   19 كنگره 
به برگزاری هفتمین كنگره در سال 97 نوید داد. دكتر  
امیری خراسانی  بیان كرد:  همه مقاالتی كه پذیرفته 

می شوند در مجموعه مقاالت به عنوان نامه پایداری به 
چاپ می رسند كه ما مقاالت كنگره اول را با عنوان نامه 
پایداری 1، كنگره دوم را با عنوان نامه پایداری 2 و الی 
آخر به چاپ رساندیم و اكنون در معرض استفاده عالقه 

مندان قرار دارد.
ارزش  و  آثار  حفظ  بنیاد  جانشین  فهمیده؛  محمد  امیر   
ارواح  به  سالم  و  درود  ضمن  كشور،  مقدس  دفاع  های 
حاضر،  فرهیختگان  به  همچنین  و  گمنام  شهدای  طیبه 
را  پایداری  ادبیات  سراسری  كنگره  ششمین  در  حضور 
سالم  پیام  حامل  بنده  كرد:  بیان  و  دانست  افتخار  مایه 
دفاع  های  ارزش  و  آثار  حفظ  بنیاد  محترم  رئیس  گرم 
و  فاطمیه  ایام  داشت  گرامی  ضمن  وی  هستم،  مقدس 
)س(  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  مناسبت  به  تسلیت 
تقدیر و تشکر خود را از تمام دست اندركاران این گنکره 
ادامه؛ حماسه 8 سال دفاع مقدس  نمود. وی در  اعالم 
اعضای  همه   اگر  كه  دانست  دانشگاهی  بزرگترین  را 
است.   كم  هم  باز  شوند  آن  عضو  دیگر  های  دانشگاه 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  با  كرد:  نشان  خاطر  فهمیده 
اسالمی در 22 بهمن 57 با وجود حاكمیت شرق و غرب 
بعد از یک سال و نیم بحث جنگ مطرح شد و با حمله ای 
همه جانبه به كشورمان در 31 شهریور 59 و مورد هجمه 
همان  مهرماه  اول  در  كشور  ارضی  تمامیت  دادن  قرار 
سال با سه سپاه مجهز، جوهره  انقالب اسالمی و موتور 
پیش برنده و نگه دارنده باید نمایان و پدیدار شد. وی 
با اشاره به نقش رهبری به عنوان فرمانده و هدایت گر 
در 8 سال دفاع مقدس گفت: حضرت امام خمینی )ره( 
اندیشه  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار  و  رهبر  عنوان  به 
دفاعی جدیدی را خلق كردند و در كشور تسّری دادند. 
و  رونمایی  افتتاحیه،  تاثیرگذار  های  برنامه  دیگر  از 
پخش نماهنگی با نام »آن بیست و سه مرد نبرد« درباره 
امور فرهنگی  نوشته مدیركل  نفر،  بیست وسه  كتاب آن 
با صدای  نماهنگ  این  بود.  دانشگاه، احمد یوسف زاده 
آهنگسازی  افتخاری،  علیرضا  كشور  نامدار  هنرمند 
عماد توحیدی، با شعر حامد حسینخانی و به گارگردانی 
مهدی جعفری به سرانجام رسیده است. در ادامه سخنان 

شهدای  درباره  نفر  سه  و  بیست  آن  كتاب  نویسنده 
گمنام، عواطف حاضران را برانگیخت.

 ،  5 پایداری  »نامه  اثر   5 از  آئین  این  در  است،  گفتنی 
جاری در كویر، نسیم پایداری، چشم اندازی به تحوالت 
باغ  های  الله  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  ادبی 
دانش، شرح حال شهدای دانشجوی دانشگاه« رونمائی 
شد. این مراسم معطر به پیکرهای 18 شهید تازه تفحص 
شده ای بود كه دیروز وارد استان شدند و بعد از مراسم 
افتتاحیه، پیکرهای مطهر در میان خیل عظیم دانشجویان 

از تاالر تا مسجد دانشگاه  تشییع شد.
ششمین  علمی  اجالس  اول  جلسه  است،  ذكر  شایسته 
اعضای  حضور  با  پایداری،  ادبیات  سراسری  كنگره 
هیأت رئیسه اول:)دكتر محمود مدبری-دكتر عباسعلی 
بهجت  زاده-دكتر  غالمحسین  نسب-دكتر  رستمی 
السادات حجازی( در تاالر اندیشه دانشگاه آغار به كار 
كرد و دكتر منوچهر اكبری – دكتر مهین پناهی- دكتر 
به  فرزانفر-  احمد  فراهانی-دكتر  واشقانی  ابراهیم 
ترتیب با موضوعات: مولفه های ادب رزم در ذهن و زبان 
سروده های  متنی  بررسی  و  خمینی)ره(-تحلیل  امام 
بررسی  مقدس-  دفاع  سال های  نخستین  در  انگیزشی 
نامه های شهدای دفاع مقدس- بررسی  فرم در وصیت 
بر سبک  آن  تأثیر  و  اقبال  اجتماعی  سیاسی  ای  اندیشه 
زندگی، به ایراد سخنرانی پرداختند. جلسه دوم اجالس 
علمی ششمین كنگره سراسری ادبیات پایداری، با حضور 
اعضای هیأت رئیسه اول: )دكتر محمدرضا صرفی-دكتر 
عنایت اهلل شریف پور-دكتر نجمه حسینی-دكتر مهین 
و  كرد  كار  به  آغار  دانشگاه  اندیشه  تاالر  در  پناهی( 
اكرمی  محمودرضا  مقدم-دكتر  داوودی  فریده  دكتر 
مهدوی  مصطفی  نسب-دكتر  جابری  نرگس  فر-دكتر 
های  نگاشته  خاطره  تحلیل  موضوعات:  با  ترتیب  به  آرا 
شاخصه های  منظر  از  هوایی  نیروی  شکاری  خلبانان 
مقدس-شعر  دفاع  شعر  تاریخی  پایداری-سیر  ادبیات 
هایی  متوسطه-جلوه  دوره  ادبیات  در  مقدس  دفاع 
ایراد  به  زیدالموشکی،  شهر  در  پایداری  ادبیات  از 

سخنرانی پرداختند.

تشییع هجده شهید گمنام
 در دانشگاه 

شهید باهنركرمان
 در آستانه ایام فاطمیه، همزمان با ششمین کنگره ادبیات 

پایداری، آئین استقبال و تشییع هجده شهید گمنام 

دفاع مقدس، 10 اسفند 95، با حضور گسترده و استقبال 
حماسی دانشگاهیان، و مسئوالن استانی، با شکوه هر چه 

تمامتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. 
تجلیل از شهدا و استقبال از پیکرهای مطهرشان کمترین 
این  افتخارآفرینی  و  ازخودگذشتگی  مقابل  در  کار 
مزار شهدای گمنام در  است و حضور  واال  انسان های 
دانشگاه را می توان گامی مهم در جهت گسترش ارتباط 

معنوی دانشگاهیان با شهدا دانست. 

قشرهای مختلف مردم، مسوالن کشوری و استانی و 
امروز در  از دانشجویان و استادان، صبح  جمع کثیری 
گمنام  شهدای  حسینیه  تا  دانشگاه  وحدت  تاالر  مسیر 
دانشگاه شهید باهنر، پیکرهای هجده شهید گمنام هشت 
سال دفاع مقدس را گل و گالب باران و با آرمان های 

شهدای واال مقام تجدید میثاق کردند. 
شایان ذکر است که حضور پر شور اساتید و دانشجویان 
دانشگاه در مراسم میزبانی از مهمانان واال مقام و عزیز، 

عظمت خاصی به مراسم داده بود.
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هنری  حوزه  رییس 
دو  تولید  از  کرمان 
هدف  با  هنری  اثر 
مجاهدت  پاسداشت 
حرم  مدافع  شهدای 

خبر داد. 
 حمدحسین ملکی با اشاره به تولید دو اثر هنری با هدف 
در  کرمان  استان  هنری  حوزه  هنرمندان  دین  ادای 
پاسداشت مجاهدت شهدای مدافع حرم گفت: همزمان 
حرم  مدافع  شهید  سردار  شهادت  سالگرد  دومین  با 
»محمدعلی اهلل دادی« از نماهنگ  »غیور در غربت« و 

تابلوی تذهیب »شهید حرم«  رونمایی می شود.
این که  به  اشاره  با  استان کرمان  رییس حوزه هنری 

»آوای  سرود  گروه  توسط  غربت«  در  »غیور  نماهنگ  
این  تولید  مدیر  افزود:  شده،  تولید  کرمان«  آسمانی 
اثر »مجتبی یداللهی«، آهنگ ساز »محمد انوراالسالم« 
و همچنین شعر این اثر نیز توسط »بانو عبداللهی نژاد« 
این  در  که  این  به  اشاره  با  وی  است.  شده  سروده 
نماهنگ به ابعاد شخصیتی سردار »محمدعلی اهلل دادی« 
پرداخته شده، عنوان کرد: ساخت این اثر طی دو ماه 
روز طول  دو  آن  فیلمبرداری  و  است  رسیده  انجام  به 
کشیده و همچنین تصویربرداری و کارگردانی این اثر 
میرزاده در موزه دفاع مقدس شهر کرمان  توسط علی 

صورت گرفته است.
حرم«،چهره  »شهید  تابلوی  در  که  این  بیان  با  ملکی 
شده،  کشیده  تصویر  به  دادی«  اهلل  »محمدعلی  سردار 
اظهار کرد: خلق این تابلو حدود سه ماه به طوالنجامیده 

به  اشاره  با  کرمان  استان  هنری  حوزه  رییس  است. 
تزیینی  همراه  به  اسلیمی  و  ختایی  نقوش  شدن  مزین 
تذهیب  اثر  این  کرد:  تصریح  تابلو،  در  مرغ  و  گل  از 
کاری شده در اندازه 50 در 70 سانتیمتر، توسط راحله 
کرمان  هنری  حوزه  تذهیب  خانه  اعضای  از  ساالری 
انجام شده است. وی ساخت و تولید چنین آثار فاخری 
ترویج  هدف  با  و  حقیقت  به  متعهد  هنر  راستای  در  را 
فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و همچین ارج نهادن به 
رشادت های شهدای جبهه مقاومت در قاب هنر دانست.

در  »غیور  نماهنگ  از  رونمایی  مراسم  است؛  گفتنی 
غربت« و تابلو تذهیب »شهید حرم« که به همت حوزه 
هنری استان کرمان تولید شده است همزمان با سالگرد 
برگزار  سیرجان  پاریز  در  »اهلل دادی«  شهید  شهادت 

خواهد شد.

ادای دین حوزه هنری به شهدا مدافع حرم

گرامیداشت اولین شهید
 انقالب اسالمی در كرمان

با حضور جمعی از مسوالن اجرایی ،مدیران دستگاهای 
دولتی و خانواده شهید،مراسم گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید محمد باقدرت جوپاری برگزار شد .در این مراسم 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  حضور  با  که 
کرمان ،مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران،مدیر کل 
جهاد کشاورزی استان  ، ریس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی  و خانواده شهید باقدرت  جوپاری برگزار شد، با 
اهدای شاخه های گل و نثار فاتحه ، یاد و خاطره اولین 

شهید انقالب اسالمی در کرمان گرامی داشته شد .
سخنانی  در  باقدرت  شهید  فرزند  مذکور،،  مراسم  در 
و   مردم   استقامت  و  همدلی  پایه  بر  انقالب  که  ،گفت 

رهبری هوشمندانه و مقتدرانه  امام خمینی )ره ( پایه 

امروز  که  افزود  .وی  رسید   پیروزی  به  و  شد  گذاری 
نیز رمز موفقیت در عرصه های جهانی ،همدلی و اتحاد 
احاد مردم بر محور والیت است که ایران اسالمی را در 

همه عرصه ها به موفقیت رهنمون  می سازد .
اجرای گروه سرود دانش اموزی و نواختن چند سرود 
انقالبی توسط گروه ارتش از جمله بخش  انگیز  خاطره 

های این مراسم بود .
فجر  دهه  هنری  و  فرهنگی  کمیته  از سوی  مراسم  این 
از  و  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
فجر  اهلل دهه  ایام  در  اداره کل  این  برنامه های  سری 

انقالب اسالمی تدارک دیده شده و برگزار گردید .
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مروری بر زندگینامه مهندس شهید عبدالمهدی مغفوری

روستای  در   1335 ماه  بهمن  پنجم  روز  در  مغفوري  عبدالمهدي 
خانواده  گشود.  جهان  به  دیده  کرمان  شهر  فرسنگی  سرآسیاب 
مخارج  و  خواند  می  روضه  مردم  دل  برای  پدرش  تنگدست 
زندگی را از پشت دار قالی بافی فراهم می کرد . عبد المهدی 
ابتدائی  تحصیالت  و  کرد  رشد  ای  خانواده  چنین  سایه  در 
او  دوران  این  در  آنچه   . برد  پایان  به  کرمان  در  را  متوسطه  و 
دینداری  به  پایبندیش  کرد  متمایز  ساالنش  و  همسن  دیگر  از  را 
بود. او بعد از کسب دیپلم ریاضی جهت ادامه تحصیل در رشته 
پایان  .با  گرفت  دیپلم  فوق  و  شد  کرمان  برق  انستیتو  وارد  برق 
تلخترین  و  بدترین  از  یکی  فرا خوانده شد.  سربازي  به  تحصیل 
برحسب  اوست.  سربازی  و  خدمت  دوره  شهید،  زندگی  دوران 
وظیفه در سال 1356 به خدمت سربازی می رود و با سپری کردن 
دوره آموزش خود در پادگان آموزش لشگرک تهران، به عنوان 
درجه دار در مخابرات در سمت متصدی تلفن شروع به کار می 
کند. به دلیل رفتار و روحیه تواضعی که داشت دوستان زیادی 
اعم از سرباز و درجه دار به خود جلب کرده و تحت تاثیر قرار 
ترک  به  که  است  کسانی  اولین  جزو  مغفوری  شهید  گیرند.  می 
امام خود  به دستور  و  پادگان همت می کند  از  فرار  و  خدمت 
مردم  فشرده  به صفوف  از ترک خدمت  و پس  لبیک می گوید 
انقالبی می پیوندد. وی در جریان انقالب و تظاهرات خیابانی با 
بچه های حزب الهی مرتب در حال فعالیت بود و به جمع آوری 
و تکثیر و پخش نوارهای حضرت امام می پرداخت. به دلیل فرار 
از خدمت سربازی رژیم حکم اعدام او را صادر کرده بود. بعد 
و  برگشت  پادگان  به  امام  دستور  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
نظام  از  را  پایان خدمت خود  نظام وظیفه، کارت  اتمام دوره  با 
جمهوری اسالمی دریافت کرد. بعد از بازگشت به کرمان در سال 
1358 فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود را در نهادهای انقالبی 
کرمان ادامه داد. از جمله این فعالیتها عضویت در ستاد نماز جمعه 
کرمان و پیشنهاد تدوین اساسنامه آن بود. ایشان پیش نویسی به 
این منظور تهیه کرد که مورد تایید و تصویب اعضای ستاد قرار 
دقیقًا  اساسنامه  این  هم  هنوز  سالها  گذشت  از  بعد  که  گیرد  می 

مورد استفاده قرار می گیرد

شهید مغفوری در خردادماه 1359 به سپاه پاسداران پیوست و پس از چندماه خدمت در حفاظت سپاه 
بدلیل کارایی و استعداد و لیاقت ایشان بعنوان مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران زرند منصوب گردید. 
بعد از آغاز جنگ ، تالشش برای حضور در میدانهای نبرد و سازماندهی نیروها در استان کرمان، از او چهره 
ای مخلص و دلپذیر ساخته بود . در موقعیت هاي گوناگون و در پست هاي مدیریتي به خوبي درخشید. 
در سال 1363 به فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان سیرجان منصوب گردید و در طول دو سال خدمت، 
تحوالت بسیار چشمگیری در سطح شهر سیرجان ایجاد نمود. او مدتی در کردستان بود . در سال 1364 در 
عملیات والفجر 8 بدلیل بمبارانهای شیمیایی دشمن بعثی از ناحیه کمر و پا بشدت مجروح می شود و در همین 
زمان مسئولیت واحد بسیج سپاه پاسداران استان کرمان را می پذیرد. حاج عبدالمهدی مغفوری در جبهه 
جنوب در منطقه دشت عباس با سمت مسئول تبلیغات لشگر 41 ثارا... مشغول فعالیت شد. در عملیات کربالی 
4 شهید مغفوری عالوه بر سخنرانی، کارهای ستادی و تجهیز نیروها و پشتیبانی و خدمت رسانی و هدایت 
آنها تا منطقه عملیاتی فعالیت های بسیار زیادی داشت. مسئولیت ایشان در این عملیات تجهیز و هدایت قایقها 
تا نزدیک منطقه عملیاتی کربالی 4 بود و از آنجا که این عملیات با سختی و دشواری روبرو شد مجبور به 
بازگشت به خرمشهر شدند و سرانجام در حالي که معاونت ستاد لشگر 41 ثاراهلل را بر عهده داشت در همین 

عملیات در اثر بمباران منطقه توسط هواپیماهای دشمن، ایشان به شهادت رسیدند.
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پرسه در حوزه فرهنگ و ادب كرمان 









هم زمان با مراسم بزرگ داشت مجتهد عالی قدر

 آیت اهلل میرزا محمدرضا مجتهدکرمانی؛

رونمایی از كتاب
باران تباران

آیین رونمایی از کتاب »باران تباران«، هم زمان 
عالم  و  عالی قدر  مجتهد  بزرگ داشت  مراسم  با 
مجتهدکرمانی،  محمدرضا  میرزا  آیت اهلل  مبارز، 
با حضور آیت اهلل جعفری، نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه کرمان، رزم حسینی، استاندار 
اقشار  و  روحانیان  مسئوالن،  از  جمعی  و  کرمان 

فرهنگی استان کرمان برگزار شد.
نماینده ولی  فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
در این آیین با بیان این که باید در زمان حیات 
علما و بزرگان، قدر آن ها را بیش تر بدانیم، گفت: 
آن ها  خدمات  از  باید  هم  حیات  از  بعد  البته 
تقدیر کرد. آیت اهلل سیدیحیی جعفری خاندان 
کرمانی  خانواده  های  مهم ترین  از  را  احمدی 
دانست و گفت: آیت اهلل میرزا محمدرضا مجتهد، 
کارهایی  از  و  کردند  تحصیل  اشرف  نجف  در 
که در زمان خودشان انجام دادند، معرفی حاج 
و  بزرگ  عالمی  به عنوان  صالحی،  علی اصغر 
برجسته بود. وی افزود: معتقدم اگر مرحوم شیخ 
علی اصغر صالحی نبود، روحانیت پا نمی گرفت و 

طلبه ای در کرمان پرورش نمی یافت.
رضاخان،  این که  بیان  با  جعفری  آیت اهلل 
کرده  تبدیل  گداخانه  به  را  معصومیه  مدرسه ی 

بود، گفت: اما شیخ علی اصغر 
صالحی، شهامت به خرج داد 
پرورش  برای  را  مدرسه  و 

طلبه راه اندازی کرد.
نماینده ولی  فقیه در استان و 
هم چنین  کرمان  جمعه  امام 
از  تجلیل  آیین  کرد:  بیان 
محمدرضا  میرزا  شخصیت 
زودتر  باید  کرمانی،  مجتهد 

انجام می گرفت.
استاندار کرمان نیز در این آیین گفت: امیدواریم 
عالی مقام  شخصیت  از  فن،  اهل  و  مورخان 
آیت اهلل میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی بگویند 
و همه ی کرمانیان عالوه بر ثروت های مادی که 

داریم، با افتخارات خود آشنا شوند. 
بیان  با  هم چنین  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
بزرگ داشتی  آینده،  سال  امیدواریم  این که 
باشکوه از خدمات چند دهه  آیت اهلل سیدیحیی 
جعفری، نماینده ولی فقیه در استان کرمان داشته 
و  قبل  آیت اهلل سدیحیی جعفری،  باشیم، گفت: 
وحدت  محور  کرمان  استان  در  انقالب  از  بعد 
بوده و هستند و باید از خدمات ایشان به صورت 

ویژه تجلیل کرد.
با  کتابی  تباران«،  »باران  است؛  ذکر  به  الزم 
موضوع بررسی زندگی، فعالیت ها و اسناد علمای 
آیت اهلل  محوریت  و  کرمان  احمدی  خاندان 
که  است  مجتهدکرمانی  محمدرضا  میرزا  حاج 
پژوهش گر  و  نویسنده  نیک پور،  مجید  توسط 

تألیف شده است.

پایدارِی«  »تاریخ  مجموعه ی  از  کتاب،  این 
حوزه ی  پایداری  مطالعات  و  فرهنگ  دفتر 
و  اسناد  مرکز  مشارکت  با  کرمان  استان  هنری 
کتاب خانه ی ملی منطقه ی جنوب شرق کشور در 
394 صفحه و شمارگان دو هزار نسخه با همکاری 

انتشارات »سوره ی مهر« منتشر شده است.
 

رونمایی از مهر نام و لوح
آیت اهلل میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی

 
هم چنین اسناد مربوط به پیشینه ی خاندان علمای 
ملی  کتاب خانه ی  و  اسناد  مرکز  به  احمدی 
اجتهادی  احکام  اساس  براین  شد.  اهدا  کرمان 
آیت اهلل  به  مربوط  دیگر  سند  و  برگ  دهه ها  و 
فرزند  توسط  کرمانی،  مجهتد  محمدرضا  میرزا 
و  اسناد  مرکز  به  کرمانی،  مظفر  عباس  مرحوم 

کتاب خانه ی ملی جنوب شرق کشور اهدا شد.
لوح منقش به مهر اسم آیت اهلل میرزا محمدرضا 

مجتهد کرمانی نیز در این مراسم رونمایی شد.

برگزاری »شِب مسعود احمدی« 
کرمان  در  مفرغ«  »شب های  از  برنامه  ششمین 
منطقه   روابط عمومی مس  مدیر  می شود.  برگزار 
کرمان با اعالم این خبر گفت: »شب های مفرغ« 
و  فرهنگ  اهالی  نکوداشت  ویژه برنامه ی  عنوان 
هنر استان کرمان است که برگزارِی آن از سال 
گذشته با هدف تکریم بزرگان فرهنگ و هنر این 

خطه آغاز شد.
برنامه  ششمین  داد:  ادامه  میرافضلی  سیدعلی 
عنوان  با  مفرغ«  »شب های  سلسله برنامه های  از 
این  نکوداشت  برای  احمدی«  مسعود  »شِب 
شاعر، نویسنده و ویراستار فرهیخته  کشور و استان 
این  در  هم چنین  افزود:  وی  می شود.  برگزار 
برنامه که با حضور اهل فرهنگ و ادبیات کرمان 
از  سجودی«  »فرزان  دکتر  بود،  خواهد  همراه 
زبان شناسی،  استاد  و  کشور  سرشناس  منتقدان 

به عنوان سخنران مهمان حضور خواهد داشت.
منطقه ی کرمان گفت:  روابط عمومی مس  مدیر 
ضمن  مفرغ«،  »شب های  سلسله برنامه های  در 
رشته های  شاخص  هنرمندان  از  تجلیل 

فرصت  هنری،  مختلف 
برای  مناسب  بستری  و 
ایده ها  سخنان،  طرح 
قشر  این  نظریات  و 
فرهیخته ی جامعه، فراهم 
میرافضلی  شد.  خواهد 
امیدواریم  کرد:  تصریح 
این  برگزاری  ره گذر  از 
بر  عالوه  بتوانیم  برنامه ها 
و  فرهنگ  اهل  تکریم 
جهت  در  اندیشه،  و  هنر 
مناسب  الگوهای  معرفی 

برداریم. گام  نوپا،  هنرجویان  و  جوانان  به 
ششمین شب از »شب های مفرغ« با عنوان »شِب 
از  جاری  بهمن ماه   15 جمعه  احمدی«  مسعود 
بازنشستگی  صندوق  آمفی تئاتر  در   17:30 ساعت 
بولوار  نشانِی:  به  ایران،  مس  صنایع  کارکنان 
هوانیروز  سه راه  به  نرسیده  اسالمی،  جمهوری 

برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ مسعود احمدی در سال 1322 در 
شهر کرمان به دنیا آمد. او بیش تر به عنوان شاعر، 
نویسنده و ویراستار شناخته شده است. این مدرس 

پیشین ادبیات و فلسفه، سال ها مسئول بخش ادبی 
و  »زنان«  توسعه«،  »فرهنگ  نو«،  »نگاه  مجالت 
غیره بوده و هم چنین ویراستاری انتشاراتی های 
»فکر روز« و »نشر همراه« را بر عهده داشته است. 
کرمان،  استان  و  کشور  برجسته ی  شاعر  این  از 
»دونده ی  است.  شده  منتشر  کتاب   15 تاکنون 
عصر«،  تند  شیب  »بر  مالقات«،  »قرار  خسته«، 
»برای بنفشه باید صبر کنی«، »دوسه ساعت عطر 
یاس«، »دارم به آخر خودم نزدیک می شوم« و 
انگشت های دست چپم« عنوان  »در زیر پوست 

تعدادی از مجموعه شعرهای اوست.
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مستند زندگی مهاجرانی که به دوبی رفتند:

 سرزمین هیچ کس
مهاجر  کارگران  زندگی 
»سرزمین  مستند  در 
کارگردانی  به  هیچ کس« 
سیدحمید  تهیه کنندگی  و 

میرحسینی روایت می شود.

سال ها پیش میلیون ها کارگر مهاجر از کشورهای جنوب 
وارد شهر دوبی  کار  پیدا کردن  امید  به  آفریقا  و  آسیا 
شده اند و هر کدام از این مهاجرت ها، قصه غریبی دارد 

که مستند »سرزمین هیچ کس« به آن پرداخته است.
تحقیقات و پژوهش های این مستند سینمایی، از تابستان 
سال 95 شروع شد و 6 دی ماه کار کلید خورد؛ ضمن 
این که روز تصویربرداری آن 14 روز به طول انجامید.

مستند »سرزمین هیچ کس« به زندگی چندین کارگر از 
سفر،  نحوه ی  می پردازد،  آفریقا  در  آسیایی  کشورهای 

زندگی و شرایط کاری آن ها را بررسی می کند، از 

مشکالت و احساسات آن ها می گوید و نحوه ی مهاجرت 
را بررسی می کند.

درباره   که  است  سه گانه ای  مجموعه ی  از  مستند  این 
و  تهیه  میرحسینی«  »سیدحمید  توسط  مهاجرت 
کارگردانی شده است. سوژه ی دو مستند قبلی نیز در 
سوییس و ترکیه روایت می شود. این مستند 70 دقیقه ای 
شیخ مظفری،  سمیرا  و  شده  ساخته  انگلیسی  زبان  به 
و  داشته  عهده  بر  را  آن  برنامه ریزی  و  تولید  مدیریت 

راحیل عبدالعلی زاده  نیز مجری طرح آن است.

رونمایی از کتاب:

 »خالصة االشعار 
)بخش کرمان و یزد(

و  یزد  )بخش  االشعار  کتاب»خالصة  از  رونمایی  نشست 
کرمان و نواحی آن(« در روز 18 اسفندماه95، با همکاری 
میراث  پژوهشی  مؤسسة  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
با  و  مفرغ  هنری  فرهنگی  مؤسسة  مشارکت  با  و  مکتوب 
حضور دکتر علی اشرف صادقی، استاد بازنشستة دانشگاه 
فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوستة  عضو  و  تهران 
دکتر محمود عابدی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
خوارزمی و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  استاد  مدبری،  محمود  دکتر 
مسرت،  انسانی، حسین  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  رئیس  و 
پژوهشگر و  میرافضلی،  پژوهشگر و کتابشناس و سیدعلی 
مصحح خالصة االشعار )بخش یزد و کرمان و نواحی آن( 

در تاالر اندیشه دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر  نشست  این  اول  سخنران 
به  بود که ضمن خوش آمد گویی  دانشگاه  اجتماعی  و 
دانشکده  رئیس  مدبری  دکتر  برادر  درگذشت  حضار، 
افزود: چند وقت  تسلیت گفت. دکتر بصیری  را  ادبیات 
به  کرمان   خاندان حکیمان  از  نسخه خطی  کتاب  پیش 
باستانی  استاد  مشورت  و  کمک  با  و  رسید  ایشان  دست 
پاریزی و دکتر نجمی و دیگر استادان اقدام به پژوهش 
گرفت  صورت  که  تالش هایی  با  و  کردند  آن  برروی 
چندی پیش به عنوان یک رساله دکترا ارائه شد. سپس 
گزارش مختصری از خاندان حکیمان کرمان و یزد ارائه 

بازنشستة  استاد  صادقی؛  اشرف  علی  دکتر  ادامه  در  داد. 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوستة  عضو  و  تهران  دانشگاه 
کتاب خالصه  مورد  در  و  پرداخت  به سخنرانی  فارسی، 
االشعار توضیحاتی بیان نمود. وی بیان کرد: در این کتاب 
شاعران شاخص و نامی وجود ندارد و شاخص ترین آنها 
وحشی بافقی است. اما این کتاب برای پژوهشگران جوان 
منبع بسیار خوبی است زیرا نشان دهنده زبان جامعه در 
آن دروه است و بخشی از اوضاع اجتماعی و ادبی آن 
با  از آن می توان  با استفاده  دوره را منعکس می  کند و 

فرهنگ و شعر آن زمان آشنایی بیشتری پیدا کرد.
دکتر محمود عابدی؛ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
خوارزمی و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
و  پاریزی  باستانی  دکتر  کرمان؛  ماندگار  چهره   ازدو 
شیخ علی حجتی یاد کرد و به معرفی خواجوی کرمانی 
او  آثار  اهمیت  و  خواجو  جایگاه  درباره  وی  پرداخت. 
خواجو  ترین  برجسته  از  که  وی  برد.  پیش  به  را  بحث 
شناسنان معاصر هست، گفت خواجو مخزن و منبع حافظ 
موسیقی  و  نقاشی  چون  هنرهایی  بر  او  اشراف  و  است 
او  های  منظومه  و  غزلها  به  نابی  سبکی  های  ویژگی 

بخشیده است.
دکتر  آثار   و  خدمات  معرفی  به  مدبری  دکتر  سپس 
کتاب؛  مصحح  و  مسرت  حسین  عابدی،  دکتر  صادقی، 
کرد  تاکید  و  کرد  تشکر  آنها  از  و  پرداخت  افضلی  میر 
که کتاب خالصه االشعار یکی از بزرگترین تذکره های 
فارسی است. وی فعالیت های موسسه  میراث مکتوب و 

دکتر ایرانی را بسیار تاثیرگذار و قابل تقدیر دانست.
در ادامه استاد حسین مسرت، پژوهشگر و کتابشناس ،  سید 
علی میرافضلی و دکتر ایرانی سخنرانی کردند و در پایان 

از کتاب خالصه االشعار رو نمایی گردید..

قیچی زدن اولین قالی  بافته شده 
 برای حرم حضرت امیرالمؤمنین )ع( 

فرماندار کرمان در سفر به گلباف با حضور در محل کارگاه قالی بافی عتبات عالیات، تارهای 
اولین قالی بافته شده توسط هنرمندان گلبافی را قیچی زد. توحیدی با قدردانی از کسانی که 
در این امر مشارکت کردند، در سخنانی کوتاه با تشریح شرایط کنونی عتبات عالیات و لزوم 
انجام دادن کارهای معنوی توسط مردم، گفت: شما عزیزان فقط با نیت خالصانه  این کار را 

انجام داده اید و به یقین اجر اخروی شما نزد خداوند سبحان محفوظ خواهد بود.  
حجه االسالم قطب الدینی، روحانی طرح هجرت گلباف در حاشیه ی این دیدار گفت: گلباف 
بافت 6 تخته قالی در ابعاد 4/30 در 3/20 متربرای حرم ملکوتی حضرت امیرامؤمنین)ع( را 
عهده دار شده است که کار اولین قالی بافته شده به اتمام رسیده و براساس برنامه ی پیش بینی 
شده کار 2 تخته قالی دیگر نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. وی تعداد قالی بافان این 
طرح را 15 نفر اعالم کرد و افزود: با این تعداد قالی باف، بافت هر قالی 8 ماه طول می کشد 

که سعی ما این است با بهترین کیفیت و در کم ترین زمان این قالی ها بافته شوند.
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کاریکاتور  و  گرافیکی  طنز  بین المللی  مسابقه  سومین 
مجدد  افتخارآفرینی  با  صلح،  موضوع  با  کلمبیا 
محمدصالح رزم حسینی، هنرمند جوان و موفق کرمانی 
و  منتخب  نفرات  بین المللی،  مسابقه   این  بود.   همراه 
برتر خود را اعالم کرد که در میان آثار  برتر، اثری از 
دیده  نیز  کرمانی  کارتونیست  رزم حسینی،  محمدصالح 

می شود. 
اثر ارسالی این هنرمند، موفق به دریافت جایزه از این 
نقش  و  به حضور  اثر خود،  در  رزم حسینی  شد.  مسابقه 
داعش در کم رنگ کردن روزبه روز امنیت و صلح اشاره 

کرده است.

متولد  رزم حسینی،  محمدصالح  که  است  ذکر  به  الزم 
جشنواره های  در  تاکنون  که  است  کرمان  در   1358
به دریافت جایزه شده  موفق  بین المللی  و  ملی  متعدد 
خارجی  و  داخلی  جشنواره های  کتاب  در  آثارش  یا 
تاکنون،  رزم حسینی  محمدصالح  است.   شده  منتشر 
کره  کرواسی،  چین،  ایتالیا،  مطرح  جشنواره های  در 
جنوبی، روسیه و ترکیه شرکت داشته و رتبه های برتر را 
صاحب شده و هم چنین دیپلم های افتخار متعددی در 
جشنواره های بین المللی کارتون از جمله جشنواره های 
ده ها  و  بلغارستان  کرواسی،  اوکراین،  جنوبی،  کره 

کشور دیگر کسب کرده است.

بزرگداشت هنرمند فقید 
»ایرج بسطامی«

فقید،  بزرگداشت هنرمند  برنامه  شامگاه 6 دی ماه 95، 
زنده یاد ایرج بسطامی در تاالر وحدت دانشگاه، همراه 

دیماه1382،  پنجم  زلزله  جانباختگان  خاطره  و  یاد  با 
برگزار شد. این برنامه فرهنگی و هنری به همت حوزه 
معاونت فرهنگی، اداره کل امور فرهنگی و کانون های 

فرهنگی دانشگاه، به ویژه کانون موسیقی اجرا شد. 
دانشگاه،  مسئوالن  حضور  با  که  بزرگداشت  این  در 
هنرمندان،  از  جمعی  بسطامی،  یاد  زنده  خانواده 
پیشکسوتان فرهنگ، هنراستان و دانشجویان همراه بود، 

از جمله سخنرانی، شعر خوانی  متنوعی  برنامه های 
استقبال گرم  با  و  و اجرای گروه های هنری اجرا شد 
برنامه های قابل توجه  دانشجویان روبرو شد. از جمله 
این بزرگداشت، اجرای شاگرد برجسته ایرج بسطامی؛ 
خواننده توانای کشور؛  مجید حسین خانی بود. گفتنی 
ست سرود دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز، با صدای این 

هنرمند اجرا و منتشر شد.

جایزه  مسابقه كلمبیا
 برای كارتونیست كرمانی

با تعامل دو اداره کل شمال و جنوب  تدوین می شود:

تهیه سند توسعه فرهنگی كرمان 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ؛مدیرکل  علیزاده  محمدرضا 
و  تعامل  با  فرهنگی  توسعه  سند  گفت:  کرمان  استان 
همکاری ادارات کل شمال و جنوب استان کرمان تهیه 
زیر  کل  ادارات  اندیشی  هم  نشست  در  وی  شود.  می 
مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، گفت: دستگاه 

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  زیرمجموعه  های 
زیادی  بسیار  ظرفیت  دارای  کرمان  جنوب  و  شمال 
هستند که با روحیه تعامل خدمات خوبی به منطقه ارایه 

می کنند.
علیزاده افزود: در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش 
گامی  مفید  محتوای  تولید  با  اجتماعی  های  آسیب 
که  این  بیان  با  وی  داریم.  می  بر  مسیر  این  در  خوب 
مرکز  از  مستقل  کرمان  عمومی جنوب  فرهنگ  شورای 
عملکرد  شورا  این  کرد:  بیان  شود  می  برگزار  استان 
خوبی داشته است و به همین علت مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان و دیگر مسئوالن به شورای 
فرهنگ عمومی کرمان که با حضور استاندار، امام جمعه 
به  شود  می  برگزار  کرمان  در  استان  مسئوالن  دیگر  و 
عنوان اعضا دعوت می شوند. وی ضمن تشکر از عملکرد 
جهادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
در زمینه برگزاری نمایشگاه کتاب جنوب کرمان و دیگر 

فعالیت های فرهنگی گفت: امیدواریم این حرکت 

جهادی فرهنگی ادامه داشته باشد تا شاهد اثرات خوب 
آن در منطقه جنوب کرمان باشیم.

استان  مساجد  کانون  دبیرخانه  ،مسئول  تکلو  ابدالی 
در  باید  مساجد  نشست گفت:  این  ادامه  در  نیز  کرمان  
زمان  در  و  باشند  مسوالن  و  مردم  های  فعالیت  مرکز 
جنگ تحمیلی این تجربه موفقت آمیز در مساجد ثابت 
شد. تکلو افزود: یکی از دغدغه های مهم مردم معیشت 
های  دوره  برگزاری  دلیل  همین  به  است،  اقتصاد  و 
کمک  مساجد  در  مردم  به  مقاومتی  اقتصاد  آموزشی 

خوبی است .
نشست هم اندیشی ادارات  زیر مجموعه وزارت فرهنگ 
با حضور مدیران کل ادارات فرهنگ  و ارشاد اسالمی، 
نهاد  کرمان،  استان  جنوب  و  شمال  اسالمی  ارشاد  و 
دبیرخانه  مسئوالن  کرمان،  استان  عمومی  های  کتابخانه 
و  کرمان  جنوب  و  شمال  مساجد  های  کانون  های 
اداره  نماینده سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی در 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان برگزار شد.
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تلفن گویای قصه گوی كرمان
 

نوجوانان،  و  فکری کودکان  پرورش  کانون  پیشنهاد  به 
از طریق  با گویش های محلی  ایرانی اسالمی  قصه های 
تلفن گویا برای کودکان و نوجوانان کرمانی با همکاری 

شرکت مخابرات کرمان روایت می شود.
 محسن روحی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان کرمان در جلسه ای با حضور معاون بازرگانی 
برای  را  آمادگی کانون  مخابرات کرمان  و کارشناسان 
اعالم  کرمان  در  قصه گویی  گویای  تلفن  راه اندازی 

کرد.
روحی، قصه گویی را یکی از فعالیت های کلیدی و اصلی 
کانون دانست و گفت: قصه گویی در کانون قدمتی 50 

ساله برابر با قدمت تاسیس این مجموعه را دارد.
با اشاره به این که قصه گویی یک فعالیت آموزشی  وی 
است که به صورت غیرمستقیم مفاهیم اخالقی و اسالمی را 
در قالب جذاب به کودکان و نوجوانان منتقل می کند، 

خاطرنشان کرد: پیوست این فعالیت جشنواره  بین المللی 
نیز  آن  دوره   نوزدهمین  که  است  در کشور  قصه گویی 
مربیان  بر  عالوه  و  می شود  برگزار  سال جاری  بهمن ماه 
کانون، قصه گویان بین المللی و عالقه مندان به این هنر 
کهن ایرانی نیز می توانند در این رقابت فرهنگی شرکت 

کنند.
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
یک  قصه گویی  گویای  تلفن  این که  بیان  با  کرمان 
نیز  این  از  پیش  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  حرکت 
در  کانون  مشارکت  افزود:  است،  شده  اجرا  کشور  در 
خواهد  به دنبال  را  متفاوتی  وجوه  طرح  این  اجرای 
داشت چراکه مربیان کانون خود تولیدکننده  محتوای 
قصه ها هستند. روحی بیان کرد: مربیان کانون عالوه بر 
بهره گیری از کتاب ها و قصه های موجود این توانایی را 
دارند تا بنا به خواسته و عالیق مخاطب قصه های را برای 

گروه های سنی 5 تا 17 سال تولید کنند.
دیرینه  سنت  رواج  کنار  در  ما  هدف  شد:  یادآور  وی 
است  محلی  گویش های  احیای  و  حفظ  قصه گویی، 
و  می شود  سپرده  فراموشی  به  امروز  نسل  بین  در  که 
این  تمایز  وجه  دیگر  محلی  گویش های  با  قصه گویی 

کرمان  کانون  مدیرکل  است.  آن  مشابه  موارد  با  طرح 
قصه گویی مناسبتی را از دیگر وجوه تمایز تلفن گویای 
قصه گویی در کرمان بیان کرد و گفت: کانون هم چنین 
آمادگی دارد قصه هایی را با مضمون مناسبت های ملی 
و مذهبی تولید و آماده کند تا در مناسبت های مختلف 

برای مخاطبان پخش شود.
بازرگانی  معاون  قوام  محمدی  حسین  حال،  همین  در 
شرکت مخابرات کرمان با استقبال از اجرای این طرح 
اظهار داشت: مخابرات نیز آمادگی دارد با بهره مندی از 
امکانات موجود برای راه اندازی تلفن گویای قصه گویی 
با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اقدام الزم 

را صورت دهد.

توسعه فعالیت های قرآنی

ششمین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های 
آیت  حضور  با  ماه95؛  26بهمن  کرمان،  استان  قرآنی 
استان کرمان،حجت  فقیه در  نماینده ولی  اهلل جعفری 
االسالم والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر  نهاد نمایندگی 
معاون  بصیری؛  دکتر  دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر قهاری؛ عضو هیات 
علمی و دبیر کارگروه، دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده 
کارشناس  پناه؛  قائم  آقای  ایران،  و  اسالم  فرهنگ 
عالی  آموزش  و  پژوهش  کارگروه  عضو  و  فرهنگی 

دفتر آیت  ها، در  اعضا کارگروه  دیگر  و  استان  قرآنی 
اهلل جعفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان کرمان، 

برگزار گردید. 
در این جلسه، دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی 
و  پژوهش  کارگروه  فعالیت های  تشریح  به  دانشگاه، 
گفت:  وی  پرداخت.  استان  قرآنی  عالی  آموزش 
یکی  و  است  فعال  93تاکنون  سال  از  کارگروه  این 
توانسته  که  بوده  قرآنی  کارگروه های  منظم ترین  از 
در  را  عالی  پژوهش های  و  طرح ها  اعضا،  همکاری  با 
برای  افزود:  بصیری  قرار دهد. دکتر  کار خود  دستور 
محقق شدن اهداف این کارگروه، حمایت های مادی و 
معنوی شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی 
استان، نیاز داریم. آیت اهلل جعفری؛ نماینده امام جمعه 

کرمان، از فعالیت های این کارگروه تشکر نمود و بیان 
کرد: توسعه فعالیت های قرآنی و به ویژه تدبّر و آموزش 
فعالیت های  عرصه  در  جامعه  امروز  ضرورت های  از 

قرآنی محسوب می شود.

جشنواره  بین المللی
 فیلم رشد در كرمان

 

فیلم های منتخب چهل وششمین جشنواره ی بین المللی 
فیلم رشد، از 14 تا 19 اسفند ماه جاری در استان کرمان 

نمایش داده می شود.
انسانی  نیروی  آموزش  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 
استان کرمان در مراسم  و پرورش  اداره کل آموزش 
منتخب  فیلم   40 گفت:  جشنواره  این  کار  به  آغاز 
شهرستان های  در  رشد  فیلم  بین المللی  جشنواره ی 

نرماشیر،  راور،  جیرفت،  کهنوج،  سیرجان،  رفسنجان، 
و  جنوب  رودبار  گنج،  قلعه  بم،  فهرج،  بافت،  زرند، 
از  نمایش داده می شود. حمیدرضا دعاگویی  عنبرآباد 
پرسابقه ترین  عنوان  به  رشد  فیلم  بین المللی  جشنواره 

جشنواره در حوزه سینما و هنر نام برد و افزود: امروزه 
بسته های  ارائه ی  بنیادین،  تحول  سند  راستای  در 
فیلم های  نمایش  که  گرفته  قرار  توجه  مورد  آموزشی 
باشند  داشته  آموزشی  مکمل  قابلیت  که  تاثیرگذار 
می توانند در کنار کتاب های درسی دانش آموزان در 

 
تربیت، مفید واقع شوند. وی خاطرنشان تعلیم و  روند 

کرد: بر اساس سند تحول بنیادین و نظام برنامه ی 
کنار  در  رسانه ها  سایر  از  استفاده  درسی  ملی  سند 
فرآیند  تسهیل  در  موثری  نقش  درسی  کتاب های 

یاددهی دارد.
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
جشنواره ی  گفت:  مراسم،  این  در  هم 
رخداد  بزرگ ترین  رشد،  فیلم  بین المللی 
است.  ایران  سینمای  تربیتی  و  آموزشی 
گیری  بهره  افزود:  محسن بیگی  محمد  دکتر 
و  آموزش  در  سینما  صنعت  توانایی های  از 
فرایند  پیش برد  در  آن  موثر  نقش  و  پرورش 
فرهنگ  توسعه ی  یادگیری،  و  یاددهی 
برنامه ی  فرآیند  در  آموزشی  فیلم  بکارگیری 
درسی، تنوع بخشی به محیط های یادگیری و 
تشویق هنرمندان، معلمان و دانش آموزان، از 

مهم ترین اهداف اکران فیلم های این جشنواره است.
حامد  کرمانی،  هنرمند  جوان  دو  از  مراسم  این  در 
که  مردی  فیلم  با  جشنواره  اول  برگزیده ی  سعادت، 
فسیل شد و مهسا حسینی برگزیده ی سوم بخش انیمیشن 

جشنواره، با فیلم تنگ ماهی، تقدیر شد.
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 تندیس زرین فیلم رشد
برای فیلمساز كرمانی

کارگردان  ساخته  شد‹  فسیل  که  ›مردی  مستند  فیلم 
کرمانی حامد سعادت تندیس زرین بهترین فیلم چهل 
و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد را کسب کرد.

فیلم   54 همراه  به  شد‹  فسیل  که  ›مردی  مستند  فیلم   
مسابقه  بخش  در  کشورها  سایر  و  ایران  از  دیگر  مستند 

بین الملل شرکت داشت.

این فیلم حاصل تالش دو ساله گروه سازنده است که 
کرمانی  مستعد  هنرمندان  از  فیلم  عوامل  تمامی  تقریبا 
هستند. جشنواره بین المللی فیلم رشد با 44 سال سابقه و 
37 دوره برگزاری، قدیمی ترین جشنواره فیلم در ایران 
است و محور اصلی جشنواره فیلم رشد به بررسی آثار 

علمی، آموزشی با نگاه به امور درسی اختصاص دارد.
حامد سعادت متولد 1362 در کرمان، فعالیت حرفه ای 
فیلمسازی را از سال 1387 آغاز کرد و تصویر برداری 
بلند،  و  مستند کوتاه  و  فیلم کوتاه داستانی  از 70  بیش 
کلیپ و تیزر و برنامه تلویزیونی در کارنامه این فیلمساز 

است.

اجرای نمایش نامه ی استاد ناظرزاده در كرمان

از »پنجره ای بر بادها« نگاه كن

بابک دقیقی گفت: نمایش »پنجره ای بر بادها« هرشب در 
تاالر همایون کرمان اجرا می  شود. کارگردان »پنجره ای 
بر بادها« ادامه داد: این نمایش، براساس نمایش نامه ای از 
فرهاد ناظرزاده کرمانی، چهره ی سرشناس عرصه ی تئاتر 
کشور برای اجرا آماده شده است.  وی افزود: نام استاد 
ناظرزاده، بی شک بخشی از تاریخ فرهنگ و نمایش این 
سرزمین است و کوشش های او در زمینه های گوناگون، او 
را در مقامی شایسته و غیرقابل کتمان  قرار داده و اجرای 
نمایش »پنجره ای بر بادها« هم، ادای دینی به ایشان است. 

دقیقی درباره  شیوه   اجرای نمایش »پنجره ای بر بادها« 
گفت: من در چند نمایش که در سال های گذشته اجرا 
شدند، به سراغ آثاری بدون دیالوگ رفته بودم که با تکیه 
بر بیان بدنی بازیگر، شکل می گرفتند؛ اما این نمایش هم 
مثل دوسه اثر نمایشی اخیرم، از جمله »رقص مادیان ها«، 
»روایت عاشقانه« و »ماه در پیراهن«، اثری دیالوگ محور 

است. 
یادشده  نمایش  بازیگران  استان درباره   تئاتر  این هنرمند 
گفت: حمید غیاث، بازیگر شناخته شده ی تئاتر و تلویزیون 
هنرهای  باتجربه ی  بانوان  از  خاندانی،  آزاده  و  کرمان 

نمایشی کرمان در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. 
دقیقی ادامه داد: هم چنین در این اثر نمایشی، مهدی ملکی 
و مجری  )مدیر  پدرام شیخ مظفری  )دستیار کارگردان(، 

میرزایی  محسن  صحنه(، 
محسن  تولید(،  )مدیر 
و  سعادت نصری)عکاس( 
)نور  منصوری  امیررضا 
همکاری  من  با  صدا(  و 

کرده اند. 
تولیدات  از  بادها«  بر  »پنجره ای  نمایش  است؛  گفتنی 
واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان کرمان است 
که اجرای آن از 16 اسفندماه آغاز شده و تا 27 اسفندماه 
ادامه خواهد داشت. این نمایش تا تاریخ یادشده، هرشب 
خیابان  نشانِی: کرمان،  به  همایون«  »تاالر  در  ساعت 19 
مجتمع  باغ ملی،  و  طهماسب آباد  چهارراه  بین  شریعتی، 

یادگاران صنعتی به روی صحنه می رود.

کتاب جدید »عادل فردوسی پور«: 

»هنر شفاف اندیشیدن« 
نام»هنر  به  فردوسی پور  عادل  جدید  کتاب 

شفاف اندیشیدن« در نمایشگاه کتاب عرضه می شود. 
ساله   چند  آثار  پرفروش ترین  از  یکی  که  کتاب  این 
و  فردی  زندگی  روان شناسی  حوزه ی  در  گذشته 
دارد.  نام   شفاف اندیشیدن«  »هنر  است،  مدیریت  
این  با  که  دوبلی «ست  »رولف  کتاب  این  نویسنده ی 
و  روان شناسی  آثار  پرفروش های  جدول  صدر  به  اثر 

مدیریت زندگی صعود کرد. 
عادل فردوسی پور که پیش از این کتاب »فوتبال علیه 
دشمن« را از »سایمون کوپر« را ترجمه و در نشرچشمه 

در  و  چشمه  با  هم  را  کتاب  این  بود،  کرده   منتشر 
ترجمه ی  در  می فرستد.  بازار  به  نمایشگاه  روزهای 
این کتاب دو مترجم جوان دیگر نیز با فردوسی پور 
توکلی  »بهزاد  و  کار کرده اند؛ »علی شهروزستوده« 

نیشابور«.
»هنر شفاف اندیشیدن« 335 صفحه حجم دارد و در 
به  فصول  از  کدام  هر  است.  شده   تدوین  فصل   99
یکی از معضالت همه گیر در حیطه ی زندگی فردی 
و اجتماعی اشخاص مربوط است و راه کارهایی برای 

برون رفت از آن. 
این اثر سومین کتاب فردوسی پور محسوب می شود. 
کتاب »فوتبال علیِه دشمن« تا کنون پنج بار تجدید 

چاپ شده است

معلم كرمانی
 رتبه  برتركشور

 
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
ستوده نیا«  »پروانه 
شهرستان  مدارس  معلم 
کسب  به  موفق  انار 
جشنواره ی  برتر  رتبه 
کشوری تجربیات برتر مدارس در حوزه  سنجش 

و ارزشیابی تحصیلی شد.
دکتر محمد محسن بیگی گفت: »پروانه ستوده نیا« 

انار  شهرستان  مدارس  معلم 
برتر  رتبه  کسب  به  موفق 
جشنواره  کشوری تجربیات برتر 
و  در حوزه ی سنجش  مدارس 
وی  شد.  تحصیلی  ارزشیابی 
کاربست  و  شناسایی  افزود: 
ارزشیابی  موفق  الگوهای 
توسعه  و  تحصیلی  پیش رفت 
توانمندی  دانش و  تقویت  و 
در  مدیران  و  معلمان  عمومی 
ارزشیابی  الگوهای  زمینه ی 

این  اهداف  ترین  مهم  از  را  تحصیلی  پیشرفت 
جشنواره برشمرد.

دکتر محسن بیگی گفت: طی آیینی در اردوگاه 

رئیس  و  وزیر  معاون  با حضور  تهران  باهنر  شهید 
و  آموزش  وزارت  ارزشیابی  و  سنجش  مرکز 
این  از  جاری  ماه  اسفند  پانزدهم  در  پرورش 

همکار فرهنگی تجلیل شد.
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باز روایی 

فاجعه  مسجد جامع كرمان

رییس حوزه  هنری استان کرمان از بازروایی بخش هایی از واقعه ی تاریخی فاجعه  
24 مهر ازجمله شهادت شهید بزرگوار محمد باقدرت جوپاری خبر داد.  محمدحسین 
ملکی در آیین آغاز تصویربرداری فیلم مستند بازسازی واقعه ی 24 مهر 57 گفت: در 
طول یک سال گذشته، کار مطالعات پیرامون واقعه ی 24 مهر 57 کرمان در حوزه ی 
هنری استان انجام گرفت و از امروز براساس مطالعات انجام گرفته، تصویربرداری و 
این که  بیان  با  استان کرمان  رییس حوزه  هنری  آغاز شد.  مهر  واقعه ی 24  بازسازی 
به تصویر کشیده  و  بازخوانی  با حواشی آن  مهر  واقعه ی 24  تمام  بود  قرار  ابتدا  در 
امکانات الزم در این پروژه، صرفأ  به دلیل کمبود منابع مالی و  شود، افزود: متأسفانه 



بخش هایی از واقعه ی 24 مهر کرمان که مرتبط با شهادت محمد باقدرت جوپاری 
است، به تصویر کشیده خواهد شد.  وی با مرور ویژگی های شخصیتی شهید باقدرت 
گفت: شهید باقدرت، از جوانان خوش نام و خدوم کرمانی بوده که در پیش از انقالب 
در کنار مرحوم آیت اهلل حقیقی و آیت اهلل صالحی، از بانیان مسجد شهدا در خیابان 

ابوذر بوده و در جریان واقعه ی 24 مهر در مسجد جامع کرمان، به شهادت می رسد. 
وی افزود: ایشان نخستین شهید استان کرمان در جریان مبارزات مردمی علیه رژیم 

ستم شاهی است که روایت است در صبح واقعه ی 24مهر با غسل شهادت از منزل 
خارج می شود در جریان حمله ی وحشیانه ی عوامل رژیم ستم شاهی به مسجد جامع، 
به شهادت می رسد. رییس حوزه هنری، شهید باقدرت جوپاری را از شهدای مظلوم 
انقالب اسالمی دانست که تاکنون کم تر پیرامون ابعاد شخصیت وی مطلبی بیان شده 
و ابراز امیدواری که روایت سینمایی شهادت وی بتواند در بازشناساندن شخصیت وی 

برای جوانان امروز مؤثر باشد.



انجمن  امنای  هیات  اعضای  همت  و  تالش  با   
تهران،  مقیم  های  کهنوجی  و  ها  جیرفتی 
پنجمین نشست این انجمن در تهران برگزار شد. 
دکتر علی اصغر رستمی ابو سعیدی، رئیس هیات 
خوش  ضمن  جلسه  ابتدای  در  انجمن،  امنای 
خصوص  در  حاضران  و  میهمانان  به  آمدگویی 
تاریخچه تشکیل این انجمن و همچنین اهداف 
توضیحاتی  انجمن  مدت  دراز  و  مدت  کوتاه 
و  تنگاتنگ همشهریان  بر همکاری  و  نمود  ارائه 

مجازی  فضای  و  وبگاه  طریق  از  انجمن 
انجمن تاکید کرد. 

ضمن  جلسه  این  در  هم  جیرفت  نماینده 
، لطف  بر وحدت شهرهای جنوبی  تاکید 
و  گذشته  در  چه  استانی،   دولتمردان 
و  ها  پتانسیل  به  توجه   با  را  در حال  چه 
ظرفیت جنوب، بسیار کم دانست و اظهار 
این  جبران  در جهت  که  کرد  امیدواری 
جانب  از  درخوری  اقدام  ها،  مهری  کم 

نشست جیرفتی ها
 و كهنوجی های مقیم تهران

دکتر اسالم نیک نفس دهقانی 
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کمالی  پذیرد،  انجام  استان  مرکز  در  مان  دوستان 
پور همچنین انتقال آب سرچشمه های هلیل را ظلمی 

مضاعف خواند و بر بازنگری این اقدام تاکید نمود. 
دیگر  مجلس  ادوار  نماینده  وزیری،  االسالم  حجه 
نماینده  حمزه،  دکتر  غیاب  در  جلسه  این  سخنران 
کهنوج بود، آقای وزیری هم دولتمردان فعلی استان 
را به رعایت انصاف و عدالت در توسعه متوازن سفارش 
کرد و گفت: استان کرمان همه اش به مثابه یک جسم 
و یک پیکر است و اگر فقط به یک  جنبه  آن توجه 

شود عدم توازن  و  تعادل پیش می آید و در چنین 
حالتی  دود این نامتوازن بودن  به چشم  همه جوانب 

دیگر نیز خواهد رفت. 
دیگر  مرعشی  سیدحسین  و  باهنر  محمدرضا  مهندس 
به  اذعان  ضمن  دو  هر  و  بودند  جلسه  این  سخنرانان 
قابلیت های کم نظیر جنوب کرمان، بر تالش مدیران 
جنوب به دور از هیاهوهای سیاسی، تاکید نموده و از  
به  پروژهای عمرانی جنوب،  به  ورود بخش خصوصی 

عنوان  گام نهایی در رونق  توسعه یاد نمودند.

در این جلسه همچنین توسط آقای دکتر علیرضا دلیری، 
معاونت توسعه مدیریت و منابع  معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، از خواهران زهکلوتی به خاطر کسب 
رتبه دو رقمی در کنکور سراسری، با اهداء لوح و کارت 
هدیه ده میلیون ریالی تقدیر به عمل آمد. دکتر مظفر 
نیز طی سخنانی  انجمن  امنای  از اعضای هیأت  نیکپور 
ضمن برشمردن مقام شاخص معلم، از علی اصغر گیالنی 
پور، معلم بازنشسته جیرفتی به عنوان یک سند افتخار  بر 

تارک جنوب استان یاد کرد و از ایشان تجلیل کرد.
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جشن  به  ماه«  »تولد  ویژه برنامه  هفدهمین 
باتجربه  نویسنده  کرمانی،  مرادی  هوشنگ  تولد 
از  هدف  یافت.  اختصاص  کشورمان  محبوب  و 
برگزاری برنامه »تولد ماه«، بزرگداشت هنرمندان 
پیشکسوت رشته های مختلف هنری است و این بار 
یکی از اهل ادبیات تقدیر شد که چون ستاره ای 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  آسمان  در  درخشان، 

ایران می درخشد.
در   1323 سال  متولد  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
روستای سیرچ استان کرمان است و نویسندگی را 
از جوانی با چاپ داستان در مطبوعات آغاز کرد. 
شما  شیرین،  مربای  مامان،  مهمان  مجید،  قصه های 
از کتاب هایی  تعدادی  ته خیار  و  نیستید  غریبه  که 
کرده  نشر  بازار  راهی  کرمانی  مرادی  که  هستند 

افتخارات  پیشکسوت جوایز و  نویسنده  این  است. 
جایزه  اندرسن،  جهانی  جایزه  قبیل  از  متعددی 
اتریش،  نوجوانان  و  کودکان   1994 سال  کتاب 
دوازدهمین  در  فیلمنامه  بهترین  بلورین  سیمرغ 
عنوان  ادب،  مهرگان  جایزه  فجر،  فیلم  جشنواره 
و جایزه خوزه  برگزیده کشور کاستاریکا  نویسنده 

مارتینی را در کارنامه اش دارد. 



سالگی   72 تولد  جشن  به  ماه  تولد  ویژه برنامه  هفدهمین 
اختصاص  پیشکسوت  نویسنده  کرمانی«،  مرادی  »هوشنگ 
سازمان  هنری  معاونت  همت  به  که  مراسم  این  در  داشت. 
دینی  هنرهای  موزه  در  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
امام علی)ع( برگزار شد، محمود صالحی، امیر عبدالحسینی، 
داریوش ارجمند، ایرج راد، کامبیز درمبخش، داوود فتحعلی 
میرزاعلیخانی،  ایرج  محجوبی،  حسین  ترابی،  حسین  بیگی، 
مسعود فروتن و... حضور داشتند. همچنین خانواده هوشنگ 

مرادی کرمانی او را در این مراسم همراهی کردند. 

جایگاه ویژه آثار اقتباسی از داستان های مرادی
 ایرج راد، هنرمند باسابقه تئاتر با بیان این که صحبت کردن 
درباره هوشنگ مرادی کرمانی یک کار سهل و ممتنع است، 
گفت: سخت است به خاطر این که ایشان شخصیتی باارزش، 
آقای  که  این  خاطر  به  است  آسان  و  دارد  جهانی  و  بزرگ 
باوقار و دور  و  اینقدر عزیز و دوست داشتنی  مرادی کرمانی 

و  هنرمندان  همه  به  را  کرمانی  مرادی  هوشنگ  تولد  من  است.  تکبر  نوع  هر  از 
فرهنگ دوستان این مملکت و به ادبای جهان کودک تبریک می گویم. وی اضافه 
کرد: هوشنگ مرادی کرمانی جایگاهی دارد به دلیل تحصیالتش در اداره هنرهای 
دراماتیک که زمینه هنر نمایش را از آنجا با خودش به همراه دارد. به همین دلیل در 

اکثر آثارش ما تحصیل در هنر نمایش را به ویژه در شخصیت 
پردازی های داستان هایش می بینیم. 

حتی جایی که بسیاری از شخصیت ها شکل و شمایل شخصیت 
را ندارند و در حقیقت تیپ هستند، ولی هرگز تنها تیپ نیستند 
و دارای شخصیت و خصوصیات قابل مالحظه ای هستند.  وی با 
اشاره به تبحر مرادی کرمانی در زمینه نوشتن نمایشنامه عنوان 
کرد: ارتباط من با ایشان به چند سال پیش مربوط می شود؛ یک 
نمایشنامه به نام »کبوتر توی کوزه« بود که می خواستم آن را 
کار کنم، ولی متاسفانه امکان آن فراهم نشد. ولی خیلی ها این 
نمایشنامه را کار کردند و با موفقیت های زیادی رو به رو شد. 
مرادی کرمانی سه نمایشنامه بیشتر ندارد و نمی دانم با این توان 
باال در این زمینه چرا اینقدر کم نمایشنامه نوشته است. گر چه 
آثارش به صورت های مختلف چه در سینما، چه در تلویزیون 
و شکل های مختلف همواره منبع اقتباس کارگردانان بزرگ 
بوده است و هر کدام از آنها جایگاه ویژه ای دارد. این بازیگر 

باتجربه ادامه داد: من انتظار داشتم خیلی از بزرگانی که در 
عرصه تصویر و کتاب کار می کنند و از آثار هوشنگ مرادی 

کرمانی بهره مند شدند، حتمًا در اینجا حضور پیدا می کردند.
 من یک بار دیگر تبریک می گویم، شخصیت بسیار بزرگی در 
اینجا حضور دارد که جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و 
حضورش در جشنواره های خارجی با عالقه مندان فراوانی رو 

به رو می شود. 

 مرادی کرمانی،  سنت اگزوپری سرزمین ماست
 داریوش ارجمند، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون یکی دیگر از 
سخنرانان این بزرگداشت بود. ارجمند با بیان اینکه در برنامه 
»طلوع ماه« با هوشنگ مرادی کرمانی هم صحبت بوده بیان 
کرد: در آن برنامه با اصرار آقای مرادی کرمانی را آوردیم و 
نزدیک به 90 دقیقه با ایشان گفت وگو کردیم و چیزی غیر از 
صداقت و درستی در او ندیدم. چیزی که در ایشان بسیار برای 
من باارزش است، شهرستانی بودن ایشان است. همه بزرگان ما 

شهرستانی هستند و از شهرهای کوچک و دهات برخاسته اند.
 وی اظهار کرد: آقای هوشنگ مرادی کرمانی به اعتقاد من سنت اگزوپری سرزمین 
ماست و شاید از او بزرگ تر باشد. همه دنیا ایشان را می شناسند، برای اینکه موفق شد 
به یک بخش از ادبیات ما که هرگز توجه نشد و هنوز هم نمی شود، توجه کند. ایشان 

ایستاده و فکر می کند باید برای بچه ها نوشت و ادبیات را به آنها شناساند.
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 با این که آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و حتی تلویزیون 
ما در این زمینه ها خیلی کم کاری می کنند. ارجمند ادامه داد: 
امتیاز دیگری که من در آقای مرادی کرمانی می بینم این است 
تیر و تخته سر  نویسندگانی که  نیست،  از طایفه روشنفکرها  که 
هم می کنند و بعد به عنوان هنر چه برای کودک و چه برای 
بزرگسال به خورد جامعه می دهند. آدم صادق و روراستی است، 

همین که در قصه هایش می بینید. 
بیان این که داستان های مرادی کرمانی  با  باتجربه  بازیگر  این 
عمق  و  تأویل  به  باید  و  نیست  می بینیم  که  ساده ای  شکل  در 
این قصه ها پی ببریم، تصریح کرد: از کارهای ایشان در سینما 
خیلی استفاده شد و مثل همه آثار ادبی که وقتی به سینما تبدیل 
مرادی  آقای  آثار  می ماند،  آنها  از  پوسته ای  یک  می شوند، 
کرمانی هم در اقتباس هیچ کس به آن عمق نرسید. وی افزود: 

به  بزرگ هم  این است که آدم های  یک لطف دیگر کارشان 
عجیبی  توفیق  این  و  می برند  لذت  آثارشان  از  بچه ها  اندازه 
است. در کارهایشان انتقادات تاریخی دقیقی صورت می گیرد، 
به عنوان مثال قصه های مجید را در نظر بگیرید؛ بهترین انتقاد به 
نظام آموزش و پرورش در این قصه به نمایش گذاشته می شود.

امثال مرادی کرمانی، کمتر از انگشتان دست
محمود صالحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری قلم روان را از 
ویژگی های آثار مرادی کرمانی دانست و گفت: مثل بعضی ها 
می گوید.  بداهه  را  قصه  ایشان  می سرایند،  بداهه  را  شعر  که 
چهار پنج تا موضوع به ایشان بدهید، شب این را قصه می کند 
و تحویل می دهد. سال گذشته هفته فرهنگی تهران در مسکو 
برگزار شد و یک روز به قصه اختصاص داشت و استاد مرادی 
کرمانی آنجا در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو قصه می گفت. 
این قصه گویی بسیار مورد استقبال قرار گرفت. وی افزود: قلم 
آقای مرادی کرمانی ساده و صمیمی است و برای همین بچه ها 

زود با داستان های ایشان انس می گیرند. حدود 17 جلد کتاب و 
بالغ بر 70 قصه نوشته اند و می دانید که کار برای کودک و نوجوان سخت است؛ چه در 
فیلم و سریال، چه در برنامه کودک و چه در قصه کودک. ما بزرگساالن برای تفریح 
داستان می خوانیم یا فیلم می بینیم، ولی بچه ها با قصه زندگی می کنند و تا ابد در ذهنشان 
می ماند. آقای مرادی کرمانی باید آینده بچه ها را با همین قصه ها بسازد و مسئولیت بسیار 

سختی است. 

صالحی تصریح کرد: امیدوارم در تراز ایشان زیاد داشته باشیم، 
روان نویس  طور  این  هم  دست  انگشتان  تعداد  به  االن  ولی 
برای کودک نداریم. کمترین وظیفه ما بود که از بزرگان هنر 
و فرهنگ تجلیل کنیم، تجلیل در زمان حیات شیرین و قشنگ 
است. برای معرفی این استاد عزیز به نسل جوان این مراسم را 
برگزار کردیم و امیدواریم مفید واقع شود و انشاهلل هر ماه چهره 

ماه شما را در این تولدها ببینیم. 
اگر نمی نوشتم، در تنهایی جان می دادم

در پایان، هوشنگ مرادی کرمانی روی صحنه رفت و با تشکر از 
حضور عالقه مندان به ادبیات در این مراسم، اظهار کرد: بارها در 
تولدها یا زمانی که خواستم راجع به خودم صحبت کنم، انواع و 
اقسام موضوعات به نظرم آمده و گفته ام. مثاًل یکی از این مطالب 
چیزی بود که خودم کشف کردم. یک گربه در تئاتر شهر بود که 
از بچگی آنجا بزرگ شده بود و کسانی که آنجا کار می کردند 
و  بزرگ شد  یواش یواش  گربه  بچه  این  می دادند.  غذا  آن  به 
تنها سرگرمی اش این بود که آخر نمایش وقتی همه می آمدند 

اینها می ایستاد  و به سمت تماشاگران تعظیم می کردند، این هم یواشکی می آمد کنار 
و می گفت چقدر مردم خوبی هستند که مرا تشویق می کنند. وی ادامه داد: یک جای 
دیگر گفتم من دقیقاً مثل بچه ای هستم که از باال رها شده ام وسط یک کویر؛ تنها، بی کس، 

گرسنه و آرزومند. خیلی سختی کشیدم تا وارد یک روستا شد،
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 در روستا برایش بزرگداشت گرفتند و هورا کشیدند، 
چرا  و  می نویسید  چه  برای  شما  پرسید،   او  از  کسی 
شما  هدف  و  کشیدید  سختی  نوشتن  برای  اینقدر 
چیست؟ او گفت من اگر نمی نوشتم و در این کویر 
در  نداشتم،  را  زندگی  امید  و  نمی کشیدم  سختی 
این  برای  من  می مردم.  سختی  و  تنهایی  و  بی کسی 
که زنده بمانم نوشتم، نه برای این که تشویق شوم و 

جایزه بگیرم.
این  در  خانواده اش  حضور  درباره  کرمانی  مرادی 
تحمل  مرا  که  ممنونم  خانواده ام  از  گفت:  جشن 
است  جایی  یک  گفتم  خانمم  به  بار  یک  می کنند. 
من  گفت  بیا.  حتمًا  کنند،  تشویق  مرا  می خواهند 
کیف  می زنند  کف  برایت  آنجا  می روی  می دانم 
کار  چه  می دانم  من  خانه.  می گردی  بر  می کنی 

می کنند دیگر، برای چه بیایم. 
بریدن کیک تولد به همراه خانواده و اهدای هدیه 
به هوشنگ مرادی کرمانی پایان بخش این مراسم بود.



پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی كرمان



زهرا نعمتی 
بهترین کمان دار جهان در سال 2016

 مراسم انتخاب برترین های تیراندازی با کمان جهان در سال 2016 در الس وگاس آمریکا برگزار شد. در این مراسم زهرا نعمتی، 
ملی پوش کشورمان با کسب بیشترین آرا میان 43 هزار رأی داده شده از سوی مردم و متخصصان این رشته به عنوان بهترین کماندار 
زن معلول معرفی شد، ضمن آن که »آندره شلبی« از آمریکا نیز به عنوان بهترین کماندار مرد معلول انتخاب شد. رأی گیری برای 
برترین های تیراندازی با کمان جهان بین روزهای یک تا 31 دسامبر 2016 صورت گرفت و زهرا نعمتی، دارنده دو مدال طال و یک 

نقره پارالمپیک بیشترین رأی را به خود اختصاص داد.





از  بازدید  تیر و کمان ضمن  IOC و رئیس فدراسیون جهانی  نایب رئیس  اردنر  اور 
آکادمی و بخش های مختلف کمیته ملی المپیک با مهندس کیومرث هاشمی دیدار 

و گفتگو کرد. 
کمان  و  تیر  فدراسیون  رئیس  شجاعی،  محمدعلی  دکتر  که  دیدار  این  ابتدای  در 
کشورمان نیز در آن حضور داشت کیومرث هاشمی ضمن خیر مقدم به اردنر اظهار 
داشت: با توجه به جایگاه و سمتتان در کمیته بین المللی المپیک و کمیته ملی المپیک 
خانه خودتان  عنوان  به  ایران  المپیک  ملی  کمیته  ساختمان  در  را  ترکیه حضورتان 
گرامی می دارم. مطمئنا این حضور و مالقات با شما می تواند منشا اتفاقات خوب برای 

ورزش ایران بخصوص رشته تیر و کمان جمهوری اسالمی ایران باشد.

 وی ادامه داد: همان گونه که مطلع هستید رشته تیرو کمان طی دهه اخیر به خصوص 
با حضور شجاعی در راس فدراسیون ایران پیشرفت و جایگاه خوبی را برای خود

رئیس فدراسیون جهانی 
تیر و كمان، در ایران



ایجاد کرده و روز به روز به جمعیت ورزشکاران آن که اکثرا نوجوانان و جوانانی هستند که 
آینده این رشته را تضمین می کنند نیز افزوده می شود.

 افتخارات اخیر ملی پوشان این رشته نیز خواه ناخواه تاثیر بسزایی بر لزوم حمایت هر چه 
بیشتر از این رشته داشته چرا که آنان ثابت کردند می توانند با حداقل امکانات افتخارات 

خوبی را برای کشور بدست بیاورند. 
رئیس کیمته ملی المپیک کشورمان با اشاره به بازدید کوتاه اردنر از امکانات آکادمی ملی 
المپیک اظهار داشت: همان گونه که خودتان مالحضه کردید امکانات سخت افزاری خوبی 
برای تشکیل کالس های تئوری و همچنین عملی در آکادمی ملی المپیک ما موجود است. 

بین  برپایی کالسهای آموزشی مربیگیری و داوری  پیشنهاد  در همین زمینه 
المللی و منطقه ای را با محوریت ایران به شما می دهیم و امیدواریم که در 
این خصوص با اعزام مدرسین ویژه و حمایت در زمینه نرم افزاری از این 

دوره ها ما را یاری دهید. 
با  رشته  این  پوشان  ملی  برای  را  مشترک  اردوهای  تا  هستیم  آماده  ضمنا 

نفرات و تیمهای شاخصی که شما انتخاب می کنید برگزار نماییم.
مهندس هاشمی در ادامه اظهار داشت: با توجه به حضورتان در راس کمیته 
در  را  جانبه  دو  ای  نامه  تفاهم  کنم  می  پیشنهاد  ترکیه  کشور  المپیک  ملی 
امضا  به  و  تهیه  کشور  دو  هر  ورزشی  پتانسیل  و  تجربه  توانایی،  از  استفاده 
برسانیم که طی آن طرفین بتوانند از داشته های طرف مقابل برای رشد و 

پیشرفت ورزش کشور خود استفاده کنند. 
در این زمینه ما آمادگی داریم تا در رشته هایی نظیر کشتی، وزنه برداری، 
تکواندو و کاراته که جزو برترین های دنیا هستیم از شما حمایت نموده و 
در مقابل از رشته های شاخص شما برای پیشرفت رشته های خود استفاده 
کنیم. شکی ندارم که ارتباط خوب دو کشور دوست و همسایه که در تمامی 
زمینه ها وجود داشته در زمینه ورزش نیز برای طرفین ایده آل و مثمرثمر 

خواهد بود.
و حمایت  محمدعلی شجاعی  دکتر  ساله  زحمات چندین  از  پایان  در  وی 
اردنر از فدراسیون ایران تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدوارم حمایت شما 
نایب  سمت  به  توجه  با  و  بوده  دار  ادامه  ایران  کمان  و  تیر  فدراسیون  از 
رئیسی در کمیته بین المللی المپیک از ورزش ایران نیز حمایت نمایید. ما نیز 
متقابال اعالم می کنیم که در کنار فدراسیون تیر و کمان ایران و فدراسیون 
جهانی محکم تر از قبل خواهیم ایستاد و از هیچ تالش ، کوشش و پشتیبانی 

دریغ نخواهیم نمود.
اردنر نیز ضمن تشکر از دکتر محمدعلی شجاعی و مهندس کیومرث هاشمی 
به واسطه تشکیل این جلسه اظهار داشت: خیلی خوشحالم که در اولین دیدار 
های  حمایت  از  بارها  کنم.  می  پیدا  حضور  ایران  المپیک  ملی  کمیته  در 
خوب شما از رشته های المپیکی بخصوص تیر و کمان شنیده ام و در همین 
از شما  از طرف مجموعه فدراسیون جهانی  نیز الزم می دانم که  خصوص 
تقدیر و تشکر کنم و استدعا نمایم که حمایت و پشتیبانی خود را ادامه دهید. 
ایران  در  را  این رشته  پیشرفت  و  داد: من هم همانند شما رشد  ادامه  وی 
دارید. همین که  پیش  در  را  بهتری  روزهای  مطمئنم که  و  کنم  می  تایید 
خود  به  را  سکویی  یک  رویداد  و  مسابقه  هر  در  اکنون  ایران  ورزشکاران 
اختصاص می دهند نشان دهنده عزم و اراده ای است که روزهای خوشی 

را برایتان نوید می دهد.
رئیس کمیته ملی المپیک ترکیه در ادامه اظهار داشت: از پیشنهاد شما برای 
بهتر  استقبال می کنم و اعالم می کنم که  نامه ای دو جانبه  تفاهم  امضای 
است هر چه سریعتر زمینه  برقراری ارتباط  دبیران کل کمیته المپیک دو 
تا در  ایجاد شود  نامه  تفاهم  این  تنظیم  برنامه ریزی و  بررسی،  برای  کشور 
نامه را  تفاهم  این  بعمل می آورم  استانبول دعوت  برای  از شما  سفری که 

اضما و اجرایی کنیم.
نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک در پایان گفت: شک نداشته باشید که 
من در IOC در هر موردی که بخواهید در کنار کشور دوست و برادر ایران 

هستم و از هیچ تالش و کمکی فروگذار نمی کنم.
دکتر محمدعلی شجاعی، رئیس فدراسیون تیر و کمان کشورمان نیز در پایان 
این نشست از طرفین حاضر در جلسه به واسطه حضور در این نشست تقدیر 
زمینه  ایران  و کمان  تیر  فدراسیون  و گفت: خیلی خوشحالم  تشکر کرد  و 
آشنایی و ارتباط  دو دوست و همراه این رشته را فراهم می آورد. ضمنا از 
هر دو مقام محترم که همیشه من و فدراسیون را یاری کرده اند تشکر می 
کنم و این اطمینان را می دهم که با ادامه حمایت ها می توان به جایگاه 

های باالتر و رفیع تری در این رشته دست یافت.



استاندار کرمان با اشاره به این که باید نیروهای متخصص ورزش در راس 
هیئت های ورزشی استان قرارگیرند گفت: برای توسعه ورزش همه مدارس، 
تکایا، مساجد، آموزشگاه ها و مدارس و ادارات دولتی باید امکانات مربوطه و 

سالن های خود را به صورت رایگان در اختیار ورزش دهند.
و  ورزش  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  آئین  در  رزم حسینی  علیرضا  مهندس 
با  و  کرمان  استانداری  مرتضوی  شهید  سالن  در  که  کرمان  استان  جوانان 
اقتصادی  امروز در حوزه  اظهارداشت:  برگزار شد،  امیررضا خادم  حضور  
در استان کرمان ظرفیت جدیدی به وجود آمده است. وی با اشاره به این 

مالی بخش های مختلف  مسئولیت  توانمند  و  بزرگ  مالی  که 18 موسسه 
برای ورزش  این ظرفیت، فرصت خوبی  بر عهده گرفتند گفت:  را  استان 

استان کرمان است.
شدن  بومی  سمت  به  استان  ورزش  باید  که  این  بیان  با  کرمان  استاندار 
حرکت کند افزود: پیشکسوتان و مدال آوران ورزش استان ذخایر ورزشی 
پرچمدار  دو  یادآور شد:  استفاده کرد. وی  آنها  از  باید  که  هستند  کرمان 
باعث  که  بودند  بانوان کرمانی  از  یونان  مسابقات  در  پارالمپیک  و  المپیک 

افتخار است.
تعامل  مسیر  در  توسعه  برای  کرمان  استان  که  این  به  اشاره  با  رزم حسینی 

حرکت کرده است گفت: از حاشیه ها و دعواهای سیاسی فاصله گرفته ایم.
فعال و زحمتکش در مجلس  نماینده  استان کرمان ده  این که  بیان  با  وی 
به یک  را  نمایندگان  باید  استان  افزود: همه مدیران  شورای اسالمی دارد 
نگاه  یک  با  کدام  هر  نمایندگی  حوزه  مشکالت  راستای  در  و  ببینند  چشم 

اقدام کنند.
استاندار کرمان با اشاره به انتصاب مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان 
بسیار  مسئولیت  قبول  محدود،  مالی  منابع  این  با  کرد:  خاطرنشان  کرمان، 
سخت است که امیدواریم مدیرکل جدید که از جوانان هم هستند در مسیر 
توسعه ورزش موفق باشد. وی با اشاره به این که باید ورزش استان کرمان 
مردمی  برای  ظرفیت ها  همه  از  باید  جدید  مدیرکل  گفت:  شود  مردمی 

کردن ورزش در استان استفاده کند.
رزم حسینی تاکید کرد: برای مردمی کردن و توسعه ورزش همه مدارس، تکایا، 
مساجد، آموزشگاه ها و مدارس و ادارات دولتی باید امکانات مربوطه و سالن های 
خود را به صورت رایگان در اختیار ورزش  دهند. استاندار کرمان گفت باید 
نیروهای متخصص ورزش در راس هیئت های ورزشی استان قرار گیرند گفت: 

از تبدیل شدن هیئت های ورزشی به بنگاه های سیاسی باید جلوگیری کرد.

نیروهای متخصص در راس 
هیئت  های ورزشی قرار گیرند

تجهیز دو مدرسه
 برای ورزش بانوان

رییس کمیسیون بانوان، خانواده و مشارکت های مردمی خواستار تجهیز دو مدرسه 
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  نشست  در  ایرانمنش  زهرا  شد.   بانوان  ورزش  برای 
کرمان با اشاره به تفاهم نامه ی سه جانبه ی شورا، شهرداری و آموزش و پرورش گفت: 
دو مدرسه از سوی آموزش و پرورش برای ورزش بانوان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل  معاون  نژادزمانی،  خانم  حضور  با  کمیسون  این  نشست  برگزاری  به  وی 
ورزش و جوانان استان اشاره کرد و گفت: یکی از مسایل مطرح شده در این نشست، 
تجهیز این دو مدرسه به ست های ورزشی بود. وی اظهار امیدواری کرد با پی گیری 
مهندس بابایی شهردار کرمان، دو مدرسه ای که آموزش و پرورش در اختیار شورا و 

شهرداری گذاشته، تجهیز شوند و مورد استفاده ی بانوان قرار گیرند.
در ادامه، مهندس علی بابایی شهردار کرمان گفت: تجهیز این دو مدرسه در دستور 

کار قرار گرفته و در اسرع وقت انجام می شود.
زهرا ایرانمنش هم چنین بر تجلیل از بانوان مدال آور کرمانی تأکید کرد که مقرر 
شد در جشنواره ی شهروندی که در اردی بهشت سال آینده برگزار می شود، افراد 

برگزیده ی شهر کرمان در حوزه های مختلف مورد تجلیل قرار گیرند.

 آئین تودیع محمود محمودی نیا و معارفه دکتر 
محمد امیری خراسانی با حضور دکتر امیر رضا

استان  امور  و  پارلمانی   ، حقوقی  معاون  خادم، 
رزم  مهندس  جوانان،  و  ورزش  وزارت  های 
حسینی استاندار کرمان و جمعی از پیشکسوتان ورزش و همچنین زهرا نعمتی، مشاور استاندار کرمان 
در امور ورزشی برگزار شد . در این مراسم، ضمن ابالغ حکم مدیر کلی ورزش و جوانان استان به دکتر 
محمد امیری خراسانی از سوی دکتر امیر رضا خادم ، از خدمات و تالش  محمود محمودی نیا مدیرکل 
سابق ورزش و جوانان و حضور 7 ماهه خانم دیبا کالنتری در جایگاه سرپرستی اداره کل ورزش و 
جوانان استان نیز تقدیر به عمل آمد . الزم به ذکر است که دکتر محمد امیری خراسانی، عضو هیات 

علمی دانشکده تربیت بدنی و فرزند رییس سابق دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

معرفی مدیر كل جدید
 ورزش و جوانان كرمان
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 حضور مهدوی در فدراسیون هندبال
 در گرو تصمیم وزیر علوم 

 
فدراسیون  پیشین  رئیس  مهدوی،  سیدابوالحسن 
هندبال که مردادماه به دلیل مشکالت جسمانی 
و بیماری از سمت خود استعفا کرده بود، قصد 
هندبال  فدراسیون  انتخابات  در  دوباره  دارد 

با پیشکسوتان این رشته برگزار کرده و  شرکت کند. وی در جلساتی را 
نتیجه  این  به  داشتند  پیشکسوتان  که  درخواستی  و  آنها  با  مشورت  از  پس 

رسیده که در انتخابات ریاست فدراسیون هندبال ثبت نام کند.
قرار است مهدوی با دکتر فرهادی، وزیر علوم که به عنوان دکتر معالج وی 
بوده مشورت کند و درصورتی که دکتر فرهادی به مهدوی مجوز دهد،وی 

دوباره برای حضور در انتخابات ثبت نام کند. 
هفتم دی ماه آخرین فرصت برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون هندبال 
با  مشورت  از  پس  دارد  قصد  مهدوی  ابوالحسن  می رسد  نظر  به  و  است 

فرهادی وزیر علوم، دوباره در انتخابات حضور پیداکند.

تمدید مأموریت  ناظمی
 در وزارت ورزش 

سازمان صدا  موافقت  با 
مازیار  فعالیت  سیما  و 
رئیس  سمت  در  ناظمی 

جوانان  و  ورزش  وزرات  رسانی  اطالع  مرکز 
برای یک سال دیگر تمدید شد. 

یک  ورزش  وزارت  اطالع رسانی  مرکز  رئیس 
خود  فعالیت  به  وزارتخانه  این  در  دیگر  سال 

ادامه می دهد. 
ارسال  با  سیما  و  صدا  سازمان  این  از  پیش 
دلیل  به  کرد  اعالم  ورزش  وزارت  به  نامه ای 

نیاز نمی تواند درخواست این وزارتخانه را در 
خصوص فعالیت مازیار ناظمی تمدید کند. 

وزارت  سلطانی فر،  مسعود  دکتر  حضور  از  بعد 
نامه نگاری  با سازمان صدا و سیما  ورزش دوباره 
نامه ای  ارسال  با  نیز  سازمان  این  و  کرد 
با تمدید همکاری رئیس مرکز  موافقت خود را 

اطالع رسانی وزارت ورزش اعالم کرد.

دیدار رییس فدراسیون 

چوگان با مازیار ناظمی
مازیار  با  رییس فدراسیون چوگان در دیدار 
وزارت  عمومی  روابط  مرکز  رییس  ناظمی 

ورزش وجوانان  در خصوص مسایل چوگان گفتگو کرد. 
ناظمی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور یک زن چوگان باز در راس 
این  از  حمایت  برای  ورزش  وزارت  رسانی  اطالع  مرکز  آمادگی  فدراسیون،  این 
رشته ورزشی تاریخی را از اولویت های این مرکز بر شمرد و خدمت به چوگان را 
خدمت با تاریخ و تمدن ایران زمین دانست. وکیل گیالنی نیز با ارایه گزارشی از 
روند فعالیت های انجام شده، از برگزاری جام خیریه شریان با حضور چوگان بازان 

مطرح آرژانتینی در محل زمین چوگان قصر فیروزه خبر داد.

 

روابط  مرکز  رییس 
رسانی  اطالع  و  عمومی 
جوانان  و  ورزش  وزارت 
همگانی  ورزش  به  توجه 
روابط عمومی های  ارامش در  و  بانوان  ،ورزش 
ناظمی  مازیار  داد.   قرار  تاکید  مورد  را  ورزشی 

در سمینار ملی مدیران روابط عمومی اداره کل 
هتل  در  که  ها  فدراسیون  و  جوانان  و  ورزش 
المپیک برگزار شد ، أهمیت اطالع رسانی در ابعاد 
مورد  را  بانوان  ورزش  ورزش همچنین  همگانی 

تاکید قرار داد..
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ورزش و جونان گفت : ورزش همگانی با عنایت به 
فرمایشات مقام معظم رهبری و از آنجا که سالمت 
جامعه را تضمین می کند و از رویکرد های وزارت 
ورزش و جوانان نیز هست باید بصورت ویژه مد 

نظر مدیران روابط عمومی ها قرار گیرد .

 ناظمی توجه به ورزش بانوان را نیز مهم دانست 
با  بانوان  ورزش  رویدادهای  انعکاس  به  نسبت  و 

حساسیت و دقت تاکید کرد. 
روابط عمومی  موفقیت در  را الزمه  وی آرامش 
عنوان و تاکید کرد که روابط عمومی های ورزش 
ی باید آرامش فضای ورزش را حفظ کنند. مازیار 
ناظمی با بیان این مهم که برای موفقیت در عرصه 
ورزش باید به روابط عمومی به عنوان یک نقطه 
بدون  داشت:  إظهار  شود  نگریسته  استراتژیک 
نمی  عمومی  روابط  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه 

توان انتظار معجزه از این حوزه داشت.

»آرامش«
 الزمه روابط عمومی 

شجاعي، در مجمع جهاني
 تیراندازي با كمان

 
فدراسیون  رئیس  شجاعي  محمدعلي  دکتر 
جلسه  در  کشورمان  کمان  با  تیراندازي 
مجمع  در  که  ها  فدراسیون  روساي  تخصصي 
عمومي داراي کرسي مي باشند حضور خواهد 
یافت.با دعوت فدراسیون جهاني از محمد علي شجاعي رئیس فدراسیون 
تیراندازي با کمان کشورمان، وی در جلسه تخصصي روساي فدراسیون ها 

که در مجمع عمومي داراي کرسي مي باشند حضور خواهد یافت. 
این مجمع در تاریخ 10 آذرماه در کشور سوئیس برگزار مي شود و شجاعي 
داراي  کمان  با  تیراندازي  جهاني  فدراسیون  در  که  است  ایراني  اولین 

کرسي مي باشد. 
صورت  دانمارک  کشور  کپنهاگ  شهر  در  گذشته  سال  که  انتخاباتي  در 
گرفت وی  به عنوان عضو برد انضباط و اخالق فدراسیون جهاني به همراه 
انتخاب  استرالیا  فرانسه، آرژانتین و  از کشورهاي آمریکا،  چهار عضو دیگر 

شد.
برج  افتتاحیه  مراسم  کمان،  با  تیراندازي  تخصصي  جلسات  با  همزمان 

تخصصي نیز صورت مي پذیرد که شجاعی هم حضور خواهد داشت. 
شایان ذکر است، با توجه به دعوت فدراسیون جهاني کلیه هزینه ها مربوطه 

توسط فدراسیون جهاني پرداخت مي شود.
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کمیته تیم های ملی اسامی رکابزنان کشورمان را جهت حضور در مسابقات 2017 بحرین را اعالم 
کرد. مسابقات دوچرخه قهرمانی آسیا در بخش جاده در کشور بحرین از تاریخ 7 اسفند لغایت 12 
اسفند برگزار می شود و آقایان علی خادمی در رده سنی بزرگساالن، مهدی عبادالهی در رده سنی 
امیدها و سعید چهرزاد در رده سنی پیشکسوتان از کرمان برگزیدگان تیم ملی دوچرخه سواری 

جمهوری اسالمی ایران جهت اعزام به مسابقات فوق می باشند.

دعوت دو موتور سوار 
كرمانی به اردوی تیم ملی

 

کرمانی  سوار  موتور  دو 
موتور  ملی  تیم  اردوی  به 
تریال کشور دعوت شدند. 
کرمانی،  سوار  موتور  دو 
و  عباسی  حاج  اسماعیل 
امید بینا به اردوی تیم ملی 
موتور تریال کشور دعوت 

شدند.

اعزام سه دوچرخه سواركرمانی
 به مسابقات  قهرمانی آسیا

زهرا نعمتی
سفیر گردشگری

  
در  گفت:  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
که  کردیم  درخواست  نعمتی  خانم  با  مالقاتی 
ایشان بپذیرند تا به عنوان سفیر گردشگری استان 
این  باز  روی  با  نیز  او  که  شوند  معرفی  کرمان 

پیشنهاد را پذیرفتند.
ورزشکاری  نعمتی  زهرا  افزود:  سیاوشی،  مهدی 
افتخار  باعث  و  جهان  و  ایران  سطح  در  مطرح 
از  بتوانیم  امیدواریم  که  است  کشور  و  کرمان 
بیشتر  هر  معرفی  برای  ایشان  شهرت  و  محبوبیت 
استان  گردشگری  های  جاذبه  و  ها  طرفیت 
و  گردشگری  کمیسیون  رئیس  کنیم.  استفاده 
خدمات اتاق کرمان ادامه داد: افراد بسیاری این 
ناشناخته  کرمان  که  کنند  می  مطرح  را  موضوع 
های  جاذبه  و  ها  ظرفیت  ها،  توانمندی  و  مانده 
آن حتی برای خود ایرانی ها شناخته شده نیست 
و همه تالش ما این است تا به نحوی شایسته این 

استان به ایران و جهان شناسانده شود.
مدال  دارنده  نعمتی،  زهرا  نشست  این  ادامه  در 
در  بتوانم  اگر  پارالمپیک گفت:  دوره  دو  طالی 
بسیار  باشم،  موثر  کرمان  استان  گردشگری  بحث 
خوشحال خواهم شد و هنگامی که پیشنهاد سفیر 
میل  کمال  با  شد  داده  من  به  استان  گردشگری 

پذیرفتم زیرا به توسعه کرمان بسیار عالقمندم. 
وی ادامه داد: در سال های اخیر اقدامات خوبی 
اما  گرفته  صورت  استان  گردشگری  رونق  برای 
و  دارد  فاصله  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  هنوز 

همین مسئله باعث شده تعداد گردشگران حاضر 
باشد.   ها  استان  سایر  از  کمتر  کرمان  استان  در 
بر   کرمان  معرفی  مسئولیت  کرد:  اظهار  نعمتی 
بلکه همه مردم  نیست  یا گروه خاصی  عهده فرد 
وظیفه دارند در این زمینه تالش کنند که در کنار 
تا  کرد  توجه  ها  زیرساخت  به  باید  موضوع  این 

بتوان گردشگر بیشتری را جلب کرد. 
بیان   ،2016 المپیک  در  ایران  کاروان  پرچمدار 
به  باید  گردشگران  به  خدمات  ارائه  نحوه  کرد: 
در  آنها  برای  خوبی  خاطره  که  باشد  گونه ای 
خوبی  تبلیغ  مسئله  همین  تا  بخورد  رقم  کرمان 
برای گردشگری استان شود. زهرا نعمتی گفت: با 
روی گشاده این پیشنهاد را پذیرفتم اما همه مردم 
کرمان باید سفیران گردشگری استان باشند و همه 
مردم کرمان باید مبلغ گردشگری شوند. وی بیان 
کرد: مطمئن هستم در آینده تبلیغات خوبی برای 
استان کرمان خواهیم داشت و در سال های اخیر 
برای جذب گردشگر تالش های زیادی شده اما 
درصد   100 به  گردشگر  جذب  حوزه  در  هنوز 
با اشاره  نرسیدیم. سفیر گردشگری استان کرمان 
مردم  مهمانوازی  و  گردشگری  های  ظرفیت  به 
هایی  تالش  علیرغم  کرد:  تصریح  کرمان  استان 
که انجام شده اما نسبت به برخی از استان ها در 
فاصله  این  باید  و  تریم  عقب  گردشگری  حوزه 

جبران شود.
بازرگانی،  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
در  نیز  کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
زهرا  معرفی  برای  نشست  این  گفت:  نشست  این 
نعمتی به عنوان سفیر گردشگری استان کرمان برپا 

شده اما باید تبلیغات گردشگری استان به 

گونه ای باشد که شان و منزلت او 
نیز حفظ شود. 

بناست  افزود:  سیاوشی  مهدی 
المللی  بین  کمان  و  تیر  سایت 
در  نعمتی  زهرا  پیشنهاد  به  را 
این  اینکه  امید  به  بسازیم  کرمان 
و  شود  کمان  و  تیر  مرکز  استان 
حضور  استان  این  در  المللی  بین  ورزشکاران 
یابند.  وی با اشاره به ظرفیت های اقلیمی استان 
کرمان برای برپایی ورزش های باستانی، ماراتن 
شهداد  کویر  کرد:  اظهار  کوهنوردی  و  کویری 
برگزاری  برای  مکان  بهترین  کارشناسان  نظر  از 
یک  نیز  آینده  سال  و  است  پاراگالیدر  مسابقات 
دوره مسابقات پاراگالیدر در کویر شهداد برگزار 
خواهد شد.  وی گفت: سال 95 با حضور جمع 
مسائل  کشوری  و  استانی  مسئوالن  از  کثیری 
جمله  از  کرمان  استان  گردشگری  به  مربوط 
گردشگری  تسهیالت  و  گردشگران  امنیتی  مسائل 
انجمن  اولین  افزود:  وی  کردیم.  دنبال  را 
و  رسیده  ثبت  به  کرمان  در  کشور  اکوتوریسم 
امسال در حال پیگیری چند طرح از جمله طرح 
جامع گردشگری و برند گردشگری استان کرمان 

هستیم.
و  گردشگری  همایش  که  این  بیان  با  سیاوشی 
اقتصاد مقاومتی را امسال در تهران برگزار کردیم 
بازرگانی  اتاق  تاکید کرد: کمیسیون گردشگری 
با  وی  دارد.  فعال  حضور  ایران  اتاق  در  کرمان 
بیان این که اخیرا جمعی از آژانس های مطرح 
کشور از استان کرمان بازدید کردند گفت: باید 
استان کرمان را در خور نام و جایگاهش به جهان 

معرفی کنیم.
و  انفرادی  طالی  مدال  دارنده  نعمتی  زهرا 
مدال نقره تیمی در پارالمپیک 2016 و پرچمدار 
دارنده  وی  است.  کرمان  استان  از  ریو  المپیک 
و  جهانی  مسابقات  قهرمانی  متعدد  های  مدال 

عنوان بهترین ورزشکار زن است.
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پرسه درحوزه میراث تاریخی كرمان 



مهدی جهانگیری در گفت و گو با لوموند:

»ایران«
 قله فراموش شده 
گردشگری جهان

بانک گردشگري  رئیس هیأت مدیره  مهدي جهانگیري، 
و نایب رئیس اتاق بازرگاني تهران، در آستانه  برگزاري 
 26 تاریخ  از  روز  سه  مدت  به  که  »مپیک«  نمایشگاه 
گفت وگویي  در  شد،  برگزار  فرانسه  کن  شهر  در  آبان 
ایران  نقش  از  فرانسه،  »لوموند«  روزنامه  با  اختصاصي 
سخن  جهان  در  گردشگري  قله هاي  از  یکي  به عنوان 
گفت. جهانگیري، همچنین در بخشي از این گفت وگو 
دوران  در  گردشگر  جذب  براي  ایران  برنامه هاي  به 
پسابرجام اشاره کرد و حرف هایش با »لوموند« که یکي 
روزنامه  معتبرترین  و  اروپا  روزنامه هاي  مهم ترین  از 
مجدد  براي جذب  ایران  تالش هاي  با  را  است  فرانسه 

گردشگران خارجي به پایان رساند. 
چه  پسابرجام،  دوران  در  ایران  *لوموند: 
تمهیداتي براي جذب توریست و افزایش درآمد 

در حوزه گردشگري، اندیشیده است؟ 
ببینید، ایران کشوري بزرگ و تاریخي است و از این 
گردشگري  و  توریستي  جاذبه هاي  از  بسیاري  منظر، 
این حوزه  در  آنچه  ندارد.  معرفي  به  نیاز  ایران، حتي 
اهمیت دارد، ایجاد، معرفي و شناساندن زیرساخت هاي 
دقیقا  این  و  است  ایران  به  توریست  جذب  براي  الزم 
همان چیزي است که ما روي آن متمرکز شده ایم یعني 
مختلف  حوزه هاي  در  متنوع  زیرساخت هاي  ایجاد 
بخش هاي  سایر  و  امنیت  حمل و نقل،  اقامت،  قبیل  از 
مرتبط تا گردشگر، اطمینان الزم براي سفر به کشوري 
برجام،  خوشبختانه  بیابد.  را  ایران  جذاب  مختصات  با 
به  نیل  براي  ما  چشم انداز هاي  تحقق  موانع  از  بخشي 
از  را  حوزه  این  در  صورت گرفته  هدف گذاري هاي 
این  حذف  صرفا  که  داریم  باور  البته  و  برداشته  میان 
توریسم  صنعت  در  بازاریابي  تحقق  مفهوم  به  موانع 
درصد  ده  که  کشوري  معتقدم  دلیل،  همین  به  نیست. 
از جاذبه هاي توریستِي تاریخي دنیا را در خود جا داده 
است و جذابیت هاي بسیاري در حوزه بیوتوریسم دارد، 
براي  مهیا شده  زیرساخت هاي  معرفي  و  ایجاد  نیازمند 

متمرکز  حوزه،  این  در  ما  است.  خارجي  گردشگران 
نقشي  توانسته ایم  تاکنون  مي کنم  گمان  و  شده ایم 
این  در  خود  تعریف شده  اهداف  به  توجه  با  خور  در 

خصوص، تعریف کنیم. 
گسلي  با  ایران  توریسم  صنعت  *لوموند: 
ایران  مانند جنگ  به دالیل مختلفي  چندین ساله 
و عراق و پس از آن، تحریم ها، از صنعت توریسم 
به مفهوم جهاني آن، فاصله گرفته است. این گسل 

ُپر شدني است؟ 
در  ما  باشد.  درست  مي تواند  جهاتي  از  شما  سؤال 
بخش،  دو  در  توریسم  حوزه  در  گذشته  سال هاي 
استفاده  عدم  نخست،  مي کنیم؛  عقب ماندگي  احساس 
کشور  گردشگري  جاذبه هاي  و  مناسب  ظرفیت هاي  از 
براي ایجاد درآمد از صنعت توریسم و جذب گردشگري 
زیرساخت هاي  بین  فني،  و  تکنولوژیک  فاصله  دوم،  و 
باور  آن  به  ما  آنچه  و  جهاني  استاندارد هاي  و  موجود 
فاصله  این  کردن  پر  هستیم،  متمرکز  آن  بر  و  داریم 
و  جهاني  استاندارد هاي  مبتني بر  نگاهي  با  ما  است. 
داریم  تالش  توریسم،  حوزه  در  نوین  آموزه هاي 
زیرساخت هاي جدید صنعت توریسم ایران را با کالس 
تمرکز  في المثل،  نگاه،  همین  با  کنیم.  منطبق  جهاني 
در  آن  از  استفاده  و  تي(  )آي  صنعت  روي  ویژه اي 
با زیرساخت هاي  حوزه هاي ارتباطي و فناوري مرتبط 
توریستي کشور داریم. به طور کلي، مي توانم بگویم تمام 
تالش ما این است که در یک برنامه ده ساله در حوزه 
زیرساخت، به نقطه اي برسیم که گردشگران جهان اولي، 
به لحاظ دریافت خدمات، تفاوت محسوسي بین ایران و 
کشور هاي تراز اول جهاني در صنعت توریسم احساس 

نکنند. 
*لوموند: هدف گذاري ایران در توریسم چیست؟ 
 2025 سال  تا  خود  ملي  چشم انداز  سند  بر اساس  ما 
میالدي باید به عدد 20 میلیون توریست برسیم و درآمد 
25 میلیارد دالري از این حوزه داشته باشیم و تمام تالش 
ما ایجاد بسترهاي مناسب براي تحقق این هدف است. 
صنعت گردشگري، اهمیتی ملي نیز براي ما دارد زیرا ما 
با ایجاد شرایط الزم و تحقق برنامه هاي خود  معتقدیم 
در پایان این دوره مي توانیم بالغ بر 200 هزار شغل در 
کشور خود ایجاد کنیم که این موضوع بر اهمیت توجه 

به بخش گردشگري مي افزاید. 
*لوموند: شما چشم اندازي براي جذب سرمایه 

 گذاري هاي خارجي مي بینید؟ 
بنده، متقاعد کردن  اساسا بخشي از اهداف همین سفر 
سرمایه گذاري  بازدهي  و  امنیت  به  سرمایه گذاران 
باشید  داشته  توجه  است.  توریسم  صنعت  در  خارجي 

مکنزي،  جهاني  مؤسسه  گزارش  که 
آینده،  سال   20 در  ایران  دارد،  تأکید 
تریلیون   5.3 سرمایه گذاري  یک  آماده 
از  آن  یک سوم  حدود  که  است  دالري 
طریق سرمایه گذاري هاي خارجي تأمین 
خواهد شد. به باور آنان بخش عمده اي 
صنعت  جذب  سرمایه گذاري،  این  از 
این  در  زیرا  شد  خواهد  ایران  توریسم 
بخش، ایران نیازي به خلق مزیت ندارد 
در  الزم  بستر هاي  ایجاد  نیازمند  فقط  و 

بخش هاي خدماتي صنعت است. 
در  حضور  امیدوارید  لوموند: 
دستاورد هاي  چه  »مپیک«  نمایشگاه 
داشته  شما  براي  مشخصي  اقتصادي 

باشد؟ 
جهاني  مطرح  و  موفق  کشور هاي  جمله  از  فرانسه 
منظر،  این  از  و  است  گردشگري  و  توریسم  حوزه  در 
این  در  گردشگران  به  خدمت دهي  نحوه  با  آشنایي 
ما  براي  مفیدي  آموزه هاي  و  ایده ها  مي تواند  کشور، 
هدف گذاري  را  جایگایي  چنین  که  کشوري  به عنوان 
کرده است، داشته باشد؛ عالوه بر این، توریسم تجاري 
و گردشگري خرید، نقطه توجه دیگر ما بود که به طور 
رویکرد  این  با  »مپیک«  نمایشگاه  در  ما  حضور  خاص، 
بسیاري  ظرفیت  ایران  درواقع،  است؛  گرفته  صورت 
مال هاي  و  شاپینگ سنتر ها  بهره برداري  ایجاد  براي 
بزرگ با استاندارد هاي جهاني دارد و مي تواند کانون 
تولیدکنندگان شناخته شده جهاني،  براي  بسیار جذابي 
هدف  با  فعال  توسعه دهنده هاي  و  تأمین کننده ها 
مشارکت در این بخش باشد و بخشي از این سفر براي 
امیدوارم  برنامه ریزي شده است.  قابلیت ها  این  معرفي 
برنامه ریزي  دیدار هاي  و  نمایشگاه  این  در  حضور 
صاحبان  و  تولیدکنندگان  اقتصادي،  فعاالن  با  شده 
براي  جدیدي  دروازه هاي  جهاني،  مطرح  بنگا ه هاي 
همکاري هاي مشترک اقتصادي و تجاري در حوزه هاي 
متنوع براي طرفین بگشاید و همچنین بسترساز فعالیت 
طرفین  براي  سودده  و  مشترک  اقتصادي  و  تجاري 
با چهره هاي  این دیدار ها  از  برخي  آنکه  به ویژه  باشد؛ 
بنگا ه هاي بزرگي صورت خواهد گرفت که توان ایجاد 
تحوالت بزرگ اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه 
از قطب هاي  به عنوان یکي  به طور کلي، فرانسه  دارند. 
سرمایه گذاري در صنعت توریسم و عرصه هاي تجاري 
و  رایزني  براي  خوبي  محل  مي تواند  آن،  به  وابسته 
ایده هاي  از  استفاده  و  بخش ها  این  فعاالن  با  مذاکره 
معتقد هستم  باشد. شخصا  ما  معرفي ظرفیت هاي  و  آنها 
برنامه هاي این سفر مي تواند تبعات و نتایج مفیدي هم 

براي ما و هم براي طرف هاي مذاکره داشته باشد. 
توریسم  صنعت  در  ایران  کلي  جایگاه  *لوموند: 

جهاني را چگونه ترسیم مي کنید؟ 
اگر بخواهم به این سؤال، به طور خالصه پاسخ دهم باید 
بگویم ایران، قله فراموش شده در صنعت توریسم جهاني 
که  باال  بسیار  ظرفیت هاي  و  مزیت ها  با  است؛ کشوري 
در  تحریم  و  جنگ  دوران  جمله  از  مختلف  به دالیل 
عرصه گردشگري در جهان مورد غفلت و فراموشي قرار 
گرفته است و تمام تالش ما و کلیه فعاالن صنعت توریسم 
را  فراموش شده  ظرفیت  این  که  است  این  ایران،  در 
دوباره به یادها بیاوریم و زیرساخت هاي الزم را منطبق 
با استاندارد هاي جهاني براي جذب مجدد گردشگران 

به ایران، فراهم آوریم.
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حفظ میراث فرهنگی
 بر مبنای سرمایه گذاری 
و تسهیل قوانین

به سازی  سازمان  مدیرعامل 
کرمان  شهرداری  نوسازی  و 

این  لطفی،  خانه ی  تخریب  از  برای جلوگیری  گفت: 
بنای تاریخی استحکام بخشی شده است. 

این که  بیان  با  هم چنین  عسکری  محمدرضا  مهندس 
مالی  حمایت  نیازمند  کرمان  بازار  بدنه سازی  تکمیِل 
رونق  باعث  بازار،  بازسازی  گفت:  است،  دولت 
احیای  کرد:  بیان  وی  می شود.  بازاریان  کسب وکار 
عهده ی  به  نیز،  ثبت شده  تاریخی  حمام  شش  از  بیش 

میراث فرهنگی است.

مهندس عسکری افزود: شهرداری کرمان هم با وجود 
تاریخی  بناهای  مرمت  و  احیا  حال  در  مالی،  بحران 

متعدد در شهر کرمان است. 
وی با اشاره به حمایت استاندار کرمان از روند به سازی 
سرمایه گذار،  جذب  گفت:  کرمان  شهر  تاریخی  بافت 
میراث  قوانین  در  تسهیل  و  خصوصی  بخش  مشارکت 
فرهنگی، در احیا و رونق بافت تاریخی ضروری است.

جشنواره  »حنا«
 و »بهار نارنج«

در دلفارد 
اقتصاد  ستاد  نشست  مهندس سیدمهدی طبیب زاده در 
مقاومتی منطقه دو )شهرستان های جیرفت و عنبرآباد( 
ماه  اردیبهشت  گفت:  مقاومتی،  اقتصاد  نهاد  محل  در 
محوریت  با  بهارنارنج  و  حنا  جشنواره ی  آینده،  سال 
دلفارد برگزار می شود تا این محصول بی نظیر به عنوان 

یکی از پتانسیل های منطقه معرفی شود. 

نوروز  ایام  در  همچنین  افزود:  زاده،  طبیب  مهندس 
فعاالن  و  جیرفت  شهرداری  کمک  با  نمایشگاهی 
برگزار  جیرفت  قدیم  شهر  در  منطقه،  دستی  صنایع 
گردشگران برای  منطقه  توانمندی های  تا  می شود 

 به نمایش گذاشته شود.  رئیس اتاق کرمان ادامه داد: 
اولین  جمهوری،  ریاست  فناوری  معاونت  کمک  با 
استارت آپ جیرفت در 20 اسفندماه جاری در دانشگاه 
جیرفت با حضور شرکت نوآوران فناوری های همگرای 
شناختی، زیستی، اطالعات و نانو )شزان( برگزار می شود 
فرآوری  و  بسته بندی  به  می تواند  که  ایده هایی  تا 
شود.  ارائه  کند،  کمک  جیرفت  در  آب  ذخیره  نیز  و 
وی افزود: مرکز رشد و شتاب دهنده در جیرفت برای 
کشاورزی،  عملکرد  بهبود  زمینه ی  در  ایده ها  دریافت 
غده ها،  در  نیترات  و  سموم  آب،  مصرف  کاهش 
می شود. اندازی  راه  تبدیلی  صنایع  و  بندی  بسته 

»گردشگری«محورتوسعه  
كرمان 1404

گردشگری  کمیسیون  رییس 
گفت:  کرمان  اتاق  خدمات  و 
توسعه   برای  هدف گذاری ها 
کرمان 1404 باید با محوریت گردشگری تعریف شود؛ 
زیرا این بخش می تواند نقش مهمی در توسعه ایفا کند.

مهدی سیاوشی در نشست کارگروه گردشگری و صنایع 
دستی ستاد توسعه ی کرمان 1404 افزود:

این  کارگروه  شش  از  یکی  به عنوان  کارگروه  این   
نظرات  از  استفاده  با  تا  کرده  آغاز  را  خود  کار  ستاد 
و  پیش کسوتان  نخبگان،  دانشگاهیان،  کارشناسی 
صاحب نظران بخش خصوصی بتواند تصویری مشخص 
از توسعه ی کرمان ترسیم کند. وی ادامه داد: استاندار 
کرمان برای تحقق توسعه ی استان، عالقه مند به کمک 
گرفتن از فعاالن حوزه های گردشگری و صنایع دستی 
استفاده  فرصت  این  از  باید  بخش خصوصی  که  است 

کند.
ایجاد  برای  سرمایه گذاری  میزان  کرد:  بیان  سیاوشی 
اشتغال در گردشگری بسیار کم تر از صنایع دیگر است 
بهره برداری الزم از این فرصت را برای ایجاد  باید  و 
انجام  بخش  این  در  بیش تر  سرمایه گذاری  و  اشتغال 

داد.

کرمان  اتاق  خدمات  و  گردشگری  کمیسیون  رییس 
قانون  الیحه ی  کارگروه  این  در  کرد:  پیش نهاد 
برنامه ی ششم توسعه مبنی بر افزایش پنج برابری تعداد 
افزایش  هدف  با  کار  و  گیرد  قرار  مدنظر  گردشگران 
تعداد 200 هزار گردشگر فعلی به یک میلیون نفر آغاز 

شود. 
نقشه ی  تهیه ی  جمله  از  پیش نهاداتی  نشست  این  در 
به  پرداختن  گردشگری،  نمونه ی  شهر  جامع  راه 
برگزاری  ورزشی،  گردشگری  و  توریسم درمانی 
بافت  حفظ  برای  الزم  تدابیر  آموزشی،  دوره های 
مربوط  جامع  اطالعات  و  آمار  تهیه ی  شهر،  قدیمی 
برای  تعریف  قابل  و  معتبر  برند  تعریف  گردشگری،  به 
برای  غیره  و  سرزمین  آمایش  سند  تدوین  کرمان، 

توسعه ی کرمان 1404 مطرح شد.

تاكسی گردشگری 
در كرمان
 
گفت:  بابایی  علی  مهندس 
کمیسیون  هماهنگی  با 
اتاق  خدمات  و  گردشگری 
هماهنگی های  کرمان، 

در  حداقل  ویژه  تاکسی های  از  استفاده  برای  الزم 
است.   کار  دستور  در  راه آهن  و  فرودگاه  محورهای 
فراهم  و  رانندگان  آموزش  را  کار  این  الزمه   وی 
شهرداری  گفت:  و  دانست  نرم افزاری  امکانات  کردن 
پیش نهادهای  و  نظرات  دریافت  به  عالقه مند  کرمان 
بهتر خدمات  ارائه ی  برای  فعاالن حوزه ی گردشگری 
شهری به گردشگران است تا سیستم گردشگری شهر را 
کنیم. راه اندازی  خارجی  و  داخلی  گردشگران  برای 
وی افزود: قصد داریم از این پس در اجرای برنامه ها 

تخصصی  گروه  یک  از  شهری،  پروژه های  و 
خدمات  و  اقدامات  در  تا  کنیم  استفاده  گردشگری 
شهرداری، نیازهای گردشگران نیز در نظر گرفته شود.

بابایی مساحت شهر کرمان را 13 هزار هکتار  مهندس 
هزار   540 سرشماری،  آخرین  طبق  را  آن  جمعیت  و 
استان،  پیشانی  به عنوان  تأکید کرد: کرمان  و  بیان  نفر 
جذب  برای  مشخصی  ویژگی های  و  شاخص ها  باید 
گردشگر و سرمایه گذار داشته باشدکه شهرداری برای 
تحقق این مهم، همه  تالش خود را انجام خواهد داد.

65 جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



آغاز 
گردشگری معدنی

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
از بررسی طرح گردشگری معدنی از جمله گردشگری 
معادن زغال سنگ شهرستان های زرند، کوهبنان و راور 

خبر داد.
و  زرند  مردم  دیدارنماینده  در  حسینی نژاد  مهندس 
زرند،  فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس  در  کوهبنان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و جمعی از مسئوالن از معدن سراپرده شهرستان زرند 
گفت: با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
طرح  این  اجرای  و  بررسی  به دنبال  گردشگری،  و 
گردشگری هستیم. وی با اشاره به ظرفیت معادن استان 
کرمان در زمینه ی گردشگری معدنی بیان کرد: بسیاری 
پذیرای گردشگران  می توانند  استان کرمان  معادن  از 
مختلف  حوزه های  در  تخصصی  گردشگران  جمله  از 

معدنی و کارهای پژوهشی باشند.

مدیرعامل معدن سراپرده شهرستان زرند هم در این 
بازدید با ارائه  تاریخچه ای از اکتشاف و استخراج این 
این  در  کارگر   120 حدود  گفت:  زغال سنگ  معدن 
معدن زغال سنگ در حال فعالیت هستند و خوش بختانه 
این معدن نسبت به تعداد نیروهایی که دارد، بیش ترین 

بازدهی و راندمان را داراست.
بتواند  یداهلل اسماعیلی افزود: اگر شرکت زغال سنگ 
حداقل نیمی از بدهی ما را پرداخت کند، می توانیم 
بیش از دو برابر به ظرفیت استخراج خود اضافه کنیم.

مسئول استخراج معدن سراپرده  نیز بیان کرد: ماهانه 
این  از  زغال سنگ  تن  هزار   6 الی   5 میانگین  به طور 
معدن استخراج می شود. مهندس مهناز میرزایی ادامه 
و  کارگران  بین  خوب  رابطه  ی  با  خوش بختانه  داد: 
مسئوالن این معدن توانسته ایم هم چنان کار استخراج 

را به خوبی ادامه دهیم.

احیای باغ موزه  
فرش كرمان

دکتر فیاض،  معاون توسعه ی مدیریت، منابع و امور 
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  استان های 
کرمان  فرش  موزه   باغ  مرمت  آینده،  ماه  سه  یا  دو  تا 
با  آغاز خواهد شد. دکتر محمد رضا فیاض در دیدار 

استاندار کرمان، اظهار داشت: باغ موزه ی فرش کرمان 
در فاز اول مرمت نیازمند 3.5 میلیارد تومان است و در 
تا  میلیاردتومان هزینه  احتیاج دارد  جمع بیش از 10 

تکمیل شود.
را  بهتری  بازارهای  افزود: فرش کرمان می تواند  وی 
بیش تری  سودآوری  که  بازارهایی  کند؛  تصاحب  هم 
از  زیبایی،  بر  عالوه  کرمان  فرش  زیرا  باشند؛  داشته 

کیفیت بسیار باالیی نیز برخوردار است.

تبدیل كنسول گری انگلیس
 به موزه ملی نفت كرمان

نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
استاندار  پیگیری  از  پس  گفت:  کرمان،  منطقه ی 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  و  کرمان 
معروف  بنای  ملی  ثبت  از  بعد  و  کرمان  منطقه ی 
منابع  از  بودجه ای  ردیف  انگلیس،  کنسول گری  به 
بنا  این  بازسازی  و  مرمت  منظور  به  نفت  وزارت 

تخصیص داده شد. 
وی با بیان این که عملیات مرمت بنای کنسول گری 
قدیم انگلیس در کرمان، تا پایان خردادماه سال 96 
قدیم  کنسول گری  بنای  افزود:  می رسد،  پایان  به 
به  مرمتی،  پروژه  رسیدن  پایان  به  از  پس  انگلیس 

موزه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تبدیل خواهد شد. 
و  نمایش  منظور  به  موزه  وجود  اهمیت  به  اشاره  با  ساالری نسب،  جعفر  مهندس 
انواع  حفظ آثار شرکت نفت گفت: تجهیزات تاریخی سوخت رسانی و گرمایشی، 
دستگاه های پمپ بنزین، خودروها و اسناد و مستندات تاریخی شرکت ملی پخش 
منطقه   نفت  ملی  شرکت  موزه ی  بخش های  از  کرمان  منطقه   نفتی  فرآوره های 

کرمان خواهد بود. 
افزود:  و  کرد  تاکید  نفت  وزارت  تاریخی  سرمایه های  از  صیانت  و  حفظ  بر  وی 

پخش  ملی  شرکت  دولتی  امالک  ازز  انگلیس  کنسول گری  به  معروف  ساختمان 
فرآورده های نفتی است و توسط تیم های نظارتی وزارت نفت و مشاوران میراث 

فرهنگی به صورت مکرر کنترل و بررسی می شود. 
انگلیس مهر ماه 1273 در محله ی زریسف، در  به ذکر است که کنسول گری  الزم 
عمارت سید ابوالحسن خان بیگلری )حاکم کرمان در دورانن زندیه( تاسیس شد و 
هم اکنون در مجموعه خانه های سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه کرمان قرار دارد.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 66



پرسه در حوزه آموزش و پژوهش كرمان



 با حضور رئیس امور تحقیقات 
و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

ارتقاء عملکرد 
مراکز پژوهشی کرمان

پژوهشی  مراکز  عملکرد  ارتقاء  جلسه   ،1395 23دیماه   
قره یاضی؛  بهزاد  دکتر  حضور  با  استان  دانشگاه های 
رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  زاهدی؛  دکتر  کشور، 

دکتر  مجلس،  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  و 
اداری؛  معاون  اسالمی؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛ 
آموزشی  معاون  موالیی؛  دکتر  منابع،  مدیریت  و  مالی 
حوزه  مدیرکل  ابراهیمی؛  دکتر  تکمیلی،  تحصیالت  و 
رئیس  نژاد؛  محمدی  دکتر  عمومی،  روابط  و  ریاست 
صرفی؛  دکتر  گیاهی،  تولیدات  و  فناوری  پژوهشکده 
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، دکتر مدبری؛ 
دکتر  دانشگاه،  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
دکتر  رفسنجان،  عصر)عج(  ولی  دانشگاه  رئیس  دهقان؛ 
بارانی؛ رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان، دکترحسینی پور 
دفتر  در  گیاهی،  تولیدات  و  فناوری  پژوهشکده  معاون 

رئیس دانشگاه تشکیل شد.
در ابتدا دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه گزارشی از وضعیت 
پژوهش در استان و بودجه های پژوهشی استان کرمان 
نسبت به سایر استان ها در بودجه 96 ارائه کرد و سپس 
نحوه بررسی دریافت ردیف تخصصی برای پژوهشکده 
ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعتبار 
الزم برای تعمیر و تجهیز ساختمان پژوهشکده فناوری 

تولیدات گیاهی در اختیار دانشگاه قرار گیرد. 
های  ارائه طرح  از  تا  شد  دعوت  محققین  از  همچنین 
پژوهشی متناسب با جدول 14 بودجه 96 استقبال نمایند 

تا سهم پژوهش در بودجه دانشگاه افزایش یابد.

حجت االسالم دکتر سیدطه هاشمی، معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی از سمت خود استعفا 
کرد و دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد نیز با 

استعفای هاشمی موافقت کرده است. 
هنوز از جایگزین وی بر معاونت فرهنگی و دانشجویی 
دکتر  نیست.  اطالع  دست  در  خبری  آزاد  دانشگاه 
ادغام  از  پس   94 سال  تیر   22 در  هاشمی  سیدطه 
معاونت های فرهنگی و دانشجویی، در تاریخ 6 مهر 92 
از سوی حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد به معاونت 

با انتصاب چندی پیش دکتر علی اکبر والیتی به عنوان فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه منصوب شده بود.
به  او  انتخاب  و  آزاد  دانشگاه  مؤسس  هیئت  رئیس 

برای  روندی  دانشگاه،  این  امنای  هیئت  ریاست 
تغییر و تحول و مرتفع شدن اشکاالت پیشین و نقدهای 
جدی منتقدین این دانشگاه آغاز شده و به نظر می رسد 
امور  بهبود  برای  روند الزم  با  و همراهی  اعتقاد  عدم 
حجت االسالم  دالیل  جزو  آزاد  دانشگاه  در  تحول  و 

هاشمی برای استعفا بوده است.
دانشگاه  در  تحقیقاتی  و  پژوهشی  بودجه های  افزایش 
آزاد، تالش برای ارتقای کیفیت و نیز برنامه ریزی برای 
جذب و ارتباط بیشتر نخبگان با دانشگاه آزاد از جمله 
برنامه هایی است که به نظر می رسد در دستور کار این 

دانشگاه در دوران جدید قرار گرفته است.

استعفا »دكترطه هاشمی« 

پذیرش دانشجویان
 غیر ایرانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان آمادگی دارد تا  نسبت به پذیرش دانشجویان 
غیرایرانی در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی اقدام نماید. عالقمندان 

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه فرمایند:
www.vcresearch.fa.uk.ac.ir                
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دكتر كامیاب مقدس
پژوهشگر برتر دانشگاه جامع 

علمی كاربردی كشور
 

کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  برگزیدگان  از  تجلیل  آیین 
دانشگاه جامع  فناوری  و  پژوهشی  برتر حوزه  پژوهشگر  از سه  و  برگزار شد  کشور 
علمی کاربردی کشور و همچنین چند تن از کارآفرین برتر این دانشگاه از سراسر 
کشور تقدیر شد و طی آن از برگزیدگان پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی 
وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  احمدی،  وحید  دکتر  با حضور  کشور  کاربردی 
علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست  امید  محمدحسین  دکتر  فناوری،  تحقیقات  علوم، 
در  کشور  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  روسای  و  نخبگان  از  و جمعی  کاربردی 

پژوهشکده هنر و معماری جهاددانشگاهی تقدیر شد. 
کاربردی  علمی  مرکز  رییس  مقدس  کامیاب  رضا  دکتر  از  مراسم  این  در 
با چاپ 64 مقاله در  جهاددانشگاهی کرمان و رییس جهاددانشگاهی استان کرمان 
بین  کنفرانس  چهار  دبیری  بین المللی،  کنفرانس های  و  علمی  معتبر  ژورنال های 
یافته و دریافت هفت  پایان  المللی و 12 کنفرانس ملی، 14 عنوان طرح پژوهشی 
جایزه از جشنواره های معتبر ملی و بین المللی و تالیف دو عنوان کتاب که یکی از 
آنها توسط انتشارات لمبرت در کشور آلمان در حوزه مهندسی سازه به چاپ رسیده 

است، به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تقدیر شد. 
در این مراسم دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات 
فناوری اظهار کرد: امروزه عناصر تشکیل دهنده توسعه، دچار تغییرات اساسی شده 
و عواملی همچون سرمایه های فکری، مغزافزارها و نرم افزارها در فرآیند توسعه، 
جایگاه اساسی پیدا کرده اند. وی افزود: اکنون شاهدیم کشورهای بزرگ، پایه و 
اساس اقتصادشان را بر شرکت های نو مبتنی بر نوآوری، خالقیت، ابتکار و مفاهیم 
هایی  شرکت  فعالیت  و  وجود  احمدی،  دکتر  اند.  داده  قرار  حوزه  این  جدید 
مانند گوگل، مایکروسافت و اسمارت فون ها در فضای فناورانه را محصول نگرش 
مباحث  کرد. وی همچنین طرح  تلقی  فناوری  و  نوآوری  عناصر جدید  به  توسعه 
اقتصاد دانش بنیان در کشور را برگرفته از نوع نگرش جهانی برشمرد و گفت: برای 
به  و  ابزارهای خود را دگرگون کنیم  و  برنامه ها  باید  نظام علمی کشور  موفقیت 
مفاهیم جدیدی مثل دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین، فن بازار، سرمایه گذاری 
امروز مطرح می  )بروکرهای علمی( که  )VC(، کارگزاران علمی  های خطرپذیر 

شود، توجه بیشتری داشته باشیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با یادآوری این که در 
اکوسیستم علمی جدید، انتظارات از دانشگاه، دانشجو و اعضای هیات علمی به طور 

کلی متحول شده است، افزود: اگر در گذشته، استاد دانشگاه فردی بود که خوب 
درس می داد، امروز استاد خوب کسی است که شرکت دانش بنیان داشته باشد. 
دکتر احمدی افزود: تجاری سازی در دانشگاه و تولید ثروت از علم عناصر جدید 
اکوسیستم جدید علمی و فناوری است و ما برای تحقق این اهداف، در مسیر تغییر 
نظام فکری و فرهنگی جامعه و دانشگاه گام هایی برداشته ایم و در یک سیر تحولی 
اصلی  عنوان مالک  به  تدریس  زمان، ساعت  ای که یک  به گونه  ایم  قرار گرفته 
و  ارجاعات  میزان  مقاله،  تولید  میزان  تدریج،  به  و  بود  مطرح  دانشگاه  استاد  کار 
به تولیدات علمی و اکنون تعداد اختراع و تولید محصوالت فناورانه و  استنادات 
تجاری سازی آنها جایگزین مالک های اولیه شده است. وی تأکید کرد: در فضای 
فعلی، چنانچه دانشگاه های خود را بر مبنای نوآوری، متحول نکنیم برگ برنده ای 
نخواهیم داشت از همین رو وزارت علوم، تمام تالش خود را بر ماموریت گرایی، 
توسط  و خالق  توانمند  نیروی  پرورش  و  ها  دانشگاه  کارآفرینی  و  آفرینی  تحول 
با تفکر سنتی نمی توان دانشگاه کارآفرین  اینکه  بیان  با  آنها قرار داده است. وی 
آموزشی  نظام  داشتن  از  ما  مقصود  اظهار کرد:  ایجاد کرد،  یا چهارم  نسل سوم  و 
مهارتی، یک نظام سنتی نیست بلکه مهارتی از نظر ما قابل قبول است که منجر به 

ایجاد شرکت های زایشی، استارتاپ ها و شغل مولد شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: خوشبختانه کشور ما از ظرفیت خوبی 
به لحاظ نیروی انسانی خالق و عالقمند به فعالیت های نوآورانه برخوردار است و 
این توانمندی ها باید به خوبی مدیریت شود. وی از تعامالت صورت گرفته میان 
صنعت و دانشگاه و انعقاد تفاهم نامه های همکاری میان وزارت علوم و وزارتخانه 
های صنعت، معدن، تجارت، نیرو، نفت، دفاع و جهاد کشاورزی ابراز رضایت کرد 

و گسترش این همکاری ها را از رویکردهای جدی وزارت علوم برشمرد.
علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست  امید  محمدحسین  دکتر   ، مراسم  این  در  همچنین 
کارآفرین  و  سوم  نسل  دانشگاه  سمت  به  رفتن  و  فناوری  به  پرداختن  کاربردی 
کاربردی  علمی  مدیریت  دوره جدید  در  دانشگاه  این  های  برنامه  اصلی  بنای  را 
خواند. وی به تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه کشور برای نظام آموزش 
مهارتی اشاره کرد و گفت: نظام آموزش مهارتی که برعهده دانشگاه جامع علمی 
کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه ای و برخی از واحدهای دانشگاه آزاد و موسسات 
دانشجویان  جمعیت  تا  شده  موظف  توسعه  ششم  برنامه  براساس  است،  غیرانتفاعی 
مهارتی کشور از 20 درصد کل جمعیت دانشجویی کشور در ابتدای برنامه ششم را 

به 30 درصد افزایش دهد.
زیر  اکنون  هم  کشور  مهارتی  دانشجویی  جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  امید  دکتر 
سال  اولین  که   1396 سال  در  اوصاف،  این  با  کرد:  خاطرنشان  است،  درصد   20
به عدد  باید جمعیت دانشجویان مهارتی را  برنامه توسعه ششم خواهد بود  اجرای 
سرپرست  کند.  می  ایجاد  ما  برای  سنگینی  تکلیف  امر  این  که  برسانیم  درصد   20
نظر  اتفاق  حاضر،  زمان  در  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
و  یکسان  تعریف  ندارد خواستار  مهارتی« در کشور وجود  درخصوص »دانشجوی 
دانشگاه  تمرکز  افزود:  مهارتی شد. وی  نظام آموزش  مفهوم در  این  از  استاندارد 
علمی کاربردی بر گسترش واحدها و دوره های آموزشی طی دهه های اخیر، تا 
حدود زیادی این دانشگاه را از توجه به پژوهش و فناوری بازداشته است اما از این 
پس، ظرفیت و توان دانشگاه علمی کاربردی بیشتر در خدمت پژوهش و فناوری 

قرار خواهد گرفت.
کرد:  اظهار  نیز  کاربردی  علمی  دانشگاه  توسعه ای  برنامه های  درباره  امید  دکتر 
ولی  داشت  نخواهیم  جدید  مراکز  ایجاد  لحاظ  به  کمی  توسعه  برنامه،  طبق 
کار  دستور  در  جدی  طور  به  را  کشور  نیاز  مورد  و  جدید  رشته های  و  دوره ها 
بار  اولین  برای  امسال  افزود:  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست  داریم. 
تکمیل  مرحله  در  علوم  وزارت  موافقت  با  کاربردی،  علمی  دانشگاه  تاریخ  در 
علمی  دانشجوی  پذیرش  قبال  درحالیکه  و  داشتیم  دانشجو  پذیرش  ظرفیت، 
که  رایزنی  طبق  امسال  گرفت  می  صورت  سال  در  نوبت  یک  فقط  کاربردی 
های  دوره  و  ها  رشته  برای  شد  قرار  داشتیم  عالی  آموزش  گسترش  شورای  با 
ابراز  وی  باشیم.  داشته  دانشجو  پذیرش  هم  ماه  بهمن  در  نیاز کشور،  مورد  خاص 
امیدواری کرد دانشگاه علمی کاربردی در مسیر تغییر و تالش برای تبدیل به یک 

باشد. برخوردار  علوم  وزارت  های  حمایت  از  کارآفرین  و  سوم  نسل  دانشگاه 
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فرصت مطالعاتی در دانشگاه کرمان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان از 2 نفر از اساتید برجسته و 2 نفراز دانشجویان دوره دکترا ) Ph.D( مقیم خارج 

ازکشور که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خود در زمینه های زبان و ادبیات فارسی، تاریخ ایران و زبان های باستانی می باشند، 

حمایت ویژه به عمل می آورد. این حمایت ها شامل موارد زیر است: *اقامت رایگان در مهمانسرای دانشگاه *استفاده رایگان از سلف 

سرویس دانشگاه *استفاده رایگان از کتابخانه، مرکز اسناد،  مرکز کامپیوتر و امکانات ورزشی دانشگاه طول دوره مورد حمایت برای اساتید 

2 ماه و برای دانشجویان 1 ماه در نظر گرفته شده است. برای اطالع بیشتر لطفا با رایانامه Office.intel.rel@uk.ac.ir تماس حاصل فرمایید.

دکتر والیتی:

دكتر میرزاده
فردی علمی، اجرایی و یاور انقالب

 
امنای  هیات  و  موسس  هیات  رییس  والیتی  دکتر 
اعضای  و  رییس  با  دیدار  در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
استماع  از  پس  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییسه  هیات 
ضمن  وی  معاونان  از  تن   6 و  میرزاده  دکتر  گزارش 
خیرمقدم و تشکر از اعضای هیات رییس دانشگاه ابراز 
امیدواری کرد این همکاری به نحو فزاینده ای به نفع 

کشور و دانشگاه ادامه یابد. 
اهلل  آیت  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  والیتی  دکتر 
ملی  سرمایه  یک  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  هاشمی، 
دانست و با تشکر از توضیحات رییس و معاونان دانشگاه 
از  یکی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گفت:  اسالمی  آزاد 
خوب  یادگارهای  از  و  ماندگار  و  ماندنی  کارهای 
نظام و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره( است و خدمت 

بزرگی به کشور کرده است. 
وی با بیان این که به لطف دانشگاه آزاد اسالمی امروز 
عالی  آموزش  و  عالیه  تحصیالت  حسرت  در  کسی 
به علم آموزی و  ایران  اشتیاق مردم  ماند گفت:  نمی 
و  باالست  بسیار  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  تحصیالت 

مسئوالن در مقابل این اشتیاق وظیفه سنگینی دارند.
بزرگ  سرمایه  یک  اشتیاق  این  گفت:  والیتی  دکتر 
مردم  و  دارد  وجود  کشوری  کمتر  در  که  است  ملی 
ما حاضرند به هر قیمتی هزینه تحصیل فرزند خود را 
باید  کشور  العاده  فوق  ظرفیت  این  کنند.  پرداخت 

برای سازندگی مورد استفاده قرار گیرد.  
رییس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی 

لحاظ  به  که  برسد  جایی  به  باید  دانشگاه  این  گفت: 
علمی و کیفی انتخاب اول جوانان ایرانی باشد و هدف 
دانشگاه  مدرک  اعتبار  که  باشد  این  باید  ما  راهبردی 
هم  دولتی  های  دانشگاه  اعتبار  از  حتی  اسالمی  آزاد 
باالتر برود. خوشبختانه امکان این پیشرفت در دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  افزود:  وی  است.  فراهم  اسالمی  آزاد 
اسالمی در هر کجا که تاسیس شده باعث یک تحول 
مختلف  نقاط  در  اجتماعی  پیشرفت  و  آبادانی  اساسی، 
کشور شده است و با این دانشگاه آموزش عالی تسهیل 
کرد:  نشان  خاطر  والیتی  دکتر  است.  شده  فراگیر  و 

دین  و  معنویت  ما  کشور  اصلی  های  سرمایه  از  یکی 
که  کنیم  مراقبت  باید  خاطر  همین  به  است  مداری 
این سرمایه در حوزه فرهنگی حفظ شده و در دانشگاه 
آزاد اسالمی توسعه یابد.  وی با اشاره به گزارش دکتر 
و  ده  زیان  واحدهای  وضعیت  خصوص  در  میرزاده 
کاهش آنها گفت: در کنار حل مشکل زیان ده بودن 
واحدها باید به این نکته نیز توجه کرد که رشته هایی 
در دانشگاه آزاد اسالمی ارائه شود که علم، هنر و فنی 
را به افراد آموزش دهد که عالوه بر مفید بودن برای 

جامعه زندگی افراد را نیز تامین کند.
یابد  توسعه  هایی  رشته  باید  داد:  ادامه  والیتی  دکتر 
به  تامین کند. وی  که همزمان آینده فرد و جامعه را 
بویژه در سازمان  لزوم توسعه آموزش های حرفه ای 
سما اشاره کرد و گفت: باید به سمت تاسیس مدارس 
در  نه  کنون  تا  متاسفانه  برویم.  ای  حرفه  موسسات  و 
کشور  در  پرورش  و  آموزش  در  نه  و  عالی  آموزش 

دانشگاه  و  ایم  نداشته  زمینه  این  در  چندانی  توفیق 
این  در  کشور  به  تواند  می  راحتی  به  اسالمی  آزاد 
زمینه کمک کند تا نیاز کشور برای توسعه و نیاز افراد 
برای معیشت برآورده شود. دکتر والیتی گفت: تقریبا 
همه مردم ایران با واسطه یا بی واسطه با دانشگاه آزاد 
بدون  عظیم  سرمایه  این  و  هستند  ارتباط  در  اسالمی 
مردم  توسط  و  کشور  عمومی  بودجه  برای  بار  ایجاد 

ایجاد شده است. 
رییس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی 
با بیان اینکه این دانشگاه متعلق به مردم بوده و ما امین 

پرچمدار  باید  مجلس  نمایندگان  افزود:  هستیم،  مردم 
حمایت از دانشگاه باشند. وی خاطر نشان کرد: هرچه 
بیشتر می شود.  نیز  اعتماد مردم  باشد  تر  ما کیفی  کار 
اگر قصد ما قربت باشد هیچ کاری بهتر از خدمت در 
دوستی  وطن  و  تدین  ترویج  و  فرهنگ  و  علم  عرصه 

نیست.
در  تکمیلی  تحصیالت  توسعه  از  تقدیر  با  والیتی  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی گفت: باید تحصیالت تکمیلی را 
نیاز کشور را پاسخ داد و حتی اگر الزم  توسعه داد و 
نیز  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانی  استادان  از  باید  بود 
و  تثدیر  ضمن  وی  کرد.  استفاده  مهم  امر  این  برای 
دانشگاه، گفت:  رئیس   ، میرزاده،  از دکتر حمید  تشکر 
دکتر میرزاده خود یک فرد علمی است و از ابتدا در 
عرصه های مختلف به عنوان یک مدیر اجرایی یار و 
سخت  های  کار  برود  که  جا  هر  و  بوده  انقالب  یاور 
کند. می  روزی  شبانه  تالش  و  گیرد  می  عهده  بر  را 
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همایش ملی

 آجر و آجر كاری
 در هنر و معماری ایران

معماری  و  هنر  در  کاری  آجر  و  آجر  ملی  همایش 
صبای  تاالر  در   ،95 ماه  9بهمن  کرمان،  در  ایران 
پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه شهید باهنرو 
فرهنگستان  صبا،  معماری  و  هنر  دانشکده  همکاری  با 
برگزار  مس  شرکت  و  ایران   اسالمی  جمهوری  هنر 
و  آجر  ملی  همایش  علمی  دبیر  ایرانمنش؛  دکتر  شد. 
دانشکده  رئیس  و  ایران  معماری  و  هنر  در  آجرکاری 
هنر و معماری صبا دانشگاه؛ ضمن گفتن خیر مقدم از 
استادان، همکاران، دانشجویان و مسئوالن دانشکده هنر 
مسئوالن  و  ایران  اسالمی  هنر جمهوری  فرهنگستان  و 

از  هدف  و  کرد  تشکر  مس،  شرکت 
برگزاری این همایش را، چنین بیان نمود:

حال  در  معماری  و  هنر   -1
نیاز  و  است  نابودی  و  ورشکستکی 
دارد. ویژه  بازنگری  و  بررسی  به 

معماری  به  تخصصی  نگاه   -2
ارائه  و  آجرکاری  و  آجر 

زمینه. این  در  پژوهشگران  تحقیقات  و  نظرها 
قبلی،  های  همایش  با  همایش  این  تفاوت  افزود:  وی 
و  است  کاری  آجر  و  آجر  هنر  به  تخصصی  نگاه 
صورت  به  را  خود  مقاالت  می توانند  پژوهشگران 
لباف  دکتر  ریاست  با  اول  پانل  کنند.  بیان  تخصصی 
خانیکی و دکتر ایرانمنش با ارائه مقاالت زیر برگزار شد:
سنتی  معماری  نماسازی  در  آجر   -
نژاد مکی  مهدی  دکتر  سیرجان،  شهر 
- رخبام های آجری تمهیدی حفاظاتی در ساختار ابنیه 
سنتی، دکتر محسن کشاورز و مهندس محبوبه اسالمی زاده
فاخر  میزان  بر  آجری  های  آرایه  تاثیر  بررسی   -
مهندس  کرمان،  قاجار  ی  دوره  های  خانه  بودن 
زاده ایمان  راشین  و  رسولی  پور، جواد  الهام خواجه 
 پانل دوم به ریاست دکتر مکی نژاد و هاشمی نژاد،مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و مقاالتی با عناوین زیر ارائه شد:
از  آجری  تزئینات  میان  ای  مقایسه  -بررسی 

دکتر  اسالم«  از  پس  در  مهری  و  تراش  نوع 
زاده  هادی  حدیث  مهندس  منش،  ایران  محمد 
معماری  در  بخش  هویت  عنصری  مثابه  به  آجر   -
پسندزاده شاه  بابک  مهندس  ایرانی-اسالمی، 

و  ساختار  در  شده  انجام  های  مرمت  نظری  تحلیل   -
کرمان،مهندس  اتابک  خواجه  مقبره   آجر  تزئینات 
وثوقی زینب  مهندس  پور،  خواجه  منصور 

        در ادامه ارائه مقاالت پانل تخصصی سوم به ریاست دکتر 
پذیرفت: انجام  آثار  این  با  با  کشاورز  دکتر  و  ذکری 

- بررسی نقش هندسه در ویژیگی های ترسیمی گره های 
کتیبه های آجرکاری ورودی خانه های تاریخی نمونه 
مورد مطالعه شهر کرمان، شفق توکلی، نفیسه خدادادی 
-گزارش مرمتی«سردر بیمارستان نوریه، کارخانه برق 
سلیمانی،  پیمان  مهندس  فهرج«  نادری  میل  هرندی، 
مهناز روشن پور، سپس میزگردی جهت نتیجه گیری و 
جمع بندی این همایش تشکیل شد و نتایج این همایش 
را به صورت مختصر و مفید ارائه گردید. 
از  تشکر  و  تقدیر  همایش،  این  پایان  در 
پیش کسوتان این هنر انجام و از چند بنای 
آجری بازدید به عمل آمد. گفتنی است، 
در حاشیه همایش ملی آجر و آجرکاری 
نمایشگاه عکسی  ایران،  معماری  و  هنر  در 
برپاشد. کرمان  آجری  بناهای  و  آثار  از  

توسعه  شهری 
برمبنای توازن و تناسب 

 

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  معاون 
مجتمع های  ساخت  گفت:  کشور  گردشگری  و 
مغازه داران  و  بازار  تاریخی،  بافت  در  بزرگ 
هستند،  شهر  هویت  که  را  تاریخی  بافت  ُخرد 
شود. گرفته  آن  جلوی  باید  و  می کند  متضرر 

دکتر محمدحسن طالبیان در چهارمین کنگره  تاریخ 
در  که  کرمان  استان  در  ایران  شهرسازی  و  معماری 
سالن شهید کامیابی اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: 
کسی به خاطر برج های بلند و ساختمان های جدید به 
کرمان نمی آید؛ این میراث تاریخی ارزشمند کرمان 
است که گردشگران را به این منطقه می کشاند و باید 
حفظ  بر  را  خود  تمرکز  شهری،  برنامه ریزی های  در 
گذشته  در  افزود:  وی  بگذاریم.  تاریخی  آثار  این 
آثار  و  شده  جفا  تاریخی  شهرهای  برخی  به  نسبت 
از  یکی  کرمان  شهر  که  رفته  بین  از  آن ها  از  مهمی 
ویژه ای  برنامه های  باید  امروز  و  شهرهاست  این 

برای حفظ آثار تاریخی آن اجرا شود.معاون میراث 
شهری  توسعه ی  این که  بر  تاکید  با  کشور  فرهنگی 
ارزشمند شهر  تاریخی  آثار  با  متناسب  و  باید موزون 
باشد، افزود: مرکز شهر جای بارگذاری بیش تر نیست 
و ساخت مجتمع های بزرگ در بافت تاریخی، بازار 
را که هویت شهر  تاریخی  بافت  ُخرد  مغازه داران  و 
هستند، متضرر می کند و باید جلوی آن گرفته شود. 
طالبیان خاطرنشان کرد: مردم دوست دارند در بافت 
تاریخی با آرامش زندگی کنند و در همه جای دنیا این 
مراکز تاریخی را حفظ می کنند و برای آن ها ارزش 
زیادی قائلند. وی افزود: خودرو، عامل متالشی شدن 
بافت تاریخی است و ساخت پارکینگ در این مراکز 
شهر، خدمت نیست؛ بلکه جفا به بافت تاریخی است.
مقابل،  در  داد:  ادامه  کشور  فرهنگی  میراث  معاون 
بافت  در  را  عمومی  حمل ونقل  و  پیاده راه  باید 
به  اشاره  با  طالبیان  دکتر  داد.  گسترش  تاریخی 
به عنوان  را  یزد  شهرستان  حاضر  حال  در  این که 
کرده ایم،  معرفی  دارد،  تاریخی  منظر  که  شهری 
فرهنگی  و  تاریخی  محور  اهمیت  به  توجه  با  افزود: 
باید  دست اندرکار  مسئوالن  و  شهرداری  کرمان، 
تالش  تاریخی  و  فرهنگی  محور  این  حفظ  برای 
شهر  بعدی  پرونده ی  به عنوان  کرمان  تا  کنند 
شود. معرفی  جهانی  مجامع  به  تاریخی  منظر  دارای 
مالی  مشکل  کشور  در  ما  این که  بیان  با  وی 
شد:  یادآور  است،  مدیریتی  ما  مشکل  نداریم، 

می توانند  گردشگری  و  تاریخی  جاذبه های  این 

کنند.  تامین  آینده  در  را  مردم  معیشت 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  معاون 

کرد:  خاطرنشان  کشور  گردشگری  و  دستی 
و  معماری  تاریخ  کنگره ی  چهارمین  برای 

شده  تدوین  محور  هشت  کشور،  شهرسازی 
محورهای  قبلی،  محورهای  همه ی  بر  عالوه  که 

یکپارچگی  به  مربوط  موضوعات  ازجمله  جدید 
میراث  شهرها،  طبیعی  و  تاریخی  فرهنگی،  پهنه های 

شده  گرفته  نظر  در  معاصر  میراث  و  صنعتی  مدرن، 
و  آب  بحران  در خصوص  کرد:  بیان  طالبیان  است. 
میراث  و  تاریخی  تجربیات  از  می توان  خشک سالی 
به ویژه  کشور  مختلف  بخش های  کشاورزی  و  آب 
ثبت  قنات  سه  و  متعدد  قنات های  که  کرمان  استان 
امیدوارم که  افزود:  استفاده کرد. وی  جهانی دارد، 
کنیم. برگزار  یک بار  دوسال  هر  را  کنگره  بتوانیم 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  معاون 
مصوبه ی  طبق  کرد:  خاطرنشان  کشور  گردشگری 
پس  این  از  شهرسازی،  و  معماری  عالی  شورای 
عمومی  و  بزرگ  مهم،  ساختمان  بخواهد  هرَکس 
امکان سنجی،  مرحله ی  در  باید  بسازد،  شهر  در 
در  مردم  و  برساند  عموم  اطالع  به  را  طرح 
کرد:  بیان  طالبیان  دکتر  شوند.  گذاشته  جریان 
تاریخی،  عظیم  ظرفیت های  کرمان  استان 
به درستی  هنوز  که  دارد  طبیعی  و  فرهنگی 
شناخته نشده است. وی افزود: هر پرونده ای 
کنیم،  کار  ملی  سطح  در  بخواهیم  که 

دارد. سهمی  آن  در  هم  کرمان  استان 
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برگزاری نشست 

آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

چهارمین کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری 
با حضور دکتر گرامی؛ مشاور  و نوآوری استان کرمان 
دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  کرمان،  استاندار  عالی 
پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  مریم  دکتر  باهنر،  شهید 
دکتر  کارگروه،  دبیرخانه  مسئول  و  دانشگاه  فناوری  و 
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  ابراهیمی؛ 
سازمان  استان،  اجرایی  دستگاه های  مدیران  دانشگاه، 
مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، سایر دستگاه های 
مطابق دستورالعمل اجرایی بودجه و تنظیم موافقت نامه 
های اعتبارات هزینه های تملک سرمایه1395، در سالن 

کنفرانس دانشکده علوم دانشگاه شهیدباهنر برگزار شد.

گفتنی است مسئولیت کارگروه با استانداری استان 
الحاق  قانون  ماده56  مطابق  مقررات،  است که  کرمان 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   به  مواد  برخی 
دولت نسبت به نظارت بر پژوهشی های مورد تقاضای 

دستگاههای اجرایی، اقدام شود.
در این نشست، ابتدا، دکتر طاهر رئیس دانشگاه گزارش 
از  هدف  گفت  و  کرد  ارائه  قبل  جلسات  از  مختصری 
که  است  این  تخصصی  کارگروهای  این  برگزاری 
باشد  نیاز  کشور  و  استان  جامعه،  برای  که  طرحهایی 
شناسایی و اجرا شود. وی تصرح کرد: امیدواریم کمیته 
را  باال  در سطح  و  برود که طرح های کالن  به سمتی 
اجرایی نمایند. دکتر طاهر افزود: با توجه به اینکه سال 
95 رو به اتمام است، باید برای سال آینده برنامه ریزی 
شود و طرح ها در کمیته های تخصصی و نحوه اجرای 
تأکید کرد که هر  نیز مطرح و تصویب شود. وی  آنها 

بودجه باید صرفا، صرف کارهای همان دستگاه شود.

بازدید  این  در  زاهدی«  محمدمهدی  دکتر 
رییس  یادگاری«  حسین  محمد  دکتر«  که 
مغربی«  قاضی  دکتر«  کشور،  جهاددانشگاهی 
معاون پژوهشي و فناوري جهاد دانشگاهي و دکتر« 
رضا کامیاب مقدس« رییس جهاددانشگاهی استان 
دستاوردهای  آخرین  از  داشتند  حضور  کرمان 
پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی بازدید کرد.
واقعی اندازه  در  عکس  نمایش   

به گزارش  سفی کرمان به نقل از خبرگزاری 
ایران)ایسنا(،رئیس  دانشجویان 

شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  
شاخص  دستاوردهای  نمایشگاه  از   اسالمی 
کرد. بازدید  تهران  در  دانشگاهی  جهاد 
بازدید  این  در  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 
یادگاری«رییس  محمدحسین  دکتر  که 
جهاددانشگاهی کشور، دکتر قاضی مغربی، معاون 
و دکتر رضا  دانشگاهي  فناوري جهاد  و  پژوهشي 
استان  جهاددانشگاهی  رییس  مقدس  کامیاب 

دستاوردهای  آخرین  از  داشتند  حضور  کرمان 
پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی بازدید کرد.

مجلس  وتحقیقات  آموزش  کمیسیون  رئیس 
های  ویژگی  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
در  تالش  افزود:   جهاددانشگاهی  جهادگران 
و  یاس  از  دوری  خطرپذیر،  علمی  صحنه های 
اعتقاد راسخ برای حل معضالت و مشکالت کشور 
از ویژگی های جهادگران جهاد دانشگاهی است 
است. تقدیر  قابل  آنان  وقفه  بی  تالش  این  که 
راور در مجلس شورای  و  نماینده مردم کرمان   

ا
از  خوشحالی  و  شگفتی  ابراز  با  سالمی 

افزود:  جهاددانشگاهی  دستاوردهای 
شناساندن  زمینه  در  باید  دانشگاهی  جهاد 
جامعه  به  خود  های  توانایی  و  دستاوردها 
آنگونه  مسئولین  تا  نماید  فعالیت  پیش  از  بیش 
از  است  علمی  و  انقالبی  نهاد  این  شایسته  که 

این نهاد در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی 
و فرهنگی در راستای رسیدن به اهداف کشور و 

نظام استفاده کنند.
الگوی  باید  دانشگاهی  جهاد  داد:  ادامه  وی 
پایه  بر  کشور  علمی  مهندسی  کامل  و  واقعی 
سایر  پاسخگوی  و  باشد  اسالم  غنی  فرهنگ 
به عنوان  کشور  اجرایی  و  علمی  دستگاه های 
منبع اصلی نیروی انسانی متعهد و متخصص باشد.

رییس  یادگاری«  »محمدحسین  دکتر   
اظهار  بازدید  این  در  نیز  کشور  جهاددانشگاهی 
جهاد  شاخص  دستاوردهای  نمایشگاه  کرد: 
دانشگاهی همزمان با آغاز هفته پژوهش، با عرضه 
300 دستاورد گشایش یافته است که هر روز یک 
دستاورد جهاددانشگاهی افتتاح شده و خواهد شد.

 80 مصوب،  تحقیقاتي  طرح   247 عرضه  از  وي   
آموزشي  شاخص  فعالیت   45 و  فرهنگي  طرح 
دانشگاهي  جهاد  دستاوردهاي  نمایشگاه  در 
بیش  که  واحدهایي  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
اند  کرده  عرضه  نمایشگاه  در  را  طرح   10 از 
و  هستند  برخوردار  غرفه  از  مستقل  طور  به 
و  آموزشي  پژوهشي،  غرفه  سه  در  الباقي 
کردند. عرضه  را  خود  هاي  فعالیت  فرهنگي 

سال   31 طي  دانشگاهي  جهاد  گفت:  وي 
یک  به  واقع  در  دانشگاه ها،  در  خود  فعالیت 
است. شده  تبدیل  بومي  فناوري  و  علم  پارک 
غرفه  از  زاهدی  دکتر  شود:  می  یادآوری 
نمایشگاه  این  در  کرمان  استان  جهاددانشگاهی 

بویژه  واحد  این  جهادگران  از  و  بازدید 
کرد. تشکر  و  تقدیر  کامیاب  رضا  دکتر 

بازدید دكتر زاهدی 
از نمایشگاه جهاددانشگاهی
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تصویب اساس نامه 

 شورای كرمانیان 
خارج از كشور
جلسه ی  سومین  در 
و  کرمانیان  شورای 
کشور  از  خارج  ایرانیان 
جنتی،  علی  حضور  با  که 
جعفری راد،  علی  استان،  اطالعات  اداره کل  معاون 
کرمان،  خارجه ی  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  مدیرکل  سنجری،  رضا 
رییس  طبیب زاده،  سیدمهدی  مهندس  و  استانداری 
استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
اساس نامه  شد،  برگزار  اتاق  این  محل  در  و  کرمان 
از  خارج  ایرانیان  و  کرمانیان  شورای  راه  نقشه ی  و 
رسید. تصویب  به  اعضا  امضای  با  و  شد  بررسی  کشور 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
از کشور، در  ایرانیان خارج  و  گفت: شورای کرمانیان 
ریاست  زیرمجموعه های  از  یکی  به عنوان  سابق  دولت 
اقدام خاصی  استان کرمان  تشکیل شد و در  جمهوری 
یازدهم  دولت  در  اما  بود؛  نشده  انجام  زمینه  این  در 

به عنوان زیرمجموعه ی وزارت امور خارجه تعریف شد.
دستور  با  داد:  ادامه  طبیب زاده  سیدمهدی  مهندس 
مهم  این  متولی  بازرگانی  اتاق  شد  قرار  استاندار 
با  جلسات  و  دهد  تشکیل  را  شورا  جلسات  و  شود 
وزارت  نمایندگی  ارگان  چهار  مشارکت  و  حضور 
استانداری  اطالعات،  اداره کل  استان،  در  خارجه 
به عنوان  بازرگانی  اتاق  و  رییس  به عنوان  کرمان 
نخستین  کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  تشکیل  شورا  دبیر 
اتاق  شد  قرار  و  برگزار  مهرماه  در  شورا  جلسه ی 
کند. تدوین  را  شورا  اهداف  و  اساس نامه  بازرگانی، 
رییس اتاق بازرگانی کرمان افزود: در آبان ماه جلسه  دوم 
تشکیل و درخصوص پیش نویس اساس نامه بحث شد در 
سومین جلسه به تصویب رسید. طبیب زاده با بیان این که 
ظرفیت های  از  استفاده  اساسنامه،  این  کلی  چشم انداز 
برای  کشور  از  خارج  ایرانیان  و  کرمانیان  متقابل 
کارگروه  چهار  اساس نامه  این  در  افزود:  است،  استان 
گردشگری،  و  رسانه ای  فرهنگی،  کارگروه  شامل 
کارگروه حقوقی، کنسولی و سیاسی، کارگروه علمی و 
آموزشی و کارگروه اقتصادی و بازرگانی تعریف شده 
شد:  یادآور  وی  شده اند.  مشخص  یک  هر  اعضای  و 
بازرگانی،  اتاق  هم کاری  با  که  است  این  کلی  هدف 
به صورت  استان  سرمایه گذاری  فرصت های  بسته ی 
تهیه شود.  و عربی(  آلمانی  انگلیسی،  چهارزبانه)فارسی، 
برای  گام  اولین  اقدام  این  افزود:  کرمان  اتاق  رییس 

استان  سرمایه گذاری  فرصت های  همایش  برگزاری 
است. هدف  کشورهای  از  برخی  در  و  کشور  در 

مهندس طبیب زاده بیان کرد: بانک اطالعاتی کرمانیان 
های  ارگان  با کمک  نیز  را  کشور  از  خارج  ایرانیان  و 
کرد.  خواهیم  تدوین  استان  خصوصی  و  دولتی 
اصلی  کارگروه های  از  یکی  این که  به  اشاره  با  وی 
کارگروه  کشور،  از  خارج  ایرانیان  و  کرمانیان  شورای 
فرهنگی، رسانه ای و گردشگری است، گفت: اداره کل 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی ،  میراث 
کارگروه  این  و  است  کارگروه  این  اصلی  اعضای  از 
می شود. وارد  گردشگری  بخش  در  ویژه  به طور 
بیش تر  کرد:  خاطرنشان  کرمان  بازرگانی  اتاق  رییس 
کسانی که از ایران به خارج از کشور رفته اند، عالوه بر 
این که یک سرمایه اقتصادی قابل توجهی در خارج از 
کشور دارند، به طور ذاتی عالقه ی خاصی نسبت به وطن 
برای  خوبی  مبلغان  می توانند  و  دارند  زادگاه شان  و 
با  طبیب زاده  مهندس  باشند.  کشور  به  گردشگر  جذب 
تاکید بر لزوم شناسایی کرمانیان خارج از کشور گفت: 
باید پای کرمانی های مهاجر را به اقتصاد استان باز کنیم 
و همین افراد در مرحله ی بعد، ُمبلغ بزرگی برای استان 
و گروه  پایگاه  از آن ها یک  هر یک  می شوند؛ چراکه 
و  دارند  هستند،  ساکن  آن  در  که  کشوری  در  هدف 
در  هم چنین  و  بیش تر  گردشگر  جذب  در  می توانند 
ما کمک کنند. به  سرمایه گذاری در بخش گردشگری 

برگزاری کنفرانس 

محاسبات تکاملی 
و هوش جمعی

تکاملی  محاسبات  کنفرانس  دومین  افتتاحیه  مراسم 
نظري،  دستاوردهاي  موضوعات  با  جمعی  هوش  و 
پیشرفت هاي جدید در زمینه محاسبات  روش شناسي و 
تکاملي، هوش جمعي و برنامه هاي کاربردي این حوزه، 
و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  مریم  دکتر  حضور  با 
فناوری دانشگاه شهید باهنر، دکتر ملیحه مغفوری؛ رئیس 
استان  دانشگاهی  رئیس جهاد  کنفرانس، دکتر کامیاب؛ 
دانشگاه،  فناوری  امور  معاون  افتخاری،  دکتر  کرمان، 
و  مردم شناس  انسان شناس،  نرسیسیانس؛  امیلیا  دکتر 
و  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  استادیار 
استاد  کارولوکس،  دکتر  یاد  زنده  همسر  همچنین 
هیأت  عضو  محبی،  حسین  دکتر  تهران،  دانشگاه  فقید 
جمعی  و  باهنر  شهید  دانشگاه  ریاضی  دانشکده  علمی 

آمفی  سالن  در  دانشجویان  و  فرهیختگان  استادان،  از 
شد. برگزار  باهنر  شهید  دانشگاه  علوم  دانشکده  تئاتر 
دکتر ملیحه مغفوری؛ رئیس کنفرانس، با گرامی داشت 
این  داشت:  بیان  کارولوکس  پروفسور  خاطره  و  یاد 
کنفرانس هرساله به افتخار پروفسور کارولوکس برگزار 
می شود. وی اظهار کرد: تیم بهینه سازی کرمان یکی از 
بهترین تیم های کشور است که در این چند روز شاهد 
بود.  خواهیم  زمینه  این  در  فرهیختگان  مقاالت  ارائه 
ی  دسته  دو  به  توان  می  را  سازی  بهینه  گفت:  وی 
محاسبات  که  کرد  تقسیم  ابتکاری  فرا  و  کالسیک 
زیربنای  و  ما  کنفرانس  عنوان  و هوش جمعی،  تکاملی 
فرا  سازی  است،بهینه  ابتکاری  فرا  سازی  بهینه  اصلی 
مثال  بطور  گیرد  می  سرچشمه  طبیعت  از  ابتکاری 
موجودات  ولد  و  زاد  یا  و  پرندگان  رفتار  سازی  شبیه 
افزود  اند. وی  ابتکاری  فرا  سازی  بهینه  انواع  از  زنده 
ولی  دارد  کاربرد  بسیار  امروزه  سازی  بهینه  مبحث 
بخواهیم  اگر  ما  و  شود  نمی  توجهی  آن  به  متاسفانه 
سازی  بهینه  باید  کنیم  حرکت  شکوفا  صنعتی  سمت  به 
کنفرانس  دومین  رئیس  دهیم.  قرار  توجه  مورد  را 
این  برگزای  هدف  جمعی،  هوش  و  تکاملی  محاسبات 
و  دانست  بهینه سازی  ابزارهای  معرفی  را  ها  کنفرانس 
امیدواری  ابراز  کشور  صنعت  با  بخش  این  ارتباط  از 
کرد. دکتر مغفوری تیم بهینه سازی فرا ابتکاری دانشگاه 
تیم های قوی و  بهترین  از  را یکی  باهنر کرمان  شهید 
مقاله در  نشان کرد 101  برشمرد و خاطر  مطرح کشور 
مقاله،   62 آنها  بین  از  که  شده  دریافت  کنفرانس  این 
شد. ارائه خواهند  ماه95،  18اسفند  17و  روزهای  طی 
در این مراسم همچنین، خانم  دکتر نرسیسیانس؛ همسر 
استاد فقید، دکتر کارولوکس، با بیان شمه ایی از افکار 
نیاز آن در  پایه و  همسر گرانقدرش »آموزش پژوهش 
را  خود  بحث  عالی«  آموزش  بر  تاکید  با  نوین  جامعه 
تکمیلی  تحصیالت  باید  کرد:  تصریح  ایشان  کرد.   آغاز 
فاصله  که  طوری  به  برود  پیش  پژوهش  سمت  به  ما 

به  یابد.  کاهش  دانش پژوه  و  استاد  بین  مراتبی  سلسله 
در  امروز  زندگی  سبک  و  فرهنگ  جامعه،  ایشان  گفته 
مقایسه با صد، پنجاه یا حتی 30 سال گذشته تغیر زیادی 
کرده است؛ پس با توجه به موضوعات مشخص از قبیل 
فن  و  گرا  مصرف  جامعه  جمعی،  ارتباط  وسائط  توسعه 
این  عمق  به  توان  می  پیش  از  بیش  اطالعات  شناسی 
بسزایی در  تاثیر  توسعه هایی  برد و چنین  تغییرات پی 
درک ما از موضوعات تجریدی از قبیل معانی، هویت 
تحلیل  های  روش  باشد؛  داشته  تواند  می  واقعیت  و 
کهن، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و رهیافت 
های جدید و واژگان نوینی باید خلق و تعریف شود. 
رویکردهایی  معرفی  ضمن  ادامه  در  نرسیسیانس  دکتر 
همچنین  و  گرا  اصالح  و  گرا  تحول  رویکرد  عنوان  با 
روش  و  رایج  یادگیری  های  روش  های  تفاوت  بیان 
امروزه  گفت:  امروز  دنیای  با  مناسب  یادگیری  های 
راسخ  قدم  با  ولی  مواجه هستیم  اصالح گرا  رویکرد  با 
پایان  در  برسیم. وی  گرا  تحول  رویکرد  به  توانیم  می 
برای  ای  وسیله  تواند  می  تربیت  و  تعلیم  اگر  افزود: 
برای  ای  وسیله  تواند  می  پس  باشد،  اجتماعی  وفاق 
ایجاد افق ها و فرصت های جدید باشد و تکثر تفاوت 
ها و عدم تعیین در دنیای امروز، هرگز نمی تواند مسئله 
ساز باشد بلکه آن دعوتی است مستمر برای تصور آنچه 
که در روش های یادگیری رایج غیرقابل تصور است.

موضوعاتی  دانشگاه،  علمی  هیأت  عضو  محبی؛  دکتر 
حول محور بهینه سازی و اهمیت آن مطرح کرد و بیان 
داشت: بارها و بارها در بحث بهینه سازی محدب تاکید 
شده و این بحث در جامعه امروز بسیار مطرح است ولی 
است  غیرمحدب  سازی  بهینه  من  بحث  مورد  موضوع 
با بهینه سازی محدب کاربردی تر است  که در مقایسه 
ادامه  در  وی  است.  نشده  توجهی  آن  به  االن  تا  ولی 
بهینه  اهمیت  بر  ها  الگوریتم  و  کاربرد  تئوری،  ذکر  با 
بین  از  مقاله  بهترین  به  است  کرد.گفتنی  تاکید  سازی 

مقاالت ارائه شده، جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.
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مشاركت دانشگاه ها 
در حوزه  معماری تاریخی

 

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: برگزاری این 
کنگره فرصتی برای تعامل 
بیش تر سازمان میراث فرهنگی با دستگاه ها و دانشگاه ها 

با هدف تالش برای حفظ هویت تاریخی استان است.
و  معماری  تاریخ  کنگره ی  در چهارمین  وفایی  محمود 
شهید  سالن  در  که  کرمان  استان  در  ایران  شهرسازی 
دوره ی  در  گفت:  شد،  برگزار  بازرگانی  اتاق  کامیابی 
مرمت  بازسازی،  شاهد  رزم حسینی،  آقای  استانداری 
و  بوده  استان  ارزشمند  ابنیه   و  آثار  از  بسیاری  و نجات 
هستیم که بازسازی هر یک از آن ها آرزوی ما بوده و 
این که این اقدامات از محل بودجه ی غیردولتی انجام 
از  بازسازی هر یک  افزود:  است. وی  مهم  بسیار  شده، 
دوره ی  یک  فقط  افتخار  سند  می توانست  ابنیه  این 

مدیریت استان باشد.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 

در  که  منابعی  و  اعتبار  میزان  کرد:  خاطرنشان  استان 
و  تالش  با  و  استاندار  همت  به  گذشته  سال  دو  همین 
حوزه   این  در  فرهنگی  میراث  عالقه مندان  هم کاری 
که  بوده  دولتی  اعتبارات  سال   10 معادل  شده،  هزینه 
این  ادامه داد:  این بخش صرف شده است. وفایی  در 
خوبی  بسیار  تعامل  و  استان  عالی  مدیریت  در  رویکرد 
که ایجاد شده، موجب شکل گیری نهضتی گسترده در 
عرصه ی میراث فرهنگی و توجه به حفظ و حراست از 

ابنیه ی ارزشمند تاریخی استان شده است. 
وی با اشاره به این که بازسازی مجموعه ی بازار تا سال 
مجموعه ی  بازسازی  گفت:  می رسد،  پایان  به  آینده 
حاج آقا علی، باغ فتح آباد و باغ بیرم آباد و ده ها ابنیه ی 
شرف  در  و  بود  ما  آرزوی  آن ها  بازسازی  که  دیگر 

نابودی قرار داشتند، در این دوره محقق شده است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
بیش  ما  که  شده  موجب  اراده  این  شد:  یادآور  استان 
مختلف  دستگاه های  تعامل  شاهد  دیگری  زمان  هر  از 
فرمانداری ها  و  کرمان  شهرداری  به ویژه  و  ازجمله 
به  همه  نگاه  که  باشیم  استان  شوراهای  و  دهیاری ها 
تاکید  با  تاریخی ارزشمند است. وفایی  حفظ این آثار 
استان  باستانی  و  تاریخی  ارزش های  شناخت  لزوم  بر 
کنگره  این  که  کارهایی  از  یکی  امیدواریم  گفت: 
انجام می دهد، شناساندن استان کرمان باشد که بهشت 

لزوم  بر  تاکید  با  وی  است.   کشور  باستان شناسی 
مشارکت بیش تر و موثرتر مجامع علمی و دانشگاه ها در 
این کنگره گفت: تا وقتی که ما کاری انجام نداده ایم، 
این کنگره  برگزاری  اما  نشده،  انجام  می گویند کاری 
با  فرهنگی  میراث  سازمان  بیش تر  تعامل  برای  فرصتی 
دستگاه ها و دانشگاه ها با هدف تالش برای حفظ هویت 
استفاده  آن  از  خوبی  به  باید  که  است  استان  تاریخی 

شود. 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان با اشاره به این که سه دوره ی گذشته ی کنگره ی 
برگزار  بم  ارگ  در  استان  شهرسازی  و  معماری  تاریخ 
شده، خاطرنشان کرد: کنگره ی پنجم در اردی بهشت ماه 
برگزار خواهد  بم  ملی در ارگ  به صورت  آینده  سال 

شد.
کنگره،  این  کلی  رویکرد  امیدواریم  کرد:  بیان  وفایی 
نسبت  بیش تر  توجه  و  تعامل  هم دلی،  فضای  ایجاد 
و  فرهنگی  گران قدر  میراث  از  حراست  و  حفظ  به 
دوره ی  این که  بر  تاکید  با  وی  باشد.  استان  معماری 
دوره ها  درخشان ترین  از  رزم حسینی  آقای  استانداری 
در باززنده سازی و حفظ ابنیه و آثار تاریخی مهم استان 
اثر  داشتن حداقل 700  با  ما  استان  است، گفت:  بوده 
ارزنده ای در  ثبت جهانی جایگاه  اثر  پنج  و  ملی  ثبت 

زمینه ی تاریخی دارد که باید حفظ شود.

حمایت معاونت علمی
 از صنعت و دانشگاه

های  حمایت  تبیین  نشست 
ریاست  فناوری  و  علمی 
بالندگی  هدف  با  جمهوری 
شرکت  گسترش  و  اقتصادی 
21آذرماه  بنیان،  دانش  های 
طاهر؛  دکتر  حضور  با   ،95
علیرضا  دکتر  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
فناوری  و  علمی  معاونت  منابع  توسعه  معاون  دلیری؛ 
ریاست جمهوری، معاونان و مدیران دانشگاه، در سالن 
برگزار  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس 

شد. 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  مریم  دکتر 
و  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی  به  ابتدا  در  دانشگاه، 
پرداخت  کشور  در  دانشگاه  این  جایگاه  و  دستاوردها 
رئیس  طاهر؛  دکتر  از  کنفرانس  ادامة  برای  سپس  و 
رئیس  طاهر؛  دکتر  کرد.  سخنرانی  به  دعوت  دانشگاه، 
دانشگاه، ضمن خیر مقدم به همکاران و دوستان به بیان 
ظرفیت و توانایی های دانشگاه، استادان و جایگاه علمی 
دانشگاه در کشور پرداخت. دانشگاه شهید باهنر در حال 
گرایش  و  400رشته  در  دانشجو  از16000  بیش  حاضر 
مختلف دارد که در مقطع دکتری حدود 1000دانشجو 
در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 4000دانشجو و مابقی 
در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند دانشگاه 
در حال حاضر بیش از 650 نفر عضو هیأت علمی دارد 
که می توان گفت تقریبا نرم رتبه اولی از لحاظ  هیأت 
علمی در کشور را دارد. از این تعداد بیش از 100نفر 

استاد تمام، بیش از 150نفر دانشیار و مابقی هم استادیار 
دانشگاه  رئیس  هستند.  مربی  هم  کمی  خیلی  تعداد  و 
افزود: بخش زیادی از بودجة دانشگاه  صرف دستمزد 
در جهت  تا  است  الزم  بنابراین  شود.  می  دانشگاهیان 
حفظ جایگاه دانشگاه، استفاده از توانایی های استادان و 
پتانسیل های دانشگاه و مدیریت بودجه دانشگاه، هم از 
طریق برون سپاری و هم از طریق شرکت های دانش 

بنیان کارها انجام شوند.
دکترعلیرضا دلیری؛ معاون توسعه منابع معاون علمی و 
با  نیز در این نشست گفت:  فناوری ریاست جمهوری  
توجه به این که ایران رتبه اول علمی درمنطقه و رتبة 
چهاردهم و پانزدهم علمی دردنیا را داراست و همچنین 
ما  توانمندند،  دنیا  صنعت  و  بازارکار  در  هموطنانمان 
دارا  را  اقتصادی  بازار  تحول  و  صنعت  تولید  توانایی 
هستیم. لذا استادان ما باید در صنعت حضور فعال داشته 
باشند و همچنین با تجدید نظر در آموزش به آموزشی 
معاون  شود.  پرداخته  کاربردی  های  فعالیت  با  همراه 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  منابع  توسعه 
افزود: االن تولید فکر و ایده ها منبع درآمد هست و 
موفق  کشور  از  خارج  در  ما  دانشجویان  که  همانگونه 
موفقیت های چشگیری  نیز می توانند  بودند در کشور 
ایده های دانشجویان حمایت  از  باید  ما  و  ایجاد کنند 
کنیم. وی بیان کرد: الزم است تیم هایی جهت آشنایی 
استادان و دانشجویان برای حضور در بازار کار و تولید 
مسیر  تا  نماییم  آماده  ها  ایده  از  حمایت  برای  صنعت 

پیشرفت، هموارتر از قبل باشد.
قدردانی  ضمن  دانشگاهیان،  صمیمی  نشست  این  در 
معاونت  منابع  توسعه  معاون  دلیری؛  علیرضا  دکتر  از 
بیان مسائل خود  علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
پرداختند. در ادامه، دکتر علیرضا دلیری؛ معاون توسعه 

منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

خواستار  ادامه،  در  و  داد  پاسخ  حاضرین  سئواالت 
بیشتر  تالش  و  همبستگی  و  انسجام  راهکارها،  افزایش 

در کار شد.
بخش  دانشیار  دریجانی،  حسین  دکتر  جلسه  پایان  در 
مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه که 
نخبگان  ملی  بنیاد  سوی  از  نخبه  عنوان  به  سال93  در 
محوره  دو  کشش  دستگاه  ساخت  حاضر  حال  )در 
به  نمودند(  اجرا   8=TRL یا  فازی  یک  عنوان  به  را 
از  تندیس،  و  تقدیر  لوح  اهدا  با  و  معرفی  دانشگاهیان 

وی تجلیل به عمل آمد.
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اعطای جایزه
 عالمه طباطبایی

 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  طبرسی  شیخ  جشنواره  نخستین 
و  قرآن  مسابقات  دوره  یکمین  و  بیست  اختتامیه  و 
هاشمی  آیت اهلل  با حضور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عترت 
دکتر  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  رفسنجانی 
سید  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  حمید 
آزاد  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  هاشمی  طه 
معاون  عسگری  علی  والمسلمین  حجت االسالم  اسالمی، 
واشقانی  ابراهیم  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پارلمانی 
فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی، 
هاشم زاده هریسی،  هاشم  والمسلمین  االسالم  حجج ت  
عضو مجلس خبرگان ، محمدرضا حشمتی معاون قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگران برگزار 
شد. در این مراسم ، نخستین جایزه عالمه طباطبایی به 
هیات  و  امنا  هیات  رییس  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 

موسس دانشگاه آزاد اسالمی اعطا شد.
فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  هاشمی  سید طه  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی ، در مراسم اختتامیه بیست ویکمین 
طبرسی  شیخ  جشنواره  و  عترت  و  قرآن  مسابقات 
گزارشی از فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه 
با خیر  ارائه کرد. دکتر سیدطه هاشمی  و عترت  قرآن 
مقدم به حضار، قرآن پژوهان، قاریان، حافظان و عالمان 
به مبانی قرآن و عترت پیامبر اسالم )ص( و آیت اهلل اکبر 
هاشمی رفسنجانی، دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه 
آیت اهلل  به  خطاب  مدیران  و  معاونان  و  اسالمی  آزاد 
آغازین  روزهای  در  »شما  گفت:  رفسنجانی  هاشمی 

میرزاده  دکتر  معیت  در  اینجانب  که   1392 مهرماه 
افتخار خدمت گزاری در دانشگاه آزاد اسالمی را پیدا 
کردم، به بنده فرمودید من از این که به مباحث عمیق 
دانشگاه ها  در  عترت  و  قرآن  بنیادین  پژوهش های  و 
پرداخته نمی شود رنج می برم. از همان زمان، در حوزه 
دانشجویی  که  بعداً  نیز  و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
هم بدان منضم شد وظیفه خود دانستم عالوه بر گسترش 
با حوزه قرآن و عترت که در  همه فعالیت های مرتبط 
توسعه  و  بنیادی تر  مباحث  به  می شده  انجام  گذشته 
پژوهش های قرآن و مکتب اهل بیت، سالم اهلل علیهم 

اجمعین، پرداخته شود.«
آزاد  دانشگاه  در  قرآنی  گسترده تر  »کارهای  افزود:  او 
بیشتر  با سایر فعالیت ها  اسالمی که حجم آن در مقایسه 
بلکه  مدعی،  فزون خواهاِن  خوش آمدن  برای  نه  است 
و  قیامت  و  خدا  به  چون  خداست.  برای  آن ها  همه 
تمامیت اسالم معتقدیم. اسالم، دین نجات بشریت است. 
اگر اسالم به درستی فهم شود و بر پایه مقتضیات زمان و 
مکان، مفاهیم قرآن و آموزه های مکتب اهل بیت عرضه 
استادان  دانشمندان،  آن،  مخاطبان  اول  صف  در  شود 
و دانشجویان خواهند بود. آنچه که امروز بر سر اسالم 
عزیز و قرآن مظلوم می آید نتیجه کج فهمی از قرآن و 

آموزه های گران سنگ مکتب اهل بیت است.«
به  تعهد  افتخار  که  »ما  داد:  ادامه  هاشمی  سیدطه 
بزرگوار  بیت  اهل  و  پیامبر  سیره  و  قرآن  آموزه های 
مسئولیم  دیگر  زمان  هر  از  بیش  داریم،  را  حضرت  آن 
مباحث  به  گسترده  صورت  به  دانشگاه ها  سطح  در 
را  خالص  و  ناب  اسالم  حقیقت،  در  بپردازیم.  قرآنی 
و  بشناسیم  قشری نگرها  و  متحجرین  پیرایه های  بدون 
طرح های  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در  امروز  بشناسانیم. 
سبک  قرآن،  محضر  در  علم  نظیر  بزرگی  پژوهشی 
زندگی که مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظله بوده، 

به شناخت مباحث اجتماعی  اخالق حرفه ای و اهتمام 
قرآن و عرضه آن که همگی با استفاده از توان علمی 
استادان و محققان این دانشگاه در دست انجام است در 
حقیقت در راستای انجام وظیفه ای است که بر عهده ما 

گذاشته اید.«
عالمه  جایزه  طبرسی،  شیخ  ماهیت جشنواره  درباره  او 
طباطبایی و مسابقات سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: 
مطالعات  از  حمایت  منظور  به  اسالمی  آزاد  »دانشگاه 
و  قرآن  مبانی  و  اصول  عرصه  در  کاربردی  و  بنیادی 
عترت و توسعه کیفی و حرفه ای پژوهش ها و مطالعات 
کتاب،  شامل  قرآنی  مکتوب  آثار  تا  شد  آن  بر  قرآنی، 
را  پژوهشی،  طرح های  و  قرآنی  مقاله های  و  پایان نامه 
در یک فرایند علمی، شناسایی و بررسی کند و آثار برتر 
معرفی و  به جامعه دانشگاهی  و  انتخاب  را  قرآنی سال 
از نویسندگان آن ها تقدیر کند. لذا برای جمع آوری 
از  یافته  انتشار  قرآنی  آثار  برترین  و  بهترین  انتخاب  و 
سوی دانشگاه آزاد اسالمی در 30 سال گذشته )1363- 
دانشگاه  و  حوزه  استادان  از  متشکل  کمیته ای   )1393
تشکیل شده است. این جشنواره از این پس به صورت 
عترت  و  قرآن  پژوهشکده  سوی  از  دو ساالنه  و  پیوسته 

برگزار خواهد شد.«
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
شیخ  جشنواره  برگزاری  با  »همزمان  کرد:  خاطرنشان 
طبرسی، جایزه ای تحت عنوان »جایزه عالمه طباطبایی 
)ره(« به یکی از شخصیت های برجسته قرآنی به انتخاب 
از  دوره  این  در  می شود.  اهدا  داوران  کمیته  اعضای 
اجماع  و  انتخاب  به  طباطبایی  عالمه  جایزه  جشنواره، 
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  به  داوران  کمیته  اعضای 
ارزشمند  اثر  تألیف  در  فراوان  مجاهدت های  پاس  به 
و ماندگار تفسیر راهنما و همچنین فرهنگ قرآن تعلق 
می گیرد و امید است به ُیمن این انتخاب، جایزه عالمه 
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طباطبایی)ره( هر دو سال یک بار تداوم پیدا کند.« 
فراخوان  از  بعد  داد:  توضیح  هاشمی  سیدطه  دکتر 
از  قرآنی  اثر  2هزار  از  بیش  جشنواره،  دوره  اولین 
جشنواره  دبیرخانه  به  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
هیأت  اعضای  از  متشکل  داوری  کمیته  و  شد  ارسال 
علمی که دارای درجه استادی و دانشیاری در دانشگاه 
هستند در مرحله اول ارزیابی، آثار رسیده به دبیرخانه 
را ارزیابی کرد، که 230 پایان نامه، 75 کتاب، 122 مقاله 
و 12 طرح پژوهشی واجد شرایط برای ارزیابی شناخته 

شد و به مرحله دوم راه یافت. 
بر اساس شاخص های تعیین  او گفت: »کمیته داوری 
شده، تیر 95 آثار راه یافته به مرحله دوم را بررسی کرد 
و 21 کتاب، 16 پایان نامه، 10 مقاله و 5 طرح پژوهشی 

برای راهیابی به مرحله سوم )نهایی( انتخاب کرد. 
کمیته داوران در آبان سال جاری جلسه نهایی انتخاب 
آثار را برگزار کرد و با بررسی دقیق آثار، 4 کتاب، 1 
انتخاب  برگزیده  آثار  عنوان  به  را  مقاله   2 و  پایان نامه 
تقدیر  جشنواره  اختتامیه  مراسم  در  آن ها  از  که  کرد 

می شوند«.
شاخص های  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رییسه  هیات  عضو 
مورد  موضوع  بودن  مفید  و  بودن  نو  را  آثار  انتخاب 
جدید،  دستاوردهای  و  نتایج  از  برخورداری  تحقیق، 
و  آوری  نو  محتوا،  تحلیل  و  مباحث  علمی  قوت 
تولید دانش در عرصه قرآن و حدیث، روشمند بودن 
محتوای اثر، ادبیات نگارشی متقن حاکم بر اثر، استفاده 
شکل  درست،  ارجاع  و  اول  دست  و  معتبر  منابع  از 
نظم  نویسی،  کتاب  اصول  رعایت  و  مناسب  ظاهری 
توازن  و  محتوا،  و  عناوین  تطابق  و  موضوعات  منطقی 

حجم فصول برشمرد.
دکتر هاشمی، بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری 

قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی را از جمله اقدامات 
تبلیغی و ترویجی دانشگاه برای توسعه فرهنگ قرآن و 
عترت، دانست و گفت: »مسابقات قرآن و عترت دانشگاه 
آزاد اسالمی از سال 1372 تا کنون در 2 بخش کتبی و 
شفاهی همراه با جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی 
برگزار  کارکنان  و  دانشجویان  استادان  رده   3 در  و 
می شود. بیست و یکمین دوره مسابقات کتبی و شفاهی 
کارمند  و  دانشجو  استاد،  هزار   120 از  بیش  شرکت  با 
دانشگاه در 14 رشته مختلف می شود و امروز از 12 نفر 

استاد همراه با 30 دانشجوی برتر، تقدیر می شود«.  
کریم  قرآن  مسابقات  شفاهی  »بخش  داشت:  اذعان  او 
رده  سه  در  ملی(  و  استانی  )مقدماتی،  مرحله  سه  در 
استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار می شود 

و شامل رشته های قرائت و حفظ است. 
رشته های قرائت شامل بخش های ترتیل و تحقیق، رشته 
حفظ شامل حفظ 5 جزء، 10 جزء، 20جزء و حفظ کل 
بود که در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و  قرآن کریم 
10 آبان ، مرحله نهایی مسابقات به میزبانی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد قم برگزار شد.
هاشمی، شمار  راه یافتگان به مرحله کشوری را 190 نفر 
نفر دانشجو اعالم و خاطرنشان کرد: »در  استاد و 260 
به  دانشجویان،  مسابقات  برگزیدگان  از  نفر   3 رشته  هر 
جشنواره ملی دانشجویان اعم از دولتی و غیردولتی که 
در تاریخ 20 تا 23 آبان برگزار می شود معرفی خواهند 
کارکنان  مسابقات  دوره  ششمین  نهایی  مرحله  شد. 
استان  میزبانی  به  جاری  سال  ماه  آذر  در  دانشگاه 

هرمزگان دانشگاه آزاد بندر عباس برگزار می شود.
بین  داوران  از  شده  سعی  مسابقات  داوری  بخش  در 

المللی و با تجربه استفاده شود.«
و  بیست  آئین نامه  ابالغ  از  دانشگاهی  مسوول  این 
دومین دوره مسابقات کتبی، شفاهی هنر ادبیات دینی 
و فرهنگی و پژوهشی در آینده ای نزدیک خبر داد و 
بازنگری است که  اضافه کرد: »این آئین نامه در حال 
به زودی برای اجرا از طرف رییس محترم دانشگاه به 

واحدهای دانشگاهی ابالغ می شود«.
دوره  یکیمن  و  بیست  برگزیدگان  از  مراسم  این  در 
مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی تقدیر  شد. 

متن لوح اهدایی به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُه  َو لَْو أََنّ ما ِفی اْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍۀ أَْقالٌم َو الَْبْحُر َیُمُدّ
ِمْن بَْعِدِه َسْبَعُة أَبُْحٍر ما نَِفَدْت َکِلماُت اهلَلِهّ ِإَنّ اهلَلَهّ َعِزیٌز 
َحِکیٌم »لقمان27«

مفسر گرانمایه و قرآن پژوه ارجمند، 
حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

در  طباطبایی  عالمه  طبرسی-جایزه  شیخ  جشنواره 
از  که  است  مغتنم  فرصتی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
پژوه  قرآن  و  کریم  قرآن  مفسر  جایگاه  در  جنابعالی 

تقدیر به عمل آید.
دوره  از  کشور،  به  فراوان  خدمات  کنار  در  که  شما 
جوانی دل نگران مهجوریت کتاب خدا بوده، در این 
راه جهاد کرده، سختی زندان چشیده و دشواری این 
مرحله تلخ را با مرور و باز فهمی قرآن برکام خود گوارا 
ساخته اید، در اوج ناکامی های آن روزهای سخت، به 
ابناء  و  الملوک  >این  ندای  فرصت  این  از  شادکامی 
با همه مشاغل و سختی های  اید و  سرداده  الملوک< 
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، البته از این 
مهم دور نمانده اید؛ شما که دستاوردهای انس طوالنی 
مدت خود با قرآن را در دو اثر فرهنگ قرآن و تفسیر 
و  بدیع  اثری  که هریک  آثاری  اید؛  بازتابانده  راهنما 
تاثیرگذار به شمار می آید و کوشش هایی روش مند، 
بنیادین و نوآورانه برای فهم قرآن و توسعه افق های 
پژوهش در آنند. براین پایه، هیات داوران دوره اول 
شناسایی  را  خود  رسالت  که  طبرسی  شیخ  جشنواره 
نوآورانه  های  کوشش  و  اثرگذار  قرآنی  های  چهره 
در  دانشگاهی  اندیشمندان  و  فرهیختگان  پیشگامانه  و 
تالیف  دو  اتفاق،  به  دانند،  می  خدا  کتاب  به  خدمت 
را که موسس دانشگاه آزاد اسالمی  یاد شده جنابعالی 
شایسته  دارید،   تعلق  بزرگ  خانواده  این  به  و  بوده 
و  نشان حق گزاری  لوح،  این  اکنون  شناختند.  تقدیر 
قدرشناسی جامعه قرآنی دانشگاه آزاد اسالمی از تالش 
های شماست و به نیابت از همه دست اندرکاران این 
باب  این  که  امید  این  با  شود؛  می  تقدیم  جشنواره 
استمرار  مطالعات  این  و  ماند  همواره گشوده  رحمت، 

یابد و به ثمر نشیند.
حمید میرزاده

رییس دانشگاه آزاد اسالمی

عکاس »جامعه كریمان« باشید
در  که  است  برآن  کریمان«  »جامعه   
بخش »اول دفتر« عکسی از یک کتیبه 
بنای  یک  با  مرتبط  که  را  اهلل«  »بسم 
صنایع  با  مرتبط  اثری  یا  و  تاریخی 
با  همراه  کرمان،  سنتی  هنرهای  و 
منتشر  مختصر،  اما  جامع  توضیحاتی 

نماید.
1. شما مخاطب گرامی، در صورت تمایل می توانید عکس های با کیفیت باال خود 
را که از کتیبه ها، محراب مساجد، سر درب منازل قدیمی، آثار دستی و صنایع سنتی 

استان کرمان تهیه و برای ما ارسال فرمایید تا به نام خودتان چاپ گردد.
2. شما مخاطب عزیز نشریه می توانید هر کجای استان کرمان که زندگی و یا سفر 
می کنید، عکس ها، خاطرات و سفرنامه های خود را برای ما ارسال فرمایید تا شما 

نیز سهمی در شناخت هر چه بهتر پهناورترین استان ایران، ایفا نمایید.

لطفًا قبل از ارسال، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

1. موضوع عکس برای جلد نشریه، مکان های گردشگری، چشم¬اندازهای طبیعی 
و ابنیه تاریخی استان کرمان است.

2. موضوع عکاسی برای بخش اول دفتر، تمامی آثاری است که حروف مقدس بسم 
اهلل الرحمن الرحیم بر آن نقش بسته و وضوح تصویری داشته باشد.

3. عکس باید حتمًا کیفیت الزم برای چاپ افست را داشته باشد. پیشنهاد می شود که 
کیفیت عکس کمتر از 300 نباشد.

4. لطفًا نام عکاس، عنوان عکس، مشخصات سوژه را ذکر کنید و به ما بگویید که این 
عکس مربوط به بنا و اثر فرهنگی و یا چشم انداز طبیعی استان کرمان بوده و با چه 

دوربین و با چه مشخصات فنی از آن عکاسی شده است.
بیشتر  توضیح  یا  و  معرفی  برای  مطلبی  اگر  خود،  عکاسی  سوژه  مورد  در  اگر   .5

داشتید، حداکثر در 300 کلمه ارسال فرمایید.
6. نام و نام خانوادگی خود، تلفن ثابت و همراه خود، نشانی پستی و پست الکترونیک 

خود را ذکر فرمایید تا در صورت لزوم امکان تماس با شما وجود داشته باشد.
منتظر دریافت عکس های شما هستیم.
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هیات ایرانی در
 موسسه تحقیقات گیاهی 

هندوستان

نمایندگان وزارت جهاد  ایرانی شامل  رتبه  عالی  هیات 
کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه 
شهید باهنر کرمان سوم اسفندماه 95، به ریاست، دکتر 
تحقیقات،  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  زند  اسکندر 
جواد  دکتر  حضور  با  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
مظفری، مدیرکل دفتر همکاری های علمی و روابط بین 
کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  الملل 
فیزیولوژی  تحقیقات  بخش  رئیس  ناخدا،  بابک  دکتر 
دکتر  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  مولکولی 
قاسم محمدی نژاد مدیر قطب علمی تنش های محیطی 
گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس  و  در غالت 
دانشگاه شهید باهنر کرمان، برای بحث و تبادل نظر در 
دوجانبه  علمی  مشترک  های  همکاری  گسترش  زمینه 
خشک  نیمه  مناطق  در  کشاورزی  تحقیقات  باموسسه 
گرمسیری)ایکریسات( برای تحقیقات کشاورزی و تربیت 
هندوستان  حیدرآباد  وارد  متخصص  انسانی  نیروی 

شدند.
 این هیات پس از بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی 
ایکریسات و بحث و گفتگو با دانشمندان و محققان ارشد 
با  را  مشترکی  جلسه  اسفندماه،  چهارم  در  موسسه  این 
معاون  کاربِری  پیتر  دکتر  و  رئیس  برگوینسون  دکتر 
تحقیقاتی این مجموعه با حضور نمایندگان کنسولگری 

جمهوری اسالمی ایران در حیدرآبادبرگزار کردند.
در این جلسه محورهای مختلف همکاری های مشترک 
زراعی  گیاهان  اصالح  برای  ایکریسات  و  ایران  بین 
تغییر  پدیده  به  توجه  با  محیطی  های  تنش  به  متحمل 

اقلیم، بحران آب و گرم شدن کره زمین برای حل 
مشکالت بخش کشاورزی ایران و بهبود وضعیت معیشت 
کشاورزان ایرانی به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار 
و  بحث  مورد  پایدار  توسعه  اهداف  تحقق  راستای  در 
استفاده  لزوم  بر  تاکید  و ضمن  قرار گرفت  نظر  تبادل 
غذایی  ارزش  با  و  پرمحصول  جایگزین  گیاهان  از 
و  بازده  کم  محصوالت  جای  به  باال  آب  وری  بهره  و 
اراضی کشاورزی  بهره وری  افزایش  بر، درجهت  پرآب 
کنندگان،  در مصرف  ای  تغذیه  مشکالت سوء  و جبران 
برای همکاری در زمینه ارتقاء سطح کیفی برنامه های به 
نژادی در ایران و ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی 
ایران  در  گیاهی  نژادگران  به  آینده  نسل  و  متخصص 
تجربیات  از  استفاده  همچنین  و  ایکریسات  همکاری  با 
تحقیقات  های  یافته  سازی  تجاری  زمینه  در  مرکز  این 

کشاورزی و تولید ثروت از علم توافق به عمل آمد.
انواع  ارقام زراعی  همکاری در زمینه تحقیقات اصالح 
ارزن، سورگوم، نخود، بادام زمینی، و دال و همچنین 
عضویت ایران در کنسرسیوم تولید بذر هیبرید و تاسیس 
توافقات  اهم  از  ایران  در  ایکریسات  نمایندگی  دفتر 

حاصل شده در این نشست بود. 
نماینده  عنوان  به  ناخدا  بابک  دکتر  رابطه  همین  در 
توسط  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان 
به  آمده  عمل  به  توافقات  پیگیری  برای  زند  دکتر 
ایکریسات معرفی شدند، با توجه به شرایط بحرانی کمبود 
آب در ایران، بهره وری پایین اراضی زراعی و همچنین 
و  آهن  عناصر  کمبود  و  تغذیه  سوء  از  ناشی  مشکالت 
همکاری  وطنان،  هم  غذایی  جیره  در  کلسیم  و  روی 
بین  از مراکز مهم پژوهشی  به عنوان یکی  ایکریسات  با 
المللی در زمینه اصالح گیاهان زراعی برای مناطق نیمه 
خشک گرمسیری می تواند منشا تحوالت بسیار مثبتی در 
جهت حل این مشکالت در کشور و تربیت نیروی انسانی 

متخصص برای تحقیقات کشاورزی کشور باشد.
آشنایی با موسسه تحقیقاتی ایکریسات

 بین المللی برای تحقیقات گیاهی در مناطق نیمه خشک 
گرمسیری یکی از 15 مرکز تحقیقاتی زیر مجموعه گروه 
مشاورتی برای تحقیقات بین المللی کشاورزی است که 
مقر آن در شهر حیدرآباد هندوستان است.  این مرکز 
تا سال 2015روی پنج گیاه ارزن مرواریدی، سورگوم، 
سال  از  که  کرد  می  کار  زمینی  بادام  و  نخود،  دال، 
مطالعه  مورد  گیاهان  جمع  به  نیز  انگشتی  ارزن   2015
تحقیقات  روی  بیشتر  ایکریسات  شد.  افزوده  مرکز  این 
جنوب  گرمسیری  و  خشک  نیمه  مناطق  در  گیاهی 
گیاهان  تولید  زمینه  در  و  است  متمرکز  آفریقا  و  آسیا 
متحمل به تنش های محیطی غیر زنده به خصوص گرما، 
جمله  از  زنده  های  تنش  همچنین  و  شوری  و  خشکی 
آفات و بیماری های شایع گیاهان مورد مطالعه و تولید 
جلوگیری  برای  زراعی  های  فناوری  توسعه  و  دانش 
وری  بهره  و  تولید  افزایش  زیست،  محیط  تخریب  از 
منابع در این مناطق و تولید پایدار در شرایط سخت و 
شکننده محیطی با توجه به تغییرات اقلیمی و همچنین 
تغذیه در جنوب آسیا و  فقر و گرسنگی و سوء  کاهش 
این  نماید.  فعالیت می  زنان  افزایش مشارکت  و  آفریقا 
موسسه تاکنون بیش از 800 واریته زراعی از محصوالت 
مختلف را تولید و روانه بازار کرده است. همچنین بیش 
از  کشاورزی  حوزه  در  بنیان  دانش  شرکت   1200 از 
اند. بیش  ایکریسات استفاده کرده  انکوباتوری  خدمات 
از 3 میلیون کشاورز در کارناتاکا از مدل های زراعی 
این موسسه بهره مند شده وبیش از 300000 کشاورز در 
زیمبابوه از فناوری میکرو دوزینگ برای تولید محصول 

بهره برداری می کنند. 
دیوید  دکتر  با  حاضر  حال  در  موسسه  این  ریاست 
این  دار  عهده   2015 ژانویه  از  که  است  بِرگوینسون 
از کشور  ویلیام دار  از وی دکتر  اند. پیش  سمت شده 
معتبر  مجموعه  این  مدیریت  سال   16 مدت  به  فیلیپین 
پژوهشی را بر عهده داشت. معاون تحقیقاتی ایکریسات 

دکتر پیتر کاربِری از کشور استرالیا هستند.
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رونمایی شد:

ربات رف خوان»كتابخانه هوشمند«
دانشگاه شهید باهنر

 
محل  در  هوشمند«  کتابخانه  خوان»  رف  ربات  از  معرفی  مراسم  11اسفندماه95،   
رئیس  گل؛  علی  دکتر  حضور  با  مراسم  این  شد.  برگزار  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه 
مهدی  دکتر  طرح،  مخترع  و  کتابخانه  معاون  مقیمی؛  جلوه  خانم  دانشگاه،  کتابخانه 
نخبگان  ملی  بنیاد  پور)دکتری کامپیوتر در گرایش سیستم های هوشمند و عضو  جم 
بیان کرد این طرح برای  کشور( برگزار شد. دکتر جم پور در تشریح اختراع خود 
اولین بار است که در دنیا با این تکنولوژی اجراء می شود و دارای جوایزی از قبیل، 
طرح برتر در هفته پژوهش دانشگاه و طرح نمونه توسط سازمان بسیج علمی و پژوهشی 
استان کرمان است که به هفدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار وزارت علوم 

دعوت شد. 
همچنین اقدامات الزم برای ثبت اختراع بین المللی این محصول با حمایت کانون 
ایران تحت حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و حمایت دانشگاه شهید  پتنت 

باهنر کرمان در دست اقدام است. 
وی همچنین ذکر کرد اجرای موفقیت آمیز این طرح بدون حمایت و مساعدت 

)معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر  از  ترتیب  بدین  و  است  نبوده  مقدور  دانشگاه  های 
دانشگاه(،  پژوهشی  امور  کل  )مدیر  قنبرپور  رضا  دکتر  دانشگاه(،  فناوری  و  پژوهشی 
مقیمی،  جلوه  خانم  کار،  تجربه  ژیال  خانم  مرکزی(،  کتابخانه  )رئیس  علی گل  دکتر 
خانم زهره سلطانی و سایر همکاران کتابخانه مرکزی و همچنین همکاری حراست و 

انتظامات دانشگاه مراتب تشکر خود و همکارانش را ابراز داشت.
شبانه  تالش  با  که  کرده  یاد  طرح  این  در  خود  همکاران  از  پور،  جم  مهدی  دکتر 
روزی نقش موثری در موفقیت این طرح داشته اند خصوصا آقای دکتر عادل سلیمانی 
نژاد )عضو هیات علمی گروه علم اطالعات(، آقای مهندس محمد امین کریمی، آقای 
پارس  فاطمه حسنی.  وی در مورد ربات رف خوان  مهندس حسین رضایی و خانم 
که  کتابخانه  خوانی  رف  فرآیند  ربات  این  وجود  با  که  داد  شرح  بدین  توضیحاتی 
پروسه بسیار سخت و زمانگیری است می تواند بطور هوشمند و اتوماتیک انجام شود 
که نه تنها از دقت باالیی برخوردار است بلکه می تواند بطور مداوم یا در بازه های 
زمانی کوتاه فعال بوده و نهایتا در بهبود کارآیی کتابخانه کمک کند. مخترع طرح، 
به استقبال کتابخانه هایی که در خصوص دریافت  با توجه  امیدواری کرد که  ابراز 
تجاری  فرآیند  بتوانند  برقرار کرده اند  تماس  دانشگاه  یا  با وی  خدمات رف خوانی 
سازی این محصول را در ابعاد وسیع تری و با همکاری نهادهای خصوصی و سرمایه 

گذار با موفقیت بیشتر دنبال کنند. 
در همین راستا ایشان از عالقه مندان دعوت به عمل آورد با مراجعه به صفحه اینترنتی 
اطالعات  از   http://jampour.ir/pars اینترنتی  نشانی  به  پارس  خوان  رف  ربات 

بیشتری در خصوص این محصول و نحوه ارائه خدمات مربوطه اطالع کسب کنند.

دعوت از متخصصین کرمانی مقیم خارج
دانشگاه شهید باهنر کرمان، از اساتید، پژوهشگران و متخصصان کرمانی مقیم خارج از کشور در کلیه زمینه های آموزشی و پژوهشی دعوت به همکاری می نماید. 

اگر فرهیختگان گرامی مقیم خارج از کشور، تمایل به تدریس دروس تخصصی در هر مقطع دانشگاهی یا مایل به برگزاری کنفرانس، برگزاری کارگاه های آموزشی، انجام 

طرح های پژوهشی مشترک یا هرنوع همکاری و مراوده علمی با دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند، لطفا با گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 international.relations@uk.ac.ir                                                          : .به رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید
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ماندگار  های  چهره  همایش 
مرکز  تاالر   در  ایران   مدیریت 
اسناد  سازمان  های  همایش 
اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه 

ایران  در تهران برگزار شد .
که  همایش   این  در 
و  مقامات  از  جمعی 
کشوری  ارشد  مدیران 
دکتر  داشتند.  حضور 
پناه  یزدان  مجتبی 
چهره  ترین  جوان 
ایران  مدیریت  ماندگار 
سیمرغ  و  شد  معرفی 
دست  از  را  طالیی 
ریاست  ملکشاهی  دکتر 
کمیسیون  محترم 
قضایی  و  حقوقی 
اسالمی  شورای  مجلس 
جمشید  پروفسور  و 
دانشگاه  استاد  عدالتیان 
و   پژوهشگرتجارت  و 
دریافت  ایران  مدیریت 

کرد .
در  پناه  یزدان  دکتر 
چندسال اخیر علی رغم 
جهانی،  های  تحریم 
سرمایه  جذب  پی  در 
بوده  خارجی  گذاران 
و مدیریت کارآمدی بر 
زرین  پاسارگاد  شرکت 
مشاور  وی  داد.  نشان 
سرمایه  و  کارآفرینی 
های  شرکت  گذاری 
به  را  و خارجی  داخلی 

عهده دارد. 

مدیریت  با  ارتباط  در  هایی  سخنرانی  همایش  این  در 
ایران و جهان ایراد گردید که سخنرانی دکتر ملکشاهی 
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس محترم شورای 
سخنرانی  و  کارآمد«  »مدیریت  موضوع  با  اسالمی 
پژوهی  »آینده  موضوع  با  عدالتیان  جمشید  پروفسور 
دورتموند  دانشگاه  در  قبل  سال  سی  از  که  جهانی« 
نگر  جانبه  همه  مدیریت  کیفیت  به  و  شده  آغاز  آلمان 
توجه  مورد  پردازد،  می  نگر  یکجانبه  مدیریت  به جای 

حضار قرار گرفت.
متولد  پناه  یزدان  مجتبی  دکتر  است.  ذکر  به  الزم 

اردیبهشت سال  1366 در کرمان است.

دفاع از اولین رساله دكتری 
رشته مهندسی خاكشناسی

 
خاکشناسی  مهندسی  بخش  دکتری  دانشجوی  اولین 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، در دوم اسفند 
از  کشاورزی،  دانشکده  گردهمایی  سالن  در   ،95 ماه 

متولد  سرمست  معصومه  نمود.  دفاع  خویش  رساله 
مقاطع  تمامی  که  است  کرمان  شهر   1366 فروردین 
در  را  تخصصی خویش  دکتری  تا  کارشناسی  تحصیلی 

دانشگاه شهید باهنر به اتمام رسانده است.
عوارض  »تکامل  عنوان  با  را  خود  دکتری  رساله  وی 
با  مرکزی  ایران  بیابانی  اراضی  برخی  ژئومورفیک 

استفاده از تکامل خاک و جالی سنگ« به راهنمایی 

عیسی  دکتر  مشاوره  و  فرپور  هادی  محمد  دکتر 
اسفندیارپور از دانشگاه ولی عصر)عج(رفسنجان و دکتر 
رسانده  انجام  به  باهنر  شهید  دانشگاه  از  جعفری  اعظم 
نامبرده چاپ دو مقاله علمی در  است. حاصل پژوهش 
مجالت Q1 و یک مقاله علمی پژوهشی فارسی و نیز دو 
المللی  بین  و  ملی  های  کنفرانس  در  علمی  سخنرانی 

است.

 یزدان پناه 
جوان ترین چهره ماندگار مدیریت
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در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه 
دانشگاه آزاد اسالمی 

با استانداری كرمان
 

در سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« و در راستای 
سوی  از  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق 
مقام معظم رهبری و با توجه به انتخاب استان کرمان به 
با  رئیس جمهور،  مقاومتی توسط  اقتصاد  پایلوت  عنوان 
توجه به رویکردهای مردمی بودن و درون زایی مورد 
تاکید در این سیاست ها و به منظور دستیابی به توسعه 
و توازن منطقه ای و استفاده حداکثری از ظرفیت ها 
بین  ای  نامه  تفاهم  خصوصی،  بخش  پتانسیل های  و 
استانداری کرمان و دانشگاه آزاد اسالمی به امضا رسید.

کرمان  استان  استاندار  رزم حسینی  علیرضا  مهندس 
به  جاری  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  جلسه  این  در 
راستای  در  گفت:  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد 
مردمی  که  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  بندهای  از  یکی 
مقام  منویات  براساس  و  است  ایران  اقتصاد  کردن 
معظم رهبری، استان کرمان از چندی پیش کار مردمی 
کردن اقتصاد مقاومتی را شروع کرده است. وی افزود: 
این امر از شهرستان قلعه گنج استان کرمان شروع شد. 
امر  متولی  مستضعفان  بنیاد  موسسه  که  صورت  این  به 
و  شد  منطقه  آن  در  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  و  توسعه 
در  منطقه،  در  ایده  این  موفقیت  دلیل  به  خوشبختانه 

کل شهرستان قلعه گنج گسترش پیدا کرد.
رزم حسینی با بیان این که استان کرمان تاکنون موفق 
توسعه  صندوق های  گنج  قلعه  روستای   60 در  شده 
مشارکت  با  صندوق ها  این  گفت:  کند،  ایجاد  محلی 
مردم، نسبت به ایجاد اشتغال و خلق ثروت فعالیت می 
مستضعفان،  بنیاد  گذاری های  سرمایه  دنبال  به  کنند. 
سبب  که  شد  وارد  حیطه  این  به  نیز  خصوصی  بخش 
امیدوار شدن مردم و افزایش ضریب امنیتی شهرستان 
در حوزه  اقدامات خوبی  اکنون  افزود: هم  شد. وی 
که  منطقه  توسعه  مدیریت  توسط  کشت  الگوی  تغییر 
خوشبختانه  و  شده  آغاز  است،  مستضعفان  بنیاد  همان 
توانمند  دنبال  به  که  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  سیاست 

سازی مردم است، در این منطقه انجام شده است.
سال  در  استان  این  که  این  بیان  با  کرمان  استاندار 
به  کشور  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  موافقت  با  جدید 

همراه دو استان دیگر به عنوان پایلوت کشوری انتخاب 
در  مقاومتی  اقتصاد  الگوی  داشت:  اظهار  است،  شده 
موسسات  خوشبختانه  و  شده  داده  تعمیم  استان  کل 
را  استان  اقتصاد  کردن  مردمی  مسئولیت  بزرگی  ملی 
برعهده گرفته اند. در همین زمینه دانشگاه آزاداسالمی 
به ریاست دکتر میرزاده نیز این موضوع را با عالقمندی 
اسالمی، در  با دانشگاه آزاد  توافقنامه  پذیرفت و طبق 
مقام  منویات  از  که  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  راستای 
معظم رهبری است، استانداری کرمان با دانشگاه آزاد 

اسالمی مشارکت می کند.
 رزم حسینی ضمن تشکر از دکتر میرزاده به خاطر توجه 
به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان خاطرنشان کرد: 
مردمی،  مشارکت های  منظور جلب  به  نامه  تفاهم  این 
مدیریت  و  غیردولتی  بخش  توسط  گذاری  سرمایه 
توسعه بخشی در شهرستان های استان کرمان منعقد شده 
است. وی با بیان اینکه دولت در این زمینه حمایت های 
الزم، برنامه ریزی و کنترل را انجام می دهد، تصریح 
مدیریت  از  جدیدی  سبک  تمرین  موضوع  این  کرد: 
پیاده  استان  در  مقاومتی  اقتصاد  عمل،  در  و  است 
این  که  این  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  شد.  خواهد 
تفاهم نامه از امروز روند اجرایی خود را آغاز خواهد 
آزاد  دانشگاه  مشارکت  با  کرد  امیدواری  ابراز  کرد، 
اسالمی در پایان سال کارنامه خوبی تقدیم دولت شود.
دکتر میرزاده هم در این نشست ابراز امیدواری کرد: 

توسعه  برای  بزرگی  های  طرح  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
استان کرمان انجام دهد

اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده  حمید  دکتر 
با  نامه  تفاهم  امضای  به  اشاره  با  نشست،  این  ادامه  در 
اقتصاد  کردن  مردمی  راستای  در  کرمان  استانداری 
کرمان  استاندار  مخصوص  ابتکار  این  گفت:  مقاومتی 
در  اسالم  رزمندگان  از  رزم حسینی  مهندس  است. 
انحصاری که  سالهای دفاع مقدس است. یک ویژگی 
کشور  امکانات  مجموعه  بکارگیری  دارد،  ایشان  طرح 
استان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برای 

کرمان است.
وی با بیان این که استان کرمان از استان های با استعداد 

کشور در همه زمینه های اقتصادی است، 
سرمایه  امکان  کرمان  استان  در  داشت:  اظهار 

گذاری و جلب مشارکت های مردمی وجود دارد و 
به عقیده من  استان است که  این  از ویژگی های  این 

عصاره ایران است.
دکتر میرزاده با بیان اینکه با امضای تفاهم نامه به استان 
در  خوشبختانه  شده،گفت:  برداشته  اول  قدم  کرمان، 
به جلب و جذب  موفق  استاندار کرمان  مدتی کوتاه 
بیش از 11 مجموعه بزرگ اقتصادی کشور برای توسعه 
مناطقی از استان کرمان شده که بعضًا این طرح ها هم 

به نتیجه رسیده است.
مرکزی  امنای  هیات  مصوبات  راستای  در  افزود:  وی 
اقتصاد  بحث های  درخصوص  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانش بنیان و سرمایه گذاری، دانشگاه آزاد اسالمی نیز 
اجرایی  دستگاه های  و  استاندار  همکاری  با  تواند  می 
استان و با نمایندگی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
کرمان دکتر آل طه فعالیت هایی مشروط به اینکه کاماًل 
اقتصادی بوده و باعث ارزش افزوده به دانشگاه شود، 

شروع کند.
از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اینکه  بیان  با  میرزاده  دکتر 
شورای  مجلس  در  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع 
مجمع  از  داشت:  اظهار  بود،  نخواهد  بی نیاز  اسالمی 
تجاربی  و  اطالعات  به خاطر  استان کرمان  نمایندگان 
که در استان دارند، می خواهیم که در اجرای طرح ها 

که بیشتر ظرفیت سنجی و انجام برنامه ریزی های الزم 
و سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتی است، به ما کمک 
ماموریت  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  کنند. 
تا  کنم  می  محول  آل طه  دکتر  به  را  کار  این  انجام 
و  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  همکاران  همکاری  با 
سرمایه  شرکت  ازجمله  دانشگاه  به  وابسته  شرکت های 
مطالعات  انجام  با  شتاپ،  یا  پاسارگاد  آزاد  گذاری 
بهترین گزینه را انتخاب کنند. وی ابراز امیدواری کرد 
برای  بزرگی  طرح های  بتواند  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
توسعه استان کرمان انجام دهدو در صورت موفقیت، 

از الگوی استاندار کرمان برای سایر استان های کشور 
نیز استفاده شود.
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پرسه در حوزه بهداشت و درمان وسالمت کرمان
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25 تا 27 اردیبهشت ماه 96 برگزار می شود: 

كنفرانس انجمن شیمی 
كازمتیک آسیا در كرمان

 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
شیمی  های  انجمن  کنفرانس  سیزدهمین  برگزاری  از 
کازمتیک آسیا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

در 25 تا 27 اردیبهشت ماه سال 1396 خبر داد. 
این  به  که  خبری  نشست  در  پرداختی  عباس  دکتر 
دانشگاه  این  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  در  منظور 
مهمترین  از  یکی  همایش  این  افزود:  شد  برگزار 
همایش های بین المللی طی سال های اخیر است که به 
میزبانی استان کرمان برگزار می شود. وی شعار همایش 
عنوان  بهتر«  زندگی  زیباتر،  کازمتیک، چهره  »علم  را 
انجمن   همکاری  با  همایش  این  داشت:  بیان  و  کرد 
و  خاورمیانه  کازمتیک  شیمی  متخصص  دانشمندان 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می شود. 
دکتر پرداختی در مورد سرفصل های همایش آسیایی 

لوازم  در  نوآوری  گفت:   2017 کازمتیک  دانشمندان 
یا طبیعی و  بالینی، کازمتیک سبز  کازمتیک، کازمتیک 
کاربرد نانو برای این همایش در نظر گرفته شده است. 
این همایش را همایش علمی فرهنگی عنوان  وی که 
و  برتر  دانشمندان  حضور  به  توجه  با  گفت:  کرد، 
استان  برای  همایش  این  خارجی،  متعدد  شرکت های 
وی  باشد.   داشته  زیادی  مثبت  جنبه های  می تواند 
کازمتیک  دانشمندان  آسیایی  همایش  داد:   ادامه 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  در  درمانی«   - »آرایشی 
مصرف  داشت:  ابراز  وی  می شود.   برگزار  ماهان 
و  باالست  بسیار  ایران  در  کازمتیک  فرآورده های 
استانداردهای  با  و  با کیفیت  اهمیت دارد محصوالتی 
بین المللی تولید و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.  
را  بازآموزی  مباحث  همایش  این  در  داد:  ادامه  وی 
برای پزشکان، داروسازان، و متخصصان پوست و غیره 

در کارگاه های آموزشی خواهیم داشت. 

حضور بیش از 100 میهمان خارجی
 در کنفرانس انجمن های شیمی کازمتیک آسیا

در  خاورمیانه  کازمتیک  دانشمندان  انجمن  رئیس 
و  اتفاقات  از  یکی  همایش  این  گفت:  نشست  این 
در  که  است  منطقه ای  بزرگ  علمی  همایش های 
بقایی  محمد  دکتر  می شود.   برگزار  کرمان  استان 
شیمی  به  وابسته  علوم  و  شیمی  علم  کازمتیک،  افزود: 
مو  و  پوست  از  مراقبت  زمینه محصوالت تخصصی  در 
است. وی ادامه داد: مقدمات تاسیس فدراسیون جهانی 
 1956 سال  در  آرایشی  شیمی  متخصصان  انجمن های 
در فرانسه شکل گرفت و بعد از سه سال با حضور هشت 
کشور اروپایی فدراسیون جهانی کازمتیک راه اندازی 
انجمن های  و  فدراسیون  این  داشت:  ابراز  وی  شد.  
وابسته به آن کامال غیرانتفاعی و علمی هستند که به نشر 
و انتقال دانش کازمتیک می پردازند و در حال حاضر 

این انجمن های جهانی گسترش خوبی دارند. 
گفت:  خاورمیانه  کازمتیک  دانشمندان  انجمن  رئیس 
47 انجمن جهانی کازمتیک داریم که عضو فدراسیون 
وی  شده اند.   متمرکز  کشور   57 در  و  هستند  جهانی 
کازمتیک  شیمی  متخصصان  انجمن  کرد:  خاطرنشان 
در  و  کردیم  پایه ریزی   2009 سال  در  را  خاورمیانه 
همان سال در کنفرانس استرالیا و هیئت رئیسه، به ثبت 

رسید.  
انجمن کازمتیک کشورهای  بود  قرار  اول  وی گفت: 
از  جلوگیری  دلیل  به  اما  باشد،  فارس  خلیج  حوزه 
پیامدهای بعدی با عنوان انجمن خاورمیانه ثبت شد و 
دبیرخانه آن در ایران است.  وی با اشاره به عضویت 

اظهار  خاورمیانه،  کازمتیک  انجمن  در  کشور   14
داشت: ایران، عراق، امارات، عربستان، کویت، اردن، 
قطر، لبنان، سوریه، بحرین، عمان، ارمنستان، افغانستان 

و پاکستان زیر مجموعه ما هستند. 
بیان  خاورمیانه  کازمتیک  دانشمندان  انجمن  رئیس 
سیزدهمین  آینده  سال  اردیبهشت   27 تا   25 داشت: 
آسیایی  کازمتیک  شیمی  انجمن های  کنفرانس 
بین المللی  نمایشگاه  و  شاپ  ورک  نخستین  و 
کرمان  در  پوست«را  و  مو  از  مراقبت  »فرآورده های 
و  همایش  این  با  داشت:  بیان  وی  داشت.  خواهیم 
نمایشگاه، توجه به صنعت محصوالت تخصصی مراقبت 
از پوست و مو »کازمتیک« در منطقه به سمت کرمان 
رابطه  در  کرمان  صنعتی  زون های  و  می شود  جذب 
گفت:  بقایی  دکتر  می شوند.   فعال تر  صنعت  این  با 
کازمتیک علم بین رشته ای آرایشی، شیمی، گیاه شناسی، 
داروسازی و ... است و دانشمندان استان کرمان ارتباط 
اشتغال  زمینه های  و  می کنند  برقرار  دنیا  با  را  خوبی 

خوبی را به همراه خواهد داشت. 
علم  در  علوم دخیل  تمام  در  ایران  داشت:  ابراز  وی 
این  هنوز  اما  است،  دنیا  اول  رتبه   10 جزو  کازمتیک 
است.  نگرفته  شکل  آکادمیک  شکل  به  ایران  در  علم 
وی گفت: برآورد ما این است که حداقل 100 مهمان 
شیمی  انجمن های  کنفرانس  سیزدهمین  در  خارجی 
ادامه  باشیم.  وی  داشته  کرمان  در  آسیایی  کازمتیک 
شاپ های  ورک  همایش،  این  کنار  در  حتما  داد: 
شرکت های  را  آنها  بیشتر  که  داشت  خواهیم  مختلف 
بین الملل و داخلی سازنده مواد اولیه برگزار خواهند 

کرد. 
دکتر بقایی گفت: از 10 شرکت برتر تولید کننده مواد 
اولیه آرایشی – درمانی دنیا تاکنون پنج شرکت برای 
وی  کرده اند.   ثبت نام  کرمان  کنفرانس  در  حضور 
ابراز داشت: تالش داریم تا حضور بهتری برای تولید 
کنندهای ایرانی فراهم کنیم تا بازاریابی و خریداری 
محصوالت داخلی نیز باشد.  وی افزود:در این همایش 
بنیان  دانش  شرکت های  به  هم  را  بخشی  نمایشگاه  و 
اختصاص می دهیم و دوست داریم متخصصان خارجی 
با توانایی های دانش بنیان ما آشنا شده و اتفاقات خوبی 

را شاهد باشیم. 
تصریح  خاورمیانه  کازمتیک  دانشمندان  انجمن  رئیس 
ارتقای  مطمئنا  نمایشگاه  و  همایش  این  دستاورد  کرد: 
سطح دانش کازمتیک در ایران خواهد بود.  وی ادامه 
و  مسئوالن  برای  استثنایی  فرصت  همایش  این  داد: 
کارشناسان وزارت بهداشت است تا با محصوالت روز 

دنیا و دانش فرموالسیون آشنا شوند. 

دفاع از اولین رساله دكتری

  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

مدیریت  تخصصی  دکترای  مقطع  دانشجوی  اولین 
خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطالع 

دانش  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  رسانی 
آموخته شد. 

با  خود  نامه  پایان  از  طباطبایی  سیدسعید  دکتر 
بخش  در  نیاز  مورد  پرستار  شاخص  عنوان«طراحی 
های بستری بیمارستان و پیش بینی تقاضای آن تا سال 
مشهد«  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  موردی  1400مطالعه 

دفاع و در این رشته فارغ التحصیل شد.
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سال 95
 سالي سخت براي 

پزشکی قانونی
 ،95 سال  گفت:  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
پالسکو،  سوزی  آتش  وقوع حوادثی چون  به  توجه  با 
سال  عراق  حله  حادثه  و  سمنان  در  قطارها  تصادم 

پزشکی  که خوشبخانه  بود  سازمان  این  برای  دشواری 
قانونی از این آزمون سربلند بیرون آمد.

فصلی  همایش  سومین  و  سی  در  شجاعی  احمد  دکتر 
به  نیاز  کرد:  بیان  قشم  در  قانونی  پزشکي  کل  مدیران 
تشخیص هویت سریع افراد، تعداد باالی کشته شدگان 
افراد و همچنین  از  نبود اطالعات ژنتیکی  در حوادث، 
کار  مختلف،  حوادث  در  افراد  از  انگشت  اثر  نبود 

شناسایی اجساد را در حوادث بسیار سخت کرده است.
و  قانونی  پزشکی  سازمان  توجه  قابل  نقش  به  وی 

حساسیت این بخش، پس از اتمام آواربرداری اشاره 
کرد و افزود: به دلیل شدت آالم مردم و همچنین نیاز به 
سرعت و دقت در بررسی تشخیص هویت، کار پزشکی 

قانونی در مواقع بحران بسیار سخت تر می شود.  
حادثه  در  کرد:  اظهار  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
و  شد  قانونی  پزشکی  سازمان  تحویل  قطعه   90 حله، 
شبانه  صورت  به  زمان  روز  چهار  صرف  با  خوشبختانه 
و  شناسایی  کامل  موفقیت  با  اجساد  تمامی  روزی، 
بدون  و  علمی  دقیق،  کار  انجام  وی  شدند.  تحویل 
اشتباه را الزمه کار پزشکی قانونی دانست و اضافه کرد: 
هویت،  تشخیص  های  کیت  کمبود  دلیل  به  متأسفانه 
مواجه  جدی  کمبودهای  با  مختلف  های  بحران  در 
می شویم که امیدواریم مسئوالن برای رفع این مشکل 
سازمان  داد:  ادامه  شجاعی  دکتر  بیاندیشند.  ای  چاره 
تا  نیاز شدیدي به سردخانه دارد  قانونی کشور  پزشکی 
در صورت بروز رخدادهای مختلف، بتواند از اجساد به 
به  با توجه  نگهداری کند. وی همچنین  مدت طوالنی 
انجام اقدامات وسیع سازمان پزشکی قانونی در تشخیص 
هویت، از همه پزشکان و مدیران این حوزه درخواست 
کرد تا با نوشتن مقاالت علمی و کتاب، تجربیات خود را 

در این زمینه به دیگران منتقل کنند.
شایان ذکر است در پایان این همایش، کلنگ ساختمان 
پزشکی قانونی قشم نیز با حضور رییس پزشکی قانونی، 
رییس سازمان مدیریت بحران  مدیرعامل سازمان منطفه 

آزاد قشم و امام جمعه شهرستان به زمین زده شد.

رئیس  و  قضائیه  قوه  معاون  شجاعی،  احمد  دکتر   
سازمان  رییس  دیدار  در  قانونی کشور  پزشکی  سازمان 
آزمایشگاهی   - تشخیصی  مرکز  از  غیرعامل  پدافند 
کار  به  شروع  و  اندازی  راه  با  کرد:  اعالم  کهریزک 
پزشکی  سازمان  ایران،  ژنتیک  هویت  اطالعات  بانک 
را  پرخطر  مشاغل  کارکنان  ژنتیکی  فایل  تهیه  قانونی 
اعالم  با  است. دکتر شجاعی  داده  قرار  کار  در دستور 
افراد  از  طیف  دو  با  ژنتیک  بانک  در  افزود:  خبر  این 
پرخطر؛  مشاغل  و  دار  سابقه  مجرمان  هستیم؛  مواجه 
برای تهیه فایل ژنتیکی مجرمان سابقه دار مصوبه های 
الزم دریافت و در حال حاضر حدود 10 هزار پروفایل 
ژنتیکی تهیه و در بانک ذخیره شده است که این فعالیت 
از  پیشگیری  نهایت  در  و  جرایم  سریع  کشف  به  منجر 

وقوع جرم خواهد شد.
نیز  پرخطر،  مشاغل  مورد  در  افزود:  شجاعی  دکتر 
آمار  به  توجه  با  دارد  آمادگی  قانونی  پزشکی  سازمان 
با  کشور،  در  غیرمترقبه  حوادث  و  طبیعی  بالیای  باالی 
اخذ  به  اقدام  ذینفع،  های  سازمان  همکاری  و  تعامل 
در  تا  کرده  پرخطر  مشاغل  در  شاغل  افراد  از  نمونه 
پالسکو،  حادثه  مشابه  حادثه،  نوع  هر  وقوع  صورت 

تعیین  به  نسبت  وقت  اسرع  در   ... و  هواپیما  سقوط 
پزشکی  سازمان  رییس  کند.  اقدام  جانباختگان  هویت 
قانونی کشور از مذاکرات انجام شده با شهرداری تهران 
برای اخذ نمونه های ژنتیک افراد در معرض خبر داد 
تهران،  شهردار  با  شده  انجام  مذاکرات  پیرو  گفت:  و 
دکتر  است.  انجام  در حال  ها  سازمان  رسمی  مکاتبات 
شجاعی اظهار داشت: بر اساس برآوردها در سال آینده 
بانک  وارد  و  تهیه  ژنتیکی  پروفایل  هزار   50  )1396(

اطالعات هویت ژنتیک خواهد شد.
در  نیز  غیرعامل  پدافند  سازمان  رییس  جاللی،  سردار 
بازدید اظهار داشت: کار سازمان پدافند غیرعامل  این 
تشخیص و شناسایی تهدیدات زیستی است. وی افزود: 
دارد،  مرجعی  و  مجهز  های  آزمایشگاه  قانونی  پزشکی 
داده  تشکیل  نیز  را  ژنتیک  هویت  بانک  آنکه  ضمن 
غیرعامل  پدافند  سازمان  با  تواند  می  دلیل  همین  به 
همکاری خوبی در حوزه تشخیص تهدیدات زیستی از 

مبدأ داشته باشد. 

دشمن  سوی  از  تهدیدی  اگر  جاللی  سردار  گفته  به 
در حوزه های زیستی شکل بگیرد باید به سهولت قابل 
که  خوبی  تشخیصی  های  ظرفیت  با  و  باشد  تشخیص 
به  را  تشخیصی  آزمایشگاه های  توانیم  دارد می  وجود 
شکل یک شبکه منسجم فعال کنیم به نحوی که فضای 

خالی در این زمینه وجود نداشته باشد.
در پایان این دیدار، تفاهم نامه همکاری سازمان پدافند 
غیرعامل با سازمان پزشکی قانونی به امضای رؤسای دو 

سازمان رسید.

اجرای »طرح دادپزشک«
 در كشور

طرح  گفت:  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس 
به  اجساد  بی مورد  ارجاع  درصد   30 از  دادپزشک 

پزشکی قانونی جلوگیری می کند. 

قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس  شجاعی  احمد  دکتر   
استان های  در  دادپزشک  طرح  رشد  به  اشاره  با  کشور 
ارجاع  از 30 درصد  بیان کرد: طرح دادپزشک  کشور 
می کند.   جلوگیری  قانونی  پزشکی  به  اجساد  بی مورد 
این  آینده  بینی می شود در سال های  پیش  وی گفت: 
طرح بیش از 50 درصد ارجاع بی مورداجساد به پزشکی 
قانونی جلوگیری کند. دکتر شجاعی افزود: این طرح 
در برخی از  استان ها همچون فارس بسیار موفق عمل 
کرده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار 

امیدواری کرد که هرساله شاهد ارتقای این طرح باشیم 
تا گرفتاری های مردم راحل کنیم. وی گفت: با اجرای 
طرح دادپزشک و به دنبال آن فراهم شدن آمار دقیق 
از علل فوت افراد،  دستگاه های برنامه  ریز حوزه سالمت 
می توانند با دقت بیشتری در راستای تدوین و اجرای 

برنامه های پیشگیری از بیماری ها اقدام کنند. 
گفتنی است طرح دادپزشک تا کنون در تمامي استان 

ها به جز آذربایجان غربی و زنجان اجرایی شده است.

ایجاد بانک اطالعات ژنتیک 
مشاغل پرخطر
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بزرگترین مرکز آموزشی درمانی 
جنوب شرق در کرمان

 
 عملیات ساخت بزرگترین مرکز آموزشی درمانی جنوب شرق 
علوم  دانشگاه  مسئوالن  استاندار،  حضور  با  ماه  دی  کشور28 
پزشکی و سایر مسئوالن استانی در کرمان اجرایی شد.  بیمارستان 
750 تختخوابی شفا در بلوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ساخته 

می شود.
شدن  اجرایی  آیین  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
های  افتادگی  عقب  به  توجه  با  گفت:   بیمارستان  این  ساخت 
از  مدرن  بیمارستان  وجود  استان،  درمان  بخش  در  تاریخی 

ضروریات بود و چون فضای فعلی بیمارستان شفا پاسخگوی ساخت  این بیمارستان 
مدرن نبود و با توجه به حمایت های استاندار این مکان برای آن در نظر گرفته شد.

 دکتر علی اکبر حق دوست افزود: 50 هکتار زمین برای ساخت این بیمارستان مدرن 
و پیشرفته 750 تختخوابی تهیه شده است و این بیمارستان بر اساس نیاز 20 تا 30 ساله 
آینده استان ساخته خواهد شد.  به گفته وی هزینه اولیه ساخت این بیمارستان 250 

گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد 
اعتبار  این  درصد   30 که  شده 
را وزارت بهداشت و 70 درصد 

نیز از منابع درجای استان کرمان تامین می شود. وی افزود: قرارگاه سازندگی خاتم 
به  آینده  سال  سه  تا  امیدواریم  که  دارد  عهده  به  را  بیمارستان  این  ساخت   االنبیا ء 

پایان برسد. 

 بازرسان 
سازمان جهانی بهداشت

در شهرستان زرند 
بررسی  جهت  بهداشت  جهانی  سازمان  بازرسی  تیم 
زرند  شهرستان  در  از خودکشی  پیشگیری  های  برنامه 
بازدید  روان  سالمت  واحد  های  فعالیت  روند  از 
های  آسیب  اهمیت  راستای  در  بازدید  این  کردند. 
اجتماعی در شهرستان زرند، مخصوصًا برنامه پیشگیری 

ادغام  به  نظر  و  خودکشی  از 
و  بهداشت  شبکه  در  برنامه  این 
درمان زرند و با هدف  بررسی 
موفقیت  و  برنامه  پیشرفت  روند 
در  آن  ادغام  و  گسترش  طرح، 
برنامه WHO صورت پذیرفت.

زرند  بهداشت  مرکز  ادامه  در 
)ع(  علی  امام  بیمارستان  و 

بهاباد، مورد  بهداشت  و خانه  اکبرآباد  پایگاه  همچنین 
بازدید قرار گرفت. 

گفتنی است تیم اعزامی ضمن اعالم رضایت از 
همکاران شبکه بهداشت و درمان راهکارهایی را جهت 

بهبود برنامه فوق پیشنهاد دادند. 

تقدیر از دانشگاه كرمان
برای »ایراپن« در بافت 

با سرطان،  با برگزاری همایش روز ملی مبارزه  همزمان 
از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در راستای اجرای موفق 
با اهدای لوح تقدیر  برنامه »ایراپن« در شهرستان بافت 
شد. همایش روز ملی مبارزه با سرطان سوم بهمن ماه در 

بیمارستان محک تهران و با حضور وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی برگزار شد. در این همایش از دانشگاه 
های علوم پزشکی که در موضوع سرطان در سال گذشته 
اقداماتی را اجرا کردند تقدیر شد، از دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان و سه دانشگاه دیگر شامل اصفهان، مراغه و آذربایجان 

غربی بواسطه اجرای موفق برنامه ایراپن قدردانی شد.
برنامه  گذشته  سال های  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
مشترکی برای تمام کشورهای عضو طراحی کرد که طبق 
آن کشورها باید بار بیماری ها و مرگ و میر قابل پیشگیری 
تا  و  دهند  قرار  را هدف  غیرواگیر  بیماری های  دلیل  به 

سال 2025، مرگ و میر زودرس ناشی از چهار بیماری 
غیرواگیر را به میزان 25 درصد کاهش یابد. در این راستا 
طی سال های 93 و 94، سند ملی پیشگیری و مراقبت از 
بیماری های غیرواگیر در کشور تدوین شد که پاسخگوی 

تمام بیماری های غیرواگیر کشور باشد.
دیابت،  عروقی،  قلبی،  بیماری های  »ایراپن«  برنامه  در 
همچنین  و  پستان  سرطان  و  آسم  بزرگ،  روده  سرطان 
ریسک فاکتورهای مصرف الکل، تغذیه ناسالم و سیگار را در 
چهار شهرستان بافت، شهرضا، نقده و مراغه به عنوان پایلوت 

کنترل می شود.
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طب  دفتر  مدیرکل  خدادوست«  »محمود  دکتر 
دکتر  همراه  به  بهداشت  وزارت  اسالمی  ایرانی-  سنتی 
علوم  دانشگاه  سنتی  گروه طب  مدیر  »رسول چوپانی« 
معاون  کشاورز«  دکتر«منصور  و  بهشتی  شهید  پزشکی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سنتی  طب  دانشکده  آموزشی 
سنتی  طب  سالمتکده  و  دانشکده  مجموعه  از  تهران 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کردند. 
با  را  نشست هایی  همچنین  مسئوالن  بازدید  این  در 
سنتی  طب  دانشکده  علمی  هیات  اعضای  و  دستیاران 
آموزشی  معاون  الدینی  تاج  دکترهاله  کردند.  برگزار 
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این 
از سال  دانشگاه  این  سنتی  دانشکده طب  بازدید گفت: 
1390 تاسیس شد و در حال حاضر 25 دانشجو در رشته 
طب سنتی و 6 دانشجو در رشته داروسازی سنتی مشغول 

به تحصیل هستند.
سنتی  طب  دفتر  مدیرکل  خدادوست«  »محمود  دکتر 
از  بازدید  این  در  نیز  بهداشت  وزارت  اسالمی  ایرانی- 
حمایت  بواسطه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن 
از طب سنتی قدردانی کرد. وی گفت: رویکرد دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از طب سنتی حمایتی است و این 

حمایت ستودنی است.

كرمان،  الگوی
 طب سنتی ایران

وزارت  اسالمی   – ایرانی  سنتی  طب  دفتر  کل  مدیر 
همه  به  را  سنتی  طب  داریم  وظیفه  ما  گفت:  بهداشت 
تا  دهیم  آموزش  سالمت  نظام  کار  اندر  دست      سطوح 
آنها بتوانند از این ظرفیت در کنار طب رایج استفاده 

کنند. 
از  بازدید  حاشیه  در  »محمودخدادوست«  دکتر 
دانشگاه  سنتی  طب  سالمتکده  و  سنتی  طب  دانشکده 
طب  متخصصان  رسالت  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم 
طب  انجمن های  و  سنتی  طب  دانشکده های  سنتی، 
سنتی در این راستا سنگین است و امیدوارم بیشتر پا به 

عرصه بگذارند و این نیاز را پاسخ دهند. 
به طب سنتی  اقبال مردم  این موضوع که  بیان  با  وی 
بیشتر شده است، گفت: طبیعتا نظام  در سال های اخیر 
و  مردم  افزون  روز  اقبال  این  برای  بایستی  سالمت 

و  منطقی  پاسخ  سنتی  طب  از  استفاده  یا  و  پاسخگویی 
نیازهای  از  بخشی  کرد:  بیان  وی  باشد.  داشته  مناسبی 
و  سنتی  طب  متخصصان  توسط  سنتی  طب  در  مردم 
 17 در  و  آموزشی  سالمتکده  های  در  که  دستیارانی  یا 
دانشگاه کشور فعالیت دارند تامین می     شود اما همه نیاز 
سنتی  طب  متخصصان  کم  تعداد  به  توجه  با  نیز  مردم 
در کشور برطرف نمی   شود. وی افزود: برای اینکه مردم 
به سایر پزشکان مراجعه  تامین کنند  را  نیازشان  بتوانند 

می کنند.
دکتر خدادوست بیان کرد: برای این که خدمات طب 
سنتی این پزشکان به مردم ارائه می  دهند ضابطه مند و 
صحیح باشد، نیاز است آموزش طب سنتی را فراگیرند 

و اطالعات خود را در این زمینه به روز کنند.
 مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی –  اسالمی وزارت 

بیشتر  سنتی  طب  دانشکده  های  بایستی  گفت:  بهداشت 
باز  برنامه های  گذاشتن  با  و  شوند  عمل  و  عرصه  وارد 
منطقی  نیاز  این  به  مدت  کوتاه  آموزشی  و  آموزی 

پزشکان پاسخ دهند تا آنها این قابلیت را پیدا کنند. 
افزود:  گو  و  گفت  این  ادامه  در  خدادوست  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان جزو یکی از دانشگاه های 
در  شده  تایید  خدمات  ادغام  بحث  در  کشور  منتخب 

طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان است.  
بر این اساس متخصصان دانشکده طب  وی ادامه داد: 
حفظ  آموزه    های  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سنتی 
به  سنتی  طب  آموزه       های  با  را  تندرستی  و  سالمت 

بهورزان آموزش می دهند.
اسالمی    – ایرانی  سنتی  طب  دفتر  کل  مدیر  و  مشاور 
وزارت بهداشت ضمن برشمردن فواید این آموزش ها 
به بهورزان گفت: فراگیری طب سنتی توسط بهورزان 
دانش  و  ظرفیت  از  توانند  می  که  دارد  را  حسن  این 
افزود:  وی  کنند.  استفاده  مردم  سالمت  برای  بومی 
سنتی  طب  عرصه  در  که  سودجویانی  دست  همچنین 

فعالیت دارند کوتاه می شود.

تولد نوزاد 
در برف و كوالک

 
بیست  منفی  شدید  سرمای  و  کوالک  و  برف  اوج  در 
بردسیر در شامگاه جمعه 15  سانتیگراد شهرستان  درجه 
بهمن ماه نوزادی از روستای باغابر و در مسیر انتقال به 

بیمارستان قائم )عج( بردسیر چشم به جهان گشود. 
از   115 اورژانس  با  تماس  با  باغابر  روستای  بهورزان 
وجود  با  و  دادند  خبر  باردار  مادر  زایمانی  دردهای 

ضمن  و  کوالک   و  برف  علت  به  مسیر  بودن  مسدود 
فرماندار  و   درمان  و  بهداشت  شبکه  بامدیر  هماهنگی 
شهرستان این مادر به بردسیر اعزام شد. این عملیات با 
پایگاه   115 پرسنل  و  زار  الله  منطقه  سالمت  تیم  تالش 
های قلعه عسکر و نگار در شرایط نامساعد جوی و بارش 
سنگین برف در مسیر الله زار به بردسیر انجام شد و این 

نوزاد در مسیر به دنیا آمد.
 این نوزاد دختر به همراه مادرش هم اکنون در سالمت 
قائم  بیمارستان  در  بستری  با  و  برند  می  سر  به  کامل 
زایمان  از  بعد  معمول  مراقبت های  و  بردسیر خدمات 
را دریافت می کنند. شبکه بهداشت ودرمان بردسیر نیز 

پرسنل  تمامی  از 
درمانی  بهداشتی 
شرایط  در  که 
جوی  نامساعد 
به  را  خود  جان 
و  انداخته  خطر 

جان مادر و نوزاد را نجات دادند به ویژه مجید خنامانی 
راننده مرکز بهداشتی درمانی الله زار، خنامانی مامای 
بهورزان علیمرادی و رحیم  مرکز، خانم شهبا پرستار و 
و  پورخاندانی  دکتر  مرکز  پزشک  و  پور  نبی  و  پور 

همکاران اورژانس 115 تشکر کرد.

مسئوالن وزارت بهداشت
 در دانشکده و سالمتکده طب سنتی
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نشست بین الملل كالن
 منطقه هشت آمایشی كشور 

کالن  الملل  بین  نشست 
آمایشی  هشت  منطقه 
در  ماه  دی   15 کشور، 
دانشگاه  ریاست  دفتر  محل 
کرمان  پزشکی  علوم 
نشست  این  در  شد.  برگزار 
بین الملل  روابط  مدیران 
زابل،  رفسنجان،  زاهدان،  کرمان،  شامل  کشور  هشت  منطقه  کالن  دانشگاه های 

جیرفت و بم و اعضای شورای راهبردی بین الملل دانشگاه حضور داشتند.

دانشگاه  رییس  حقدوست  دکتر  ابتدا  در   

و  فرصت ها  تهدیدها،  ضرورت ها،  بیان  به 

راهکارهای بین المللی سازی منطقه هشت 

بین  روابط  مدیران  ادامه  در  و  پرداخت 

الملل دانشگاه  های کالن منطقه به معرفی 

ظرفیت ها و موقعیت های بین المللی سازی هر دانشگاه پرداختند.

 دکتر امیر حیدری مدیر روابط بین الملل دانشگاه نیز به موقعیت کالن منطقه هشت 

آمایشی کشور از دیدگاه های مختلف و دستورالعمل های باالدستی اشاره کرد.

فعالیت  فناوری دانشگاه، فرصت ها، ظرفیت ها و  معاون تحقیقات و  دکتر پرداختی 

های انجام شده در حوزه بین الملل دانشگاه را بیان کرد.  در ادامه این نشست، در 

این خصوص  مواردی در  و  نظر شد  تبادل  منطقه  راه کالن  نقشه  تدوین  خصوص 

مصوب شد .

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 و دارنده نشان ویژه از مسابقات اینپکس آمریکا: 

تالش سرسختانه
 برای تحقق رویاها

حسان عارفی یکی از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان است که موفق شده تاکنون شش 
و  ایران  در  را  خود  نام  و  برساند  ثبت  به  را  اختراع 
و  متولد سال 1370 است  او  بلند آوازه کند.    جهان 
اکنون 25 سال سن دارد و اولین اختراع خود را در 
سن 19 سالگی به ثبت رسانده است.  وی دو اختراع 
اختراع  آخرین  دارد،  اقدام  دست  در  نیز  را  دیگر 
دریافت  ویژه  نشان  2016آمریکا  اینپکس  در  حسان 
کرد، با این مخترع جوان و دانشجوی دانشگاه به گفت 

و گو نشسته ایم:

 تاکنون چند اختراع به ثبت رسانده و چه مقام 
هایی را در دنیا کسب کرده اید؟

اختراع  دومین  و  اولین  واقع  در  که  من  اختراع  دو 
محسوب می شوند در سن 19 سالگی و در  زمینه سیستم 
خنک کننده یونی و سیستم گرم کننده یونی و سومین 
اختراع نیز ساخت دستگاه خامه گیر الکتریکی شیر بود 
که این سه اختراع با هم در مسابقات جهانی اختراعات 
مسابقات  در  شدند.  داده  شرکت   2011 سال  سوئیس 
سیستم  دستگاه  ساخت  بواسطه  برنز  مدال  دو  سوئیس 
خنک کننده یونی و سیستم گرم کننده یونی به دست 
آوردم و موفق شدم مدال نقره این مسابقات را برای 

ساخت دستگاه “خامه گیر الکتریکی شیر ” کسب کنم.
 دستگاه ضد سرمازدگی باغات و مزارع را در سن 20 
به ثبت رساندم که موفق شدم در سال 2012  سالگی 
را کسب  آلمان  اختراعات  مسابقات جهانی  برنز  مدال 

کنم.
کمپرسور  از  استفاده  با  کننده  خنک  سیستم 
این  که  شد  اختراع   92 درسال  نیز  الکترواستاتیکی 
ندادم.  شرکت  جهانی  های  مسابقه  در  را  دستگاه 
موفق شدم با اختراع دستگاه سازنده مکمل های لبنی 

وشرکت در مسابقات جهانی اختراعات آمریکا اینپکس 
2016 جایزه ویژه را دریافت کنم.

 در مورد آخرین جایزه بفرمایید؟ 
این جایزه خاص است چون سخت ترین مسابقات دنیا 
و  اروپا  مطرح  های  دانشگاه  و  دنیا  کشور   120 از  بود 
آمریکا و شرکت های بزرگ دنیا تمام محصوالت خود 
را به نمایش گذاشته بودند و حضور داشتند و من موفق 

شدم نشان ویژه این مسابقات را دریافت کنم.

ایده این اختراعات را چگونه به دست آوردید؟
ایده سه دستگاه اول که در سوئیس مدال آوردم سر 
ایده  و  رسید  ذهنم  به  دبیرستان  دوم  شیمی  کالس 
از شهر  پسته هم در یک گردش خارج  باغات  دستگاه 
لبنی  ایده دستگاه سازنده مکمل های  به ذهنم رسید. 
های  ایده  رسید.  ذهنم  به  فارماکولوژی  کالس  در 
زیادی را برای اختراع در ذهن دارم اما آن ایده ای 
را انتخاب می کنم که اکنون نیاز جامعه است، به گفته 
استیو جابز شاید صدها ایده به ذهن فرد برسد ولی کار 
ما نه گفتن به بسیاری از آنهاست، به آنهایی پاسخ مثبت 
می دهیم و اجرا می کنیم که متناسب با شرایط ما باشد.

 آیا اختراعات تان، تولید انبوه شده اند؟
اما  نرسیدند  تولید  به  من  های  دستگاه  از  کدام  هیچ 
انجام  از آنها مذاکرات جدی در حال  در مورد یکی 
است چون تجربه پیدا کردم که سرمایه گذار چه می 

خواهد.
مسئوالن   از  شما  خواسته  و  شوید؟  می  حمایت  آیا   
تاکنون  فراوان  مشکالت  وجود  با  دانشگاه  مسئوالن 
زیادی  خواسته  من  کردند.  حمایت  من  از  صمیمانه 

ندارم فقط به حمایت های آنها نیاز دارم. 

نظرتان در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه چیست؟
چندسالی می شود که برای  ارتباط صنعت و  دانشگاه 
تالشهایی صورت می گیرد  اما هنوز در ایران این تالشها 
موثر واقع نشده است.زیرا اساسا نگاه دانشگاهیان با نگاه 
صنعتگران به مقوله ابداع و نوآوری متفاوت است  و تا 
زمانی که دیدگاههای این دو گروه به یکدیگر نزدیک 
بین   ارتباط  برای  تالش  داشت  توقع  توان  نمی  نشود 

از  بسیاری  متاسفانه  شود.  واقع  موثر  دانشگاه  و  صنعت 
پذیرد  می  صورت  دانشگاهها  در  که  هایی  نوآوری 
و  اقتصادی  صنعتی  های  محدودیت  به  توجه  بدون 
نیازسنجی بازار است. مسلما در چنین مواردی صنعت 
جهت  در  مشارکت  و  همکاری  برای  را  الزم  انگیزه 

تولید انبوه اختراعات را نخواهد داشت. 
فکر می کنم زمانی تعاملی پایدار بین صنعت و دانشگاه 
شکل می گیرد که دانشگاهیان دید و نگاهی صنعتی و 
اقتصادی پیدا کنند و با توجه به شرایط بازار و صنعت 
این   و  بزنند.  پژوهشی  کارهای  و  نوآوری  به  دست 
در  دانشگاها  در  که  دهد  می  رخ  زمانی  فقط  اتفاق 
صنعت   زمینه  در  ،آموزشهایی  آکادمیک  مباحث  کنار 
ابتدا  همان  از  دانشجویان  و  پذیرد  صورت  اقتصاد  و 
نگاهی صنعتی  و  دید  و  آشنا شوند  اقتصاد  و  با صنعت 
دیگر  برسیم  ای  نقطه  به چنین  اگر  مسلما  کنند.   پیدا 
نیازی  به تالش در جهت ارتباط بین صنعت و دانشگاه 
زبانی  صنعتگران  و  دانشگاهیان  زیرا  داشت  نخواهیم 
مشترک پیدا کرده به خوبی نیازهای یکدیگر را درک 

کرده و وارد تعامل می شوند.

 توصیه شما به جوانان مخترع و یا کسانی که می 
خواهند در این راه گام بردارند؟

برای تحقق رویاهایشان سرسختانه بجنگند، وقتی یک 
بر  بزرگی را دارید آدم های زیادی  ایده  یا  هدف و 
سر راهت سبز می شوند که به هر طریقی افکار منفی 
را به شما القا می کنند ولی کاری که باید انجام دهید 
این است که به صحبت های آنها بی تفاوت  شوی و 
بدون  و  برداری  قدم  رویاها  ساختن  برای  سرسختانه 

توجه به محیط ،کار را انجام دهید.
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بیمارستان  فوق تخصصی هماتوآنکولوژی  بخش  دومین 
شهید باهنر کرمان در هفتمین روز از ایام گرامی داشت 
دهه فجر با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان افتتاح شد. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مراسم افتتاح این 
بخش گفت: افتتاح این بخش قدم رو به جلوی دیگری 
دکتر  است.  کرمان  استان  وضعیت  ارتقای  جهت  در 
علی      اکبر حق  دوست بیان کرد: عقب افتادگی تاریخی در 

زیرساخت   های سالمت کشور وجود دارد و به نظر می رسد 
این مساله در کرمان وضعیت نامطلوب تری داشته است. 

وی با اشاره به این که در این چند سال اقدامات بسیاری 
در بخش سالمت  افتادگی ها  این عقب  رفع  راستای  در 
از  بسیاری  این  از  پیش  گفت:  است،  شده  انجام  استان 
بیماران برای درمان به خارج از استان می رفتند اکنون 
با اجرای زیر ساخت       های الزم بیمار گریزی در استان به 
زیر چهار درصد رسیده است. مدیر بیمارستان شهید باهنر 

کرمان نیز گفت: این بخش با 19 تخت و با هزینه کرد 
شد.  افتتاح  تجهیز  و  بازسازی  برای  تومان  میلیون   450
دکتر پیمان کارنما افزود: با راه اندازی دومین بخش فوق 
تخصصی هماتوآنکولوژی تعداد تخت های این بخش به 

50 تخت رسیده است.
بیمارستان شهید  بخش  اضافه کرد: همچنین در 18  وی 

باهنر کرمان سیستم تلویزیونی تعاملی نصب شده است.

 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان گفت: اساتید این دانشگاه 14 

فصل از 36 فصل کتاب سالمت ایران)کسا( را تدوین 
کرده  اند. 

اولین  کار  به  آغاز  مراسم  در  پرداختی  عباس  دکتر 
این  افزود:  ایران  بازساختی  پزشکی  و  پالکت  سمینار 

غیرواگیر است  و  بیماری    های واگیر  با  رابطه  کتاب در 
و  پزشکی  دانشجویان  برای  مرجع  کتاب  عنوان  به  که 
به فعالیت   های  به کار می رود.  وی در ادامه  دستیاری 
و  پژوهشی  زمینه  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
 24 دارای  دانشگاه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  تحقیقاتی 

مصوبه  پژوهشکده  دو  و  تحقیقاتی  مرکز 
شورای گسترش وزارت بهداشت را دارد. 

سرطان  تحقیقات  مرکز  افزود:  پرداختی  دکتر 
تومان  میلیارد   28 کرد  هزینه  با  دانشگاه  این 
که  می  کند  فعالیت  خصوصی  بخش  توسط 
کارهای  در  ملی  و  بین        المللی  اساتید  از  مرکز  این  در 
فعالیت         های  از دیگر  بهره مند می    شویم.  وی  تحقیقاتی 
مدیترانه  دانشگاه  با  تفاهم      نامه  زمینه  در  را  دانشگاه  این 
شرقی و استقرار هاب منطقه     ای پایش ایدز عنوان کرد.  

افتتاح دومین بخش فوق تخصصی هماتوآنکولوژی بیمارستان شهید باهنر

تدوین 14 فصل از كتاب سالمت ایران
در دانشگاه علوم پزشکی كرمان

علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون   
همایش  دومین  در  مقاله   180 گفت:  کرمان  پزشکی 
نوین  های  سامانه  ملی  همایش  هفتمین  و  خاورمیانه 
دارورسانی)ICRC( پذیرفته شد که 12 نفر نیز در این 

همایش سخنرانی خواهند کرد. 
همایش  دومین  در  پرداختی«  دکتر«عباس 
نوین  های  سامانه  ملی  همایش  هفتمین  و  خاورمیانه 
 235 افزود:  هایتک  محل  در   )  ICRC(دارورسانی

وی  شد.  ارسال  همایش  این  دبیرخانه  به  مقاله  خالصه 
دارورسانی  نوین  های  سامانه  ملی  همایش  داد:  ادامه 
دومین همایش خاورمیانه است که هم در زمینه علمی و 

هم پزشکی متفاوت است.
 وی گفت: متاسفانه پروفسور منصوری، یویر از استرالیا 
و دکتر نجفی از امریکا، سه نفر از میهمان ما بودند که به 
دلیل سیاست های دولت آمریکا نتوانستند جهت شرکت 
در این همایش به ایران بیایند. دکتر پرداختی در ادامه 

علمی  و  پژوهشی  اقدامات  و  ها  فعالیت  نشست،  این 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان را ارائه کرد.

همایش خاورمیانه سامانه های دارو رسانی
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اعطای تندیس سالمت 
به استاندار كرمان

 

بین  که  همزبانی  و  همدلی  گفت:  کرمان  استاندار 
داشت  وجود  کرمان  استان  مختلف  های  دستگاه 
استان کرمان در  به  »تندیس سالمت«  اعطای  موجب 

»مجمع ملی سالمت ایران« شد. 
جلسه  نهمین  و  هفتاد  در  رزم حسینی  علیرضا  مهندس 
این  افزود:  استان  غذایی  امنیت  و  سالمت  کارگروه 
تالش ها نتیجه بخش بوده و توفیقاتی که در این زمینه 
داشتیم به همه مسئوالن و دستگاه های اجرایی و همه 
کسانی که به ارتقای سالمت استان کمک کردند تعلق 
دارد. وی اضافه کرد: امیدوارم این حرکت رو به جلو 
استان در سالمت ادامه یابد و در آینده کرمان به مرکز 

توریسم درمانی تبدیل شود.
وی گفت: وزارت بهداشت تنها وزارتخانه ای بود که 

اختیارات خود را به استان کرمان واگذار کرد و 
جهش های حوزه سالمت استان در همین راستا 
محقق شده است. استاندار کرمان در ادامه گفت: 
طرح تحول نظام سالمت یک طرح بسیار ماندگار 
در این دولت بود که امیدواریم تداوم یابد . وی 
گفت: امنیت غذایی کار بسیار بزرگی بودکه در استان 
یافته  ادامه  مستمر  صورت  به  و  شده  اجرایی  کرمان 

است . 
بهداشت آب و  افزود: در حوزه  مهندس رزم حسینی 
تامین آب آشامیدنی سالم نیز اتفاقات خوبی در استان 
کرمان رخ داده و در برخی شهرستان ها، ایستگاه های 
اظهار  وی    . است  شده  اندازی  راه  سالم  آب  عرضه 
کرد: اقدامات انجام شده خوب بوده اما کافی نیست 
و باید به سمتی برویم که موفقیت بیشتری برای استان 

حاصل شود . 
باید زمینه ای  وی گفت: در آستانه سفرهای نوروزی 
فراهم شود که افراد بدون هیچ مشکلی به استان سفر 
کرده و با سالمت و خوبی از استان کرمان به شهرهای 

خود برگردند .  وی با اشاره به اینکه در حوزه مقابله 
با حاشیه نشینی کار بسیار بزرگی در استان کرمان انجام 
شده است گفت: این اقدام در سالمت جامعه نیز بسیار 

تاثیرگذار بوده است.
دلیل  گفت:  نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اصلی ارائه تندیس سالمت به استاندار کرمان توجه به 
سندهای بین بخشی و توجه خاص به نیازهای دانشگاه 
های علوم پزشکی استان بوده است . دکتر علی اکبر 

در  مولفه های حرکت  تعیین  به  اشاره  با  حق دوست 
خصوصی  بخش  کردن  فعال  و  ساز  و  ساخت  جهت 
و  ساخت  افزایش  افزود:  سالمت  تندیس  ارائه  برای 
شدن  فعال  و  خیرین  حضور  درمان،  حوزه  در  سازها 
ارائه  در  نظر  مورد  های  مولفه  از  خصوصی  بخش 
کرد:  خاطرنشان  وی    . است  بوده  سالمت  تندیس 
برتر  استاندار  عنوان  به  کرمان  استاندار  خوشبختانه 
ریاست  از  را  تندیس سالمت  در حوزه سالمت  کشور 

محترم جمهوری دریافت کرده است . 

 

دكتر حقدوست 
عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم پزشکی كشور شد 

دانشگاه  استاد  و  رییس  دوست«  حق  اکبر  دکتر«علی 
علوم پزشکی کرمان به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم پزشکی کشور معرفی شد. این استاد دانشگاه در 
این رابطه گفت: فرهنگستان ها و یا آکادمی ها در 
برخوردار  برتر  و  علمی  خاص  جایگاه  از  دنیا 

هستند. 

دکتر »علی اکبر حق دوست« ادامه داد: رصد علمی و 
ارائه راهکارهای کالن فرابخشی از جمله وظایفی است 
که برای فرهنگستان ها در نظر گرفته می شود. وی بیان 
کرد: به طور کلی فرهنگستان ها از سوی افراد خبره که 
وجهه علمی آنها بارز است ایجاد می شوند. این استاد 
هایی  فرهنگستان  وجود  به  اشاره  با  ادامه  در  دانشگاه 
چون فرهنگ و ادب و علوم پزشکی در ایران گفت: 
افتخاری،  اعضای  دارای  پزشکی  علوم  فرهنگستان 
اساس  بر  افراد  داد:  ادامه  وی  است.  پیوسته  و  وابسته 
توانمندی و جایگاه علمی خود و نیازمندی فرهنگستان 
به عضویت آن در می آیند تا در راستای اهداف کالن 
با  گفت:  دوست  حق  دکتر  بردارند.  گام  فرهنگستان 
بر  این فرهنگستان  قبلی  اینکه کارگروه های  به  توجه 
اساس رشته بود، اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی در 
چند سال گذشته مورد بازبینی قرار گرفت.  این عضو 
وظایفی  کرد:  اظهار  پزشکی  علوم  فرهنگستان  پیوسته 
که به عنوان اهداف کالن این فرهنگستان در نظرگرفته 
وضعیت  نگاری  آینده  کشور،  علمی  رصد  شامل،  شده 
نقاط خطر  ارائه  پزشکی و سالمت در جامعه،  آموزش 
و پیش بینی عوارض و خطرات، ارائه مشاوره های فنی 
نهاد های ذی ربط همانند مجلس  به سایر  و تخصصی 
شورای اسالمی، هیأت دولت، مجمع تشخیص مصلحت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  نظام 
است. وی اضافه کرد: با توجه به وظایف جدیدی که 
به این فرهنگستان محول شد در حال حاضر کارگروه 

تعریف  نگاری،  آینده  شامل  هایی 
سبک  معنوی،  سالمت  کردن  نهادینه  و 

بیان  وی  شد.  تشکیل  غیره  و  زندگی  مطلوب 
کرد: در بازنگری فرهنگستان کارگروه ها به صورت 

بین رشته ای و با عضویت تخصص های مختلف تشکیل 
شده اند. 

دکتر علی اکبر حق دوست در سال 1350 و در کرمان 
مشغول  کرمان  در  دیپلم  مقطع  تا  وی  شد؛  متولد 
رشته  در  تحصیل  برای   68 سال  در  و  بود  تحصیل  به 
خود  زادگاه  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
از  پس   76 سال  در  دوست  حق  دکتر  کرد.  ترک  را 
دوران  گذراندن  و  پزشکی  رشته  در  التحصیلی  فارغ 
از  و  رفت  انگستان  به  تحصیل  ادامه  برای  سربازی، 
دانشکده لندن، معادل کارشناسی ارشد آمار حیاتی و 
Phd اپیدمیولوژی را دریافت کرد. دکتر حق دوست 
علمی  هیأت  عضو  استاد،  علمی  مرتبه  با   84 سال  از 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان شد و از آن سال تاکنون 
های  مسئولیت  علمی  های  زمینه  در  فعالیت  بر  عالوه 
اجرایی چون معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دبیرخانه 
بهداشت،  وزارت  سالمت  معاونت  کاربردی  تحقیقات 
رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی و رئیس پزوهشکده 
آینده پژوهی دانشگاه را عهده دار بوده است. شایان 

به  این  از  پیش  دوست  حق  دکتر  است  ذکر 
عنوان عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی 

کشور مشغول به فعالیت بود.
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اهدای 55 هزار واحد 
خون توسط كرمانی ها

و  هزار   55 گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
در  نخست سال جاری  ماهه ی   9 واحد خون طی   389
گفت:  میرزایی  روح اهلل  دکتر  است.  شده  اهدا  استان 
اهدای  برای  ماه سال جاری   9 نفر در  و 755  68 هزار 
خون به مراکز ثابت و سیار خون گیری در استان کرمان 
و  مراجعه کنندگان  از  درصد   17 که  کرده اند  مراجعه 
از  پزشکی  مختلف  به دالیل  خون،  اهدای  داوطلبان 
ادامه  وی  شدند.  دایم  یا  موقت  معاف  خون  اهدای 
مختلف  فراورده ی خونی  واحد   615 و  138هزار  داد: 
از خون های اهدا شده، در مراکز درمانی استان کرمان 

به منظور مصرف بیماران توزیع شده است.
واحد   427 و  هزار   23 کرد:  خاطرنشان  میرزایی  دکتر 
تهران  پاالیشگاه  به  برای توسعه ی صنعت پالسما  پالسما 
ارسال شد تا به منظور فراوری داروهای مشتق از پالسما، 
به خارج از کشور ارسال شود و سه هزار واحد پالسما نیز 
در حال حاضر آماده ارسال به تهران است. وی افزود: 

نیاز  بر  مازاد  خونی  فراورده ی  واحد   75 و  هزار  سه 
سیستان وبلوچستان  تهران،  استان های  به  کرمان  مصرف 
و فارس ارسال شده و در این مدت شهرستان کرمان با 
28 هزار و 8 واحد، سیرجان با هشت هزار و 987 واحد، 
هزار  پنج  جیرفت  واحد،   904 و  هزار  هفت  رفسنجان 
و 257 واحد و بم با چهار هزار و 952 واحد به ترتیب 

بیش ترین اهدای خون را داشته اند.
خون  کرد:  تاکید  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
مورد نیاز مراکز درمانی استان با کیفیت خوب و به حد 
بیماران  رضایت مندی  و  رسیده  آن ها  دست  به  کافی 
از یک هزار و  بیش  ادامه داد:  حاصل شده است. وی 
که حدود  داریم  کرمان  استان  در  تاالسمی  بیمار   200
یک سوم خون های تولیدی به مصرف این افراد می رسد 
و در حال حاضر، بیش از 90 درصد خون های مصرفی 
توسط افراد تاالسمی، از نوع فیلتردار است که تزریق 
خون فیلتردار باعث می شود افراد تاالسمی به عوارض 

بعد از تزریق خون کم تر دچار شوند.
و  خون  به  نیاز  دنیا  تمام  در  گفت:  میرزایی  دکتر 
فرآورده های آن، مختص به زمان خاصی نیست و این 
نیاز همیشه وجود دارد. وی ادامه داد: بر خالف تصور 

برخی از مردم که فکر می کنند در مناسبت ها و روزهای 
یا  خاص مانند ماه رمضان،  فصل های گرم و سرد سال 
تعطیالت، اهدای خون چندان ضروری نیست، اما نیاز 
ماده  این  به  همواره  و  ندارد  خاصی  زمان  خون،  به 

حیات بخش نیاز است. 
نگه داری  مدت  طرفی  از  کرد:  تاکید  میرزایی  دکتر 
می توان خون  روز   35 و حداکثر  است  محدود  خون 
کامل را نگه داری کرد و در مورد برخی فرآورده های 
به  توجه  با  نگه داری  مدت زمان  پالکت،  مانند  خونی 
امکانات موجود بین سه تا پنج روز است؛ بنابراین، هنوز 
بتواند  انسان پیدا نشده که  هیچ جایگزینی برای خون 
خوبی  به  انسان  بدن  در  را  حیاتی  ماده  این  وظایف 

انجام دهد.

کارگاه نحوه جذب گرنت پژوهشی از NIH آمریکا به 
با تدریس  همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  زاده  میرزا  علی  دکتر 

کلیرفرنیا)UCSF( برگزار شد. 
های  دانشکده  تخصصی  های  گروه  از  کارگاه  این  در 

دندان پزشکی، پزشکی، داروسازی، بهداشت، مدیریت 
مرکز  پژوهی)  آینده  پژوهشکده  و  رسانی  اطالع  و 
تحقیقات HIV و بیماری های آمیزشی( حضور داشتند.

جذب  نحوه  با  پژوهشگران  و  اساتید  کارگاه  این  در 
و  آشنا   )  NIH(آمریکا سالمت  ملی  موسسه  از  گرنت 

 NIH ازائه کردند.   را  تحقیقاتی خود  پروپوزال های 
کننده  حمایت  المللی  بین  منابع  مهمترین  از  یکی 
از  اولین جذب گرنت  و  تحقیقات حوزه سالمت است 
این موسسه در سال جاری میالدی)2016( برای دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان روی داده است.

بازدید اعتباربخشی نسل سوم باحضور ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت ازبیمارستان 
علی ابن ابیطالب)ع( شهرستان راور سوم و چهارم اسفندماه انجام شد.

روزه  دو  بازدید  دراین  ابیطالب)ع(،  ابن  علی  بیمارستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
واحدهای این بیمارستان ارزیابی شدند و در نشستی نقاط قوت و ضعف واحدها بررسی 

قرار گرفت.

نحوه جذب گرنت پژوهشی از NIH آمریکا 

كارشناسان وزارت بهداشت
 در شهرستان  راور
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 ارانی   ٚٚ  ٚادی  

پرسه در احوال فرزانگان و فرهیختگان کرمان



نگاهي به زندگي  آیت اهلل هاشمي رفسنجاني



نگاهي به زندگي و فعالیت هاي 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني

* کودکي و بالندگي 
 آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در سال 1313 در روستاي 
خانواده  یک  در  رفسنجان  شهرستان  توابع  از  بهرمان 

ریشه دار مذهبي و کشاورز دیده به جهان گشود. 
مورد  عمیقًا  هاشمي  علي  میرزا  حاج  مرحوم  پدرشان 
مرجعیت  نوعي  به  و  بود  روستا  اهالي  اعتماد  و  احترام 
امور اجتماعي و مذهبي آنان را به عهده داشت. سطح 

زندگي آنها با توجه به وضع روستا در سطح خوبي بود.

* مکتب خانه
در سن 5 سالگي وارد مکتب خانه شد و عالوه برخواندن 
کتابهاي رسمي مدرسه، در مکتبخانه بخشهایي از قرآن، 
گلستان، نصاب الصبیان را نیز آموخت و سپس مختارنامه، 

معراج نامه، بوستان و ...

*تجربه اولین سفر
تصمیم  محمد،  پسرعمویش،  پیشنهاد  به  که  بود  ساله   14
گرفتند که همراه کاروان جهت تحصیل علوم دیني به 

قم هجرت نمایند.

*پایه گذاري مکتب تشّیع
پس از چند سال اقامت در منزل حضرات آیات اخوان 
قم،  مردم  منازل  در  اجاره اي  اطاق هاي  و  مرعشي 
سیدصادق  حاج  مدرسه  در  بعد  به   35 سالهاي  حوالي 
با 7 تن دیگر گرفت.  و سپس مدرسه حجتیه حجره اي 
باهنر،  بویژه شهید  با همکاري دوستان،  در همین دوره 
نشریه »مکتب تشّیع« را بنا نهاد. اولین شماره این نشریه 
در اردیبهشت 1338 منتشر شد، ایشان درباره این نشریه 
ایجاد یک  به  تشّیع موفق  مي گوید: »در پوشش مکتب 
شبکه فرهنگي – سیاسي فراگیر در کشور شدیم. پس از 
باز شدن فضاي سیاسي بعد از شهریور 1320، گروههاي 
ملي گرا و توده اي، میدان دار مسائل سیاسي و اجتماعي 
در مطبوعات بودند و فضا براي مذهبي ها بسیار تنگ بود. 
در این نشریه مسائل اجتماعي و سیاسي به شکل نو و بدیع 

توسط بهترین متفکران اسالمي]1[ عرضه مي شد.«

*امام خمیني )ره( و هاشمي رفسنجاني
در  وي  مسکوني  محل  در  خمیني)ره(  امام  با  آشنایي 
مقابل بیت امام شروع شد. ایشان فرصت مي کرد که در 
مسیر رفت و آمد امام ظاهر شده و چشم به چهره جذاب 
و پرهیبت ایشان بدوزد و سؤالي را بهانه تقّرب قرار دهد. 
بعدها زمینه آشنایي با مرحوم آقا مصطفي خمیني فراهم 
را  امام  با  شاگردي  و  استاد  رابطه  ابتدا  همان  در  آمد. 
فراهم ساخت و این رابطه را تا روزي که بتوانند رسمًا 

شاگرد امام شوند، حفظ کرده و هر روز گسترش دادند.

*آیت اهلل خامنه اي و هاشمي رفسنجاني
این دو بزرگ براي اولین بار در درس خارج فقه مرحوم 
آیت اهلل داماد با هم برخورد کردند. سپس این دوستي 
در یک سفر مشترک براي زیارت عتبات عالیات در عراق 
که  خامنه اي  آیت اهلل  سفر  این  از  بعد  شد.  مستحکم تر 

این  و  منتقل شدند  قم  به  تحصیل مي کردند،  مشهد  در 
یابد. دوستي این دو طلبه  باعث شد که مراودتها ادامه 
به خاطر همفکري کامل و همکاري مبارزاتي عمیق تر شد 
و اوج آن در حضور مشترک در جمعیت سّري موسوم 
تعقیب،  باعث  از کشف،  به »اصالح حوزه« بود که پس 

متواري شدن و زندگي مشترک آنها در خفا شد.

*شروع علني كار مبارزاتي
اطالعات  سازمان  تشکیل  اوایل  با  مصادف   1337 سال 
رژیم  سرنگوني  همچنین  و  )ساواک(  کشور  امنیت  و 
محرم  که  ایشان  بود.  عراق  همسایه  کشور  در  سلطنتي 
به سر مي بردند،  تبلیغ  سال مذکور را در همدان براي 
سلطنتي  نظام  سرنوشت  به  اشاره  ضمن  عاشورا  روز  در 
عراق، انتقاد تندي را متوجه نظام سلطنتي پهلوي کردند 
همدان  شهرباني  توسط  منبر  ترک  از  پس  بالفاصله  که 
ساواک  وظیفه  که  نظامي  مرکزي  به  و  شدند  دستگیر 
تازه تأسیس را بعهده داشت، تحویل داده شدند. رئیس 
شهرباني کل کشور طي گزارش کتبي ضمن شرح وقایع 
به نخست وزیر وقت )منوچهر اقبال( اعالم داشته است که 
با توجه به درخواست آزادي وي از سوي عده اي از علما 
و معتمدین شهر و بدلیل اینکه وي تا اندازه اي خردسال 

بود، آزاد شده است.

*نقش هاشمي در مخالفت با الیحه
      انجمن هاي ایالتي و والیتي

و  حائري  آیت اهلل  منزل  در  جلسه اي  امام)ره(  حضرت 
در حضور علماء طراز اول قم تشکیل داده و اعالم خطر 
به این  با صدور اعالمیه هایي نسبت  بنا شد علما  کردند. 
از  که  امام)ره(  اعالمیه هاي  کنند.  اعتراض  تصویب نامه 
همه تندتر بود، توسط رابطین مکتب تشیع در شهرستانها 
هم تکثیر و پخش مي شد. امام)ره( جمعي از فضال قم را 
براي تبلیغ به اقصي نقاط کشور فرستادند که مأموریت 
متعاقبًا  بود و  استانهاي یزد و کرمان  به  هاشمي عزیمت 
کابینه علم عقب نشست و لغو تصویب نامه را رسمًا اعالم 

کرد. ]2[

*هاشمي رفسنجاني، سرباز باغ شاه
فیضیه  حادثه  از  پس   42 سال  فروردین   21 در  ایشان 
شد. وي  اعزام  سربازي  به  اولین طالب  و جزء  دستگیر 
در پادگان به عنوان اولین اقدام طي یک بحث رودرو 
صریحًا  را  سربازي  به  طالب  اعزام  پادگان،  فرمانده  با 
از شروع  روز  از سه  بیشتر  اینکه هنوز  با  و  محکوم کرد 
سربازي اجباري نمي گذشت، فرمانده لشکر او را به اسم 
مي شناخت. در آن دوران در پادگانها رسم بر این بود 
که سربازان را به صورت دسته جمعي و گهگاه عریان به 
حمام مي بردند.این سنت غلط و همچنین اجبار تراشیدن 
اعتراض هاشمي  با  به سربازان  تیغ و فحاشي  با  محاسن 
رسماً توسط تیمسار پیروزنیا لغو شد. ایشان از بیم اینکه امام 
براي رهایي طالب امتیازي به رژیم بدهند، طي نامه اي با 
عنوان معظم له خاطر نشان کرد که پادگان براي طالب 
دنیاي جدیدي است و هیچ مشکلي وجود ندارد و اگر 
کنند،  شرکت  سربازخانه ها  در  گسترده  طور  به  طالب 
 42 سال  عاشوراي  عصر  در  شد.  خواهد  عوض  ارتش 
فرمانده نیروي زمیني ارتش وارد پادگان شد و به محض 
طالب  توسط  که  را  عزاداري  و  وعظ  دستجات  ورود، 

معترضانه  و  کرد  مشاهده  مي شدند،  هدایت  سرباز 
کرده اند.«  تبدیل  مسجد  به  را  پادگانها  »طلبه ها  گفت: 
تعطیل  روضه خواني  و  وعظ  مجالس  داد  دستور  سپس 
شود. هاشمي رفسنجاني پس از فاجعه خونین 15 خرداد 
و احساس خطر، در 21 خرداد 1342 با اخذ مرخصي از 

پادگان خارج شد و دیگر مراجعت نکرد.

*زندگي مخفي و مبارزه
عنوان  به  دستگیري  بیم  از  رفسنجاني  هاشمي  آیت اهلل 
زادگاه  به  شدو  مخفي  زندگي  به  مجبور  فراري  سرباز 
خود در بهرمان نوق رفت. در همین ایام بود که ترجمه 
کتاب سرگذشت فلسطین را در مدت چهار ماه اقامت در 

آن روستا انجام داد.
مصونیت  الیحه  تصویب  بدنبال   43 سال  دوم  نیمه  در 
به  موسوم  آمریکا  تبعه  افراد  دیگر  و  نظامي  مستشاران 
کاپیتوالسیون، آتش مبارزه گرم تر شد. هاشمي توانست 
با تهیه صورت مذاکرات الیحه مزبور، امام را در جریان 
ریز مسائل قرار بدهد. امام)ره( نیز به شدت شاه، آمریکا 
و اسرائیل را مورد حمله قرار دادند که در نیمه شب 13 
آبان 1343 نیروهاي امنیتي منزل امام را در قم محاصره 
تبعید کردند.  به ترکیه  له را  از دستگیري، معظم  و پس 
ابتدا  پس از تبعید حضرت امام )ره(، هاشمي و یارانش 
نشریه بعثت و بعدها نشریه انتقام را با مشي صریح مخالفت 
با رژیم پهلوي منتشر کردند و در 29 بهمن سال 1343 
جو  به  اعتراض  در  فضالء  و  علماء  از  جمعي  همراه  به 
اختناق و تبعید حضرت امام خمیني)ره( نامه سرگشاده اي 
با عنوان نخست وزیر وقت )هویدا( تهیه و امضاء نمودند و 
در پایان درخواست کردند در اسرع وقت رهبر شیعیان 
جهان را به قم عودت دهند. جالب توجه اینکه در این 
نامه سرگشاده براي اولین بار از امام)ره( به عنوان رهبر 
شیعیان جهان یاد مي شود که داراي بار سیاسي عمیقي 
است. سپس در نامه سرگشاده دیگري با عنوان هویدا و 
با امضاء فضال و محصلین کرماني، نسبت به عدم رعایت 
شئونات روحانیت از سوي دولت و تصویب مصوبه هاي 
مغایر با نظر مراجع تقلید شیعه و اعمال سانسور و تبعید 

حضرت امام )ره( اعتراض نمود.

*سرگذشت فلسطین
سال 1343 در تقویم مبارزات هاشمي نقطه عطفي است. 
ایشان در این سال کتاب سرگذشت فلسطین یا کارنامه 
افزودن  با  و  ترجمه  را  اکرم زعیتر  تألیف  استعمار،  سیاه 
مقدمه اي که در واقع منشور اعتراضیه اي بر سلطه داخلي 
و استعمار خارجي و نمایاندن وضع مسلمانان و به ویژه 
مظلومان فلسطین بود، منتشر ساخت. سرمایه  چاپ و انتشار 
کتاب را از طریق قبوض پیش فروش به همراه یک متن 
حماسي و افشاگر تأمین کرد. کتاب سرگذشت فلسطین 
اثر عمیقي در بین روشنفکران و مبارزان آن روزگار بجا 
از  یکي  به  مصدق  دکتر  مرحوم  نمونه  براي  گذاشت. 
دوستان خود نوشت: »از کتاب سرگذشت فلسطین بسیار 
استفاده نمودم و حیفم آمد که این کتاب در گوشه اي 
بماند و مورد استفاده قرار نگیرد.« وي همچنین مبلغي را 

هم براي خرید و پخش این کتاب اختصاص داد.
*اولین زندان

امنیت  اقدام علیه  اتهام  به  تاریخ 43/12/12  ساواک در 
کشور نسبت به دستگیري ایشان نمود و او را روانه زندان 
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کرد. وي به مدت 4 ماه تحت بازجویي و شکنجه بود 
با فشار علما و مراجع بزرگ از  که در 14 تیرماه 1344 

زندان آزاد شد .

*احضار به ساواک اصفهان
علیرغم  شد.  نجف آ باد  وارد   1344 ماه  دي  ششم  در 
ممنوع المنبر بودن، به منبر رفت و در پایان یک سخنراني 
حماسي براي سالمتي امام خمیني)ره( دعا کرد و بالفاصله 
پس از پایین آمدن از منبر توسط شهرباني دستگیر و به 

ساواک هدایت شد.

*امیركبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار
امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار نام اثري است که در 
اسفند سال 46 منتشر گردید. ایشان در خالل این کتاب 
و  ایران  امیرکبیر در  اندیشه هاي اصالحي  بود  کوشیده 
نیاز کشور به تحول و از میان بردن مفاسد را مطرح نماید. 
در دوران ریاست جمهوري و با مهیا شدن زمینه اصالح، 
اقدامات  نداشت،  را  آن  امیرکبیر  که  چیزي  آن  یعني 
اصالحي در ساختارهاي اساسي کشور و برنامه سازندگي 
اندیشه هاي  از  کردن  صحبت  کند.  اجرا  را  توسعه  و 
اصالحي در سال 46 نشان مي دهد که ایشان به استقرار 

نظام اسالمي و رهایي از قید استعمار امید داشت.

*نهضت در دانشگاه
دانشجویي در آذر  مهمترین حضور هاشمي در مجامع 
در  ایشان  است.  تهران  دانشگاه  فني  دانشکده  در   1349
این جلسه شدیداً استعمار را مورد حمله قرار دادند و از 
دانشجویان خواستند با درس خواندن، ایران را از وجود 
کارشناسان خارجي بي نیاز کنند. حضور ایشان در مجامع 
شد.  مواجه  سابقه  کم  و  بي نظیر  استقبال  با  دانشجویي 
یکي از منابع ساواک استقبال از او در دانشکده فني را 
این چنین گزارش داده بود: »تعداد دانشجویاني که در 
نفر  الي 800  بودند، حدود 700  تئائر جمع شده  آمفي 
براي  شدیداً  مشارالیه  پایان سخنراني  از  پس  که  بودند 
که  به طوري  مي زدند  و کف  کرده  احساسات  ابراز  او 
بعمل  از سخنرانان  از هیچ یک  استقبالي  تاکنون چنین 

نیامده است.«
به  ارسالي  نامه  بهانه  به  و   50/7/14 تاریخ  در  ساواک 
حضرت امام خمیني)ره( مبادرت به دستگیري وي کرد 
که بازهم با فشار علما در تاریخ 51/2/5 آزاد شد که باز 
هم باگروههاي مبارز شناخته شده و ناشناس کار مي کرد 
و دیري نپایید که پیشنهاد تبعید و سپس حکم دستگیري 
وي صادر شد. سه ماه از غیبت او مي گذشت، بدون اینکه 
بیاورد.  بدست  از وي  اثري  بتواند کوچکترین  ساواک 
توسط   1351/6/6 تاریخ  در  را  ایشان  ساواک  باالخره 
به ساواک  شهرباني کرمان در رفسنجان دستگیر کرد و 
همراه  به  روز  یک  از  پس  و  شد  داده  تحویل  محل 
مأمورین مسلح به تهران انتقال داد و در تاریخ 51/6/14 
دلیل  نتوانستند  چون  شد.  قلعه  قزل  زندان  تحویل 
مستندي ارائه نمایند، ناچار با قرار التزام عدم خروج از 
حوزه قضایي تهران به قید وجه التزام مبلغ 50 هزارریال 

در تاریخ 51/6/19 آزاد شد.

*فداكاري همسر
سیده عفت مرعشي همسر آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
لحظه لحظه هاي نهضت همدوش همسر خود بود و بدون 
است  به جان خریده  را  واهمه اي همه مخاطرات  هیچ 
عهده  از  بخوبي  دیدارها  در  و  زندان  تمام مدت  در  و 
توسط  قم  در  ایشان  برآمد.  فرزندانشان  و  منزل  اداره 
ساواک دستگیر شد، ولي پس از اطالع از انتساب وي به 
خانواده مرعشي و برخورد پرخاشگرانه مشارالیها مجبور 
مرعشي  عفت  سیده  فداکاري  اوج  او شدند.  آزادي  به 
در انتقال دست نوشته هاي همسرش از زندان به خارج 
و  راهنما  تفسیر  از  فکري  جامعه  برخورداري  که  بود 
فرهنگ قرآن نتیجه همین تالش است. آیت اهلل هاشمي 
از  خارج  به  انتقال دست نوشته ها  عمل  رفسنجاني خود 
زندان را تحت عنوان »چادر و عبا« در مقدمه جلد اول 

تفسیر راهنما شرح داده است.
*سکوت سیاسي

سال 52 و 53 را باید تعطیلي جلسات سخنراني او قلمداد 
کرد. در این سالها توانست بدون اطالع ساواک دوبار از 
مالقات  از کشور  مبارزان خارج  با  و  کشور خارج شده 
آنها  محتواي  از  بي اطالعي  بدلیل  ساواک  که  کند 
نتوانست پرونده اي در این خصوص تشکیل دهد. سکوت 
به  را  ساواک  سال شدیداً  دو  این  در  هاشمي  تاکتیکي 
به سوابق  توجه  با  ایشان  انداخت. چون سکوت  واهمه 
ساواک  بیم  مي نمود.  معما  بسیار  وي  شجاعانه  مبارزاتي 
از فعالیتهاي احتمالي سّري ایشان و همچنین مسافرت به 
خارج از کشور باعث شد که معظم له در تاریخ 54/9/1 

دستگیر شودو تا پاییز 57 در زندان بماند.
*تألیفات

فلسطین  سرگذشت  ترجمه  تشیع.  مکتب  فصلنامه  انتشار 
انتقام.  و  بعثت  مجالت  انتشار  استعمار.  سیاه  کارنامه  یا 
امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار. انتشار مقاالت مختلف 
در مکتب تشّیع. جهان در عصر بعثت )با همکاري شهید 
باهنر(. بحث هاي عدالت اجتماعي )خطبه هاي نمازجمعه 
تهران(. نطقهاي قبل از دستور در مجلس شوراي اسالمي. 
یادداشتهاي  سخنرانیها.  و  مصاحبه ها  خطابه ها،  مجموعه 
راهنما  تفسیر  تحصیل.  دوران  اساتید  درسهاي  از  علمي 
)در 20 جلد(. فرهنگ قرآن . روایت هجران. خاطرات 
دوران مبارزه . انقالب و پیروزي. عبور از بحران . پس از 

بحران . آرامش وچالش ]3[
از دیگران در مورد شخصیت،  تألیفات زیادي  همچنین 
عملکرد و اندیشه  هاشمي رفسنجاني متتشر شد که مي توان 

به شرح ذیل نام برد:
هاشمي  بیان  در  )ع(  علي  امام  ناتمام.  نقد  انصراف. 
ایران  جمهور  رؤساي  مکالمات   . یاران  یاد  رفسنجاني. 
هاشمي  با  بي پرده   . مصلحت ها  و  حقیقت ها  عراق.  و 
الشیخ  سماحه   . سازندگي  شکوه   . سازندگي  سیماي   .
الهاشمي الرفسنجاني في عصر المجابهته. انتفاضه و فلسطین

*در ایام پیروزي
همراه  به   ،57 سال  اواسط  در  زندان  از  آزادي  از  بعد 
یارانش هسته اّولیه جامعه روحانیت مبارز را تشکیل داد. 
در همین روزها به پیشنهاد جامعه روحانیت مبارز شوراي 
آن  اصلي  کمیته هاي  از  یکي  که  شد.  تشکیل  انقالب 
به طور خالصه کارهاي  بود.  اعتصاب  و  کمیته سوخت 
پیروزي  تا  از زندان  از آزادي  انجام شده هاشمي  مهم 

انقالب عبارتند از:
شوراي  تشکیل  مبارز،  روحانیت  جامعه  رسمي  تشکیل 
مشکل  حل  و  راهپیمایي ها  و  اعتصابات  اداره  انقالب، 
و  نفتي  مناطق  به  امام  اعزامي  هیأت  قالب  در  سوخت 

تشکیل ستاد استقبال و تأمین امنیت امام)ره(
*تشکیل حزب جمهوري اسالمي

بعد از پیروزي انقالب آیت اهلل هاشمي در دیدار با امام 
)ره( عنوان کرد که همه به این نتیجه رسیده ایم که نقص 
اساسي ما نداشتن حزب است. امام که تا آن زمان موافق 
تأسیس حزب نبودند، با مالحظه نقش احزاب در آن زمان 
موافقت کردند. بدین سان مجوز تشکیل حزب جمهوري 

اسالمی صادر شد.
*اولین ترور

در  وي  که  بود  نگذشته  انقالب  پیروزي  از  ماه   4 هنوز 
امور  کلیدي  افراد  از  یکي  عنوان  به   58/3/4 تاریخ 
مهمترین  گرفت.  قرار  ترور  و  قصد  سوء  مورد  انقالب 
به  مداخله  شده  حساب  ترور  این  ماندن  نافرجام  عامل 
موقع و سریع سیده عفت مرعشي، همسر ایشان بود. امام 
)ره( به شکرانه سالمت او پیام تاریخي را صادر کرد که 
نشانگر عمق عالقه امام)ره( به هاشمي است. معظم له در 
پیام خود فرمودند: »جناب حجت االسالم مجاهد متعهد 
ترور  رضاخان  امر  به  که  مدرس  مرحوم  عزیز!  هاشمي 
شد، از بیمارستان پیام داد به رضاخان بگویید من زنده 
هستم. مدرس حاال هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر 
زنده هستند. بدخواهان بدانند هاشمي زنده است چون 

نهضت زنده است.«
انتخاب حضرت آیت اهلل هاشمي رفسنجاني از سوي امام 
بازرگان  )ره( جهت قرائت حکم نخست وزیري مرحوم 
ویژه  جایگاه  مناسبت سالمتي وي  به  امام  پیام  کنار  در 

ایشان نزد امام را مشخص ساخت.
*وزارت کشور و مجلس

و  انقالب  پیروزي  بدلیل  کشور  اجرایي  سیستم  نظم 
استعفاي دولت موقت کاماًل از بین رفته بود. در چنین 
شرایطي حسب فرمان امام )ره( وزارت کشور مي بایست 
جمهوري  ریاست  دوره  )اولین  حساس  انتخابات  دو 
روز  دراولین  ایشان  نماید.  برگزار  را  اول(  مجلس  و 
فعلي  فعالیتهاي  در  سرعت  کشور،  وزارت  سرپرستي 
وزارت کشور و فعال تر شدن شهرباني و ژاندارمري را در 

دستور کار قرار دادند:
همزمان با تهیه مقدمات انتخابات ریاست جمهوري، یک 
طرح ضربتي براي مقابله با ترور و اغتشاش را با همکاري 
کرد.  اجرا  اسالمي  انقالب  کمیته هاي  و  پاسداران  سپاه 
ایشان با بي طرفي کامل انتخابات ریاست جمهوري را که 
منجر به انتخاب بني صدر شد، برگزار کرد و پس از آن به 
دلیل کاندیداتوري اولین دوره مجلس شوراي اسالمي 
از سرپرستي وزارت کشور استعفاد داد. پس از برگزاري 
انتخابات مجلس اول و انتخاب او به عنوان رئیس مجلس، 

دورنمایي از تثبیت نظام در سال 59 آشکارگردید.
*سال بحران

کشور در انتهاي سال 59 و اوایل سال 60 وضعیت بسیار 
حساسي داشت. در این شرایط بحراني هاشمي رفسنجاني 
با استفاده از اعتبار حقوقي و حقیقي خود ضمن تعدیل 
طرفین اختالف، مسائل جاریه مملکتي را به طرق مختلف 
پیش مي برد. از جمله براي تقویت دیپلماسي کشور در 
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واپسین روزهاي سال 59 و در شرایط نبود وزیر امور 
و  فرهنگي  پیوندهاي  از قطع  خارجه جهت جلوگیري 
سیاسي کشور با سایر کشورها، بویژه کشورهاي مسلمان و 
انقالبي، به 4 کشور الجزایر، لیبي، سوریه و لبنان مسافرت 
کرد. این سفر دستاوردهاي مؤثري در جهت شناساندن 
اهداف انقالب به کشورهاي مذکور بویژه جلب حمایت 
ایران  علیه  عراق  جنگ  در  ایران  جمهوري  از  سوریه 

داشت.
*غائله بني صدر

جمهوري  ریاست  پست  به  رسیدن  از  پس  بني صدر 
بدون در نظر گرفتن مصلحت هاي نظام نوپاي اسالمي، 
اختالفاتي را بوجود آورد. در 59/12/14 در مراسمي در 
دانشگاه تهران که به بهانه بزرگداشت دکتر محمد مصدق 
برگزار شده بود، تشکیالت شبه نظامي سازمان مجاهدین 
خلق مرکب از میلیشیاي دختر و پسر دراختیار بني صدر 
قرار گرفت. نیروهاي حزب اللهي با آنان برخورد کردند. 
نیروهاي سپاهي و بسیجي از عدم تسلیح خود در جبهه ها 
از جریان  بودند. دو روز پس  امام همواره گله مند  نزد 
دانشگاه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در مجلس خواستار 
برخورد مجلس با این قضایا شد. در 14 خرداد 1360 که 
موضوع عدم کفایت سیاسي بني صدر مطرح و تصویب 
شد، در مقابل روند ترور و انفجار در کشور روبه صعود 
گذاشت که ترور آیت اهلل خامنه اي، انفجار دفتر مرکزي 
نمونه هاي  از  نخست وزیري  انفجار  و  جمهوري  حزب 
یاران  با کمک  این دوران هاشمي  در  مشخص هستند. 
بعهده  بحران  از  براي خروج  را  انقالب مدیریت کشور 

گرفت.

*هاشمي محور تحوالت كشور
تحوالت  مرکز  را  رفسنجاني  هاشمي  که  حوادثي  همه 
اتفاق  روز   62 فاصله  در  قرارداد،  جنگ  اداره  و  کشور 
افتاد. وي به هنگام سفر به کرمان و بازدید ازمناطق زلزله 
زده خبر سوء قصد به جان آیت اهلل خامنه اي را دریافت 
نمود و براي اینکه تریبون حساس نمازجمعه تهران پس 
نشود،  رکود  دچار  خامنه اي  آیت اهلل  شدن  بستري  از 
از سوي امام خمیني به عنوان امام جمعه موقت تهران 
شهادت  با  ایشان  کمر  و  شد  منفجر  حزب  شد.  منصوب 
دکتر بهشتي و جمعي از یاران انقالب شکست. مدتي بعد 
شهیدان رجایي و باهنر در حادثه 8 شهریور شهید شدند. 
در این ایام پیشنهاد شهید رجایي مبني برانجام عملیات 
بسیج در شوراي عالي دفاع در  و  ارتش، سپاه  مشترک 
دست بررسي بود و با تصویب شوراي عالي دفاع، آبادان 
دو  شد.  آزاد  شیوه  همین  به  ثامن االئمه  عملیات  طي 
امام  نماینده  چمران  دکتر  آبادان  آزادي  از  پس  هفته 
نامنظم  ستاد جنگهاي  فرمانده  و  دفاع  عالي  در شوراي 
به شهادت رسید و آقاي هاشمي عالوه بر مسئولیت هاي 
دفاع  عالي  شوراي  در  امام  نماینده  عنوان  به  دیگر 

منصوب شد.

*هاشمي رفسنجاني و فرماندهي جنگ تحمیلي
اولین حکم رسمي حضور هاشمي رفسنجاني در جنگ در 
تاریخ 20 مهرماه 1359 صادر شد که طي آن به عضویت 
شوراي عالي دفاع و در شورا هم به عنوان سخنگو منصوب 
شد. یک سال بعد در تاریخ 21 مهرماه 1360 توسط امام 

نماینده رهبري در شوراي عالي دفاع وظیفه  به عنوان 
به  بهمن 62  تاریخ 30  در  بر دوش گرفت.  سنگین تري 
سمت فرماندهي عملیات والفجر منصوب و پس از نوشتن 
وصیت نامه عازم مناطق جنگي شد. خاطرات روزانه او از 
اوضاع خطوط مقدم جبهه – که بعدها منتشر شد – نشان 
مي دهد که پس از پایان جلسات مجلس در پایان هفته 
به انحاي مختلف به مناطق جنگي جنوب و غرب کشور 
ارتش  اختالفات  بني صدر  از رفتن  بعد  مي رفت.هرچند 
غرورمندانه اي  پیروزي هاي  باعث  و  کم رنگ تر  سپاه  و 
و  عملیات  شیوه  سر  بر  اختالف  ولي  شد،  ایران  براي 
از چند عملیات دوباره سربرآورد. در  اداره جنگ پس 
این ایام جهت مقابله همه جانبه با شرایط به وجود آمده، 
با  نامه اي  طي  وقت  جمهور  رئیس  خامنه اي،  آیت اهلل 
مربوط  امور  کلیه  که  نمود  درخواست  امام )ره(  عنوان 
به نیروهاي مسلح به شخص واحدي محول گردد و در 
همین نامه قید کردند که شایسته ترین شخص براي این 
منظور آقاي هاشمي رفسنجاني مي باشند. امام هم ایشان 
قوا  فرمانده کل  عنوان جانشین  به  اختیارات  تمام  با  را 
به شکل رسمي فرماندهي  بار  این  او  منصوب فرمودند. 
جنگ و جانشیني فرماندهي کل قوا را برعهده گرفت و 

این مسئولیت تا پایان جنگ ادامه داشت.

*سال 63 )آرامش قبل از طوفان(
در اردیبهشت ماه 63 دومین دوره مجلس شوراي اسالمي 
تشکیل شد و آقاي هاشمي رفسنجاني طي سخنان خود به 
همین مناسبت اظهار امیدواري کردکه مجلس دوم در 
تصویب صلح  و  ختم جنگ  شاهد  فعالیت خود  دوران 
باشد. در پایان تیرماه 63 در جلسه اي که در شهر دزفول 
فشارهاي  رفسنجاني  هاشمي  آقاي  بود،  شده  تشکیل 
کردن  وادار  جهت  بین المللي  اقتصادي  و  دیپلماتیک 
ایران به قبول صلح را براي مقامات ارشد تشریح کرد. 
بین المللي  تشکیل دادگاه  وي در مردادماه همین سال 
و محاکمه متجاوز را به عنوان زمینه فعالیت سیاسي براي 
پایان جنگ مطرح کرد که مورد توجه محافل بین المللي 
قرار گرفت و در دیدار با رزمندگان و فرماندهان تابعه 
وزارت  مهندسي  معاونت  اعضاي  و  خاتم االنبیا  قرارگاه 
سپاه اعالم کردامروز بهترین شرایط را در جبهه ها داریم 

که نوید از عملیات دیگري بود.

*فتح فاو )تحول عمده در جنگ(
از  پس  هاشمي  آقاي   64 خرداد  پایاني  روزهاي  در 
صدور دستور فراهم شدن مقدمات پیچیده نبرد و الفجر 
و تصرف فاو، عازم یک سفر 15 روزه خارجي شد و در 
این سفر از کشورهاي سوریه، لیبي، ژاپن و چین بازدید 
به عمل آورد. بیستم بهمن 1364 در حالي که در سراسر 
اسالمي  انقالب  پیروزي  سالگرد  هفتمین  جشن  ایران 
یا  رمز  با  فاو  فتح  یا   8 والفجر  عملیات  مي شد،  برگزار 

فاطمه الزهرا)س( آغاز شد.

*بسیج امکانات كشور
آیت اهلل  حضور  جنگ  پشتیباني  ستاد  تشکیل  از  پس 
دقیق  شناخت  بویژه  کشور  اجرایي  مسائل  در  هاشمي 
امکانات کشور بیشتر شد. با تدبیر آقاي هاشمي رفسنجاني 

راه  دو  دشمنان  اقتصادي  توطئه  کردن  خنثي  براي 
براي  محدودي  مدت  در  اول:  گرفت:  قرار  رو  پیش 
نفتي،  درآمدهاي  کاهش  از  ناشي  خسارات  از  کاستن 
خودکفایي  جهت  در  دوم:  گردد.  صادر  بیشتري  نفت 
صنایع نظامي هرچه بیشتر تالش شود. ایشان در دیدارها 
و سخنرانیهاي مختلف خود بر لزوم تکیه بر منابع داخلي 
و استفاده از آنها در جهت خودکفایي و توجه الزم به 

علم تأکید مي کرد.

*مادگي جهاني جهت برقراري صلح
بیشتر  جنگ  در  ایران  علیه  آمریکا  فشار   1366 سال  در 
پایان  به راه حل سیاسي جهت  شد و دورنماي دستیابي 
جنگ پیچیده تر گردید. رئیس مجلس و فرمانده جنگ 
در گفتگو با کیهان هوایي به زبان موجز این دورنماي 
پیچیده را این گونه بیان داشت: »آنچه براي دنیا اهمیت 
دارد، این است که شکست عراق به عنوان یک پیروزي 
نظامي براي جمهوري اسالمي ایران تلقي نشود.« کمي 
پس از آن عملیات کربالي 5 و رسیدن ایران به نزدیک 
به  وادار  را  جهاني  کارشناسان  بار  نخستین  براي  بصره 
طرح امکان پیروزي قریب الوقوع ایران در جنگ کرد 

و این نظریه به یکباره در جهان قوت گرفت.
گردید  صادر  امنیت  شوراي   598 قطعنامه   66 سال  در 
که از سوي ایران به صورت مشروط پذیرفته شد. تحت 
قطعنامه،  تصویب  از  پس  رفسنجاني  هاشمي  هدایت 
فعالیتهاي  از  فشرده اي  دوره  خارجه  امور  وزارت 
ایران  شرایط  ساختن  ملحوظ  منظور  به  را  دیپلماتیک 
با آن، آخرین  در اجراي قطعنامه دنبال کرد. همزمان 
اقدام جهت مأیوس شدن کامل دشمن از ماشین جنگي 
خود در دستور کار قرار گرفت و آن عملیات والفجر 10 
در ارتفاعات مشرف بر حلبچه بود. در این عملیات جمع 
ایران  پناه جمهوري اسالمي  از اهالي عراق در  کثیري 
قرار گرفتند. هاشمي طي دستوري به رزمندگان اسالم 
زندگي  عراق  در  مي خواهند  که  آنان  به  کرد:  تأکید 
زیرپرچم  مایلند  که  آناني  و  بدهید  رفتن  اجازه  کنند، 
جمهوري اسالمي ایران زندگي کنند با مهرباني به مراکز 

نگهداري منتقل شوند. 

*هاشمي رفسنجاني و سال 67
بغداد  سقوط  فرضیه   10 والفجر  برق آساي  عملیات 
به  که  آمریکا  حساس  شرایط  این  در  کرد،  تقویت  را 
زده  کنار  را  نقاب  بود،  نگران  ایران  پیروزي  از  شدت 
و  وارد جنگ شد  ایران  علیه  مستقیمًا  و در خلیج فارس 
سکوهاي نفتي، کشتیهاي جنگي و غیرجنگي و هواپیماها 
و هلي کوپترهاي ایران را مورد حمله قرار دارد. حضور 
هاشمي به عنوان فرمانده جنگ کفه میدان را بنفع ایران 
سنگین کرده بود، ولي مشکالت عظیم اقتصادي کشور، 
دخالت مستقیم آمریکا در جنگ به نفع صدام، چراغ سبز 
پیشرفته اهدائي  امکانات  از  استفاده  براي  بعث عراق  به 
غرب و شرق و هتک مقررات بین المللي در انجام جنایات 
بود،  بمباران شیمیایي حلبچه  نمونه مهم آن  جنگي که 
ادامه  که  رساند  نتیجه  این  به  را  وامام  کشور  مسئوالن 

جنگ به نفع نیست و مي تواند به فاجعه اي عظیم تبدیل
 شود. در مورخ67/4/26 جلسه اي با حضور مقامات سیاسي
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پایه کشور در حضور آیت اهلل خامنه اي  بلند  نظامي  و   
رئیس جمهور وقت برگزار شد و در آن جلسه مرحوم حاج 
سید احمد خمیني پیام امام )ره( را قرائت کردند. امام در 
پیام مذکور با استناد به گزارش اقتصادي دولت و گزارش 
ندانسته  به مصلحت  را  ادامه جنگ  سپاه  فرماندهي  نظامي 
بودند. وقتي در جلسه مذکور مشخص شد که ادامه جنگ 
به مصلحت نظام نیست، هاشمي رفسنجاني که فرمانده جنگ 
بود، آماده شد که مسئولیت اعالم پایان جنگ و توقف آن 
برعهده  را  مسؤولیت  این  خود  امام  که  بگیرند  برعهده  را 

گرفتند.

*وداع با مجلس
سازندگي  در  اسالمي  نظام  اولویت  جنگ،  یافتن  پایان  با 
صالحدید  لبیک  با  رفسنجاني  آیت اهلل  لذا  بود.  کشور 
دلسوزان نظام در 24 مرداد 68 از مجلس خداحافظي کرد 
و دو دوره متوالي به عنوان رئیس جمهور امر مهم بازسازي 
و سازندگي را در نظام جمهوري اسالمي ایران پذیرا شدند.

*دوران سازندگي
آنچه در تمامي ارزیابیها از این دوران هشت ساله مشترک 
در  اسالمي  جمهوري  نظام  عزت  و  اقتدار  تثبیت  است، 
عرصه هاي بین المللي، تغییر چهره کشور و دگرگوني کیفیت 
به نفت و  اقتصاد وابسته  از  ایران است. رهایي  زندگي در 
توجه بر صادرات غیرنفتي و موفقیتهاي حاصله در این راه 
برنامه ریزي  افتخارات دوران سازندگي است. همچنین  از 
براي ایران در سال 1400 و نوید تمدن بزرگ اسالمي، افق 

روشني از امید، ثبات و پیشرفت ارائه داده است.
قابل  موفقیتهاي  نشانگر   )1368-1376( مرور تحوالت دوره 
دوره  این  در  داخلي  ناخالص  تولید  رشد  است،  توجهي 
به ساالنه 6/4 درصد بالغ شد که در واقع میانگین رشد 11 
درصدي سرمایه گذاري و باال رفتن بهره وري نیروي کار از 
عوامل اصلي آن به شمار مي آیند. مصرف کل به قیمتهاي 
ثابت به طور متوسط 6/6 درصد رشد یافت، لیکن ترکیب 
با توجه به شتاب رشد سرمایه گذاري جنبه  تقاضاي اقتصاد 
 50 مزمن  بودجه  کسري  گرفت.  خود  به  بیشتري  تولیدي 
درصدي سال 1367 به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب 
هزینه هاي دولت به نفع هزینه هاي عمراني تغییر کرد. تراز 
و  تعهدات  سنگیني  و  مثبت  بازرگاني خارجي کشور  منفي 

بدهي هاي خارجي سبک شد.
نرخ رشد جمعیت به کمتر از نصف یعني 1/3 درصد تقلیل 
یافت و در مقابل امید به زندگي با بیش از 6 سال افزایش 
به 69/5 سال رسید، درصد باسوادي از حدود 68/9 درصد 
در سال 1368 به 79/5 درصد افزایش یافت و بیکاري 14/2 
در  زنان  مشارکت  یافت.  کاهش  درصد   9/1 به  درصدي 
تکفل  بار  از  و  یافت  افزایش  اجتماعي  فعالیت هاي  عرصه 
به 31  فقر که در سال 1367  اقتصادي کاسته شد. شاخص 
درصد مي رسید در سال 1376 به حدود 18 درصد کاهش 
و  سرانه  درآمد  اقتصادي،  استحکام  و  رشد  کنار  در  یافت. 
رفاه اجتماعي باال رفت و سیاست محوري تسهیالت رفاهي 
و بهداشتي پوشش فراگیري در شهرها و روستاها و مناطق 
اجتماعي  اقتصادي،  مختلف  زیربخشهاي  یافتند.  محروم 
آب  بخشهاي  یافتند.  رشد  توجیه  قابل  حد  در  فرهنگي  و 
بیش  کردند.  پیدا  چشمگیري  گسترش  نیرو  و  کشاورزي  و 
آبیاري و  از 60 سد مخزني ساخته شد و توسعه شبکه هاي 
که  سبب گردید  کشاورزي  بخش  اقدامات  سایر  و  زهکشي 
محصوالتي نظیر گندم و محصوالت زراعي رشد ساالنه اي 
حدود 6 درصد را با تجربه کنند.ظرفیت اسمي نیروگاههاي 
کشور که کمتر از 13 هزار مگاوات بود به 23 هزار مگاوات 
بالغ شد و تولید انواع حاملهاي انرژي و صنایع فوالد، سیمان 
و پتروشیمي داراي رشد متوسطي معادل 18/3، 5/3 و 21 

درصد شدند.

عمومي  آموزشهاي  از  فرهنگي  و  اجتماعي  هاي  بخش 
گرفته تا تحقیقات عالي، فعالیتهاي فرهنگي و امور جوانان 
تعداد  نمودند.  تجربه  را  باالیي  رشدهاي  همگي  ورزش  و 
 1368 سال  در  نفر  میلیون   13/8 حدود  از  دانش آموزان 
و  یافت  افزایش  نفر در سال 1376  میلیون  به حدود 18/8 
علي رغم این رشد در نتیجه مجموعه سرمایه گذاریهاي انجام 
به  دانش آموز  نسبت  و  کالس  در  دانش آموز  تراکم  شده 
در  نفر  هزار  از 447  دانشجویان  تعداد  یافت،  معلم کاهش 
نفر در سال 1376 رسید  میلیون  به حدود 1/3  سال 1368 
و زیربناهاي آموزش عالي و تحقیقات تا 5 میلیون متر مربع 
گسترش یافت و تیراژ مطبوعات از 176/5 میلیون نسخه به 
بالغ شد. و سرانجام زمینه مناسبي براي  857 میلیون نسخه 
ایجاد  زبربنایي،  طرحهاي  اجراي  با  شد.  فراهم  کشور 
سخت افزارهاي فني، تربیت نیروي انساني ماهر و تحقیقات 
کاربردي، ذخیره اي ارزشمند براي اداره کشور فراهم آمد.

*زمینه هاي حضور میلیوني مردم 
     در انتخابات خرداد 76

تأثیر وقایع دوران سازندگي در جامعه بسیار زیاد و داراي 
به خاطر  ما که  بود، سیر تحوالت درجامعه  ابعاد گوناگون 
انقالب و جنگ و رخدادهاي دو دهه قبل از انقالب اسالمي، 
و  طبقات  یافت.  بیشتري  سرعت  بود،  دگرگوني  حال  در 
الیه هاي اجتماعي درهم آمیخته شد فعل و انفعاالت مذکور 
مسؤول  و  جمهور  رئیس  که  خاطري  اطمینان  عالوه  به 
برگزاري انتخابات به ملت ایران به منظور سالمت انتخابات 
و اهمیت آراي آنان بخشیده بودند، منجر به حضور چشمگیر 
که  انتخاباتي  بود.  شده   76 دوم خرداد  در  رأي دهندگان 
پس از آن با توجه به افزایش جمعیت هیچ گاه ایران شاهد 

چنان حضور مردمي نبوده است.

*تدوین سیاستهاي كلي در مجمع تشخیص
ریاست  واگذاري  از  پس  رفسنجاني  هاشمي  اهلل  آیت 
جمهوري به منتخب مردم در خرداد 76 در تاریخ 76/5/12 
به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختمان 
نظام  سربلندي  امید  به  را  جدید  وکار  و  شد  مستقر  قدس 

جمهوري اسالمي ایران آغاز نمود.
اهلل  آیت  به  نامه اي  طي   1376/10/25 تاریخ  در  ایشان 
قانون   110 اصل  یک  بند  به  عنایت  »با  نوشت:  خامنه اي 
اساسي، مجمع تشخیص مصلحت نظام براي تهیه پیش نویس 
تعاریف و عناوین سیاستهاي کلي، کمیسیوني را تشکیل داد. 
موضوعات  پیرامون  بررسي  و  بحث  از  پس  کمیسیون  این 
مجمع،  اعضاي  از  بعضي  پیشنهادهاي  جمله  از  مختلف 
نهایتًا طي 17 جلسه عناوین سیاستهاي کلي نظام را تهیه و 
کامل  بررسي  با  نیز  مجمع  اعضاي  و  نمود  ارائه  مجمع  به 
موضوعات و بحثهاي طوالني براي رعایت اصل اختصار در 
تعیین عناوین در نهایت طي 12 جلسه به جمع بندي دست 
از تصویب  به هر حال سیاست هاي کلي نظام پس  یافتند. 
در مجمع تشخیص مصلحت جهت تصویب نهایي براي رهبر 
معظم انقالب ارسال شد و معظم له نیز در تاریخ 1377/10/15 
طي نامه اي به آیت اهلل هاشمي رفسنجاني، مصوبه را »حاکي 
مجمع  از  و  بسیار خوب« خواندند  و  موضوع  در  تعمق  از 
خواستند»عناوین داراي الویت« را تعیین کنند. مجمع پس 
از ماه ها بحث و بررسي، الویت ها را در تاریخ 1377/2/5 به 
تصویب رساند و آیت اهلل خامنه اي نیز در تاریخ 1378/3/1 

به ریاست محترم جمهوري ابالغ نمودند.

*انتخابات مجلس ششم و انصراف
آیت اهلل هاشمي در گذر از رویداد دوم خرداد 76 ترجیح 
داده بود در کارهاي اجرایي وارد نشود، بلکه از تجربیات 
و اندوخته هایش در تصمیم گیري و تصمیم سازي هاي کالن 

کشور مفید به فایده گردد، اما تنش موجود بین احزاب، 
گروهها و تخریب یکدیگر و از همه مهمتر تحت الشعاع قرار 
گرفتن توسعه و سازندگي و از دست رفتن مهمترین زمان 
انتخابات  او وارد عرصه  پیشرفت کشور سبب گردید  براي 
و  تب آلود  فضاي  در  اما  گردد.  مجلس  دوره  ششمین 
سیاست زاده آن روز، فضاي سیاسي و مطبوعاتي کشور در 
قرار  رفسنجاني  هاشمي  تخریب شخصیت  و  تخطئه  جهت 
گرفت. در این فضا هاشمي با توجه به شرایط آن روز در 
نامه اي که خطاب به موکالن تهراني نوشت، آورده است: 
»با توجه به شرایط جاري، انجام وظیفه به صورت مطلوب 
و تالش براي وفاق ملي و تقویت سازندگي که از اهداف 
مهم و عمده حضور در صحنه بود، ممکن نیست و حداقل 
مشکل مي بینیم .« بدین وسیله او مصالح نظام و منافع ملي را 

در این تصمیم دید.

*سند چشم انداز 20 ساله نظام
یکي از کارهایي که مجمع تشخیص ملحت نظام در دوران 
ریاست آیت اهلل هاشمي رفسنجاني انجام داد و مورد توجه 
دنیاي  منطقه،  کشورهاي  و  خارجي  و  داخلي  کارشناسان 
چشم  سند  تصویب  گرفت،  قرار  بین الملل  جهان  و  اسالم 
انداز جمهوري اسالمي ایران در افق 1404 هجري شمسي 

است.
هرچند انجام چنین کاري در دولت آقاي هاشمي مسبوق 
به سابقه بود و آن زمان وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرایي 
رفسنجاني(  )هاشمي  وقت  جمهور  رئیس  دستور  براساس 
نیازها و امکانات خود را در افق 1400 تهیه کرده بودند و 
به رویت رهبر معظم انقالب رسیده و از آن تعبیر به »حیات 
طیبه« کرده بودند، اما پس از پایان دولت سازندگي، آن 
معظم  رهبر  اینکه  تا  نشد  پیگیري  جدید  دولت  در  مورد 
انقالب در تاریخ 81/10/17 طي نامه اي به آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني ترسیم چشم انداز را کاري الزم خواندند و پس از 
آن، تصویب این سند در دستور کار جلسات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار گرفت که پس از ماهها جلسه به تصویب 

رسید.
انقالب  پیروزی  دوران  در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت   
و  بوده  انقالب  شورای  برجسته  و  مؤثر  اعضای  از  اسالمی 
سپس فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون پی گیری 

کرده اند، از جمله:
از اعضای حزب جمهوری

سرپرست وزارت کشور
ریاست مجلس شورای اسالمی

امام جمعه موقت تهران
جانشین فرماندهی کل قوا

نیابت ریاست مجلس خبرگان
ریاست جمهوری

ریاست شورای عالی انقالب فرهنگی
ریاست شورای عالی امنیت ملی

ایشان هم اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را 
بر عهده دارند.

عناوین  انقالب اسالمی  از  ا... هاشمی رفسنجانی پس  آیت 
افتخاری متعددی از مجامع علمی مختلف دنیاکسب کردند 
و دانشگاه تهران نیز عنوان دکترای افتخاری علوم سیاسی را 
به ایشان اهدا کرده است. و هنوز نقطه امید و اتکای مردم 

و مسئوالن جامعه در بحران های داخلی و خارجی است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همچنین در شهریورماه 1386 
مجلس  فقید  رئیس  مشکینی  آیت اهلل  رحلت  دنبال  به 
چهارم  دوره  ساالنه  اجالس  دومین  در  رهبری  خبرگان 
تأثیرگذار  و  مهم  مجلس  این  ریاست  به  خبرگان،  مجلس 

برگزیده شد.
وی اسفند سال 1389 ریاست مجلس خبرگان رهبری را به 

آیت اهلل مهدوی کنی سپرد.
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اظهارات آیت اهلل موحدی 
كرمانی درباره صندلی خالی 

آیت اهلل هاشمی
از  پس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  جلسه  اولین 
رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، 
به ریاست آیت اهلل موحدی کرمانی تشکیل شد. در این 
جلسه مغایرت ها و عدم انطباق مصوبات مجلس شورای 
کلی  سیاست های  با  ششم  برنامه  خصوص  در  اسالمی 
مشخص  مجمع  نظارت  کمیسیون  جلسات  در  که  نظام 

شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابراز  با  کرمانی  موحدی  آیت اهلل  جلسه،  ابتدای  در 
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  جانسوز  رحلت  از  تأسف 
مجمع،  اعضای  و  مردم  به  اسفبار  ضایعه  این  تسلیت  و 
ایشان را در جلسه خالی می بینم،  اینکه جای  از  گفت: 
کوهی از غم بر دل من نشسته است. به ویژه برای شما 
اعضای مجمع که سال های سال با ایشان ُانس داشتید و 
از نظرات و دیدگاه های ارزشمند ایشان در موضوعات 

مختلف بهره های فراوان برده اید.
با  خود  آشنایی  سابقه  به  توجه  با  کرمانی  موحدی 
گفت:  طلبگی  دوران  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
در سال 1327 آیت اهلل هاشمی در سن 14 سالگی وارد 
حوزه علمیه قم شد که بنده هم هفده، هجده ساله بودم 
که از آن سال آشنایی و ُانس بنده تا سال 95 و زمان 
بین  ایشان ادامه داشت و فضای عاطفی خوبی  رحلت 

ما حاکم بود.
وی افزود: شاید در برخی موارد اختالف نظرهایی هم 
تا  بعد عاطفی ما هیچ اثری نداشت و  داشتیم، ولی در 
پایان عمر شریف ایشان همچنان به قوت خود باقی بود.

موحدی کرمانی، در توضیح شخصیت آیت اهلل هاشمی 
گفت:  فرهنگی،  و  دینی  علمی،  ابعاد  در  رفسنجانی 
این  در  ایشان  شخصیتی  ارزش های  مورد  در  چند  هر 
ایشان  کنم  اضافه  باید  ولی  است،  شده  گفته  زیاد  ایام 
بود  شجاع  انقالبی  و  متفکر  مغزی  ارزنده،  شخصیتی 
که متأسفانه از دست ما رفتند و باید به رضای خداوند 

راضی باشیم.
وی رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را یادآور درسی 
بزرگ برای همه دانست و گفت: مهم این است که این 
درس بزرگ را بیاموزیم که بین خودمان و مرگ هیچ 
مرگ  پذیرش  آماده  همواره  و  نشویم  قائل  فاصله ای 
باشیم. باید واقف باشیم که همه در سایه مرگ هستیم و 
فریاد آن را بشنویم و لذا هشیار باشیم و بدانیم سرای دنیا 
خود  سخنان  ادامه  در  کرمانی  موحدی  است.  موقتی 
انقالب اسالمی، گفت:  ایام مبارک دهه فجر  با تبریک 
و  نامیدند  نور  انفجار  را  اسالمی  انقالب  راحل،  امام 
گفتند: تمام گرفتاری های انسان از ظلمت است، انقالب 
اسالمی ایران در جهان نیز نورافشانی می کند و خداوند 
از خود تعبیر نور می کند و می فرماید آنچه را که انسان 
ندیده، به برکت نور، چاه ها، دشمنان و توطئه های آنان 
را می بیند.وی ابراز امیدواری کرد به برکت دهه فجر 
روز  به  روز  اسالمی  انقالب  مقدس،  نور  این  انفجار  و 
قوی تر شود و روح امام راحل شادتر گردد و خداوند 

عمر با عزت و برکت بیشتری به رهبری بزرگوار بدهد.
سخنان  ادامه  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
پالسکو،  ساختمان  اسفبار  حادثه  از  تأسف  ابراز  با  خود 
این  مشابه  اقداماتی شود که دیگر حوادث  باید  گفت: 

حادثه در کشور تکرار نشود و جلوگیری شود.
از  زیادی  ملی  سرمایه های  حادثه  این  در  افزود:  وی 

امنیتی  قبلی  هشدارهای  به  متأسفانه  و  رفت  دست 
داده  فرسوده  ساختمان های  این گونه  مورد  در  که 
شده بود، توجه نشد و باید وسایل اطفای حریق تجهیز 
شوند و آموزش های الزم برای امدادرسانی داده شود 
و به مردم برای عدم هجوم به مراکز آسیب دیده در 

این گونه حوادث آموزش داده شود.
پنجره های  آهنی  حفاظ های  وجود  کرمانی  موحدی 
ساختمان ها را یکی از موانع امدادرسانی و نجات افراد 
باید  گفت:  و  کرد  ذکر  ساختمان ها  در  شده  محبوس 

برای این مشکل هم فکری شود.
نیروهای  به فداکاری ها و جانفشانی های  با توجه  وی 
نیز  را  عزیزی  شهدای  که  آتش نشان  و  امدادگر 
گرامی  را  آنان  و خاطره  یاد  کردند،  راه  این  تقدیم 
گفت  تسلیت  عزیزان  این  خانواده های  به  و  داشت 
به  مردم  خوب  همکاری های  با  خوشبختانه  افزود:  و 
این  بسیج،  و  ارتش  پاسداران،  سپاه  نیروهای  ویژه 
مردمی  کمک های  و  شد  مدیریت  خوبی  به  حادثه 
بسیار  بحران  مدیریت  برنامه های  و  امدادگران  به 

ارزنده بود.
پالسکو،  به  کویتی ها  پاساژ  از  تونلی  حفر  گفت:  وی 
امدادی  وسایل  بکارگیری  ارتش،  تکاوران  حضور 
همه  همکاری های  و  قرنطینه  منطقه  ایجاد  مناسب، 
جانبه بین امدادگران و نیروهای سپاه و ارتش و بسیج 
بسیار  حادثه  روزه   9 پایان  در  شهدا  پیکر  یافتن  برای 

مؤثر و مفید بود.
معظم  رهبر  بخش  روحیه  پیام  کرمانی  موحدی   
انقالب را برای رسیدگی سریع تر به آسیب دیدگان و 
به این حادثه  کاهش آالم آنان و رسیدگی مسؤوالن 

را بسیار مهم ارزیابی کرد.
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حجت  درگذشت  سالگرد  پنجمین  در  هاشمی  مهندس 
رفسنجان  فقید  امام جمعه  هاشمیان  االسالم شیخ محمد 
در مسجد حاج شریف این شهر گفت: از عموم مردم که 
درد و آالم ما را تسکین دادند و به ما تسلی دادند، تشکر 
می کنم. وی بیان کرد: سخن گفتن در مورد پدر برای 
من سخت است؛ می دانید که در این 40 روزی که از 
رحلت ایشان می گذرد در جماران، تشییع، تدفین و بعد 
سنگ  ایران  بزرگوار  مردم  ترحیم،  مختلف  مراسم  در 
تمام گذاشتند که جای تشکر ویژه دارد. هاشمی گفت: 
هزار  به  نزدیک  میلیونی،  ازتشییِع  بعد  ترحیم  مراسم 
منابع  با  و  خودجوش  که  بود  کشور  سراسر  در  مراسم 
هاشمی  اهلل  آیت  شأن  واقعا  و  گرفت  مردم شکل  مالی 

بعد از فوتشان رعایت شد. 
را  ایشان  سرشناس  افراد  از  خیلی  کرد:  اظهار  وی 
با  و  فداکار  ایثارگر،  رهبری،  دیرین  یار  و  نهضت  یار 
از  از ایشان یاد کردند و یکی  بسیار مناسبی  صفت های 

بزرگان گفته است آیت اهلل هاشمی 
بر  عالوه  کشور  برای  رفسنجانی 
دینداری، دغدغه توسعه را داشت و 
سعی  و  بود  مهم  برایشان  مردم  رفاه 
می کرد با آینده نگری مسائل را در 
کشور را ببیند و نگذارد آینده کشور 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  فرزند  شود.  مشکل  دچار 
آنها  از  یکی  که  دارد  وجود  بارزی  های  نمونه  گفت: 
دوران جنگ  در   61 سال  که  است  آزاد  دانشگاه  مانند 
مطرح نمود و امروز 400 واحد دانشگاه آزاد اسالمی در 
سراسر کشور حتی در نقاط محروم وجود دارد و کسانی 
که مشکالت دارند از تحصیالت باز نمی مانند و در حال 
این دانشگاه  توانند در  حاضر همه در سراسر کشور می 

علم بیاموزند.
تفسیر قرآن را شروع کرد و  افزود: پدر در زندان  وی 
امروز از ایشان نزدیک به 60 جلد تفسیر راهنما و تفسیر 

قرآن در اختیار مردم وجود دارد. 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  همچنین  هاشمی  مهندس 
امام جمعه فقید رفسنجان گفت: با توجه به اینکه مرحوم 
از آیت  حجت االسالم شیخ محمد هاشمیان شش سال 

قم  به  هم  با  نوجوانی  سن  در  بود  بزرگتر  هاشمی  اهلل 
که  بودند  رفسنجان  مردم  این  شوند؛  می  مستقر  و  رفته 
از طریق نامه به آیت اهلل بروجردی تقاضا می کنند که 
حجت االسالم هاشمیان به رفسنجان برگردد و نمایندگی 
او احتیاج  به  باشند زیرا مردم رفسنجان  ایشان را داشته 
داشتند. وی ادامه داد: حجت االسالم هاشمیان سال 36 
به رفسنجان بر می گردند و ضمن داشتن نمایندگی آیت 
اهلل بروجردی، نمایندگی وکیل در توکیل امام خمینی 
که  بدانید  ها  رفسنجانی  شما  باید  و  داشتند  را هم  )ره( 
نمایندگی توکیل به تعداد انگشت شمار امام دادند و به 
رفسنجان بازگشته و به نمایندگی از آیت اهلل بروجردی 
نمایندگی در توکیل امام راحل را بر عهده داشت. وی 
منطقه  مشکالت  توکیل  نمایندگی  در  کرد:  خاطرنشان 
رفسنجان را به تهران ارسال می کردند و سعی در حل 

این مشکالت داشتند.  
مجمع  فقید  رئیس  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اهلل  آیت 
دیماه   19 یکشنبه  روز  عصر  نظام  مصلحت  تشخیص 
بیمارستان شهدای  قلبی در  به دلیل عارضه  سال جاری 
تجریش درگذشت و پس از تشییع باشکوه در جوار مرقد 
مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به خاک سپرده شد.

  برگزاری هزار مراسم ترحیم
 برای آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
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یادداشت دکتر حمید انصاری در سوگ آیت اهلل هاشمی:

»مدّرِس« 
عصر انقالب اسالمی 

جاودانه شد

مردان تاریخ همیشه زنده اند
هاشمی زنده است چون نهضت 

زنده است. 
 امام خمینی

انّا هلل و انّا الیه راجعون
رادمرد همیشه زندۀ نهضت امام خمینی، »مدّرِس« عصر 
واژگان  و  القاب  پیوست.  جاودانگی  به  اسالمی  انقالب 
فاخر نه از سِر ارادت ورزی که هریک ترجمان حقایقی 
از ادوار پرفراز و نشیب زندگی سراسر جهاد و تالش و 
ایران سربلند معاصر است که  صبوری »هاشمی« فرزند 
اینرو  از  و  دارد  ها  گفتنی  و  رازها  قرن  یک  به  قریب 
این یک حقیقت انکار ناپذیر است که نام مجاهد نستوه، 
روزهای  فرمانده   ، نواندیش  مدار  دین  بزرگ،  انقالبی 
دشوار جنگ، مرد لحظه های سرنوشت، امیِر سازندگی، 
یار نظام و رهبری، همصدای مردم ایران،  آموزگار خرد 
ورزی و اعتدال، مظلوم مقاوم، و صبور بی مانند، زنده 
و  استاد  نام  با  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  حضرت  یاد 
مرادش حضرت روح اهلل؛ و تاریخ زندگی اش با تاریخ 

نهضت روح اهلل پیوندی ناگسستنی دارد.
از روزی که در مسیر کسب علم و فضیلت به قم »مدینه 
»خمینی«  حضرت  مرادش  به  و  کرد  هجرت  اجتهاد« 
رسید مجذوب وارستگی و جذبه های شورانگیز معنوی و 
شیفته فقه زمان شناسانه و اندیشه سیاسی و الهی او گردید 
و دل به »خمینی« سپرد و از آن روز که حقیقتا شاگردی 
وفادار به مکتب فکری او، و سربازی فداکار برای نهضت 
سیاسی او گردید و زندان و شکنجه و تبعید و رنج های 
بی شماری متحمل شد تا روزی که در قامت مشاور امین 
انقالب  شورای  و  نهضت  اساسی  امور  در  خمینی  امام 
نظام  و مجلس  از آن در رأس رکن جمهوریت  و پس 
از آن پس  و  امام،  تا آخرین لحظه عمر  و  قرار گرفت 
تاواپسین ساعات عمر پربارش که در مسیر سفارش های 
امام، مورد اعتماد و هم صدای مردم، و یاور رهبری و در 
رأس نهادهای عالی نظام بود همواره و خستگی ناپذیر 
های  آرمان  و  ها  هدف  تحقق  مسیر  در  همتش  وجهه 
بلند امام قرار داشت و معتقد بود که مهم ترین آرمان 
و  ایران  بزرگ  ملت  سربلندی  خمینی،  امام  اجتماعی 
توسعه روز افزون کشور است و در این راه نیز نامالیمات 
فراوانی را به جان خرید و رنج های بی شمار دید. او 
در این مسیر دشواِر صبوری و استواری نیز به امام اقتدا 

کرده بود و از او درس های فراوانی آموخته بود. 
به  و  امام  خانه  جوار  در  را  اش  خانه  جماران  در 
درخواست امام، برگزید و من بر اساس آنچه که خود 
دیده، و از بزرگان نظام شنیده، و در اسناد معتبر خوانده 
دفتر  اعضای  و  منسوبین  جز  به   - گویم  می  قاطعانه  ام 
امام - هیچ کس چون هاشمی بیشترین مراوده و حتی 
و  امام  با  را  روز  در  بار  چندین  گاه  و  روزانه  ارتباط 
یادگاران امام در جماران نداشته است. و چنین بود که 

تکیه کالمش ارجاع به سخن امام بود و خاطراتش سرشار 
از نکته های پیوند با امام.

دیشب که ناباورانه و ماتم زده مراسم غسل و تکفین پیکر 
پاکش را در حیاط کوچک خانه امام و در همان جایی 
که پیکر مطهر امام و مرحوم یادگار امام را غسل و کفن 
همه  این  تقدیر  چگونگی  در  کردم  می  نظاره  کردند 

مجاورت »هاشمی« و »خمینی« شگفت زده بودم. 
تا  بناست  اند  بیت شریفش گفته  اعضای  و آن گونه که 
مدفنش نیز در جوار مدفن منّور امام خمینی باشد و چه 
سعادتی است این همه همجواری با بزرگمردی که راه 
عصر  در  را  خدا  فرستاده  آخرین  دین  و  پیمود  را  انبیا 
غربت دین باوری احیا کرد و از همین رهگذر با همیاری 
و  عّزت  هاشمی  فداکاری همچون  یاران  و  ایران  ملت 
حق  و  بازستاند  را  عزیزمان  میهن  رفته  یغما  به  استقالل 
الهی مردم در تعیین سرنوشت شان را که سالطین ستمگر 
نظام جمهوری  تأسیس  با  بودند  انگاشته  به هیچ  قرن ها 
اسالمی به مردم بازگرداند و میزان را در انتخاب ارکان 
از  »هاشمی«  که  البته  و  نامید  ملت«  »رأی  حکومت 
ایران  انقالب شکوهمند مردم  امام و  پیشقراوالن نهضت 
تمامی موفقیت  بود و در  امام  منادیان هدف های  از  و 
در  و  کننده،  تعیین  نقشی  نظام  و  انقالب  و  نهضت  های 
فرد  به  منحصر  و  ممتاز  نقشی  ساز،  سرنوشت  مراحلی 
نظرها  و  اجتهادها  در  اختالف  و  خطا  احتمال  داشت. 
طبیعی اند آنچه مهم است اساس عمل و شناسنامه هویت 

اندیشه اوست که نشاندار اندیشه و نام امام خمینی بود.
 آری مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رنج سال ها 
ازای آشنایی و  هجرت و جهاد و تالش بی وقفه را در 
دلبستگی و حشر و نشر و مجاورت با عزیزی همچون امام 
خمینی بجان خرید و نامش را در تاریخ ایران، و حتی 

جهان جاودانه کرد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به فراخور نقشی که داشت 
و  بود  فراجناحی  بود  آموخته  امام  از  که  درسی  و 
عزیز  هاشمی  یاد  بزرگداشت  اندیشید.  می  فراجناحی 
باید یادآور آرمان ها و هدف هایش باشد و یکی از مهم 
ترین هدف های او که حتی در سخت ترین نامالیمات 
و  یکدلی  و  جامعه  یکپارچگی  حفظ  بود  آن  منادی  نیز 
سیاسی  سالیق  علیرغم  انقالب  نیروهای  همه  وحدت 
متفاوت بود. بنابراین مراسم نکوداشت این نام بزرگ نیز 
بایست  می  بودیم  شاهد  امروز  و  دیروز  همان گونه که 
تجلی همین نقش و آرمان باشد.  رضوان و رحمت واسعه 

الهی نثار روح بلندش باد .

هاشمی
مردی از تبار نیکان

علی  دكتر  االسالم   حجت 
و  فرهنگی  معاون  كمساری 
آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  هنری 

یادداشتی  در  خمینی)س(  امام 
نوشت: »هیچ کس برای انقالب ،هاشمی نمیشود« ایران 
از  نظیر  کم  مردی  فقدان  داغدار  روزها  این  اسالمی 
تبار نیکان و صالحان است.  آیت اهلل هاشمی از میان ما 
بارسفر بربست و سبکبال و آسوده به سرای باقی شتافت 
با نگرانی عمیق فرو  و ایران را به بهتی سهمگین همراه 

برد. نگرانی بواسطه ی از دست رفتن خردمندترین 
سیاستمدار دوران معاصر.کسی که همواره با تکیه بر عقل 
برکنار  و  شتابزدگی  و  احساسات  از  دور  به  و  اعتدال  و 
فردی  گذر  زود  منافع  و  سواری  موج  فریبی،  عوام  از 
ایران و  انقالب و سرافرازی  اعتالی  به  و گروهی، فقط 
مالمت  از  مسیر  این  در  و  اندیشید  می  مردم  سربلندی 
مالمت کنندگان بعضا بی انصافی که از دایره اخالق و 
اتهام ها  و  تهمت ها  انواع  ایراد  از  و  ایمان خارج شده 
فرو گذار نکردند نیز نهراسید و زبان به شکوه و شکایت 

نگشود.
و  زیست  کویر  اهالی  دیگر  ادعا چونان  بی  و  مظلومانه 
مظلومانه و ناگهان پرکشید بی آنکه بار خاطر کسی باشد 

و .... هاشمی تکرارناپذیر است. 
حداقل تا ده ها سال چشم روزگار به روی چونان اویی 
باز نخواهد شد چنانچه پیر و مرادش خمینی کبیر ،حقیقت 
بی بدیل و تکرار ناپذیر این مرز و بوم است، و هیهات 
به  راحتی  به  را  هاشمی  دیگر چون  شیعه  روحانیت  که 
خود نخواهد دید.کسی که ایمان و عمل،هوشمندی و 
بصیرت،استقامت و صبوری،مردمداری و مدیریت و دهها 
صفت ممتاز دیگر را در خود جمع کرده باشد. آری هیچ 
کس به این راحتی برای ایران و انقالب هاشمی نخواهد 
شد. مردم ایران به داشتن چنین اسطوره یی افتخار می 
دردانه  فرزند  اینگونه  داشتن  به  کریمان  دیار  و  کنند 
کند.هاشمی  می  مباهات  دیگران  بر  و  بالیده  بخود  یی 
افتخار دوران ماست حتی اگر برخی کوته نظران و دگم 
اندیشان این حقیقت را نفهمیده باشند.  ان الذین آمنوا و 

عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا.

هاشمی
پدری معنوی

پشت  معموال  »پدرم 
را  خود  انتقادات  تریبون 
ایشان  می کردند.  مطرح 
خودشان  خاص  صراحت 
گاهی  و  دارند  را 

بیان  را  مسائلی  و  می کنند  شرعی  وظیفه  احساس  هم 
اظهارنظری  اما آیت اهلل  هاشمی هیچ گاه هیچ   می کنند 
احساس  گاهی  )آیت اهلل جنتی(  نداشت.  زمینه  این  در 
می خواستند  می دهد،  رخ  انحرافی  که  می کردند 
نگذارند این اتفاق بیفتد. به هر حال دیدگاه های سیاسی 
و فرهنگی آیت اهلل  هاشمی با پدرم کامال متفاوت بود و 
دو  جنتی  »علی  دکتر  داشتند.«  نظر  اختالف  یکدیگر  با 
از وزارت ارشاد و  از استعفای پر حاشیه خود  بعد  هفته 
فرهنگ اسالمی به دیدار آیت اهلل  هاشمی می رود. این 
از  بوده آیت اهلل  بنا  و گویا  است  بوده  جلسه خصوصی 
یا  جنتی  سخنان  از  پس  شود.  مطلع  استعفا  کیف  و  کم 
تشخیص  مجمع  فقید  رئیس  وی،  درددل  بگوییم  بهتر 
ابراز تاسف می کند. علی  از این رویداد  مصلحت نظام 
از این جلسه  بیشتری  ما، جزئیات  جنتی علی رغم اصرار 
و  می دهد  تکان  سر  انکار،  به  فقط  و  نمی کند  افشا  را 
را  هاشمی  آیت اهلل   او  گفت.  نمی توان  بیشتر  می گوید 
پدر معنوی خود می داند. از همین رو هم است که وقتی 
در خصوص لحظات ابتدایی رسیدن خبر فوت آیت اهلل
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می لرزد.  دست هایش  و  می کند  بغض  می گوید،  سخن 
این مهم  مبرهن است که فقدان  هاشمی سنگین است. 

را حتی می توان از لرزش صدای جنتی تشخیص داد.
اشاره ای  ضمن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سابق  وزیر 
گذرا به دوران وزارت خود بالفاصله به ماجرای رحلت 
آیت اهلل  هاشمی می پردازد و اثرات آن بر سپهر سیاسی 
اختالفات  به  هم  نقبی  او  می کند.  تحلیل  را  کشور 
که  می گوید  و  می زند  خود  معنوی  و  سببی  پدر 
از هاشمی در  انتقادات خود  بیان  برای  آیت اهلل جنتی 
تریبون های عمومی احساس تکلیف شرعی می کرد. علی 
آیت اهلل   تخریب کنندگان  امروز  روز  و  حال  به  جنتی 
آنان  توبه  که  می کند  عنوان  و  می پردازد  هم  هاشمی 

پذیرفته نیست؛ چرا که حق الناس بر گردن دارند.
- پدرم از ابتدا هم موافق نبودند من در وزارت ارشاد 
این  در  دائما  که  حاشیه هایی  همین  دلیل  به  باشم. 
وزارتخانه وجود دارد و مسائل و مشکالت خاصی که با 
آنها مواجه است لذا پس از استعفا هم احساس پدر این 

بود که از دست این حاشیه ها رهایی یافتم. )با خنده(
- تا آنجا که من اطالع دارم از دوره ریاست جمهوری 
یعنی  آن  از  بعد  و  اصالحات  دوران  تا  آیت اهلل هاشمی 
دولت  در  هم  حاضر  حال  در  و  احمدی نژاد  دوره  در 
یازدهم برای انتصاب وزرای چند وزارتخانه حتما با مقام 
معظم رهبری هماهنگی می کنند که یکی از آنها وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
- )هنگامی که خبر قطعی درگذشت آیت اهلل را شنیدم( 
بی اختیار گریه  کردم. چنین اتفاقی برایم غیر قابل تصور 
بود. چون ایشان همواره سر حال و بانشاط بود و مشکل 

جسمی نداشت.
- یکی از نزدیکانشان به من گفتند که چون به آیت اهلل 
)هاشمی( توصیه شده بود هفته ای یکی، دو بار از استخر 
استفاده کند، ایشان به استخر رفته بود و شاید محافظانش 
کردن  شنا  در  ایشان  می دانستند  که  این  دلیل  به  هم 
مشکلی ندارد، او را رها کرده بودند که راحت باشد. از 
همین روی محافظانش در داخل محوطه استخر حضور 
نداشتند که ناگهان ایشان در آب سکته می کند. پس از 
را  خودشان  نیست  ایشان  از  خبری  می بینند  که  مدتی 
او وضع خوبی  که  درمی یابند  و  می رسانند  آیت اهلل  به 
ندارد و به سرعت او را به بیمارستان می رسانند. من فکر 
می کنم ایشان در همان استخر که دچار سکته شد فوت 

کرده باشد.
قاطع  ضرس  به  من  آیت اهلل(  مشکوک  مرگ  )شائبه   -
افرادی  متاسفانه  نیست.  چیزی  چنین  که  می گویم 
درصددند تا القای شبهه کنند. آیت اهلل هاشمی مجموعا 
وضعیت جسمی شان خوب بود. اگر بخواهیم از دیدگاه 
قرآن  صرف،  مادی  دیدگاه  از  نه  کنیم  نگاه  معنوی 
ساعت  یک  نه  می رسد  فرا  فردی  اجل  وقتی  می گوید 
فرا  او  مرگ  زودتر  ساعت  یک  نه  و  می افتد  تاخیر 
عمرش  و طول  دارد  اجلی  هر کسی  باالخره  می رسد. 
هاشمی  آیت اهلل   مرگ  من  نظر  به  است.  شده  تعریف 
وجود  پیرامونش  حاشیه ای  و  است  بوده  طبیعی  کامال 

ندارد.
- )رابطه آیت اهلل جنتی با آیت اهلل  هاشمی( میان پدر و 
آیت اهلل  هاشمی یک رابطه دوستی و عاطفی حاکم بود. 
فکر می کنم پدرم با ایشان از سال های 37، 38رفاقت

هم،  با  انقالب  از  قبل  سال.   60 حدود  رفاقتی  داشتند. 
همدوره بودند و در مبارزات پیش از انقالب نیز همرزم 
که  مختلفی  جایگاه های  در  نیز  انقالب  از  بعد  و  بودند 
آیت اهلل  هاشمی داشتند چه در مجلس شورای اسالمی 
و چه در زمان ریاست جمهوری همکاری گسترده ای با 
اما از  هم داشتند. رفاقتشان کامال در جای خودش بود 
از  خیلی  من  پدر  داشتند.  نظر  اختالف  سیاسی  دیدگاه 
نداشت.  قبول  را  هاشمی  آیت اهلل   سیاسی  دیدگاه های 
قبول  را  نظرات آیت اهلل جنتی  نقطه  آقای  هاشمی هم 

نداشت.
مطرح  را  خود  انتقادات  تریبون  پشت  معموال  پدرم   -
دارند  را  خودشان  خاص  صراحت  ایشان  می کردند. 
مسائلی  و  می کنند  شرعی  وظیفه  احساس  هم  گاهی  و 
هیچ   هیچ گاه  هاشمی  آیت اهلل   اما  می کنند  بیان  را 

اظهارنظری در این زمینه نداشت.
- )آیت اهلل جنتی( گاهی احساس می کردند که انحرافی 
رخ می دهد، می خواستند نگذارند این اتفاق بیفتد. به هر 
حال دیدگاه های سیاسی و فرهنگی آیت اهلل  هاشمی با 
پدرم کامال متفاوت بود و با یکدیگر اختالف نظر داشتند.
هم  را  ایشان  که  گفتم  هم  پدرم  با  رابطه  در  من   -
در  ایشان  نسبی.  پدر  هم  و  می دانم  خودم  معنوی  پدر 
اگر من  به خرج داده اند.  را  نهایت کوشش  تربیت من 
معلول  آن  از  بخشی  قطعا  باشم،  داشته  مثبتی  ویژگی 
این  در  موثری  نقش  پدرم  و  است  خانواده  تربیت 
روحیاتی  یا  کرده ام  کسب  دانشی  اگر  داشته اند.  زمینه 
را گذاشته  است ولی  تاثیرات خود  ایشان  پیدا کرده ام 
که  شخصیتی  عنوان  به  را  رفسنجانی  هاشمی  آقای  
و  داشتم  قبول  مختلف  حوزه های  در  را  دیدگاه هایش 
خیلی خودم را نزدیک به دیدگاه های ایشان می دانستم 
پدر  می کردم،  استفاده  ایشان  محضر  از  دراز  سالیان  و 

معنوی خودم می دانم.
که  این  با  نمی کردند  منع  را  من  وقت  هیچ  پدر   -
هاشمی  آیت اهلل   به  من  فکری  گرایش های  می دانستند 

بسیار نزدیک است.
با  گذشته  در  که  کسانی  همه  می کنم  احساس  من   -
اکنون  می کردند،  مخالفت  شدت  به  هاشمی  آیت اهلل 
منفعل و شرمنده هستند. به جز یک اقلیت که هنوز هم 
بقیه  می کنند  ابراز  رسانه ها  از  برخی  در  را  خود  کینه 
باشد  این  از  بیشتر  شرمندگی شان  شاید  و  هستند  منفعل 
که فرصت حاللیت طلبیدن از ایشان را هم پیدا نکردند 
و مسئله به روز قیامت افتاده است و این حق الناسی است 

که حتی اگر توبه هم بکنند بخشیده نمی شود.
- فقدان آیت اهلل  هاشمی به ویژه برای جریان اعتدال 
در  می شود.  محسوب  بزرگ  خسارتی  اصالح طلب  و 
و  اعتدال  جریان  نفع  به  موضوع  این  کوتاه مدت 
خسارت  ایشان  فقدان  درازمدت  در  است.  اصالح طلب 
جریان  برای  فقط  نه  است  کشور  کل  برای  بزرگی 

اصالح طلب.
نیست.  درستی  شعار  اصال  بهشتیه«  از  پر  »ایران  شعار   -
که  شناختی  با  بلکه  نیست  بهشتی  از  پر  تنها  نه  ایران 
هم  را  نظیرش  دارم  بهشتی  شهید  مرحوم  از  من شخصا 
نمی توانیم با ویژگی های وی پیدا کنیم.. آقای  هاشمی 

هم چنین بود.

روایت رفیقدوست

 رد صالحیت آیت اهلل هاشمی

 محسن رفیقدوست طی 
سخنانی در مراسمی که 
دهه  آغاز  مناسبت  به 
رفاه  مدرسه  در  فجر 
من  گفت:  شد،  برگزار 

خدمت   92 سال  در 
آیت اهلل هاشمی رسیدم و ایشان در رابطه با حضور در 
انتخابات گفتند که من اگر هم در انتخابات ثبت نام کنم 
صالحیت  تأیید  که  زدم  حرف هایی  و  کردم  کارهایی 
تا  رسیدم  شما  خدمت  اتفاقًا  گفتم  هم  من  و  نمی شوم 
روز  چند  داد:  ادامه  وی  نشوید.  کاندیدا  که  بگویم 
شنیدم  را  ایشان  ثبت نام  خبر  که  بودم  منزل  در  بعد 
که  گفتند  ایشان  و  رفتم  ایشان  پیش  روز  آن  فردای  و 
آیا قبول داری من مجتهدم؟ بعد هم گفتند که تکلیف 
شرعی بر گردن من گذاشته شد و چاره ای جز ثبت نام 
نداشتم که برای نمونه نامه پدر سه شهید را نشانم دادند.
رفیقدوست خاطرنشان کرد: آیت اهلل هاشمی گفتند که 
یا مقام معظم رهبری  تکلیف شرعی  این  برداشتن  برای 
باید دستور رسمی بدهد، یا شورای نگهبان رد صالحیت 
رد  روز  فردای  نهایتًا  ندهد.  رأی  به من  ملت  یا  و  کند 
صالحیت ایشان خدمت آیت اهلل هاشمی رسیدم و ایشان 
در رابطه با این موضوع بشاشیت داشت.این فعال سیاسی 
همچنین تصریح کرد: در رحلت این ابرمرد هیچ کس 
تنها نشد  اندازه مقام معظم رهبری  به  ایران اسالمی  در 
و  نداشته  هاشمی  آیت اهلل  از  بهتر  دوستی  ایشان  چون 
اکنون نیز پیدا نمی کند و من به همه آنهایی که نفهمیده 
یا فهمیده در این رابطه اهانت و جسارت کردند توصیه 

می کنم که استغفار کنند.

نظر آیت اهلل مصباح درباره آیت اهلل هاشمی

هاشمی
 به گردن همه 
حق دارد

یزدی  مصباح  آیت اهلل 
»بررسی  همایش  در 

مناسبت  گفت:به  فتنه«  پیدایش  در  غفلت  آثار  اخالقی 
که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ریاست  درگذشت 
عمری را در یاری امام )ره( و در راه تالش براي تحقق 
این  که  بزرگانی  و  علما  منویات  و  )ره(  امام  منویات 
تالش  دارند،  حق  ما  همه  بر  و  دادند  سامان  را  انقالب 
کرد؛ این مصیبت را تسلیت عرض مي کنم و برای همه 
طلب  بزرگان  آن  مخصوصا  حق داران،  و  گذشتگان 
مغفرت و عفو الهی و پاداشی در خور کرم و فضل خدا 
دچار  عمل  در  انسان ها  موارد،  از  بسیاری  در  دارم.  
اختالفاتی می شوند و گاه یکدیگر را تخطئه می کنند و 
فتنه  به  و  می رود  باالتر  هم  این  از  ناکرده  خدای  گاه 
مي انجامد.وی با طرح این سئوال که منشأ این اختالفات 

چیست و چه باید کار کرد که از آن مصون ماند، ادامه 
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داد: گاهی علت اختالف در ارزشگذاری و قضاوت 
نسبت به دیگران، جهل است و فرد یا افرادی به خاطر 
سوء تفاهم، اهمیت و ارزش کار دیگری را درک نمی 
یا  مانند حسد  کنند، و گاهی وجود یک رذیله اخالقی 
به  نسبت  نامناسبی  تکبر است که سبب می شود قضاوت 

دیگران انجام شود.

رهبری
 آخرین وصیت هاشمی

عضو  بادامچیان،  اسداهلل 
حزب  مرکزی  شورای 
آیت  گفت:  اسالمی  موتلفه 
در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
خود  حیات  روز  آخرین 
که  گفتند  مجمع  جلسه  در 
مشکالت  خواهید  می  اگر 
برجام، کشور و ملت حل شود، 
سعی کنید رئیس جمهوری بیاورید که در خط والیت و 

رهبری باشد. 

محمد خرم،  وزیر دولت اصالحات

نخستین فجر بدون هاشمي
ا

در آستانه دهه فجر آیت اهلل هاشمي دیگر میان ما نیست. 
خالي  جاي  که  مي دانیم  خوبي  به  همگي  هم  را  این 
ایشان توسط کسي پر نخواهد شد. ایشان از سال 42 در 
جریانات انقالب بوده و از سن 14 سالگي در پي مبارزه 
بودند. او همراه امام و انقالب و به بیاني مغز متفکر انقالب 
بود. همیشه باید در نظر بگیریم که آیت اهلل هاشمي یک 

فرد عادي نبوده است.
 در سال هاي پس از پیروزي انقالب که قدرت به دست 
نیروهاي انقالبي افتاد و جریانات مختلف سیاسي تشکیل 
شد، آقاي هاشمي همواره فرد شماره دو نظام جمهوري 
اسالمي بود. هم در زمان امام)ره( و هم در زمان مقام 
معظم رهبري ایشان همواره فرد شماره دو کشور بودند. 
حاال که ایشان در میان ما نیست باید این را بدانیم که در 
انقالب ما از این دست ضایعات زیاد داشتیم. در سال هاي 
و  بهشتي  شهید  همچون  چهره هایي  ما  انقالب،  ابتدایي 
8 سال جنگ  در طول  دادیم.  از دست  را  باهنر  شهید 
جاي  نتوانست  کسي  هم  واقعا  داشتیم.  بسیاري  شهداي 
شهید بهشتي یا شهید باهنر را پر کند اما باید این نکته را 
انسان هاي موثر و کارگشا در  بدانیم که از دست رفتن 
تالم مي کند  جامعه هرچند که جامعه را دچار تاسف و 
اما از یک طرف هم در جامعه انرژي ذخیره مي کند تا 
اما خوب است که  به سمت حل مشکالت قدم برداریم. 
چه  از  و  مي کرد  دنبال  را  مشي اي  چه  هاشمي  بدانیم 

نگران بود؟ 
به  همواره  هاشمي  آیت اهلل  که  مواردي  از  یکي 
راه هاي  طریق  از  امور  اصالح  داشت،  اعتقاد  آن 
تمام  در  بود.  رادیکال  غیر  و  خشن  غیر  مسالمت آمیز، 
سال هاي پس از انقالب هم ایشان توانستند یک باالنس 
همچون  نقش هایي  کنند.  ایجاد  کشور  در  را  مناسبي 

جلوي  ایستادن  و  انقالب  معتدلین  با  ارتباط  باالنس، 
نقشي  بود؛  هاشمي  آقاي  مشي  همواره  افراطي گري 
و  داشتند  قبولش  هم  مخالفانش  حتي  که  موثر  بسیار 
مي کند  دنبال  را  آن  هاشمي  که  که خطي  مي دانستند 
تبدیل  نظام  به  انقالب ها  که  زماني  است.  اعتدال  خط 
مردم  میان  در  انقالبي  قوي  روحیه  آن  دیگر  مي شوند 
افت مي کند و مسائلي پیش مي آید که انسان ها را تحت 
تاثیر قرار مي دهد. تاثیراتي که ممکن است مثبت باشند 
یا منفي. برخي مسائل همچون جایگاه هاي سیاسي، پول 
و برنامه هاي اقتصادي نظام انقالبي را کم کم با مشکل و 
و  انقالب  اما ستون هاي  بحران مواجه مي کند  با  گاهي 
افراد استخوان دار با تئوري هاي جدید حکومت داري و 
رویکردهاي عقلي شان باعث مي شوند که برخورد کردن 

با جریانات به تاخیر بیفتد.
این  در  مهمي  نقش  هم  هاشمي رفسنجاني  آیت اهلل 
اصلي  خصیصه  دیگر  داشت.  عقالني  برخوردهاي 
همراه  که  بود  این  هاشمي رفسنجاني  آیت اهلل  اخالقي 
اجتماعي  بدنه  زمان  هر  بود.  اجتماعي  بدنه  حرکت  با 
معترض  هم  ایشان  بود  معترض  نظام  ارکان  کارکرد  به 
اصلي  مساله  برمي داشت.  قدم  مردم  با  همراه  و  مي شد 
و  تند  از جریانات  اجتماعي همواره  بدنه  این است که 
نمي آیند  دنبال خشونت  مردم  پرهیز مي کند،  رادیکال 
با  زمان  این  در  خصوص  به  همه چیز  مي خواهند  و 
شود.  صلح آمیز حل  تاکتیک هاي  و  مذاکره  گفت وگو، 
آقاي هاشمي هم چند سالي بود که از اتفاقاتي که در 
در  که  گزارش هایي  از  بود.  دل نگران  مي افتاد  کشور 
بود.  ناراحت  مي شنید  اجتماعي  ناهنجاري هاي  مورد 
و  انساني  اخالق  اخیر  سال هاي  در  که  هستیم  شاهد 
حرفه اي افول پیدا کرده و این مساله آقاي هاشمي را 
رنج مي داد. کارکرد مدیران جامعه، کارکرد قابل قبولي 
نیست یعني آن انگیزه هایي که در دهه هاي اول و دوم 
انقالب در مدیران و کارشناسان بود رو به افول رفت و 
همه بزرگان نظام را به فکر واداشته است. آیت اهلل هم 
از این مساله رنج مي برد. مي دانست که ما براي اهداف 
متعالي انقالب کردیم اما حاال با ناهنجاري هاي اجتماعي 
در جامعه  دیگر  هستیم که  مواجه  اقتصادي  فسادهاي  و 

اپیدمي شده است.
 این روزها همه از فساد رنج مي برند و این مساله مهمي 
رنج  را  هاشمي  که  بود  مسائلي  اینها  مجموعه  است. 
که  باشد  کشور  در  واحدي  اراده  امیدواریم  و  مي داد 
و  اخالقي  افول  فساد،  و  بیاییم  خود  به  ایشان  خأل  در 

ناهنجاري هاي اجتماعي را سامان دهیم.

حجت االسالم ناطق نوری:

هاشمی پایند به انقالب

نوری  ناطق  حجت االسالم 
محبوبیت  راز  خصوص  در 
آیت اهلل هاشمی گفت: خود 
ایشان که معمواًل خیلی اظهار 
نمی کرد، البته ایشان شرایط 
را می دید، باهوش هم بود و 

می فهمید که چه می گذرد. طبیعی هم هست؛ وقتی 
مردم احساس کنند شخصیتی به دنبال تیتر، میز، عنوان و 
منیت نیست، به او عالقه مند می شوند. به این شکل نبود 
که این استقبال مردم، او را مغرور یا ادبار مردم، او را 
مأیوس کند. اگر جامعه تشخیص دهد که فردی به این 
انسان ها  ما  بر دل حاکم می کند.  را  او  صورت است، 
قابل مقایسه با پیامبر)ص( نیستیم، اما رمز موفقیت پیامبر 
چیست؟ اخالق، سالمت نفس و اعتمادی که مردم با امین 
بودن و تواضعش به او داشتند. این که روزی که پیامبر 
در مکه تنهای تنهاست و از دست مشرکین فرار می کند 
با روزی که به عنوان فاتح، وارد مکه می شود، یک فرد 
است، از جامعه دل می برد. آقای هاشمی هم این گونه 
بود؛ مردم می دیدند که ایشان غیر متملق است و آنچه 
که تشخیص می دهد، می گوید گرچه به ضررش باشد. 
می دیدند که قانونمند است و اگر بر اساس قانون حتی 
با اطرافیانش هم برخورد کنند، عکس العمل نشان نمی 
انقالب  اصول  به  پایبند  و  منضبط  قانومند،  انسان  دهد. 
این  او اصل است؛ همه  برای  انقالب و رهبری  و  است 

موارد، محبوبیت می آورد.

حجت االسالم مسیح مهاجری:

هاشمی
مجتهدی مسلم

جمهوری  روزنامه  مسئول  مدیر 
اسالمی گفت: آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی دو خط قرمز نظام و 
کنار  در  اما  داشت  را  رهبری 
هم  دیگر  قرمز  خط  دو  اینها 
داشت که یکی تدین و دیگری 
رعایت حقوق مردم بود لذا دغدغه ایشان رفاه و آسایش 
آیین  در  مهاجری  مسیح  االسالم  حجت  بود.  مردم 
فقید مجمع  رئیس  روز درگذشت  بزرگداشت چهلمین 
درگذشت  سالگرد  پنجمین  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
فقید  جمعه  امام  هاشمیان  محمد  شیخ  االسالم  حجت 
آیت  افزود:  شهر  این  شریف  حاج  مسجد  در  رفسنجان 
از  اسالم  تاریخ  رفسنجانی در طول دوران  اهلل هاشمی 
با  خود  سینه  در  تاریخ  و  بود  روحانیون  درخشانترین 
می  باقی  همیشه  برای  و  کرده  ثبت  را  وی  نام  افتخار 
ماند.  وی بیان کرد: قبل از پیروزی انقالب همه دست 
مردان  یاری  و  امام  رهبری  به  و  دادند  هم  دست  به 
بزرگی که بازوان امام بودند از قبیل آیت اهلل هاشمی 
را  انقالب  و  بزنیم  کنار  را  استثمار  توانستیم  رفسنجانی 
را  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  برسانیم  پیروزی  به 
تأسیس کنیم. وی گفت: این هنر امام و آیت اهلل هاشمی 
صحنه  در  راحل  امام  پای  به  پا  که  بود  مردمی  هنر  و 
های مختلف حاضر شدند و خدا هم کمک کرد در این 
زمینه همه شرایط آزادی را رعایت کردند.استاد دانشگاه 
ملت  تحریم،  با  مقابله  زمینه  در  افزود:  اسالمی  مذاهب 
ایران و مسئوالن کمک کردند و شرایط آزادی را رعایت 
کردند اظهار کرد: در زمینه مقابله با توطئه های قدرت 
ایران خوب عمل  نیز همه مردم  های شیطانی و آمریکا 
کردند و مقابل دشمن ایستادند و برای ایران عزت و آبرو 

آفریدند. مهاجری گفت: در زمینه مقابله با گروهک ها 
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سراسر  که  نیز  اسالمی  انقالب  پیروزی  اوایل  در 
از شرق، غرب، شمال و جنوب غوغایی  ایران  مرزهای 
علیه ایران کردند، مسئوالن و همه مردم مقابل گروهک 
های ضد انقالب و ضد اسالم ایستادند و یکپارچگی اسالم 
همه  کرد:  خاطرنشان  وی  کردند.  حفظ  را  انقالب  و 
کشورها می دانند که پرچمدار مبارزه در مورد فلسطین 
آیت  آن  سر  پشت  و  )ره(  خمینی  امام  اول  درجه  در 
اهلل هاشمی رفسنجانی بود و در روزهای قدس تا زمانی 
که به ایشان اجازه می دادند در خطبه های نماز جمعه 

سخنرانی می کرد.
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی افزود: آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی سال 1327 به قم رفت و سال 1342 
به اجتهاد رسید و صاحب نظر شد و در میان روحانیون 
نخبه های حوزه، در  مبارز و جزء  را داریم که  کسانی 
افراد  این  که  بودند  سرآمد  تفکر  در  و  مردم  خدمت 
این  هم  علت  و  کردند  تحمل  را  مظلومیت  بیشترین 
افراد  فرمود دشمن سراغ  امام راحل  بود همانطور که 
که  افرادی  سراغ  به  و  رود  می  موثر  انقالبی  روحانی 
برای جامعه مفید نیستند و کاری به کار دشمن ندارند، 
نمی رود. وی گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ 
15 خرداد 1369 در مورد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
وی  متمادی  سالیان  که  ما  جمهور  رئیس  امروز  گفتند، 
برکات  از  هم  این  و  است  قطعی  مجتهد  شناسم  می  را 
خداست که ما رئیس جمهوری داریم مجتهد و از لحاط 

تفکرات، متفکِر سطح باال با سوابق فراوان است.
اسالمی  انقالب  رهبر  شهادت  این  کرد:  بیان  مهاجری 
آن  تواند  نمی  که کسی  است  شفاف  و  روشن  شهادتی 
هاشمی  اهلل  آیت  که  این  بیان  با  وی  کند.  انکار  را 
اهلل  آیت  داد:  ادامه  بود  محکم  مبارزاتش  رفسنجانی 
 5 زندان  در  را  ما  گفتند  ایشان  با  رابطه  در  خلخالی 
ساعت   9 را  هاشمی  اهلل  آیت  و  کردند  شکنجه  ساعت 
طاقت  شاه  دژخیمان  های  شکنجه  زیر  شخص  این  اما 
نقشه  توانست  می  شکنجه  زیر  رفسنجانی  هاشمی  آورد، 
های انقالب و اسالم را لو دهد اما مقاومت کرد. وی با 
اشاره به اینکه هاشمی رفسنجانی در بیرون زندان اموالی 
رهبر  گفت:  کرد  خرج  انقالب  برای  داشت  که  هم  را 
در  اسالمی در خطبه 29 خرداد سال 88  انقالب  معظم 
انقالب اموالش را  از  مورد هاشمی فرمودند ایشان قبل 
انقالب هم مسئولیت های  از  بعد  به مبارزین می داد و 
سراغ  موردی  مدت  این  طول  در  و  داشت  زیادی 
نداریم که برای خودش اندوخته ای درست کرده باشد 
و این از فضیلت های بزرگی است که از پول خودش 

برای انقالب خرج کرد.
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی گفت: همچنین 
در این خطبه فرمودند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی چند 

بار تا مرز شهادت پیش رفت.
در  و  دانستند  را  انسانی  چنین  قدر  مردم  افزود:  وی 
با  مردم  و  داشتند  گسترده  حضوری  وی  جنازه  تشییع 
عشق و عالقه روضه خوانی کردند. وی بیان کرد: مردم 
رفسنجان به خود ببالند که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
که  کنید  افتخار  است،  داده  جهان  و  ایران  تحویل  را 
جهان در برابر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تعظیم کرد؛ 
با عظمت از او یاد  خیلی ها از دنیا می روند اما چنین 
عالم  این  احترام  به  دنیا  کشور   57 پرچم  کنند،  نمی 
ایران  به  کشور   80 از  بیش  و  شد  افراشته  نیمه  مجاهد 

پیام تسلیت داد و کشور هند از طرف یک میلیارد و 800 
میلیون نفر جمعیت هندی به ایرانی ها تسلیت گفت.

هاشمی  فرزندان  گفت:  مهاجری  االسالم  حجت 
بود که پدرتان  از سعادت ها  این  بدانند که  رفسنجانی 
راحل  امام  به  را  او  و  بگیرد  آرام  راحل  امام  در جوار 
و  ها  درددل  به  که  خواستید  امام  از  و  دادید  تحویل 
غصه هایش گوش فرا دهد. وی همچنین یاد و خاطره 
امام جمعه  مرحوم حجت االسالم شیخ محمد هاشمیان 
فقید رفسنجان را گرامی داشت و افزود: از ویژگی های 
این عالم مجاهد معتمد امام بود و قبل از انقالب و بعد 
از انقالب هم به عنوان نماینده ولی فقیه در سنگر امامت 
باقی ماند. وی از دیگر ویژگی های  جمعه تا آخر عمر 
مردم  به  رسانی  خدمت  را  رفسنجان  فقید  جمعه  امام 
عنوان و تصریح کرد: این فرد در تمام مراحل، روحانیت 
را فراموش نکرده و در همه حال قبل و بعد از رسیدن 
به سمت و قدرت همواره در خدمت مردم بود و برای 

مردم کار و گره گشایی می کرد.
مجمع  فقید  رئیس  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اهلل  آیت 
دیماه   19 یکشنبه  روز  عصر  نظام  مصلحت  تشخیص 
بیمارستان شهدای  قلبی در  به دلیل عارضه  سال جاری 
تجریش درگذشت و پس از تشییع باشکوه در جوار مرقد 
مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به خاک سپرده شد.

حجت االسالم مسیح مهاجری:
 پیغام مرجع تقلید برای هاشمی

مسیح مهاجري در مراسم چهلمین روز درگذشت هادي 
را  پیشکسوتان مرکز تحقیقات جنگ خاطراتي  از  نخعي 
از آن گفت:  نقل کرد و در بخشی  از آیت اهلل هاشمي 
یکي  انتخابات،  ثبت نام در  پایان  زمان  به  مانده  دو روز 
از مراجع تقلید قم که اکنون هم زنده هستند، مرا به قم 
احضار کردند تا پیغامي به من بدهند. وقتي من خدمت 
بروم و  از من خواستند پیش آقاي هاشمي  ایشان رفتم 
از طرف ایشان به آقاي هاشمي پیغام بدهم که حتما در 
ایشان  تعبیر  و  کنند  ثبت نام  ریاست جمهوري  انتخابات 
مقطع  این  در  هاشمي  آقاي  براي  ثبت نام  که  بود  این 
ثبت نام  با  اینکه خودم  وجود  با  هم  بنده  است.  واجب 
آقاي هاشمي در انتخابات مخالف بودم، از قم به تهران 
آمدم و فرداي آن روز هم پیش آقاي هاشمي رفتم و 
گویا  البته  رساندم.  ایشان  به  را  تقلید  مرجع  این  پیغام 
آقاي  پیغام ،  اینگونه  و  بود  داده  رخ  هم  دیگري  موارد 
هاشمي را که فردي متعهد بود، به تصمیم رساند که در 
انتخابات سال 92 ثبت نام کند. ایشان از من قول گرفتند 
تا این موضوع بین ایشان، بنده و آقاي هاشمي بماند و از 

این رو نام ایشان را نمي گویم.

 سیدحسین مرعشی:

هاشمی مرد رنج  و 
صبوری

نشست  در  مرعشی  حسین   
مدرسین  اسالمی  انجمن  ساالنه 
دانشگاه های کشور که در دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، 
با گرامی داشت یاد و خاطره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

هم  هاشمی  آیت اهلل  درباره  صحبت  کرد:  بیان 
سخت است و هم آسان، بخشی از ابعاد شخصیتی ایشان 
وی  دارد.  بررسی  به  نیاز  بخشی  و  است  شده  شناخته 
تاکید کرد: انجمن اسالمی مدرسین می تواند با پژوهش 
کار  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  عقاید  و  افکار  درباره 
نقاط  از  یکی  اینکه  بیان  با  مرعشی  ارائه دهد.  جدیدی 
قابل تامل درباره آیت اهلل هاشمی نحوه مدیریت ایشان 
این  به  ایران  در  مرسوم  مدیریت  کرد:  اظهار  است، 
شکل است که مدیران دستوری عمل می کنند و دیکته 
کار  در  چه  خانواده  در  چه  هاشمی  آیت اهلل  می کنند، 
هیچ وقت دیکته نمی کرد و مدیریت ایشان اقناعی بود نه 
دستوری. دلیل این تفاوت در جهان بینی این فرد بود، 
فکر  و  می شناخت  رسمیت  به  را  انسان ها  استقالل  زیرا 
و  سعه صدر  وی  شده اند.  خلق  قالبی  انسان ها  نمی کرد 
بزرگ دلی را از صفات آیت اهلل هاشمی دانست و گفت: 
نباشید درک نمی کنید که چه سخت  شما تا در قدرت 
قدرتمندی  رئیس جمهور  باشد،  رئیس جمهور  آدم  است 
در  بیایند  هستند  نظام  حقوق بگیر  که  کسانی  باشد،  هم 
خیابان و به خانواده اش فحاشی بکنند و تهمت بزنند اما 
به روی خود نمی آورد. سخنگوی  آقای هاشمی هرگز 
آیت اهلل  اینکه  بیان  با  سازندگی  کارگزاران  حزب 
اصولگرایان  میان  هم  و  اصالح طلبان  میان  هم  هاشمی 
دوستان زیادی داشتند، افزود: با اینکه آیت اهلل هاشمی 
برای خیلی ها ارزش قائل می شدند و آنها را به رسمیت 
می شناختند اما آنها انتظار داشتند آقای هاشمی از ایشان 
اتفاق  این  وقتی  و  کند  فکر  ایشان  مثل  و  کند  پیروی 
نمی افتاد به خودشان اجازه می دادند آیت اهلل را تخطئه 
انتظاراتی  چنین  هیچ وقت  ایشان  که  حالی  در  کنند 
با  بتوانیم  استقالل  حفظ  با  بگیریم  یاد  باید  ما  نداشتند، 

یکدیگر کار کنیم و قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم.

غالمعلی رجایی، مشاور آیت اهلل::

چهره  نورانی هاشمی
 بعد ازفوت

آیت اهلل  مشاور  رجایی،  غالمعلی 
هاشمی در واکنش به اظهارات سعید 
قاسمی درباره فوت آیت اهلل هاشمی 
منتشر  تلگرامی اش  مطلبی در کانال 
کرد و اظهارات وی را هرزه پراکنی خطاب کرد و گفت: 
خدای شاهد است که با 60 سال عمری که از خداگرفته 
انسانها را پس ازمرگ چه شهید و چه  ام وچهره بعضی 
نورانیت  به  کمتر  را  ای  چهره  ام  ندیده  کم  غیرشهید 
بسترمرگ  در  هاشمی  آرامش  را کمترهمانند  وآرامشی 
از  انگارخسته  دیده ام.هاشمی عزیز چنان آرام بود که 
عمیق  خوابی  به  سال،  دهها  درازای  به  یی  خوابی  بی 
فرورفته است ومن که ساعت ده صبح همان روزشاهد 
نمی  باورم  بودم،  با خود  او  لبخند  با  توام  گفتن  سخن 
روزصبح  شادمان آن  و  این همان هاشمی سرحال  شد 
است که اکنون بی جان برتخت کهنه ای افتاده وتسلیم 
محضرحق است، گریان به چشمان بسته اش می نگریستم 
و دردل نجوا می کردم که انشاهلل اآلن چشمان نافذش 

را بازمی کند وبرمی خیزد. آرزویی محال

غالمعلی رجایی:

تنها عکس اتاق شخصی هاشمی
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به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  مرحوم  مشاور 
دیدار اخیر انجمن اندیشه و قلم با خانواده هاشمی، از 
به وسایل منزل آیت  نسبت  واکنش دکتر علی مطهری 
خود  تلگرامی  کانال  در  رجایی  غالمعلی  نوشت.  اهلل 
انجمن  دوستان  از  جمعی  با  که  گذشته  »هفته  نوشت: 
بودم،  رفته  بیت آیت اهلل هاشمی عزیز  به  قلم  و   اندیشه 
فرصتی پیش آمد تا از اتاق شخصی ایشان فیلم مختصری 
ترور  از  بگیرم که مالحظه می کنید.   آقای هاشمی پس 
کنار حسینیه  این خانه در  به  منزلشان  از  امام  به دستور 
بودند.   در  اجاره نشین  منزل  این  در  و  منتقل  جماران 
و  اتاق  در  ساده موجود  پشتی  بازدید، دیدن چند  این 
مبل رنگ و رو رفته قدیمی که ایشان بر آن می نشست 
از  دم  که  کسانی  به  بدهد  انصاف  کرد.   خدا  متأثر  مرا 
زندگی اشرافی وی می زدند. نکته جالب برای من این 
بود که در این اتاق عکس قاب گرفته مسجداالقصی بر 
روی دیوار خودنمایی می کرد. عالقه هاشمی به قدس 
یادداشت خود می نویسد:  ادامه  بود.وی در  مثال زدنی 
دکتر  وقتی  قبل،  سال  دو  حدود  گفتم  مصاحبه ای  در 
علی مطهری را به خانه هاشمی بردم قبل از ورود حاج 
آقا به سالن پذیرایی، دکتر مطهری برای لحظاتی خیره 
خیره به اطراف می نگریست علت را که پرسیدم گفت: 
نیامده ام و عجیب است  بیش از بیست سال است اینجا 

که با همان وسایل و به همان صورت مانده است.

تسلیت پادشاه عربستان 
عربستان  پادشاه  سعود  آل  عبدالعزیز  بن  سلمان  ملک 
رئیس  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  درگذشت  سعودی 
جمهور اسبق ایران را به خانواده او تسلیت گفت.سایت 
منتشر  را  سلمان  ملک  تسلیت  نامه  از  تصویری  انتخاب 
کرده است.عربستان سعودی با ایران روابط دیپلماتیک 
ندارد. ملک سلمان این پیام تسلیت را خطاب به خانواده 
هاشمی رفسنجانی ارسال کرده است.هاشمی رفسنجانی 
به داشتن روابط گرم و نزدیک با پادشاه سابق عربستان 

سعودی یعنی ملک عبداهلل شهره بود

كمیته ای پنج نفره 
برای پر كردن خأل 
آیت اهلل هاشمی
برای پر کردن خأل آیت اهلل هاشمی 
جریان  محوری  فرد  یک  رفسنجانی، 
ای  کمیته  تشکیل  پیشنهاد  اصالحات 
این  است.در طرح  داده  را  نفره  پنج 

ابعاد  که  رئیس فرد  افرادی چون  دارد  نیز  دیگری 
دولت اصالحات، حسن خمینی، علی اکبر ناطق نوری، 
نفره  پنج  کمیته  این  تشکیل  برای  عارف  محمدرضا 
پیشنهاد شده اند. این فرد که از طرفداران جدی رئیس 
هر  از  ما  که  کرده  تأکید  خود  طرح  در  است  جمهور 
کسی که حمایت کنیم قطعًا پیروز است. همه ما باید با 
قاطعیت پشت سر حسن روحانی برویم و بدنه و گروه ها 
و احزاب اصالح طلب هم حتمًا خواهند آمد و این موج 
توسط  افراد  این  پذیرش  از  هنوز  شد.  خواهد  ایجاد 
شورای عالی اصالح طلبان، شورای مشورتی اصالحات و 
شورای هماهنگی جریان اصالحات، خبری منتشر نشده 
برای  نقش محوری  با  نفر  پنج  از آن  برخی  است.حتی 

ناطق نوری و عارف مخالفت جدی داشته و دارند.

حجت االسالم محمد اشرفی اصفهانی:
مشورت هاشمی با رهبری

حجت االسالم محمد اشرفی اصفهانی فرزند شهید محراب 
آیت اهلل اشرفی اصفهانی گفت:» مقام معظم رهبری در 
هاشمی  آیت اهلل  با  خارجی  و  داخلی  مهم  مسائل  تمام 
سیاستگذاری های  تمام  در  ایشان  و  می کردند  مشورت 
خاطر  به  بنده  می کردند.  ایفا  مهمی  نقش  کشور  کالن 
سفر  به  داشتند  قصد  هاشمی  آیت اهلل  بار  یک  که  دارم 
بروند. با این وجود مقام معظم رهبری از ایشان خواسته 
بودند که برای مشورت درباره یک مسأله مهم با رهبری 
دیدار کنند که آیت اهلل هاشمی سفر خود را لغو کرده و 
برای مشورت خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند.«

                                همه جناح ها
 به هاشمی بد كردند

مراسم  در  باهنر  مهندس 
آیت اهلل  گرامی داشت 
به  که  رفسنجانی  هاشمی 
از  حمایت  انجمن  همت 
و  کرمان  استان  توسعه 
تهران در ساختمان روزنامه اطالعات  مقیم  کرمانی های 
کرد:  اظهار  فجر  دهه  ایام  گرامی داشت  با  شد،  برگزار 
اگر امام خمینی را فرمانده انقالب بدانید، هاشمی رئیس 
ستاد فرماندهی بود. از آغاز نهضت در کنار امام بود و 
که  گفتند  امام خمینی  به  زمانی  می برد.  پیش  را  کشور 
سربازان  فرمودند  ایشان  و  هستند  کجا  شما  سربازان 
باهنر،  شهید  مثل  بزرگوارانی  هستند،  گهواره ها  در  من 
برقعی بخش آموزش و پرورش  بهشتی، مفتح و مرحوم 
اسالمی  جامعه  دبیر  گرفتند.  عهده  بر  را  انقالب  نسل 
مهندسین گفت که همه جناح های سیاسی چه آن هایی 
که هاشمی را عالیجناب سرخپوش می دانستد و چه آن 
به  خواندند  می  قطعنامه  پذیرش  مقصر  را  او  که  هایی 
گفت  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیر  کردند  بد  هاشمی 
هاشمی  که  هایی  آن  چه  سیاسی  های  جناح  همه  که 
را  عالیجناب سرخپوش می دانستد و چه آن هایی که 
او را مقصر پذیرش قطعنامه می خواندند به هاشمی بد 
کردند. باهنر در مراسم گرامی داشت آیت اهلل هاشمی 
استان  توسعه  از  انجمن حمایت  به همت  رفسنجانی که 
کرمان و کرمانی های مقیم تهران در ساختمان روزنامه 
فجر  دهه  ایام  داشت  گرامی  با  شد،  برگزار  اطالعات 
اظهار کرد: این اولین فجری است که عزیز از دست رفته 
ما در بین ما حضور ندارند. هاشمی تاریخ گویای نهضت 
حضرت امام خمینی، تاریخ پیروزی انقالب، تاریخ بعد از 
انقالب تا امروز و فرداها بوده و هست.  وی ادامه داد: 
نام هاشمی از فعالیت ها و پیشرفت ها جدا شدنی نیست 
و بعد از رحلتش گوشه های پنهان شخصیتی اش نمایان 
شده است. خیلی از محرمانه ها و نا شنیده ها هست که 
شاید امروز و فردا مهلت بازگویی اش نباشد. و قبل از آن 
بعضی ها حدس و گمان هم نمی بردند که ایشان چنین 
فردی با چنین زوایای شخصیتی باشند. این فعال سیاسی 
یادآورد شد: اگر امام خمینی را فرمانده انقالب بدانید، 
هاشمی رئیس ستاد فرماندهی بود. از آغاز نهضت در کنار 
امام بود و کشور را پیش می برد. زمانی به امام خمینی 
فرمودند  ایشان  و  هستند  کجا  شما  سربازان  که  گفتند 
سربازان من در گهواره ها هستند، بزرگوارانی مثل شهید 
آموزش  بخش  ای  برقه  مرحوم  و  مفتح  بهشتی،  باهنر، 
افزود:  وی  گرفتند.  عهده  بر  را  انقالب  نسل  پرورش  و 

دیگرانی مثل آیت اهلل هاشمی و آیت اهلل خامنه ای 
نیز ماموریت افشاگری رژیم ستمگری را بر عهده گرفته و 
تبیین می کردند. دیدیم که آیت اهلل  انقالب را  نهضت 
هاشمی به نحو احسن شورای انقالب را اداره کردند. این 
نماینده سابق مجلس تصریح کرد: بعد از انقالب هم آیت 
اهلل هاشمی ماموریت های بسیاری را بر عهده گرفتند و 
زمانی که  هایشان خوش درخشیدند.  مسئولیت  در همه 
مجلس شورای اسالمی تاسیس و افتتاح شد بزرگانی چون 
آیت اهلل خامنه ای ، چمران، باهنر و رجایی به اتفاق نظر 
رسیدند که هاشمی کسی است که می تواند امور مجلس 
حساس  دقیق،  انتخاب  ها  آن  کند.  اداره  خوبی  به  را 
مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیر  دادند.  انجام  درستی  و 
جانشینی  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  شد:  یادآورد 
فرمانده کل قوا را پس از عزل جانشین سابق در حالی 
داشتند.  دست  در  هم  را  مجلس  ریاست  که  پذیرفتند 
خدمات ایشان چه در جبهه و چه در امور داخلی کشور 
غیرقابل انکار است. وی با بیان اینکه »آیت اهلل« مورد بی 
مهری و بدعهدی جناح های مختلف سیاسی قرار گرفت، 
گفت: هاشمی رفسنجانی همواره مورد بی مهری هایی از 
سوی جناح های مختلف سیاسی قرار می گرفته است. به 
تازگی ما داستان پذیرش قطع نامه را شنیدیم که ایشان 
چه ایثار و از خود گذشتگی ای کردند و چه پیشنهادی 
به حضرت امام خمینی دادند اما تا پیش از روشن شدن 
این موضوع همواره می گفتند که او قطع نامه را تحمیل 
کرده و امام را مجبور به نوشیدن جام زهر کرده است. 
بسیار مسائل از این دست که امروز توان افشا شدن ندارد.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به خطبه های هاشمی 
رفسنجانی در نمازجمعه های تهران یادآور شد همه دنیا 
تمرکز می  بر روی خطبه های هاشمی  زمان جنگ  در 
کردند تا بتوانند آینده جنگ را پیش بینی کنند. زمانی که 
شرایط ایران در جنگ خوب نبود، هاشمی چنان روحیه 
بگیرند.  تا دیگران هم روحیه  نشان می داد  از خود  ای 
وی افزود: ایشان حدود 20 سال روز قدس، خطیب نماز 
جمعه بودند و هر سال یک حرفی جدیدی برای گفتن 
داشتند.  ها  صهیونیست  برای  هم  جدید  تهدید  یک  و 
گفت:  تازگی  به  صیهونیست  های  مقام  از  یکی  حتی 
یکی از دشمن ترین دشمن های صهیونیست فوت کرده 
است. این نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از این 
سخنرانی تصریح کرد: پس از دوران جنگ 1000 میلیارد 
دالر خسارت برای ایران اعالم شد. مسئولیت سازندگی 
میلیارد دالر در جنگ خسارت دیده،  کشوری که هزار 
بر عهده هاشمی قرار گرفت که انصافا هم خوب و خوش 

درخشید. 
وی مجددا در ارتباط با نامالیماتی که به هاشمی می شد، 
گفت: نامهربانی هایی دربار ه ایشان رخ داد. جناح های 
سرخ  جناب  عالی  را  هاشمی  که  هایی  آن  چه  مختلف 
پوش و مسئول قتل های زنجیره ای می دانستند و چه آن 
هایی که او را مقصر قبول قطعنامه جنگ می خواندند، 
این سخنرانی  از  بد کردند. وی در بخش دیگری  او  به 
با اشاره به ارتباط نزدیک آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با 
مقام معظم رهبری اظهار کرد: خود آقای هاشمی تعریف 
چند  ایشان  جمهوری  ریاست  زمان  در  که  کردند  می 
مورد اختالف نظر با رهبری داشتند. چند جلسه ای هم 
صحبت کرده بودند و هیچ کدام قانع نشده بودند. ایشان 
به رهبری گفتند که شما رهبری و رهرو هستم در نهایت 
هرچه شما بگویید همان کار را می کنیم. دبیر کل جامعه 
اسالمی مهندسین تاکید کرد که جانشینی برای هاشمی سراغ 
ندارم.وی افزود: البته انقالب ما انقالب ریزش ها ورویش هاست 
امیدواریم نیروهای دلسوز انقالب و سربازانی که برای این انقالب 

فداکاری می کنند، فضا را برای رویش ها مهیا سازند.
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مهندس محمد هاشمی:

به سخنان تفرقه آمیز گوش فرا ندهید

مهندس محمد هاشمی در خصوص 
شایعاتی درخصوص مرگ آیت اهلل 
ناآگاه  عده  یک  گفت:  هاشمی 
با  دارند  قصد  عده ای  و  هستند 
انتشار این مطالب تفرقه و نفاق در جامعه به وجود آورند 
این هستند  به دنبال  ایجاد کنند. عده ای مدام  و تشنج 
که آرامش در جامعه نباشد و تفرقه و بداخالقی به وجود 
جایی  از  نیز  برخی  و  هستند  جاهل  هم  عده ای  و  آید 
است  همان  ایشان  درگذشت  واقعیِت  می شوند.  تغذیه 

که گفته شد.
 ایشان ترور نشده، در سن 82 سالگی به استخر رفته اند و 
پزشکان هم می گویند که در هوای آلوده نباید به استخر 
رفت و این یک فاکتور پزشکی است اما ایشان رفته اند 
و ایست قلبی کرده اند. بسیاری از دوستانم را می شناسم 
که ایست قلبی به صورت یک باره برایشان اتفاق افتاده 
است و این موضوع، خاِص آقای هاشمی نبود. در وقوع 
این  نمی دانیم  دقیقا  اما  نداریم؛  قلبی هیچ شکی  ایست 
می گویند  پزشکان  است.  داده  رخ  ساعتی  چه  اتفاق 
آن  به  می توان  قلبی  ایست  از  پس  دقیقه  تا هشت  تنها 
اتفاق  این  که  زمانی  از  می شود  معلوم  کرد.  رسیدگی 
افتاده تا زمانی که به بیمارستان رسیده اند بیش از هشت 
ضرب المثلی  ما  حال  هر  به  است.  کشیده  طول  دقیقه 
اما در  داریم که می گوید در دروازه را می توان بست 

دهان مردم را نه.

انتشار اثر دیگری از آیت اهلل هاشمی:

كتاب رمزهای عاشورا
ا

موسسه بوستان کتاب، در آستانه 
اهلل  آیت  ارتحال  روز  چهلمین 
جدیدترین  رفسنجانی،  هاشمی 
و آخرین اثر ایشان، به کوشش 
نام  با  و  اهوازی  عبدالرزاق 
اربعین  تا  عاشورا«  »رمزهای 

ایشان چاپ و منتشر می کند.
بوستان  موسسه  عمومی  روابط  مسئول  محدثی  مهدی 
ایشان،  درگذشت  از  پیش  که  اثر  این  افزود:  کتاب 
کتاب  بوستان  به  چاپ  برای  شاگردان،  از  یکی  توسط 
سپرده شده بود، چکیده ای از مباحث عاشورایی است 
که به رمزگشایی حوادث عاشورا می پردازد و از میان 
سخنان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، به ویژه خطبه های 
براساس  آن،  مطالب  و  آمده  فراهم  ایشان،  جمعه  نماز 
است.  شده  سازی  مستند  تاریخی،  مهم  منابع  و  مصادر 
وی در ادامه تصریح کرد: قیام امام حسین)ع( یکی از 
وجود  عالم  شگفتی های  از  و  تاریخی  مهم  رویدادهای 

است که هر روز، زنده تر و بالنده تر از دیروز است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که پروریده مکتب عاشورایی 
درباره حادثه  فراوانی  مطالعات  است،  امام خمینی)ره( 
عاشورا و ابعاد گوناگون قیام امام حسین)ع( داشته  و از 
الگو  مبارزه و ظلم ستیزی،  پیشوای بزرگ در مسیر  این 
رژیم  با  مبارزه  دوران  در  همواره  ایشان  است.  گرفته 
طاغوت، به تبیین فلسفه قیام امام حسین می پرداختند و 
مقام معظم  تعبیر  به  متحمل زندان و شکنجه هم شدند؛ 
رهبری »بارها این مرد تا مرز شهادت پیش رفته است«. 
این کتاب در قطع رقعی، 160 صفحه و شمارگان 2000 
نسخه به زودی چاپ و منتشر می شود و با قیمت 12000 

تومان در کلیه شعبه های بوستان کتاب در قم، اصفهان،  
تهران و مشهد عرضه می گردد.

            وزیر امور خارجه:

 نظرات راهگشای 
هاشمی 
امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  دکتر 
کشوری  مقام  اولین  کشورمان  خارجه 
حضور  خبرنگاران  درجمع  که  بود 
یافت و گفت: آیت اهلل هاشمی به واقع 
کنار  در  هموار  و  بودند  انقالب  بزرگ  های  استوانه  از 
رهبری به عنوان یاری دلسوز حضور داشتند. وی افزود: 
ایشان  برای ما در سیاست خارجی نظراتی راهگشا بیان 
می کردند و از دست دادن این شخصیت بزرگ همه ما 

را غمگین کرده است.
 

حضوردولتمردان در مراسم وداع

جمهور  رئیس  روحانی  حسن  دکتر  االسالم  حجت   
کشورمان به همراه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور از دقایقی پیش در مراسم وداع با پیکر آیت اهلل 
یافت.  حضور  جماران  حسینیه  در  رفسنجانی  هاشمی 
در  هاشمی  اهلل  آیت  گذشت  در  پی  در  نیز  روحانی 

بیمارستان شهدای تجریش حضور یافته بود.

حجت االسالم منتظری:

 هاشمی، از  اركان نظام 
 

حجت االسالم محمدجعفر منتظری، 
دادستان کل کشور در اولین مراسم 
وداع با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در جمع خبرنگاران گفت: آیت اهلل 
انقالب  موثر  ارکان  از  یکی  هاشمی 
امیدواریم  اند  بوده  انقالب  تداوم  و  انقالب  ایجاد  در 
انشااهلل خداوند عجر و پاداش و جزای خیر را در چنین 
فاطمه  حضرت  بیت  اهل  کریم  به  متعلق  که  روزی 
به  و  کند  عنایت  ممکن  وجه  بهترین  به  است  معصومه 
همه ما توفیق دهد که پاسداشت انقالبی باشیم که چنین 

مردانی در راه آن زحمات بسیار کشیدند.

دکتر نوبخت: 

هاشمی،  دلسوز مردم و انقالب
 
دکتر محمدباقر نوبخت سخنگوی 
مراسم  ساعات  اولین  در  دولت 
گفت:  هاشمی  اهلل  ایت  با  وداع 
فرزندان  از  هاشمی  اهلل  ایت 
انقالب  پشتیبان  و  فهیم  صبور، 
بودند با همین واژگانی که بیانگر شخصیت ممتاز انقالب 
است او هیچگاه از کنار رهبری و انقالب را نه تنها رها 
ایشان  روز  آخرین  تا  پشتوانه  یک  عنوان  به  بلکه  نکرد 
روند.  نمی  از خاطر  و  بودند  نظام  تقویت  با  ارتباط  در 
نظارت  در کمیسیون  بنده  شنبه  روز  داد:  ادامه  نوبخت 
مجمع خدمت ایشان شرفیاب شدم و جلسه تشکیل شد و 
شاهد بودم که با چه دقتی راجع مورد به مورد مصوبه 

و  اساسی  قانون   110 اصل  به  توجه  با  که  مجلس 
نظارتی مقام معظم رهبری بود باید جایگاه نظارتی را به 
شورای نگهبان اعالم می کردند و با چه دقت و ظرافتی 
انهایی را که فکر  تمام مصوبات را تحلیل می کردند و 
می کردند موجب توطئه کشور نشود به خوبی تفکیک 
می کردند و به شورای نگهبان اعالم می کردند و آنهایی 
دادند.  می  قرار  حمایت  مورد  بود  توسعه  نفع  به  که 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  کرد:  اظهار  نوبخت  دکتر 
همه وجودشان مردم و انقالب بود و بدون تردید نظام 
و  دولت  داد  از دست  را  اصلی خود  ستونهای  از  یکی 
ملت پشتیبان و رهبری معظم انقالب یکی از یاران باوفا 
و صدیق خود را از دست دادند. سخنگوی دولت اظهار 
شهید  که  فرمودند:  امام  حضرت  که  همانطور  اما  کرد: 
باهنر و رجایی رفتند حضرت امام فرمود: خدا هست و 
ما به همین اعتماد و اتکا که خداست و حامی انقالب و 

مردم است بر این مصیبت صبر می کنیم.
 

رییس سازمان انرژی اتمی:
هاشمی،  وفادار به عهدها

 
رئیس  صالحی  اکبر  علی  دکتر  
در  کشور  اتمی  انرژی  سازمان 
اولین مراسم وداع آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی در حسینیه جماران گفت: 
رهبری  و  ملت  به  را  بزرگوار  شخصیت  این  ارتحال 
کرد:  اظهار  صالحی  دکتر  گوییم.  می  تسلیت  انقالب 
جمله  از  که  بودند  قرآن  از  معنا  این  مصداق  ایشان 
بود  بسته  خدا  با  که  عهدی  و  وعده  به  که  بود  کسانی 
وفا کرد. صالحی افزود: ایشان از استوانه های نظام بود 
برای  آن  از  پس  و  آن  تحقق  برای  انقالب  از  قبل  که 
صیانت از انقالب و نظام تالش فراوان کردند. آیت اهلل 
به  و  بود  رهبری  و  صدیق  یاران  از  رفسنجانی  هاشمی 
قول سعدی مرد نکونام نمیرد هرگز/مرده آن است که 

نامش به نکویی نبرند.
 

دکتر جهانگیری: 

فقدان پشتوانه شجاع دولت

معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
اول رئیس جمهور در حاشیه اولین 
روز مراسم وداع آیت اهلل هاشمی 
خبرنگاران  جمع  در  رفسنجانی 
گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
یکی از استوانه های نظام جمهوری اسالمی بودند. وی 
گفت: ایشان در مقاطع حساسی که نیاز به نقش آفرینی 
در کشورمان احساس می شد حضور فعال و چشمگیری 
داشت. آیت اهلل هاشمی که در روزهای قبل از انقالب 
و در روزهای سخت و شکنجه به انقالب و آرمانهای آن 
امام  کنار  در  نیز  انقالب  پیروزی  از  بعد  و  بودند  پایبند 
)ره( قرار داشتند. جهانگیری ادامه داد: آیت اهلل هاشمی 
در  خصوصًا  سخت  مقاطع  همه  در  نیز  انقالب  از  بعد 
روزهای نخست پیروزی انقالب در سال 60 در مقاطعی 
روبرو  تیر   6 و  تیر   7 مانند  سخت  بحرانهای  با  نظام  که 
از  کشور  تا  کرد  امام کمک  به  که  بود  بود کسی  شده 
بحران عبور کند. وی خاطرنشان کرد: کمک آیت اهلل 
زبانزد  فرماندهی جنگ  و در  هاشمی در دوران جنگ 
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بوده و وی بعد از ارتحال امام خمینی نیز در کنار 
مقام معظم رهبری به عنوان یار دیرین و حقیقی ایشان 
اهلل  آیت  گفت:  وی  اند.  کرده  کمک  را  انقالب  رهبر 
نظام رهبری  برای  پشتوانه محکمی  و  تکیه گاه  هاشمی 
انقالب و مسئوالن بودند و دولت امروز احساس می کند 
که پشتوانه شجاع و بزرگ خود را از دست داده است. 
امیدواریم که روح وی با ائمه اطهار و شهدا همراه باشد.

 

 مهندس یاسر هاشمی: 

گمانه برای مدفن آیت اهلل

بین  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی 
حضرت  حرم  در  پدرم  پیکر  دفن 
خمینی  امام  حرم  و  )س(  معصومه 
دارد،  وجود  نظر  اختالف  )ره( 
تصریح کرد: پدرم در جایی گفته بود در قم دفن شود 
و در جایی گفته شده بود که وی وفادار به امام است 
و برای ما تصمیم گیری سخت شده که  بعد از مطالعه 
نامه پدر و تصمیم گیری اعضای خانواده  دقیق وصیت 
محل  قطعی  به صورت  امروز   12 ساعت  در  بزرگان   و 
یاسر هاشمی  اعالم خواهد شد.  دفن آیت اهلل هاشمی 
همچنین اظهارداشت: از وفاداری و محبت های مردم 
که شاهد صحنه های عجیبی هستیم و از این بابت تشکر 
می کنیم و محبت ها و دعاهای مردم را فراموش نمی 
کنیم که بدرقه راه پدرم در آخرت است و پدرم دغدغه 
مردم داشت و حضور مردم امروز تسلی ما و برای وی 

شفاعت است.

وزیر ارشاد: 

هاشمی
 برخوردار  از جامعیت 

 
در  ارشاد  وزیر  امیری  صالحی  دکتر 
هاشمی  اهلل  آیت  از  وداع  مراسم 
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در 
به  را  هاشمی  اهلل  آیت  درگذشت 
گویم  می  تسلیت  انقالب  معظم  رهبر  و  ایران  ملت 
از  را  انقالبی  ایران شخصیت بزرگ و پدر  گفت: ملت 
همه  که  است  شخصیتی  سوگ  در  ایران  دادند  دست 
امروز همه  بود  انقالب  و  را در خدمت ملت  عمر خود 
ملت عزادار هستند چیزی که امروز در این سرزمین به 
عنوان امنیت شرافت انسجام و وفاق ملت ایران وجود 
هاشمی  اهلل  آیت  همچون  شخصیتهایی  مدیون  دارد 
است. وزیر ارشاد ادامه داد: از ابتدای انقالب خارج از 
جناح بندیهای سیاسی ایت اهلل هاشمی مسیر اعتدال را 
به  مجلس  به  اعتماد  رای  از  بعد  اخیرا  اند.  گرفته  پیش 
ایشان مراجعه داشتم و ایشان به من فرمودند خوشحالم 
دنبال  را  اعتدال  مسیر  داشتند  توصیه  و  انتخاب  این  از 
امیری  صالحی  دکتر  است.  کشور  نجات  راه  که  کنید 
اضافه کرد: اعتدال یعنی درک درد مردم اعتدال یعنی 
آیت  بداریم.  پاس  را  انقالب  و  نظام  ارزشهای  ما  اینکه 
از  که  بودند  بزرگی  شخصیت  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
مرزهای  از  دفاع  در  و  بودند.  برخوردار  جامعیت الزم 
آیت  گفت:  وی  نشدند.  تشکیک  دچار  اسالمی  انقالب 
بدیل  بی  نقش  ایشان  امثال  شخصیتهای  و  هاشمی  اهلل 

انقالب داشتند امروز اگر جامعه ما  در تداوم و استمرار 
الزم  امنیت  از  ایران  خاورمیانه  منطقه  در  و  است  امن 
برخوردار است مدیون زحمات و خدمات این بزرگان 
است. وی ضمن گرامیداشت یاد شهدا و بزرگان انقالب 
گفت: از ویژگیهای ایت اهلل هاشمی این بود که ایشان 

طریق اعتدال عقالنیت و میانه روی را پیمودند.

 معاون پارلمانی رئیس جمهور

هاشمی، روانشناسی روشن ضمیر 
 
رئیس  پارلمانی  معاون  امیری  دکتر 
جمهور در اولین روز از مراسم وداع با 
ایت اهلل هاشمی در حاشیه این مراسم 
اهلل  آیت  گفت:  خبرنگاران  جمع  در 
روانشناس  و  ضمیر  روشن  عالم  یک  رفسنجانی  هاشمی 
بود. وی اظهار کرد: در هر مقطعی از تاریخ انقالب چه 
قبل از پیروزی انقالب و چه بعد از آن در زمان جنگ 
تاثیرگذار  شخصیتهای  از  هاشمی  اهلل  آیت  تحمیلی 
بود  زمان  اقتضای  آنچه  مختلف  مقاطع  در  وی  بودند. 

احساس تکلیف می کرد و به صحنه وارد می شد.
 

حجت االسالم ابوترابی فرد: 
هاشمی،  دارنده سعه صدر 
 
حجت االسالم ابوترابی فرد، نماینده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  سابق 
آیت  وداع  مراسم  اولین  حاشیه 
جمع  در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
سعه  از  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  گفت:  خبرنگاران 
باعث شد  استثنایی برخوردار بود این شرح صدر  صدر 
در  ارزشمند خویش  عمر  پایان  تا  انقالب  رهبر  تعبیر  به 
کنار ارزشهای انقالب بایستد و در فراز و نشیبها و سختیها 
از اراده و محبت ایشان ذره ای کاسته نشد. نماینده سابق 
مجلس اظهار کرد: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در تمام 
دوران از دلبستگی با نظام و رهبری معظم انقالب لحظه 
ایمان  و  عقالنیت  با  را  او  راه  امیدواریم  و  نکاست  ای 

تداوم ببخشیم.

دکتر محمد رضا خاتمی:
 فقدان محسوس هاشمی

 
دکتر محمدرضا خاتمی، فعال سیاسی با 
حضور در حسینه جماران در خصوص 
در گذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
گفت: با در گذشت ایشان کمبود و فقدان وجودشان به 
به  که  افرادی  الخصوص  شد،  خواهد  احساس  وضوح 
ایشان نزدیکتر بودند و با ایشان همفکر بودند این اتفاق 
به خانواده  انشااهلل که خداوند  و  قابل تحمل است  غیر 
را  ایشان  کمبود  و  دهد  صبر  هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم 
به نحوی جبران کند. وی بیان داشت: مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی برای بنده انسان خیلی بزرگی بودند. 
زمانی که من در دوران جوانی بودم ایشان مسئولیتهای 

بزرگ و خطیری را بر 

عهده داشتند اما وقتی با ایشان برخوردی داشتیم ایشان 
رفتاری خوب و توام با مهربانی داشتند و در برابر کسانی 
که حتی از نظر جایگاه سیاسی و اجتماعی از ایشان پایین 
بسیار خوب داشتند و خود را همانند  بودند رفتاری  تر 

آنها می دانستند.

حجت االسالم اکرمی: 
هاشمی،  مسئولیت پذیر و دلسوز

ریاست  نهاد  فرهنگی  شورای  رییس  سیدرضااکرمی، 
حسنیه  در  حضور  با  جمهوری 
آیت  مرحوم  وصف  در  جماران 
اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان 
خطبه  با  را  جمعه  نماز  سال  هجده 
هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم  میکردند.  هدایت  هایشان 
و  نظام  در  مسئولیتی  هر  برای  را  هایش  شانه  همیشه 
نهضت اسالمی چه در زندان که با شکنجه های زیادی 
همراه بود و چه در داخل و خارج از کشور سپر قرار می 
داد. وی اظهار داشت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
تمامی دوران عمر پر برکتش به انقالب و اسالم خدمت 
کرد و چه زمانی که جانشین فرماندهی کل قوا، ریاست 
جمهوری، رییس مجلس شورای اسالمی و ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت فردی مسئولیت 
که  همانگونه  داشت:  بیان  اکرمی  بود.  دلسوز  و  پذیر 
انقالب دو چیز را الزم دارد  شهید بهشتی فرمود تداوم 
اهلل  آیت  خوردن،  دل  خون  دوم  و  خون  دادن  یکی 
هاشمی همواره خون دل انقالب و نظام را می خوردند 

و با همین خون دل دعوت القااهلل را لبیک گفتند.
 

سرلشکر باقری:
 هاشمی،  یار رهبری

 
 سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 
حاشیه مراسم وداع با ایت اهلل هاشمی 
که  مقدس  دفاع  دوران  در  گفت: 
کل  فرماندهی  هاشمی  اهلل  آیت 
قوا را بر عهده داشتند در سال 62 تا پایان دفاع مقدس 
داریم.  خاطراتی  دوران  ان  از  و  بودیم  ایشان  خدمت 
با شجاعت تمام علی  وی اظهار کرد: آیت اهلل هاشمی 
ایشان را منع می کردند که از  امام  اینکه حضرت  رغم 
خطوط  نزدیکی  و  قرارگاهها  تا  اما  نیایند  جلوتر  اهواز 
الزم  شناسایی  و  اگاهی  و  اطالع  با  و  امدند  می  مقدم 
بهتر پیش  اینکه عملیاتها  تا  تدابیری را ابالغ می کردند 
برود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ایشان توجه 
خاصی به پیشبرد دفاع مقدس داشتند و پس از آن نقش 
نقش  و  اسالمی داشته  نظام جمهوری  تثبیت  اساسی در 
کشور  مختلف  مراحل  و  کشور  سازندگی  در  اساسی 
داشتند.  سرلشکر باقری اظهار کرد: از مهمترین ویژگیها 
و خصائص دائمی آیت اهلل هاشمی این بود یاور و تایید 
کننده رهبر معظم انقالب بودند و این عالقه طرفینی تا 
آخر ادامه داشت و ما ایشان را به عنوان یار رهبری می 

شناسیم.
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 دکتر والیتی
 هاشمی، بی جایگزین

مرکز  رئیس  والیتی،  اکبر  علی  دکتر  
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  تحقیقات 
در حاشیه مراسم وداع از پیکر آیت اهلل 
آیت  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  رفسنجانی  هاشمی 
هر  و  مختلف  مقاطع  تمام  در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
رسیدن  ثمر  به  از  جلوگیری  برای  بود  نیاز  که  جایی 
توطئه دشمنان در صحنه بودند و تا زمانی که امام در 
بعد  و  داشتند  حضور  ایشان  کنار  در  بودند  حیات  قید 
مشاور  بودند.  رهبری  معظم  مقام  کنار  در  همواره  نیز 
رهبرانقالب در امور بین الملل اظهار کرد: فقدان وی 
بگوییم وی هیچ  باید  بسیار عظیم است که  یک فقدان 

جایگزینی ندارند.
 

حجت االسالم سیدهادی خامنه ای: 

هاشمی،  امیركبیر انقالب
 

حجت االسالم هادی خامنه ای، دبیر 
در  امام  خط  نیروهای  مجمع  کل 
حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
امتیازات  اهلل هاشمی  آیت  در جمع خبرنگاران گفت: 
این  شد.  برجسته شدن وی  موجب  که  داشتند  زیادی 
همراهی  و  مبارزه  در  زیادی  سابقه  بزرگوار  شخصیت 
به وی داشتند.  اعتماد ویژه  )ره(  امام  و  امام داشتند  با 
از  هاشمی  اهلل  آیت  کرد:  اظهار  سیاسی  فعال  این 
خودگذشتگی  از  و  شجاعت  و  مدیریت  و  اندیشه  علم 
پیدا  کسی  کمتر  در  ویژگیها  این  که  بودند  برخوردار 
خودگذشتگی  از  وی  ویژگیهای  بارزترین  شود.  می 
اهلل  آیت  نسبت  مورد  در  وی  است.  انقالب  به  تعهد  و 
و  بود  اعتدال  امام خط  اعتدال گفت: خط  با  هاشمی 
هاشمی رفسنجانی خط امام را ادامه می داد و خط امام 
خط اعتدال است و کسانی که فکر می کنند که انقالب 
تندروی است اشتباه می کنند. حجت االسالم خامنه ای 
در مورد نسبت هاشمی با اصالحات اظهار کرد: هاشمی 
با اصالحات همکاری می کرد و با آن موافقت میکرد. 
هاشمی  توان  می  که  دارد  بسیطی  مفهوم  اصالحات 
اما  دانست.  انقالبی  و  اصالح طلب  را مصلح  رفسنجانی 
به نظر من بهترین عنوان در مورد ایشان امیرکبیر انقالب 

است.

دکتر مطهری: 
هاشمی، محبوب دل 
ها

رئیس  نایب  مطهری،  علی  دکتر 
حاشیه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  پیکر  با  وداع  مراسم 
اهلل  آیت  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  جماران  حسینیه 
بودند  انقالب  اصلی  ارکان  از  یکی  رفسنجانی  هاشمی 
که نقش اساسی در قبل و بعد از پیروزی انقالب داشتند. 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  اظهار کرد:  مطهری  دکتر 
بودند.  بهشتی  شهید  و  مطهری  شهید  امام  نزدیک  یار 
سالهای  این  در  کرد:  خاطرنشان  تهران  مردم  نماینده 
ایشان  ولی  نشد  برخورد  با وی  مقدار خوب  اخیر یک 
مصلحت  که  آنجایی  و  داد  می  انجام  را  خود  وظیفه 
اینکه  انجام می داد. علی رغم  را  بود کار خود  جامعه 
مورد تهمتها واقع می شد اما از محبوبیتش کاسته نشد.  

وی کسی بود که خالصانه برای خدا کار می کرد. وی 
در پاسخ به این سوال که درست است که پس از رفتن 
رسد  می  پایان  به  سیاسی  دعواهای  رفسنجانی  هاشمی 

گفت: انشااهلل تمام شود.

دکتر عارف: 
هاشمی، صبور و حاضر در صحنه

نماینده  عارف  محمدرضا  دکتر   
مردم تهران در حاشیه مراسم وداع 
با پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یکی از یاران انقالب 
بود و درگذشت وی را به مقام معظم رهبری و خانواده 
بزرگ ایشان و ملت ایران تسلیت عرض می کنم. وی 
گفت: آیت اهلل هاشمی همواره در لحظه های سخت 
و بحرانی حضور داشت و با سعه صدر و بعد از انقالب 
نیز در همه صحنه  انقالب  از  بعد  امام بودند و  در کنار 
اصلی  یاور  و  داشتند  تاثیرگذار  و  کلیدی  حضور  ها 
سوال  این  به  پاسخ  در  بودند. وی  رهبری  معظم  مقام 
بود  آیا آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پدر اصالحات  که 
بود آیت  از اصالحات  فراتر  یا خیر گفت: جایگاه وی 
بودند  ایران  جوانان  و  کشور  معنوی  پدر  هاشمی  اهلل 
و همیشه تالششان این بود که فراتر از جناحین حرکت 

کنند.
 

وکیل خانواده هاشمی: 
 منافع اسالم، ارجح به همه چیز

 
هاشمی  خانواده  وکیل  علیزاده، 
مراسم  حاشیه  در  رفسنجانی 
هاشمی  اهلل  آیت  پیکر  با  وداع 
اهلل  آیت  گفت:  رفسنجانی 
به  را  اسالم  منافع  و  کرد  صبر  چیز  همه  مقابل  هاشمی 
همه چیز ترجیح داد. وی گفت: آیت اهلل هاشمی در 
برابر همه ظلم هایی که شد تحمل کرد. وکیل خانواده 
هاشمی درباره وصیت نامه آیت اهلل هاشمی گفت: بهتر 

است خانواده ایشان در این باره صحبت کنند.
 

رئیس دیوان عدالت اداری: 
هاشمی،  پشتیبان جدی انقالب

 
کاظم  محمد  االسالم  حجت 
عدالت  دیوان  رئیس  بهرامی، 
مراسم وداع  اداری در حاشیه 
هاشمی  اهلل  آیت  پیکر  با 
رفسنجانی در جمع خبرنگاران 
زیادی  بارز  هاشمی خصوصیات  اهلل  آیت  گفت: 
از  ای  نمونه  جدیت  و  حوصله  صبر،  داشتند؛ 
رفسنجانی  هاشمی  داد:  ادامه  وی  آنهاست.  
پشتیبان جدی انقالب بیش از 50 سال بوده است 
همچنین ایشان در جنگ یک مبارز خستگی ناپذیر 
و در انقالب و مقابله با دشمنان پیشگام بوده اند. 
اهلل  آیت  نقش  مورد  در  بهرامی  االسالم  حجت 
نقش  ایشان  گفت:  انقالب  در  رفسنجانی  هاشمی 
بزرگی در انقالب داشتند و جزو افراد باسابقه در 

انقالب بودند.

قاضی سراج: 

هاشمی، ستون انقالب

سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور 
در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی در مورد سیر 
مبارزاتی ایشان گفت: آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی یکی از ستونهای انقالب بود و نقش 
اساسی در پیروزی و تداوم انقالب داشت. وی اظهار 
کرد: ما شنبه جلسه تشخیص مصلحت نظام داشتیم و 
تا ساعت 12 ظهر این جلسه ادامه داشت در آن جلسه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نظرات خود را درباره 
برنامه ششم ارائه کردند.

 

حجت االسالم قاضی عسگر: 
پیام رهبر،  نشانه 
عظمت شخصیت هاشمی 

 
قاضی  سیدعلی  االسالم  حجت 
امور  فقیه در  نماینده ولی  عسگر، 
حج و زیارت با حضور در حسینیه 
پیکر  با  وداع  برای  جماران 
رفسنجانی گفت: شخصیت آیت اهلل  آیت اهلل هاشمی 
هاشمی رفسنجانی یک شخصیت جامع و تاثیرگذار در 
پیروزی انقالب و تداوم آن بود. نماینده ولی فقیه در 
از  قبل  در  که  کسانی  داشت:  بیان  زیارت  و  امور حج 
پیروزی انقالب با ایشان آشنا بودند می دانند که ایشان 
توانستند به خوبی در انسجام بخشی به جبهه طرفداران 
انقالب و انقالبیون نقش اساسی ایفا کند و پشتوانه فکری 
موثری در انقالب بودند و در کنار شهید بهشتی و باهنر 
موسوی  مرحوم  و  مطهری  آیت اهلل  شهید  همچنین  و 
اردبیلی یک جبهه فرهنگی را برای روشن کردن افکار 
عمومی ایجاد کردند.وی تصریح کرد: شکنجه هایی که 
به ایشان در ساواک و زندان ها بارها اعمال شد را همه 
مطلع هستند ولی مهم تر از همه این بود که ایشان بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی یک شخصیت وفادار در کنار 
یار  عنوان  به  نیز  اخیر  سال های  این  در  و  بودند  امام 
یک  عنوان  به  همواره  و  بود  مطرح  رهبری  همراه  و 
شخصیتی که طراح سیستم و نظام بود در برجسته ترین 

نقش های کشور ایفای نقش کرد.
قاضی عسگر اظهار داشت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در شروع انقالب و در فرماندهی جنگ حضور داشت 
روحانی  یک  که  بود  عجیب  مقوله  یک  خود  این  که 
نتیجه  که  کند  فرماندهی  گونه ای  به  را  جنگ  بتواند 
یک  حتی  ندادن  دست  از  دلیل  به  ملت  افتخار  آن 
دوران  در  همچنین  و  باشد  کشور  خاک  از  وجب 
شورای  مجلس  خبرگان،  مجلس  جمهوری  ریاست 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ریاست  و  اسالمی 
سیاست هایی را تدوین کردند که باعث شد ایشان یکی 
در  ولی فقیه  نماینده  باشد.  چهره ها  تاثیرگذارترین  از 
امیدواریم همه قدردان  امور حج و زیارت ادامه داد: 
همراهی  مهم تر  همه  از  باشند.  ایشان  بزرگ  شخصیت 
ایشان با مقام معظم رهبری به عنوان یک یار صادق بود. 
پیام مقام معظم رهبری بهترین نشانه بر عظمت شخصیت 
ایشان بود و امروز مردم شاهد این عظمت برای کشور 

و جامعه خودمان هستند.
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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب

معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
انقالب اسالمی در پیامی ارتحال آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی یار دیرین انقالب و امام 
راحل را تسلیت گفتند. به گزارش گروه 
سیاسی خبرگزاری آنا، مقام معظم رهبری 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  درگذشت 
را  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 

تسلیت گفتند
پیام رهبر انقالب به این شرح است؛

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اّنا هلل و اّنا الیه راجعون

با دریغ و تأسف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران مبارزات 
جناب  اسالمی  جمهوری  عهد  در  متمادی  سالهای  نزدیک  همکار  و  اسالمی،  نهضت 
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی را دریافت کردم. فقدان 
همرزم و همگامی که سابقه ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال 

تمام می رسد، سخت و جانکاه است. چه دشواریها و تنگناها که در این دهها سال بر ما 
گذشت و چه همفکریها و همدلیها که در برهه های زیادی ما را با یکدیگر در راهی مشترک 

به تالش و تحمل و خطرپذیری کشانید. 
هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سال ها، تکیه گاه مطمئنی برای همه ی کسانی 
که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار می آید. اختالف نظرها و اجتهادهای 
متفاوت در برهه هائی از این دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن 
در بین الحرمین کربالی معّلی بود به کلی بگسلد و وسوسه ی خناسانی که در سال های 
اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های نظری بودند، نتوانست در 

محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.
او نمونه ی کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پر 
خطر و پر افتخار بود. سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این 
همه و آن گاه مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان و غیره، برگ های درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی 

است. 
با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و 
چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم. 
اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه ی الهی با پرونده ای مشحون از تالش و فعالیت 
گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه ی ما مسئوالن جمهوری اسالمی است. غفران و 
رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم و به همسر گرامی و فرزندان و 

برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم.
غفراهلل لنا و له
سید علی خامنه ای – 19 دیماه 1395

پیام تسلیت مشترک 
 امام جمعه و استاندار

نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه 
کرمان و استاندار 
کرمان طی پیامی 
مشترک ارتحال 

حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.
پیام تسلیت به شرح زیر است:

ا ِإلَْیِه َراِجعوَن َهـّ َهّا هلِلِهّ َوِإن ِصیَبٌة َقالُواْ ِإن الَهِّذیَن ِإَذا أََصابَْتُهم مُّ
سالم علیکم بما صبرتم

آسمان انقالب اسالمی ایران، امروز داغدار و سیاه پوش 
که  است  والیت مداری  و  استقامت  جنس  از  مردی 
دینی  علوم  فراگرفتن  کنار  در  را  خود  جوانی  دوران 
امام خمینی  یاور  و  یار  و  پرداخت  انقالبی  مبارزات  به 
گونه  انقالبی  نیز  آن  از  پس  و  بود  )رحمت اهلل علیه( 
و  توسعه  مسیر  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  کنار  در 

پیش رفت کشور در سنگرهای مختلف خدمت کرد.
دیار  خلف  فرزند  به عنوان  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
مایه ی  همواره  اسالمی  و  انقالبی  الگوی  و  کریمان 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  پشت گرمی  و  افتخار 
ایران بودند که نامش برای همیشه در تاریخ این نظام و 

کشور باقی خواهد ماند.
نمی توان  جمالت  و  کلمات  قالب  در  بی شک 
و  مدبر  مدیری  مهربان،  پدری  دادن  ازدست  داغ 
بضاعت  در  لیکن  بخشید،  تسال  را  استوار  راست قامتی 
انقالب  معظم  رهبر  محضر  به  را  بزرگ  داغ  این  خود 
اسالمی، مردم ایران اسالمی و خانواده ی محترم ایشان 
تسلیت گفته و برای آن مرحوم، غفران الهی را از درگاه 

ایزد منان مسألت می کنیم.

سیدیحیی جعفری  /  علی رضا رزم حسینی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان  

استاندار کرمان

پیام تسلیت آیت اهلل جوادی آملی

هاشمی  آیت اهلل  رحلت  پی  در  آملی  جوادی  آیت اهلل العظمی 
رفسنجانی پیام تسلیتی منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
انا هلل و انا الیه راجعون

امام  صادق  و  صابر  و  صالح  صحابی  اسالمی،  انقالب  استوانه  ارتحال 
راحل )قدس سره( و امین امت حضرت آیت آهلل هاشمی رفسنجانی 
را به محضر مبارک بقیه اهلل ارواح من سواه فداه، رهبر محترم، ملت 
عرض  تسلیت  محبوب  رحیل  آن  شریف  خاندان  و  ایران  بزرگ 
می نماییم. بهترین ابراز همدردی در این سانحه سنگین ملی و رخداد 
پیام  توان فرسا حفظ نظام اسالمی، تقویت ارکان و حرکت در مدار 
رهبری است. امید آن که رنج مدبرانه و کوشش خالصانه بیش از نیم 
قرن آن عزیز جهت احیای مآثر قرآن کریم و آثار دوده طه و یاسین 
خدای  لقای  برای  خوبی  ره توشه  المصلین(  صلوات  افضل  )علیهم 

سبحان باشد. رحمت اهلل علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا 
19دی 1395
جوادی آملی
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احتمال وجود 
وصیت نامه

 آیت اهلل هاشمی 

در  که  کرد  اعالم  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  وصی 
تشخیص  مجمع  فقید  رییس  دست نوشته های  و  اوراق 
مصلحت نظام متونی پیدا کردیم که می تواند به عنوان 
حال  در  ایشان  که  سیاسی  وصیت نامه  از  بخش هایی 

نگارش آن بودند، تلقی شود.
از  روز  چهلمین  آستانه  در  هاشمی  محسن  مهندس 
آخرین  درباره  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  درگذشت 
کرد:صبح  اظهار  هاشمی  آیت اهلل  مرحوم  با  دیدارش 
شنبه 18 دی، یک روز قبل از رحلت آیت اهلل، آخرین 
بیدار  زود  صبح  معمواًل  دیدم.  را  ایشان  که  بود  باری 
می شوم و آن روز دلم هوای ایشان را کرده بود. حدود 
طبق  هم  ایشان  شدم،  اتاقشان  وارد  هفت ونیم  ساعت 
معمول مشغول دیدن اخبار، روی کامپیوتر اتاق کارشان 
بودند. با هم مشغول صحبت در مورد تخریب های اخیر 
و  پاسخگویی  نحوه  و  دی   9 بهانه  به  خانواده  و  ایشان 
را  ما  مادرم  آزاد شدیم که  دانشگاه  عمرانی  مسائل  بعد 
میز صبحانه  به سر  باهم  و  به صرف صبحانه کرد  دعوت 
رفتیم. وی ادامه داد: مشغول صرف صبحانه که بودیم، 
خواهرم فاطمه، پسرم عماد و برادرم مهدی که از روز 
قبلش به علت حضور در مراسم عقد لیلی، دختر ِبرادرم 
به  باید  و  بود  گرفته  مرخصی  زندان  از  روز  یک  یاسر، 
بازمی گشت، رسیدند و طبق معمول آن روزها،  زندان 
بحث به سمت پیگیری برای به نتیجه رساندن درخواست 
اعاده دادرسی مهدی پیش رفت و عالوه بر آن در مورد 
رفتار ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز سؤاالتی از پدرم 

مطرح شد.
فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی با اشاره به تاکید پدرش بر 
پیگیری پرونده مهدی هاشمی در فضایی به دور از تنش، 
اظهار کرد: حدود ساعت 8 و چهل دقیقه جماران را به 
هم  ایشان  و  کردم  ترک  آزاد  دانشگاه  در  دفترم  قصد 
سرحال و بشاش بودند و در موضوع پاسخ تخریب ها هم 
گفتند که عجله نکنید تا بشود در فضای آرام تری پرونده 
به رخدادهای  اشاره  با  پیگیری کرد. هاشمی  را  مهدی 
عصر دوروز پیش از درگذشت آیت اهلل هاشمی، افزود: 
عصر روز جمعه هم  ایشان خطبه عقد لیلی، دختر یاسر را 

با حضور اقوام نزدیک خواندند و اکثر نزدیکان را دیدند 
و با همه خوش وبش و احوالپرسی کردند. مخصوصًا که 
برای  یک روزه  مرخصی  گرفتن  برای  فاطمه  تالش 
مهدی جهت شرکت در مراسم عقد جواب داد و مهدی 
از زندان تماس گرفت و از من خواست دنبالش بروم. 
من در مسیر، به زندان اوین رفتم و مهدی را برای مراسم 
پدر  و  میهمانان  و  رسیدیم  تأخیر  با  آوردم.  جماران  به 
و خانواده داماد منتظر ماندند تا مهدی و من برسیم، به 
همین دلیل پدرم توانستند ساعتی در محفل خانوادگی 
ببینند.  از نزدیک  باشند و همه را  اقوام حضور داشته  و 
نیز  دیدم  را  ایشان  آخرین بار  برای  که  شنبه  روز  در 
درخواست خانواده آقای موسوی برای مالقات با ایشان 
که  کردم  منتقل  را  موسوی  مهندس  فرزندان  دیدار  و 
تقریبًا  آخر،  هفته  معمول،  برخالف  پذیرفتند،  ایشان 

هرروز، ایشان را دیدم.
یاداشت های  آخرین  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به چه زمانی مربوط است و در آینده  آیت اهلل هاشمی 
به چه نحوی منتشر می شود، گفت: ایشان معمواًل شب ها 
می نوشتند.  را  روز  آن  خاطرات  خواب،  از  قبل  و 
آخرین خاطرات روزنوشت ایشان مربوط به روز قبل از 
رحلت شان یعنی شنبه 18 دی ماه است اما در مورد انتشار 
خاطرات  از  جلد   13 تاکنون  که  بگویم  باید  خاطرات 
روزنوشت ایشان از سال 1360 تا سال 1372 منتشر شده 
است. خاطرات قبل از سال 1360 نیز در قالب مجموعه 
»هاشمی و دوران مبارزه« و »خاطرات سال های 1358 و 

1359« منتشر شده است.
هاشمی ادامه داد: به جز خاطرات سال 1373 که فرایند 
آماده سازی آن زیر نظر آیت اهلل هاشمی تقریبا به اتمام 
از  جلد   22 می رسد،  چاپ  به  به زودی  و  بود  رسیده 
 1395 سال  تا   1374 سال  از  ایشان  روزنوشت  خاطرات 
باقی می ماند که سعی خواهیم کرد با تغییر ساختار دفتر 
سایر  و  خاطرات  انتشار  متولی  که  انقالب  معارف  نشر 
سرعتی  با  را  مجموعه  این  است،  پدرم  آثار  و  تألیفات 
از  جلد  یک  هرسال،  انتشار  از  بیش  یعنی  قبل  از  بیش 
هاشمی  آیت اهلل  ارشد  فرزند  کنیم.  منتشر  خاطرات، 
رئیس  که  دارد  وجود  امکان  این  چقدر  اینکه  درباره 
نظام، وصیت نامه دیگری  تشخیص مصلحت  فقید مجمع 
را به رشته تحریر درآورده باشد که جدید و به روز باشد، 
اظهار کرد: وصیت نامه سال 1379 به صورت دستنویس و 
یک صفحه ای است که قبل از انجام آنژیو توسط ایشان 
ایشان  اینکه  احتمال  و  دارد  شرعی  جنبه  و  شد  تنظیم 
باشد،  داشته  دیگری  نهایی  و  تکمیل شده  وصیت نامه 
ضعیف است و ما هنوز چنین وصیت نامه ای پیدا نکردیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال 

باشد،  سیاسی  وصیت نامه  دارای  »آیت اهلل«  دارد 
گفت: ما در اوراق و دست نوشته های ایشان، متونی پیدا 
وصیت نامه  از  بخش هایی  به عنوان  می تواند  که  کردیم 
سیاسی که ایشان در حال نگارش آن بودند، تلقی شود، 
به طور نمونه زندگینامه خودنوشت ایشان که مربوط به 
صفحاتی  یا  است،  مبارزه  و  نهضت  دوران  تا  تولد  بدو 
قالب  در  هنوز  مجموعه  این  اما  ایشان،  دیدگاه های  از 
یک وصیت نامه منسجم نهایی نشده بود و خانواده پس از 
با انجام  اطمینان از اینکه یاداشت دیگری وجود ندارد 
هماهنگی های الزم سعی خواهد کرد که این مجموعه 

را برای اطالع مردم منتشر کند.
خبر  از  اطالع یافتنش  چگونگی  به  اشاره  با  هاشمی 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  فقید  رئیس  درگذشت 
اظهار کرد: من غروب روز 19 دی ماه در حال بازگشت 
از دانشگاه به منزل بودم که محافظان آیت اهلل هاشمی 
تماس گرفتند و گفتند که حال پدرم نامساعد است و به 
بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده اند. به بیمارستان 
که رسیدم تیم پزشکی در حال انجام عملیات احیا بودند 
و به ایشان شوک می دادند. زمانی که دکتر قاضی زاده 
پزشکانی  سایر  و  زالی  دکتر  طباطبایی،  دکتر  هاشمی، 
نیست، خواستم  امیدی  که حضور داشتند اظهار کردند 
و  نشود  اذیت  بیشتر  ایشان  تا  شود  متوقف  احیا  عملیات 
حسینیه  نزدیک  که  جماران  بیمارستان  به  را  پیکرشان 
مراسم  جهت  حسینیه  و  کردیم  منتقل  است،  جماران 
ایشان  البته  شد.  آماده  هاشمی  آیت اهلل  با  مردم  وداع 

سابقه بیماری خاصی هم نداشتند و در سالمتی بودند.
فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی در پایان با ذکر خاطره ای 
ایام  در  چون  کرد:  اظهار  پدرش،  حیات  دوران  از 
پیروزی انقالب هستیم، به خاطر دارم اولین مأموریتی که 
ایشان به من دادند، در روز 16 بهمن سال 1357 بود که 
من در سن 17 سالگی بودم. از طرف امام، ایشان قرائت 
شده  عهده دار  را  بازرگان  مهندس  نخست وزیری  حکم 
در  هنوز  تلویزیون  رادیو  زمان  آن  در  چون  و  بودند 
اختیار نظام شاهنشاهی بود این مراسم مهم از تلویزیون 
همراه  ایشان  بدستور  نمی شد.  پخش  مستقیم  بصورت 
این  پخش  فنی  مقدمات  کردن  مهیا  حال  در  تیمی،  با 
مراسم توسط فرستنده محلی بودیم که مردم بتوانند تا 
شعاع قابل توجهی از طریق تلویزیون هایشان این مراسم 

را مشاهده کنند. 
آخرین موضوعی هم که ایشان به من واگذار کرد، تهیه 
پاسخ برای تخریب ها و تهمت هایی بود که به مناسبت 9 
دی در صداوسیما و سخنرانی ها علیه ایشان بیان می شد 

و عالوه بر ایشان، انقالب و نظام را هم تخریب می کرد.

تاسیس خانه-موزه
 آیت اهلل هاشمی

 – خانه  تاسیس  از  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  فرزند 
موزه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

مهندس محسن هاشمی با اعالم این خبر اظهار کرد: با 
تصویب هیئت وزیران، محل سکونت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی به خانه – موزه تبدیل می شود تا مردم بتوانند 

از نزدیک واقعیت زندگی ایشان را ببینند.

رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل  سکونت  محل  افزود:  وی 
خمینی)ره(،  امام  دستور  به  که  بود  دولت  به  متعلق 
مجاورت حسینیه  پدرم در سال 1358 در  ترور  از  پس 
سکونت  محل  به  ایشان  امنیت  حفظ  جهت  جماران 
آیت اهلل هاشمی اختصاص یافت و اجاره آن به دولت 

پرداخت می شد.
از  پس  داد:  ادامه  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  وصی 
این محل قرار  با تصویب هیئت وزیران،  رحلت پدرم 
است به خانه - موزه تبدیل شود و موسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی )ره( با هماهنگی دفتر نشر معارف 

انقالب امکان بازدید مردم را از محل سکونت آیت اهلل 
هاشمی فراهم آوردند. 

مهندس هاشمی با بیان این که با تصمیم خانواده مقرر 
در  پدرم، دست نخورده  زندگی  لوازم  و  اثاث  تا  شده 
از  مردم   می خواهیم  گفت:  بماند،  باقی  محل  این 
تا  ببینند  را  هاشمی  آیت اهلل  زندگی  واقعیت  نزدیک 
هاشمی،  مخالفان  که  شود  موجب  اقدام  این  شاید 
به  ایشان  کردن  ومتهم  طوالنی  تخریب های  از  پس 

اشرافی گری متوجه نادرستی اقدامات خود شوند.
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نام گذاری بزرگ راه »كرمان - باغین«:

 بزرگراه آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی 

 

فرهنگ  آموزِش  به منظور  گفت:  کرمان  استاندار 
خدمت گزاری و قدرشناسی از بزرگان و بنا به پیش نهاد 
نام  به  باغین«  »کرمان-  بزرگ راه  مردم،  تقاضای  و 

»آیت اهلل هاشمی رفسنجانی« نام گذاری شد. 
نام گذاری  آیین  در  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
حضور  با  که  رفسنجانی«  هاشمی  »آیت اهلل  بزرگ راه 
ورودی  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  ارشد  فرزند 
شهر کرمان برگزار شد، از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
به عنوان شناس نامه ی انقالب یاد کرد و افزود: خدمات 
دفاع  دوران  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  جاودانه  
تا امروز در تاریخ معاصر  مقدس، دوران سازندگی و 

ایران ثبت شده و خواهد شد.
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  روحیه   به  اشاره  با  وی 
آیت اهلل  یادآورشد:  ریا  و  تظاهر  از  پرهیز  بر  مبنی 
هاشمی رفسنجانی، نیازی ندارند تا مکانی به نام ایشان 
کارها  این  با  نیز  ایشان  خانواده ی  و  شود  نام گذاری 
فرهنگ  آموزش  و  تربیت  به منظور  اما  نیستند،  موافق 
خدمت گزاری و قدرشناسی از بزرگان و بنا به پیش نهاد 

و تقاضای مردم، مسیری به نام ایشان نام گذاری شد.
استاندار کرمان با اشاره به این که شش کیلومتر از مسیر 
بزرگ راه  کیلومتر   19 و  کرمان  شهر  ورودی  اصلی 
شد،  نام گذاری  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  به عنوان 
خدمات  که  است  یادآوری  برای  کار  این  کرد:  بیان 
بزرگان را ارج نهاده و معرفی کنیم تا نسل آینده بدانند 
جاودانه ای  خدمات  چه  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 

برای نظام انجام داده است.
و  زودهنگام  رحلت  آیین،  این  در  نیز  کرمان  شهردار 
تشخیص  فقید مجمع  رییس  ناگهانی سردار سازندگی، 
ایران  ملت  انقالب،  معظم  رهبر  به  را  نظام  مصلحت 
به ویژه خانواده ی ایشان تسلیت گفت و بیان کرد: در 
این مدت کوتاه، کوچک ترین کاری که می توانستیم 

خدمات  از  قدردانی  و  قدرشناسی  راستای  در 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای انقالب و نظام انجام 
بدهیم، نام گذاری یکی از مسیرهای اصلی شهر کرمان 
به نام حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود. مهندس 
علی بابایی گفت: امیدواریم راه این بزرگ مرد، پاینده 
و پایدار بماند و همگان بتوانند تالش و و رهنمودهای 
از  هم چنین  وی  دهند.  قرار  خود  الگوی  را  ایشان 
حضور تمام شرکت کنندگان در این مراسم تشکر کرد.
حضور  با  مراسمی  طی  است؛  ذکر  به  الزم 
هاشمی  آیت اهلل  ارشد  فرزند  و  کرمان  استاندار 
از  استان،  اداری  شورای  اعضای  و  رفسنجانی 
به عنوان  باغین  بزرگ راه  نام گذاری  تابلوی 
شد.  رونمایی  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  بزرگ راه 
تردد  میلیون   10 و  کیلومتر   25 طول  به  مسیر  این 
به  استان  مرکز  اتصال  محور  سال،  طول  در 
شمال- کریدور  مسیر  در  کشور،  شمالی  استان های 
کرمان  استان  مرکز  دیگر،  طرف  از  و  است  جنوب 
کشور  شرق  و  فارس  هرمزگان،  استان های  به  را 
به  کرمان  استان  مرکز  اتصال  مسیر  و  می کند  وصل 
است. استان  غربی  شمال  و  غربی  شهرستان  هشت 
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بسمه تعالي

»کاربرگ عضویت«

جامعه كرمانی هـای مقیم تهـران

نام خانوادگی:......................... تاریخ و محل تولد:...................    وضعیت تأهل:.................. نام:................... 

مقطع تحصیلی: ...................شغل و موقعیت شغلی: ....................... رشته و گرایش تحصیلی: ........................... 

نشانی، تلفن و نمابر محل کار: ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

)Email( ........................................................... :تلفن همراه: ............................................پست الکترونیکی

زمینه مورد عالقه برای همکاری با جامعه:

اقتصادی  اجتماعی   امداد و نیکوکاری   فرهنگی و مذهبی  

هنری  ورزشی    علمی       مطبوعاتی  

در صورتی که از کرمانی های مقیم تهران و یا خارج از کشور کسی را می شناسید لطفا به ما معرفی فرمائید.

نام و ردیف
نام خانوادگی

 تلفن، نشانی و پست الکترونیکتحصیالت و شغل

1

2
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4

5

نشانی:تهران،  صندوق پستی 14185/117  -  نمابر:66945670
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برگزاری مراسمات













   مركز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

 تهران -  خیابان جمازاده شمالی،  شماره 361
  شیراز - خیابان عفیف آباد، خیابان 17، شماره 182

 کرمان - خیابان استقالل، کوچه 10، شماره 64
                   

www.BasirClinic.com                     
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