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انقالب شکوهمند اسالمی،  از  بعد 
خمینی)ره(  امام  حضرت  زمان  در 
می داد  روی  اتفاقاتی  مواقع  برخی 
قانون  اصول  برخی  موقتا  بود  مصلحت  که 
رعایت  اولیه  احکام  یا  مهم  امور  برای  اساسی 
نشود، بر این مبنا حضرت امام در مجوزی به مجلس 
تاکید کردند که اگر قوه مقننه مساله ای را با دوسوم رای 
تصویب کند، دیگر شورای نگهبان نمی تواند به این امر ایراد 

وارد کند.
تصویر مجمع تشخیص مصلحت حلقه تکمیلی در نظام اسالمی

اما با وقوع اختالفات بیشتر  و بروز برخی مشکالت، سرانجام پس 
کشور  وقت  ذی ربط  و  عالی رتبه  مقامات  بین  که  مکاتباتی  از 
امضای  به   1362 سال  بهمن  در  درخواستی  گرفت،  صورت 
رئیس جمهور وقت، رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس دیوان 
عالی کشور، نخست وزیر و سیداحمد خمینی به امام راحل برای 
چاره جویی در این باره ارسال شد که حضرت امام خمینی)ره( 
در بهمن 1366 با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را 
برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس کردند. مجمع تشخیص 
مصلحت  تشخیص  برای  فقط  تاسیس،  آغاز  در  نظام  مصلحت 
و  شد  تاسیس  نگهبان  شورای  و  مجلس  بین  اختالف  موارد  در 
بحث های  از  پس   ،1368 سال  در  اساسی  قانون  بازنگری  در 
تشخیص مصلحت، وظایفی  درباره جایگاه مجمع  مشروح 
در  تکمیلی  حلقه  به عنوان  تا  گرفت  قرار  برعهده اش 
حاکمیت نظام جمهوری اسالمی ایفای نقش کند.

تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای 
از  برای خروج  نگهبان  اسالمی و شورای 
پیش نویس  پیشنهاد  و  تهیه  بن بست ها، 
نظام جمهوری  سیاست های کلی 

بند یک اصل  اسالمی در اجرای 
110 قانون اساسی، مشورت دادن به 

از  ارجاع  با  نظام  معضالت  حل  رهبری، 
سوی مقام معظم رهبری و اعالم نظر در مورد 

استفساریه های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از وظایف مهم این نهاد بر شمرده شده است.

مقاوله نامه های  و  قراردادها  از  بسیاری  نمونه  عنوان  به 
خارجی از قبیل وام،  مباحث قضایی یا مسائل اقتصادی مصوب 

در مجلس شورای اسالمی، از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه 
آن  به  و  می داند  ربوی  را  وام ها  نگهبان  شورای  زیرا  می شود، 
به دلیل  ایراد می گیرد یا کمک های قضایی به کشور مقابل را، 
چنین  بنابراین  می کند،  رد  مقابل  کشور  احکام  نبودن  اسالمی 
ایراداتی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا مشکالت 
حل شود. بحث دیگر، بررسی سیاست های کلی نظام است. طی 
سه سال اخیر، رهبر معظم انقالب مسئولیت دیگری را طبق اصل 
درست  اجرای  بر  نظارت  مبنا  این  بر  و  سپردند  مجمع  به   110
سیاست های کلی نظام نیز از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
این مجمع محول شده است، بنابراین نهاد مجمع پیشنهاددهنده 
سیاست های کلی و ناظر بر حسن اجرای سیاست هاست که نقش 

موثر و جدی دارد.
درخصوص اولویت های آینده مجمع تشخیص مصلحت 

در  گذشته  همچون  انقالب  معظم  رهبر  نیز  نظام 
حکمی که برای اعضا صادر کرده اند، اولویت ها 

را به عنوان ایده اصلی مطرح فرموده اند و 
رهنمودها،  این  طبق  مجمع  اعضای 

سیاست ها را پیگیری می کنند.

مجمع تشخیص مصلحت؛
حلقه تکمیلی در نظام اسالمی

مهندس محمدرضا باهنر 

سردبیر افتخاری این شماره:



پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان 

سپهر سیاست



حوزه  در  کرمان  استان  سیاست  گفت:  کرمان  استاندار 
با حفظ محیط زیست است زیرا  محیط زیست، توسعه همراه 
نیست.  مخالف  زیست  محیط  حفظ  با  خردگرایی  انسان  هیچ 
تولید  موانع  رفع  کارگروه  در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس 
مدیرانی  عنوان  به  کرمان  استان  مدیران  از  سیرجان،  شهرستان 
گفت:  کرد   یاد  زیست  محیط  حفظ  به  مند  عالقه  و  گرا  توسعه 
اولین استانی هستیم که اختیارات کامل در حوزه محیط زیست را 
دریافت کرده ایم و بر این اساس با رعایت موازین حفظ محیط 
زیست، سعی می کنیم در مسیر توسعه واحدهای صنعتی به درستی 
زیست  بحران  در  حاضر،  حال  در  داد:  ادامه  وی  کنیم.  اقدام 
محیطی قرار گرفته ایم که اگر الزامات مربوطه را رعایت نکنیم، 
به حفظ محیط زیست  باید ملزم  همه گرفتار خواهیم شد و همه 

باشیم و در این مسیر نیز نباید مانع توسعه بود.
استاندار کرمان، افزود: برای رسیدن به توسعه همه باید دست به 
دست هم دهیم زیرا این اقدام کار یک فرد و یک جناح نیست و 

همه باید در این مسیر همراه باشیم وی بیان کرد: استان کرمان کارآمدی، 
باور  این  و  است  داده  نشان  را  خود  سیاسی  اتحاد  و  عقالنیت  و  توانمندی 
سطح  در  نمونه  استانی  تواند  می  گنج  از  پر  استان  این  که  کرده  ایجاد  را 
وجود  کرمان  استان  در  فراوانی  های  ظرفیت  کرد:  بیان  وی  باشد.  کشور 
مدیران  برای  را  فضا  باید  و  ایم  نکرده  استفاده  آنها  از  درستی  به  که  دارد 
این  به  اشاره  با  وی  کردیم.  می  باز  کرمان  استان  ساخت  برای  گرا  توسعه 
ادامه  توسعه است،  به کشورهای در حال  مربوط  اقتصادی  ویژه  مناطق  که 
این  ایجاد  به  نیاز  سوم،  جهان  کشورهای  در  تمرکزگرایی  دلیل  به  داد: 
مناطق حس شده است و در کشورهای جهان اول، تمام کشور، منطقه آزاد 
برتر  مناطق  از  یکی  عنوان  به  سیرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  از  وی  است. 
ویژه  منطقه  سه  حدود  کرمان  استان  در  داد:  ادامه  و   کرد  یاد  کشور 

ویژه  منطقه  شود  می  تالش  دولت  این  در  که  دارد  وجود  فعال  اقتصادی 
اقتصادی جازموریان نیز فعال شود. استاندار کرمان خاطرنشان کرد: مناطق 
به خوبی  دوازدهم  و  یازدهم  های  دولت  در  کرمان  استان  اقتصادی  ویژه 
اند. وی  پیدا کرده  رونق خوبی  دولت،  سیاست های خردگرایانه  دلیل  به 
خاطرنشان کرد: امیدواریم حرکت توسعه استان با سرعت بیشتری در دولت 

دوازدهم ادامه یافته و پروژه های جدید تری را آغاز کنیم. 

مدیران کرمان؛ 
توسعه گرا و حافظ محیط زیست

عدم مطلبوبیت و کارائی 
سبک جاری مدیریتی کشور

به  کشور  نمی توان  مدیریتی،  جاری  سبک  این  با  گفت:  کرمان  استاندار 
اداره ی  برای  مدیریتی  جدید  سبک  یک  باید  لذا  رساند  مطلوب  نقطه ی 
حسن  دکتر  با  دیدار  در  رزم حسینی  علیرضا  مهندس  شود.  ایجاد  کشور 
استان  در  مقاومتی  اقتصاد  نهاد  افزود:  وزیرامورخارجه  معاون  قشقاوی 
شود.  اداری  بروکراسی  و  دولتی  تمرکزگرایی  جایگزین  می تواند  کرمان 
بیان کرد: در طول 38 سال از عمر انقالب اسالمی ایران، دولت های  وی 
زیادی به صحنه آمدند اما درنهایت در سیاست های کالن اقتصادی موفق 
به رشد اقتصادی شده اند درحالی که توانمندسازی و تقویت اقتصاد مردمی 
صورت نگرفته است. وی با اشاره به این که بیش از 15 میلیون حاشیه نشین در 
کشور وجود دارد تصریح کرد: استان کرمان در حوزه ی اقتصاد مقاومتی در 
کشور پیشگام بوده است لذا پای این طرح می ایستد تا نهاد اقتصاد مقاومتی 
با  کرمان  استاندار  کند.   راه اندازی  کرمان  استان  در  پایلوت  به صورت  را 
مورد  که  گنج  قلعه  شهرستان  در  مقاومتی  اقتصاد  موفق  الگوی  به  اشاره 
تائید رهبر معظم انقالب قرارگرفته است، افزود: با راه اندازی صندوق های 
از  نفر  هزار  پنج  از  بیش  گنج،  قلعه  شهرستان  در  روستایی  توسعه ی  خرد 
تاکنون صدها طرح  این صندوق ها عضو شده اند و  بومی منطقه در  اهالی 
اشتغال زای کوچک و متوسط با بیش از یک صد میلیارد تومان اعتبار در این 
شهر در حال اجراست که توانسته است به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بیش 
از هزار نفر شغل در منطقه ایجاد کند. رزم حسینی با تأکید بر این که در پی 
اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج، شاخص های امنیتی در این 
بیکاری  نرخ  یافته است، تصریح کرد:  افزایش  از 70 درصد  بیش  شهرستان 

شهرستان قلعه گنج از 24.5 درصد به 7.5 درصد رسیده است.  
استان  اقتصادی  مناطق  در  تفکر  تغییر  یک  امروز  این که  به  اشاره  با  وی 
اشتغال  ایجاد  خواستار  مالی،  کمک های  طلب  به جای  مردم  و  ایجادشده 
به  را  کشور  نمی توان  مدیریتی،  جاری  سبک  این  با  کرد:  تصریح  هستند، 
اداره ی  برای  مدیریتی  جدید  سبک  یک  باید  لذا  رساند  مطلوب  نقطه ی 
استان  در  پایلوت  به صورت  را  طرح  این  می توان  که  شود  ایجاد  کشور 
کرمان با راه اندازی نهاد اقتصاد مقاومتی اجرا کرد. استاندار کرمان با انتقاد 
از این که چرا باید مجوز طرح های اقتصادی هم چون کارخانه ی پالسمای 
گفت:  بیانجامد  طول  به  سال  سه  از  بیش  غیره  و  خبر  ملی  پارک  خون، 
ثروت های عظیم و ناشناخته ای در کشور وجود دارد که می توان با استفاده 
از ظرفیت های داخلی و توان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای توسعه ی 

کشور از آن ها استفاده کرد.
از  قدردانی  ضمن  نیز  خارجه  امور  وزیر  معاون  دیدار  این  ادامه ی  در 
پیگیری های استاندار توسعه گرای کرمان، برای بیان الگوی اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان در جلسات هیات دولت و همچنین حمایت از این طرح در 
سطح کشور اعالم آمادگی کرد. معاون وزیر امور خارجه برای شرکت در 
از  در خارج  ایران  اطالع رسانی گردشگری  نمایندگان  دومین گردهمایی 

کشور به کرمان سفر کرده بود.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از  استان کرمان به عنوان 
استان برتر در زمینه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استانی دولت و بخش 
خصوصی یاد کرد و گفت: 40 درصد میزان تولید پسته در سال جاری نسبت 
راستای  در  باید  که  است  یافته  افزایش  کرمان  استان  در  گذشته  سال  به 

صادرات این محصوالت اقدامات الزم انجام پذیرد.
گفتگوی  شورای  جلسه  ششمین  و  بیست  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
استانی دولت و بخش خصوصی، افزود: استان کرمان جزء استان های برتر 
در زمینه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی 
می باشد. وی یادآورشد: تراز تجار کشور منفی است به طوری که در 5 ماهه 
سال جاری واردات کشور 19.5 میلیارد دالر و 17.5 میلیارد دالر صادرات که 

حاکی از منفی بودن تراز تجاری کشور است.
و  صادرات  کاهش  از  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
افزایش واردات در 5 ماهه سال جاری سخن گفت و عنوان کرد: باید یکسان 
باشد ما ساالنه سرمایه زیادی  سازی نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا 

برای تفاوت نرخ ارز انجام می دهیم که هیچ سودی برای مردم ندارد. 
دکتر پورابراهیمی اضافه کرد: تفاوت نرخ ارز در اقتصاد کشور رانت ایجاد 
کرده است که هیچ نفعی برای مردم ندارد و یکسان سازی نرخ ارز هر چه 

وی با بیان این مطلب که با راه اندازی بورس ارز، نرخ غیر شفاف ارز را دورتر انجام شود، ضربه به اقتصاد وارد می کنیم. 

شفاف کنیم، انتقاد کرد و گفت: ساالنه 9 میلیون نفر به خارج از کشور سفر می 
کنند که باعث خروج 11 میلیون دالر ارز از کشور می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که 7 میلیارد 
دالر تراز گردشگری کشور منفی است به گونه ای که 11 میلیارد دالر خارج 
و 4 میلیارد دالر وارد کشور می شود، افزود: مواد غذایی و پس از آن خودرو 
بیشترین میزان واردات به کشور را دارند. دکتر پورابراهیمی از لزوم تسهیل 
میزان  عنوان کرد: 40 درصد  و  آورد  میان  به  فضای صادرات کشور سخن 
افزایش  کرمان  استان  در  گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  پسته  تولید 
یافته است که باید در راستای صادرات این محصوالت اقدامات الزم را انجام 
از  برخی  در  صادرکنندگان  تعدد  را  صادرات  مشکالت  از  یکی  وی  دهیم. 
اقالم صادراتی نام برد و عنوان کرد: محصوالت صادراتی استان کرمان )پسته 
و خرما( به دلیل تعدد صادرکننده، صادر کنندگان، خارج از کشور به صورت 
انتحاری یکدیگر را حذف می کنند و این رفتار بطور مثال باعث از دست 

دادن بازار روسیه شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: برای حمایت 
را  تولید می شود  در داخل کشور  از کاالهایی که  لیستی  داخلی  تولید  از 
آماده کنیم که تاکنون برای میزان تعرفه و ممنوعیت 200 قلم کاالی وارداتی 

کشور از نظر مقدار و کیفیت تعامل کرده ایم.

کرمان  استان  در  تاکنون  موسسه   22 که   این  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
های  معین  سوی  از  بزرگی  وکارهای  گرفته  عهده  بر  را  توسعه  مسئولیت 
های  شرکت  اجتماعی  های  مسئولیت  گفت:   است،  شده  انجام  اقتصادی 

توسعه گرا در این دولت مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس علیرضا رزم حسینی در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
کشور با اشاره به این که واگذاری مدیریت توسعه به بخش غیر دولتی آثار 
قلعه گنج آغاز شد  از  این طرح  افزود:  بر جای گذاشته است،  بسیار مهمی 
مطلب  این  به  اشاره  با  یابد.وی  فعلیت  منطقه  هر  در  نهفته  های  ظرفیت  تا 
، تصریح  و درآمد هستند  اقتصاد  نوع  فاقد هر  و روستاها  مناطق  برخی  که 
کرد: برای رفع مشکالت این روستاها، مناطق هشت گانه اقتصادی ایجاد شد 

و معین های اقتصادی ماموریت توسعه در این مناطق را بر عهده گرفتند.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان با اشاره به وجود بروکراسی 
فرسوده در کشور که مانع توسعه می شود، گفت: وابستگی توسعه به دولت 
بهبود  را  روند  این  جدید،  نگاه  با  باید  و  است  زده  رقم  را  کنونی  شرایط 

بخشید.
مهندس رزم حسینی با تاکید بر این که در راستای اجرای طرح ها استفاده 
از ظرفیت معین های اقتصادی، به توسعه فرهنگی توجه ویژه ای شده است، 
گفت: با اقدامات انجام شده در مناطق مختلف، این مناطق از مناطقی مهاجر 
فرست به مناطق مهاجرپذیر تبدیل شده اند. وی ضمن تقدیر از تالش های 
انجام شده از سوی کمیته امداد در کشور و استان کرمان، گفت: اقدامات 
که  کشور  در  نیازمند  های  خانواده  توانمندسازی  راستای  در  شده  انجام 

توسط کمیته امداد انجام شده، جای تقدیر دارد.
با اشاره به این که به دنبال ایجاد نهاد اقتصادی پایدار در  استاندار کرمان 
استان کرمان هستیم، اظهار کرد: استان کرمان به استانی خودگردان تبدیل 
دار  نیز عهده  را  ها  استان  توسعه در سایر  تواند مدیریت  و می  می شود 

برای ساماندهی روستاهای کم  به تکلیف دولت  اشاره  با  شود. رزم حسینی 
مورد  کرمان  استان  در  که  است  طرحی  روستاها  تجمیع  گفت:  برخوردار 
مطالعه قرار گرفته است. وی عنوان کرد: در کرمان مدل و سبک جدیدی 
از مدیریت را تمرین می کنیم و در این زمینه از ظرفیت های شرکت های 

اقتصادی توانمن استفاده می کنیم.
 

کرمان، الگوی رفع فقر در کشور
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور با اشاره به تاکید دولت بر رفع فقر 
مطلق در کشور، گفت: استان کرمان به ویژه مناطق جنوبی این استان می 
تواند الگوی تحقق این شعار باشد. مهندس سیدپرویز فتاح افزود: شعار مورد 
تاکید ریاست جمهوری، رفع فقر مطلق در کشور است که برای این منظور 

باید با برنامه و به صورت هدفمند حرکت کرد. 
های  هزینه  کمک  مستمری،  پرداخت  در  امداد  کمیته  اقدامات  به  وی 
تحصیلی، حمایت از نخبگان محروم، درمانی و سایر حوزه ها اشاره و تاکید 
کرد: اولویت اصلی در این نهاد، توانمندسازی مردم است و در این رابطه 
کمیته امداد در ارتباط با محرومان، زمینه توانمندسازی محرومان را فراهم 

می کند.

فعالیت ۲۲ معین اقتصادی درکرمان

کرمان؛
 پیشرو در گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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سفروزیر راه و شهرسازی به کرمان
 هم زمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی

 از 670طرح عمرانی به ارزش 1230میلیارد تومان در جای جای استان کرمان بهره برداری و یا کلنگ زنی شد.
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عزم ملی مقابله با
ریزگردها

به  اشاره  با  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست   
مهاجرت تعداد زیادی از روستاییان شهرستان های بم، نرماشیر، ریگان و فهرج 
این  از  ریزگردها  و  های شدید شن  توفان  دلیل  به  های گذشته  سال  طی 

مناطق گفت: مهار بحران ریزگرده های شرق استان نیازمند عزم ملی است.
از  استان  این  شرق  فرمانداران  نشست  در  موسوی  سیدمصطفی  مهندس   
تخصیص 70 درصد از اعتبارات ملی برای طرح بیابان زدایی در کرمان خبر 
داد و افزود: 700 هکتار نهال کاری طرح کمربند سبز کرمان در دست اقدام 
این  بحران ریزگردها در  بهبود  و  مهار  تاکنون 40 درصد موجب  است که 

استان شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه 2 
هزار هکتار مالچ پاشی تا اواخر مهرماه در شرق این استان در دستور کار قرار 
دارد خاطرنشان کرد: پیش از آغاز فصل بارش، باید از بندهای آبخیز داری 
توسط کارشناسان منابع طبیعی بازدید کرد تا نواقص فنی احتمالی برطرف 

شود که دیگر شاهد بروز سیل در این مناطق نباشیم.
بحران  مدیریت  سرپرست  شرقی  های  شهرستان  بحرانی  وضعیت 

بحرانی  را  استان  این  شرقی  شهرستان  چهار  وضعیت  نیز  کرمان  استانداری 
تداوم  صورت  در  ها  شهرستان  این  اهالی  زندگی  گفت:  و  کرد  اعالم 

ریزگردها با اختالل مواجه خواهد شد. 
از  کرمان  استان  شرقی  های  شهرستان  که  این  به  اشاره  با  مهرابی  مهندس 
کانون های بحرانی فرسایش بادی در شرق کشور است و با پدیده ریزگردها 
این  در  اخیر  سال  چند  های  خشکسالی  افزود:  کند  می  نرم  پنجه  و  دست 
ریزگردها  پدیده  بروز  و  گیاهی  پوشش  رفتن  بین  از  موجب  ها  شهرستان 

شده است.
خشکسالی های چند سال اخیر در شهرستان های شرق استان کرمان موجب 
شده  مناطق  این  در  ریزگردها  پدیده  بروز  و  گیاهی  پوشش  رفتن  بین  از 

است.

جزینی زاده مدیرکل
 محیط زیست کرمان شد

با حکم دکتر عیسی کالنتری معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مهندس رضا 
محیط  حفاظت  مدیرکل  سمت  به  زاده  جزینی 

زیست استان کرمان منصوب شد. 
حراست  مدیرکل  اکنون  هم  زاده  جزینی  دکتر 
حفاظت  سازمان  اداری  تخلفات  هیات  رییس  و 

محیط زیست کشور است. 

مهندس جزینی زاده، همچنان مسئولیت حراست 
است،  گفتنی  بود.  خواهد  دار  عهده  را  سازمان 
کرمان،   1348 متولد  زاده  جزینی  رضا  مهندس 
مهندسی  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای 
کشاورزی و دارای 27 سال سابقه خدمت است. 
کل  اداره  مسئولیت  نیز  هشتم  دولت  در  وی 
عهده  بر  را  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت 

داشته است.
از دیگر سوابق مهم مهندس جزینی زاده می توان 

به مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه کرمان، 
مهندسی  نظام  سازمان  فنی  معاون  و  مقام  قائم 

مدیر  کرمان،  استان 
موسسه  حراست 
پسته کشور،  تحقیقات 
مدیر حراست شرکت 
خدمات فنی مهندسی 
خاک  و  و آب 

اشاره  کرمان  استان  بازرسی  کل  اداره  بازرس 
کرد. 

نیز  اکنون  هم  و  بوده  دانشگاه  مدرس  وی 
با  زیست  محیط  روزانه دکترای  دوره  دانشجوی 

گرایش آلودگی است.

ضرورت تامین آب 
صنایع سیرجان

مجلس  در  سیرجان  و  بردسیر  مردم  نماینده   
شورای اسالمی گفت: تامین آب مورد نیاز صنایع 
توسعه  برای  مهم  نیازهای  از  یکی  سیرجان  در 
اشتغال و تولید در این شهرستان به شمار می رود 
که باید مورد توجه جدی دولتمردان قرار گیرد.

نیاز صنایع در سیرجان ضرورت  تامین آب مورد 
رفع  درکارگروه  پور  حسن  شهباز  سردار  دارد. 
موانع تولید شهرستان سیرجان با حضور استاندار 
کرمان افزود: به هر میزان که آب برای صنایع در 
این شهرستان تامین شود، آمادگی جذب سرمایه 
داریم.  را  ها  طرح  اجرای  برای  خارجی  گذار 
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان سیرجان نیاز به 
آب شور در برخی صنایع منطقه ویژه اقتصادی 
داریم که نزدیک ترین آب موجود در این 

شهرستان در هماشهر است که هزینه بسیار باالیی 
نیز دارد.

انجام  های  ریزی  برنامه  براساس  داد:  ادامه  وی 
شده، کل دپوی کاالهای چینی به سیرجان وارد 
خواهد شد و اولین شرکت فرآوری مواد معدنی 

نیز در این شهرستان در دست انجام است.
تولید قطعات خودرو در  به ظرفیت  اشاره  با  وی 
حال  در  کرد:  بیان  و  اشاره  سیرجان  شهرستان 
حاضر 200 نفر در این حوزه مشغول به کار هستند 
میزان  به  تواند  می  تعداد  این  آن،  توسعه  با  که 

چشمگیری افزایش یابد.
حضور  که  این  به  اشاره  با  پور  حسن  سردار 
یکی  کشاورزی  بخش  در  مشاوره  کارشناس 
گفت:  است،  سیرجان  شهرستان  ضروریات  از 
تولید  کارخانه  نساجی کشور،  کارخانه  بزرگترین 
بزرگترین کاشی های کشور و بزرگترین کارخانه 
سیرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  بکسل  سیم 

اجرایی خواهد شد.
استان،  امنیتی  ضریب  باالترین  شد:  یادآور  وی 

آمار  برابر  و  است  سیرجان  شهرستان  به  مربوط 
و  این شهرستان، سی  ایران،  آمار  سازمان  رسمی 

هشتمین شهرستان کشور به لحاظ جمعیت است.
* باالترین رتبه اشتغال استان مربوط به سیرجان 

اینکه  به  اشاره  با  نیز  سیرجان  شهرستان  فرماندار 
ها  مهاجرت  دلیل  به  استان  بیکاری  نرخ  باالترین 
مربوط به شهرستان سیرجان است، گفت: مدیران 
سال  در  را  اشتغال  اول  رتبه  سیرجان  شهرستان 

گذشته به خود اختصاص داده اند اما پاسخگوی 
نیازهای موجود نبوده است.
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کرمانی ها ماهیانه پرداخت می کنند: 

 یک میلیارد تومان صدقه

یک  ماهیانه  پرداخت  از  کرمان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
تومان صدقه در کرمان خبر داد و گفت:درآمد  میلیارد 
صدقات در حوزه های مختف درمان، جهیزیه، تحصیل، 

مسکن و اشتغال صرف امور فقرا ومحرومان می شود. 
های  برنامه  ترین  محوری  از  یکی  صادقی  یحیی  دکتر 
کمیته امداد را توانمندسازی خانواده های تحت حمایت 
عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم خانواده های تحت حمایت بازسازی 
شده و بتوانند روی پای خود بایستند و به همین منظور از تمام ظرفیت های 
این نهاد در جهت توانمندسازی خانواده های تحت حمایت بهره می بریم. 
وی به راه اندازی ادارات جدید در بخش ها و مناطق محروم استان اشاره 
کرد و افزود: دیدگاه ما در کمیته امداد بر این است که خدمت به محرومان 
را به خط مقدم ببریم و با کم کردن از ستاد استان و ایجاد  پایگاه وادارات 
در مناطق محروم خدمت رسانی به محرومان را تسریع ببخشیم. دکتر صادقی 
با اشاره به اینکه هفته گذشته اداره کمیته امداد بخش نگین کویر فهرج راه 
بهتر و سریعتر به محرومان  اندازی شد، ادامه داد: به منظور خدمت رسانی 
راه  امداد  کمیته  اداره  دادخدا  چاه  محروم  منطقه  در  نیز  جاری  هفته  در 
اندازی می شود. وی افزود: با راه اندازی ادارت جدید حدود 50 درصد 
از نیروهای ستادی و امکانات مرکزهر شهرستان به ادارت جدید در مناطق 

مختلف فرستاده می شوند.
قرض  تسهیالت  افزایش  از  ادامه  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
تومان  میلیارد  و گفت: 160  داد  در سال جاری خبر  استان  اشتغال  الحسنه 
یافته  اختصاص  استان  امداد  به کمیته  امسال  اشتغال  الحسنه  قرض  تسهیالت 
بانکی و دولتی  منابع  به  این تسهیالت مربوط  از  میلیارد تومان  است که 90 
است و مابقی مربوط به منابع صندوق قرض الحسنه امداد است. وی افزود: 
مشاغلی که کمیته امداد ایجاد می کند مشاغل ارزان قیمت و پایداری هستند 
و این مشاغل در جهت توسعه مناطق روستایی و اصل اقتصاد مقاومتی است. 

دکتر صادقی از تقویت فرهنگ کار و تالش در بین خانواده های تحت 

تحت  های  خانواده  بین  در  سنجی  استعداد  با  گفت:  و  داد  خبر  حمایت 
نیاز  با رشته و استعداد مورد  به دنبال ایجاد شغال مناسب و مطابق  حمایت 
خانواده های تحت حمایت هستیم. وی با بیان این که 60 درصد مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان توان کار کردن را دارند، گفت: با 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به دنبال توانمند کردن این خانواده 

ها هستیم. 
و  داد  نهاد خبر  این  به  مردمی  از رشد کمک های  ادامه  در  دکتر صادقی 
تومان  میلیارد  یک  گذشته  سال  کرمان  استان  نیکوکار  و  خیر  مردم  گفت: 
داد:  ادامه  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  کردند.  پرداخت  صدقه 
تمامی درآمد صدقات استان در حوزه های مختف از جمله درمان، جهیزیه، 
تحصیل، مسکن و اشتغال  صرف امور فقرا و محرومان می شود. وی گفت: 
طرح اکرام ایتام یکی از طرح های موفق کمیته امداد است و بیشتر درآمد 
کمیته امداد مربوط به این طرح است که حامیان خیر به ایتام تحت حمایت 

خود کمک می کنند.
وی از حرکت این نهاد به سیستماتیک شدن کمک های مردمی همانند نرم 
افزارهای موبایلی خبر داد و گفت: الکترونیکی شدن پرداخت های کمیته 
امداد به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه های مردم خیر انجام می شود.

دکتر صادقی با اشاره به این که بر اساس برنامه های ریزی های انجام شده 
ظرف سه سال آینده باید مشکل مسکن مددجویان در سراسر کشور حل شود، 
گفت: در جهت اجرای مقاوم سازی مسکن روستائیان در استان کرمان در 
تحویل  و  ساخته  امداد  کمیته  توسط  مسکن  واحد  هزار   10 سالهای گذشته 
مددجویان مناطق روستائی تحت حمایت شده است. وی در خصوص قطع 
مستمری خانواده های تحت حمایت گفت: برای قطع مستمری صرفا به وام 
اشتغالزایی اکتفا نمی شود و در این زمینه آیتم های مختلفی در نظر گرفته 
شده است و در صورتی که درآمد خانوار بیشتر از مستمری باشد و بر اساس 

اعالم نظر کارشناس و مددکار مربوطه مستمری خانواده قطع خواهد شد.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: مددجویانی که مستمری آنان 
قطع می شود از دیگر خدمات کمیته امداد شامل تحصیل، درمان، جهیزیه، 
مسکن و غیره بهره مند هستند. وی تعداد خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
استان را 95 هزار خانوار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 80 هزار 

خانوار از این تعداد خانوار تحت حمایت مستمری بگیر هستند.

پیشرفت پروژه های 
مثلث توسعه اقتصادی

میلیارد  هزار   75 گذاری  سرمایه  جلب  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استاندار 
پیشرفت  درصد   41 تاکنون  ها  پروژه  اجرایی  روند  استان  این  در  تومانی 

فیزیکی دارد.
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  هشتادمین  در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس 
دنبال  به  کرمان  استان  در  کرد:  اظهار   8 منطقه  کرمان،  استان  مقاومتی 
الگوسازی هستیم و با این الگوها می توان کشور را ساخت. وی با اشاره به 
اقدامات بی نظیر انجام شده در کرمان، گفت: در استان در صدد هستیم که 
دولت را با تفکر بخش خصوصی اداره کنیم. مهندس رزم حسینی با اشاره به 
بر  اسالم  مبین  تصریح کرد: دین  فرهنگ کار در کشورهای مختلف  توسعه 
کار و تالش تاکید فراوانی داشته است. استاندار کرمان بیان کرد: به منظور 
تا  یابیم  می  حضور  اقتصادی  های  معین  دفاتر  در  تفکر  این  کردن  نهادینه 

مشکالت احتمالی آنها را دانسته و در مسیر رفع آنها اقدام کنیم، 
نیز  روستایی  از ظرفیت صندوق های خرد  استفاده  بر  مهندس رزم حسینی 
تاکید و تصریح کرد: در منطقه شهداد منابع طبیعی به عنوان مسئول ایجاد 
برگزاری  شد:  یادآور  وی  بود.  خواهد  فعال  روستایی  خرد  های  صندوق 
معرفی  در  تواند  می  نیز  شهداد  گردشگری  و  تفریحی  ورزشی،  جشنواره 
معین  با همکاری  باید  باشد که  داشته  بسزائی  تاثیر  منطقه  این  ظرفیت های 

اقتصادی در این راستا برنامه ریزی شود.
استاندار کرمان گفت: مردم وقتی ببیند ارباب توسعه پیدا شده است، امیدوار 
به  منجر  که  داشت  خواهند  را  الزم  همکاری  ها  طرح  اجرای  در  و  شده 
منطقه  در  کشوری  عمیق  مطالعات  گفت:  وی  شود.  می  آنها  توانمندسازی 
شهداد انجام شده که حاضر هستند نتایج آن را به صورت رایگان در اختیار 
معین اقتصادی شهداد قرار دهند. وی عنوان کرد: قلعه شفیع آباد نیز باید به 
معین اقتصادی واگذار شود تا به توان از این ظرفیت برای جلب گردشگران 
استفاده کرد. مهندس رزم حسینی با اشاره به این که آماده سرمایه گذاری 
برای ایجاد کارگاه های سنگ های تزئینی در شهداد هستیم، گفت: هدف 
به  نیز  اقتصاد مقاومتی حقیقی  ما تقویت خانوار روستایی و شهری است که 

همین معنا است.
فرهنگساز  عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در  روحانیت  اگر  کرد:  بیان  وی 
منجر  امر  این  و  را خواهند داشت  زیادی  بسیار  مریدان  وارد شود،  مبلغ  و 
به توسعه خواهد شد. وی به وجود مشکل آب در استان کرمان نیز اشاره و 
تصریح کرد: نبود مدیریت یکپارچه در حوزه آب و خاک مشکالت بزرگی 
را ایجاد می کند. وی در بیان خاطراتی اظهار کرد: اولین بار که الگوی قلعه 
گنج را برای مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بیان کردم ایشان حدیثی 
امتی که آب، خاک  و گفتند که هر  را مطرح کردند  اکرم )ص(  پیامبر  از 
و هوا داشته باشد و فقیر باشد از رحمت خداوند به دور است و ما نیز این 
امکانات را داریم و سعی می کنیم به گونه ای کار کنیم که از رحمت خداوند 
دور نشویم. مهندس رزم حسینی تاکید کرد: کارهای استان کرمان در مسیر 
این  توسعه  برای  استان  مسئوالن  اقبال  و  همدلی  اساس  بر  مقاومتی  اقتصاد 

استان اجرایی می شوند و دستوری و بخشنامه ای نیست.
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دکتر بانک 
جایگزین مهندس ترکان

حکمی  طی  کرباسیان  مسعود  شهریور96،   12
ترکان  اکبر  جایگزین  عنوان  به  را  بانک  مرتضی 
ـ  تجاری  آزاد  مناطق  عالی  دبیرخانه شورای  در 

صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. 
مرتضی بانک متولد 1334 در اصفهان، سیاستمدار 
صنعت  و  گردشگری  بازرگانی،   امور  کارشناس  و 
معاون  و  پژوهشکده  معاون  همچنین  وی  است. 
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  مشاور  و  دفتر 
حسن  مشاور  و  نظام  مصلحت  تشخیص 

هاشمی  اکبر  دوره  در  وی  است.  بوده  روحانی 
اداری  معاونت  و  کرمان  استاندار  نیز  رفسنجانی 
را  اصالحات  دوره  در  خارجه  امور  وزارت  مالی 
حزب  عضو  بانک  مرتضی  است.  داشته  عهده  بر 
حزب اعتدال و توسعه یکی از احزاب نزدیک به 
دکتر حسن روحانی است.  او در سال 1392 وی 
دبیر  عنوان  به  روحانی  حسن  سوی  از  حکمی  با 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  هماهنگی  شورای 

انتخاب شده بود.
آمده  کرباسیان  مسعود  توسط  حکم  این  متن  در 

است:
توانمندی های  و  دانش  تخصص،  تعهد،  به  نظر 
اجرای  در  و  بانک(  )مرتضی  جنابعالی  ارزنده 
مفاد تبصره ماده )23( قانون برنامه پنج ساله ششم 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
عالی  شورای  »دبیر  سمت  به  ایران  اسالمی 
اقتصادی«  ویژه  و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  مناطق 

منصوب می شوید. با توجه به نقش کلیدی مناطق 
رشد  در  اقتصادی  ویژه  و  ـ صنعتی  تجاری  آزاد 
برنامه های  اجرای  کشور،  اقتصادی  توسعه  و 
با  است  امید  اشتغال،  و  تولید  و  دوازدهم  دولت 
کارشناسان  همکاری  با  و  متعال  خداوند  به  اتکا 
وظایف  ایفای  در  حوزه  این  صاحب نظران  و 
جمهوری  مقدس  نظام  عالی  اهداف  پیشبرد  و 

اسالمی ایران و شورای یاد شده موفق و موید 
باشید.

مهندس حجتی؛
  پدر کشاورزی ایران

 
بررسی  جریان  در  بیگلری  پور  حسن  شهباز 
بود  بهتر  گفت:  کشاورزی،  جهاد  وزیر  صالحیت 
خانه  وزارت  چهار  مورد  در  ای  نماینده  امروز 
حساس کشور، اطالعات، دفاع و جهاد کشاورزی 
به مصالح قضایی  به حساسیتی که راجع  با توجه 
نکند.  صحبت  مخالف  عنوان  به  دارد  وجود 
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
عمل،  مرد  حجتی  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
رزمنده  و  تالش  و  کار  ناپذیر،  ادعا، خستگی  بی 
بی ادعای هشت سال دفاع مقدس، سنگرساز بی 
سنگر و بی حاشیه دولت است، تصریح کرد: ایشان 
فرمایش امام  و رهبری را در عمل پیاده کرد 

نه در شعار. 

وی افزود: سخن گفتن بسی سخت است و دشوار 
اتفاق  به  قریب  بیان کنم  اما خوشحال هستم که 
مجلس  اکثریت  و  کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
بودند  نگران  دولت  اعضای  معرفی  از  قبل  همه 
دوازدهم  دولت  در  را  تاثیرگذار  چهره  چند 
نام  به  های  چهره  این  از  یکی  که  باشیم  نداشته 
مهندس حجتی بود. این نماینده مردم در مجلس 
مورد  در  انصاف  با  مخالفان  شد:  یادآور  دهم، 
ایشان قضاوت کنند زیرا در میدان عمل تجربه به 
کار آید نه برگ کاغذ. وی با بیان این که مهندس 
ایران است، تصریح کرد:  حجتی پدر کشاورزی 
و  داشته  حوزه  این  در  زیادی  تجربه  ایشان 
دست  که  کشاورزانی  از  باید  را  ایشان  خدمات 
هست  کسی  آیا  شد؛  مطلع  است  بسته  پینه  آنان 
مهندس حجتی  روستای کشور،  در دورترین  که 
سی  به  قریب  که  کرمان  استان  در  نشناسند؟  را 
سال کار مدیریتی انجام می دهم کشاورزان بهتر 
از من نماینده، ایشان را می شناسند؛ اگر خدمات 

ها،  دهستان  در  نبود  حجتی  مهندس  صادقانه 
وضعیت  نبود  مشخص  امروز  روستاها  و  ها  بخش 
همراه  به  کشور  در  را  مشکالتی  چه  سم  و  کود 
داشت.  وی افزود: سال گذشته با حمایت بانک 
پسته  میلیون صادرات  هزار   4 از  بیش  کشاورزی 
داشتیم؛ اگر هماهنگی بین دولت،  حجتی و بانک 
انتظار  کشاورزی نبود این امکان وجود نداشت؛ 

خانه  وزارت  در  جوانان  از  حجتی  رود  می 
استفاده کند.

طلب قرارگاه خاتم از دولت؛

23 هزار میلیارد تومان 

کرد:  بیان  کرمان  سپاه  فرمانده  ابوحمزه،  سردار 
بودجه،  امکانات  به  مربوط  ما  کشور  امروز  مشکل 
کشور  مشکل  بلکه  نیست  غیره  و  انسانی  نیروی 
مدیریت جهادی است. فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
کرمان با اشاره به این که، قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء سپاه کار بزرگی در شهر کرمان و جنوب 
استان در دست اجرا دارد، گفت: قرارگاه خاتم 
است  طلبکار  دولت  از  تومان  میلیارد  هزار   23
 700 تا   500 تاکنون  کرمان  استان  سطح  در  و 
پولی  کل  اما  است،  کرده  هزینه  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد   100 تا   70 بین  کرده  دریافت  که 
آن هم به طور تهاتری زمین دریافت کرده است. 
از  که   88 سال  از  داشت:  بیان  ابوحمزه  سردار 
مجدد  پیش  ماه  دو  که  زمانی  و  ام  رفته  کرمان 
به  نکرده است  تغییری  بر گشتم هیچ  این شهر  به 

غیر از پل هایی که جدیدا قرار گاه خاتم االنبیاء 
ثاراهلل  سپاه  فرمانده  است.  آن  احداث  حال  در 
استان کرمان عنوان کرد: جمعیت استان کرمان 

سه میلیون و 200 هزار نفر است که یک میلیون 
نفر ازاین جمعیت عضو بسیج هستند.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
15



نقش توسعه در 
حل مشکالت کشور

دکتر احمد خورشیدی آزاد

یافتگی  توسعه  حیث  از  جهان  کشورهای  امروزه 
جهان  توسعه،  حال  در  یافته،  توسعه  بخش   3 به 
کشورهای  گردد.  می  تقسیم  مانده  عقب  یا  سوم 
توسعه یافته درحوزه  صنعت و کشاورزی مکانیزه 
سطح  به  تک  های  مانند  پیشرفته  های  فناوری  و 
صادرات رسیده اند و بازار آزاد به آنان لطمه ای 
و  آنانست  تعالی  و  رشد  موجب  بلکه  و  زند  نمی 
مواد خام را از سایر کشورها  به طور ارزان وارد و 
فرآورده های شان را بصورت گران قیمت صادر 
می کنند  و کشورهای در حال توسعه در حوزه 
اما  رسیده  جهانی  تراز  به  خدمات  و  کشاورزی 
نمی رسند  ها  یافته  توسعه  به سطح  کاال  دررقابت 
و عقب افتاده ها نیز در کشاورزی سنتی  وواردات 
کاالهای ساخته شده و صادرات مواد خام شهره 

اند. 
نگرش  چگونگی  به  یافتگی جوامع  توسعه   ☑️
رهبران آنها نسبت به طرح توسعه مربوط می شود 
توسعه  انداز  چشم  و  افق  که  موضوعات  این  به 
کرده  نشان  را  آینده  سال  چند  و  کجاست  شان 
اند و این که چگونه می خواهند به هدف برسند 
که  دهند  جواب  بایست  کل  در  و  است   وابسته 
کجا هستند و به کجا می خواهند بروند و چگونه 
می خواهند این راه را طی بکنند،  کشور ترکیه 
منطقه  اول  قدرت   2023 سال  در  خواهد  می 
آسیایی و اروپایی بشود و هدف  آمریکا  این است 
دنیا  منازع  بال  قدرت  میالدی   2020 سال  که  در 
بشود، عربستان چشم انداز 2030 و ایران اسالمی  
اند که می  انداز 20 ساله تدوین کرده  نیز چشم 
خواهد در این سال که برابر 1401 شمسی است 
چایگاه اول منطقه آسیای جنوب غربی در علم و 
فناوری و اقتصادی بشود که از سال 1384 شروع 

 
قرار آن  دوازدهم  سال  در  اکنون  هم  و  شده 

افتاده  عقب  یا  پیشرفته  دلیل   همین  به  و  داریم 
بودن، فقیر یا مرفه  بودن کشورها به طرح توسعه 
آنان مربوط است و البته فقط خود طرح نه بلکه 
چگونگی اجرای آن  و این که رهبر ان و مدیران 
و  باورمند  طرح  این  به  مردم  و  نخبگان  و  میانی 
پای بند هستند یا نه ؟ و گرنه کارآمدترین طرح 

ها بدون اجرایی شدن هیچ ارزشی ندارد.
در  توسعه  بدانیم  خواهیم  می  میان  دراین   ☑️
انداز  چشم  با  ایران  و  دارد  جایگاهی  چه  ایران 
و  قرار گرفته است   موقعیتی  1404 خود در چه 
مشکالت کشور چه ارتباطی با چشم انداز و طرح 
زمینه متاسفانه  این  در  دارد.  اش  ای  توسعه  های 
در  ویژه  به  ندارد  قبولی  قابل  اوضاع  کشورمان 

حوزه اقتصاد و معیشت. 

در حالی که 8 سال بیشتر از چشم انداز 20 ساله 
های  شاخص  همه  در  اما  نمانده  بافی  کشور 
کشورهای  آخر  کشور   5 جزو  همواره  اقتصادی 
کشور   26 که  هستیم  غربی  جنوب  آسیای  حوزه 
را شامل می گردد، و گرچه در حوزه پزشکی و 
دفاعی و نانو و فضایی جایگاه خوبی داریم اما ما 
بایست بدانیم مردم ایران به مسکن و نان و شغل 
جماهیر  اتحاد  مثل  نکند  و  نیازدارند  هم  رفاه  و 
و  نظامی  اول  قدرت  که  بشویم  سابق  شوروی 
تسلیحاتی و فضایی دنیا شده بود اما مدیران آن 
و  نان  شوروی  مردم  که  رفت  یادشان  از  کشور 
از  که چگونه  دیدیم  و  می خواهند  هم  یخچال 
حواس  باید  خوردند.  نهایی  ضربه  ناحیه  همین 
پود  تارو  تواند  می  بیکاران  لشکر  که  باشد  مان  

نظام ها را در  هم بریزد.
های  مزیت  و  ها  فرصت  سرزمین  ایران    ☑️
اقتصادی است وهر شهر و روستایش دارای یک 
جنگل  جمله:  از  داراست  مزیت  کاالی  چند  یا 
استان،   5 در  خرما  جنگل  استان،   8 در  بلوط 
 ، استان   5 در  گاز  و  نفت  استان،  در3  زعفران 
دامپروری و گیاهان دارویی و معادن در شهرها و 
روستاهای دیگر، که از قضا هیچکدام از کشورهای 
یافته فعلی از چنین مریت هایی برخوردا  توسعه 
نبوده اند از جمله آلمان و ژاپن بعداز جنگ دوم 
به سرزمین سوخته تبدیل شدند اما  با طرح توسعه 
بزرگ  های  قدرت  به  شد  اجرا  خوب  که  خود 
 5/1 و چین  مبدل شدند  دنیا  و صنعتی  اقتصادی 
بود  فقیران  دنیای  پیش  تا 50 سال  نفری  میلیارد 
اما االن قدرت دوم اقتصادی جهان شده  است و 
سنگاپور 6 میلیون نفری قدرت اول اقتصاد بندری 
دنیا شده اما ایران ما با این همه دارایی و ظرفیت 
در حال نزدیک شدن به خط قرمز اقتصادی است 
و این وضع هرگز  شاسته مردم انقالبی آن  نیست.

 ️☑    چه باید کرد 
برای  که  شد  خواهد  مطرح  سوال  این  حتما 
باید  چه  کشور  مشکالت  و حل  توسعه  به  رسیدن 
کرد ؟ جواب معلوم است و ما نمی توانیم خارج 
می  لذا  کنیم  حرکت  توسعه  مبانی  و  اصول  از 

بایست:
عمر  از  12 سال  انداز خودرا که  1- طرح چشم 
آن می گذرد بررسی و بازبینی کرده و آنرا اصالح 
بکنیم و مالک همه کارهای مان قراردهیم و حتی 
به میثاق ملی تبدیل  به رفراندوم بگذاریم و  آنرا 

کنیم 
2- نباید به هیچ رهبری و هیچ مدیر و شخصیت 
و حزب ودسته و قومی اجازه دهیم در برابر این 

طرح توسعه خرابکاری کنند 
3- با فساد اقتصادی و مالی به شدت و به فوریت 
و به موقع برخورد کنیم و مسامحه ای و اغماضی 

در آن نشود
4- ازهمه ظرفیت های موجود اقتصادی و انسانی 
و  بریزیم  دور  را  مان  شده  طی  وراه  ببریم  بهره 

مثل کشورهای توسعه یافته.

سفر وزیر ارتباطات
 به جیرفت

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی،  محمود  دکتر 
شرکت  ضمن  جیرفت  به  خود  سفر  در  اطالعات 
بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  نشست  در 
طرح  چند  صادرات،  توسعه  کارگروه  و  خصوصی 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان را 

افتتاح کرد.
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رصد دقیق جرائم 
در فضای مجازی

یادگارنژاد گفت: فراوانی وقوع  امین  سرهنگ 
جرام سایبری  به ترتیب اولویت در شهرستان های کرمان با 41 درصد، بم 17 
درصد، سیرجان 16 درصد، رفسنجان 12 درصد، جیرفت 9 درصد و کهنوج 
پنج درصد اتفاق افتاده است. یادگارنژاد گفت: در زمینه کشف پیش دستانه و 
پیشگیری از جرائم سایبری اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتا استان کرمان 
اقداماتی از جمله انجام یک هزار و 257 مورد اطالع رسانی و آگاه سازی 
سایبری از طریق  سایت های خبری و مطبوعات، جذب 124 نفر از داوطلبان 
مردمی، برگزاری هزار و 346 کالس های برون سازمانی در دانشگاه ها، اداره 
کل آموزش و پرورش، اداره کل فنی و حرفه ای، بانک ها و سایر رده ها، 
20 مورد مصاحبه رادیویی و تلویزیونی، برگزاری 23 نمایشگاه سایبری و 106 
مورد محتوایی آموزشی تولید شده است. وی افزود: در راستایی کشف پیش 
دستانه جرائم 462 نشانگاه شناسایی شده که حاوی موارد مجرمانه بوده اند و 

برای سیر مراحل قضایی به مراجع قضائی معرفی شده اند.
استان  سطح  در  نت  کافی   437 کرد:  عنوان  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
 367 از  جاری  سال  اول  روز   25 و  ماه  چهار  در  که  شده  شناسایی  کرمان 
کشور  کل  دادستانی  امریه  و  آمده  عمل  به  بازدید  استان  سطح  نت  کافی 
مبنی بر اینکه همه استفاده کنندگان از خدمات اینترنتی احراز هویت شوند 
به آنها تفهیم شده است. یادگار نژاد با اشاره به این که کالهبردار 55 میلیون 
ریالی دستگیر شده است، گفت: این کالهبردار از طریق ایجاد سایت اقدام 
با اشاره به اینکه تمام جرائمی که در  به شرط بندی آنالین کرده بود. وی 

فضای حقیقی جرم محسوب می شوند در فضای 
به  کرد:  بیان  هستند،  تسری  قابل  هم  مجازی 
شهروندان توصیه می کنیم تحت هیچ شرایطی 
قماربازی  و  بندی آنالین  در سایت های شرط 
وارد نشوند و در صورتی که با همچین مواردی 
در  را  فتا  پلیس  حتما  کردند  برخورد  مشابه 

جریان قرار دهند.
یادگار نژاد با اشاره به اینکه یکی دیگر از پرونده 
ها، برداشت 70 میلیون ریال غیر مجاز از حساب 
یکی از شهروندان بود، گفت: این شهروند با مراجعه به پلیس فتا اعالم کرد 
رمز دوم کارت خود را به هیچ عنوان فعال نکرده است اما مبلغ 70 میلیون 
وی  است.  شده  برداشت  حسابش  از  مجاز  غیر  و  اینترنتی  صورت  به  ریال 
عنوان کرد: این پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و بعد از انجام 
کارهای فنی و کارشناسی مشخص شد به یک دوست اعتماد کرده و کارت 

بانکی خود را در اختیار آن قرار داده تا مبلغی را برداشت کند.
فعال  به  اقدام  داشته  اختیار  در  کارت  که  فردی  کرد:  تصریح  نژاد  یادگار 
سازی رمز دوم می کند و کارت را به صاحبش بر می گرداند و پس از مدتی 
استان  فتا  پلیس  رئیس  کند.  می  حساب  این  از  اینترنتی  برداشت  به  اقدام 
کرمان بیان داشت: این فرد 38 ساله و ساکن کرمان شناسایی و به جرم خود 
اعتراف کرد و به مراکز قضائی معرفی شده است. وی افزود: از شهروندان 
مجبور  هم  اگر  و  ندهند  کسی  به  را  خود  بانکی  کارت  داریم  خواست  در 
شدند بالفاصله رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهند تا دچار کالهبرداری 
نشوند. یادگار نژاد با اشاره به اینکه عامل اغفال بانوان جوان را در سیرجان 
دستگیر شد، گفت: این فرد از طریق سایت های اینترنتی به عنوان اینکه یک 
خانم است با خانم ها آشنا می شود و آنها را اغفال می کرد. وی تصریح کرد: 
به مردم توصیه می کنیم اطالعات خصوصی خود را تحت هیچ شرایطی در 
اختیار افرادی که نمی شناسند قرار ندهند و زمینه ارتکاب 50 درصد جرائمی 

که در فضای مجازی رخ می دهد را خود افراد ایجاد می کنند.

افزایش ۶۳ درصد 
جرائم سایبری

سرهنگ امین یادگارنژاد با اشاره به این که  رسانه ها 
بازوی توانمند پلیس در افزایش و ارتقاء امنیت روانی جامعه هستند،   اظهار 
داشت:  پلیس برای کنترل جرائم نیازمند همراهی و همکاری اصحاب رسانه 
از ظرفیت ها بالقوه  رسانه های دیداری، نوشتاری و چاپی  بتواند  تا  دارد 
استفاده کرده و مردم را از خطرات فضایی مجازی و تهدیدات این فضا آگاه 
کند. وی با اشاره به اینکه سازمان هایی موفق تر هستند که ارتباط دو سویه 
میان  ارتباطی  باشند، عنوان کرد: اصحاب رسانه پل  با اصحاب رسانه داشته 
در  مردم  به  بیشتر  بخشی  آگاه  و  رسانی  اطالع  با  ها هستند  سازمان  و  مردم 
کاهش تعداد پرونده ها تشکیل شده در زمینه  فضایی مجازی تاثیرگذار است. 
یادگار نژاد بیان کرد: در چهار ماه و 25 روز سال جاری و به ویژه در 25 روز 
جرائم  وقوع  و  قضائی  های  پرونده  تشکیل  چشمگیر  رشد  شاهد  جاری  ماه 
سایبری بوده ایم به طوری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته وقوع جرائم 
سایبری 63 درصد افزایش است. وی گفت: کشف وقوع جرائم سایبری در 
سال گذشته 99 درصد و در مدت چهار ماه و 25 روز سال جاری 98.5 درصد 
از جرائم سایبری استان کرمان کشف شده اند. رئیس پلیس فتا استان کرمان 
تصریح کرد: بیشترین وقوع جرم در فضای مجازی به ترتیب   برداشت های 
غیر مجاز اینترنتی با 27 درصد، مزاحمت اینترنتی با 16 درصد، کالهبرداری 
نشر اکاذیب 14 درصد و سایبر  با 15 درصد، هتک حیثیت و  اینترنتی  های 
جرائم نوظهور اتفاق افتاده 28 درصد است. یادگار نژاد با اشاره به این که 

برداشت  مجازی  فضای  اول  اولویت  هنوز  چه  اگر 
مجموع  در  افزود:  است،  اینترنتی  مجاز  غیر  های 
را  جرائم  کل  درصد   42 اقتصادی  جرائم   جرائم، 
اختصاص  خود  به  جاری  سال  ماه   پنج  به  نزدیک 
بوده  این جرائم در سال گذشته 48 درصد  داده که 
اند و این جرائم در سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته شش درصد کاهش پیدا کرده است. وی 
عنوان کرد: جرائم اجتماعی و اخالقی از 40 درصد در 
سال گذشته به 43 درصد در سال جاری افزایش یافته و این جرائم معموال 
های  مزاحمت  و  خانوادگی  تصاویر  انتشار  تهدید،  اخاذی،  های  حوزه  در 
اینترنتی است. یادگارنژاد بیان داشت: در سال گذشته 74 درصد کل متهمان 
مرد بوده اند که این تعداد در سال جاری به 83 درصد رسیده است. وی 
ادامه داد: در سال گذشته 26 درصد متهمان زن بوده اند که این تعداد در 
سال جاری به 17 درصد کاهش پیدا کرده اند. رئیس پلیس فتا استان کرمان 
تصریح کرد:  سال گذشته متهمان زیر 17 سال سن 12 درصد بوده اند که 
در سال جاری این رقم با مراقبت بیشتر خانواده ها به 9 درصد کاهش پیدا 
کرده است. یادگار نژاد عنوان کرد: تعداد متهمان بین 18 تا 25 سال در  پنج 
ماه نخست سال گذشته 28 درصد بوده که در مدت مشابه سال جاری به 34 
درصد افزایش یافته است. وی تصریح کرد: تعداد متهمان گروه سنی 26 سال 
به باال نزدیک به پنج ماه نخست سال گذشته 60 درصد بوده اند که در مدت 
مشابه سال جاری به 57 دصد کاهش پیدا کرده است. یادگار نژاد بیان کرد: 

ارزش ریالی پرونده ای مکشوفه بیش از 661 میلیون ریال بوده است.
منافع  کسب  متهمان  اول  انگیزه  کیدکرد:  تا  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
شغلی،  های  انتقام  و  ها  حساب  تسویه  جویی،  انتقام  اخالقی،  ضد  مالی، 

سرگرمی، کنجکاویی و اثبات توانایی های خود بوده است.
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در 30 مردادماه سال جاری،  فرمانده معظم کل 
قوا طی حکمی امیر »سید عبدالرحیم موسوی« 

ضمن ارتقای درجه ی وی به سرلشکری به عنوان 
فرمانده جدید کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران منصوب کردند. همچنین رهبر معظم 

انقالب، سرلشکر صالحی فرمانده سابق کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران را به عنوان جانشین 
جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح معرفی 

کردند. امیر موسوی، پس از سرلشکر شهبازی، 
سرلشکر سلیمی و سرلشکر صالحی، چهارمین 

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران است.

 96 حضور  سابقه  که  ارتشی  سابقه  با  فرمانده  این 
در  و  دارد  را  باطل  علیه  حق  جبهه های  در  ماهه 
غرب  و  جنوب  جبهه های  در  مختلف  یگان های 
حضور  انقالب  ضد  و  بعثی  دشمن  برابر  در  کشور 
دانشگاه  دانشجویان  تیپ  فرماندهی  است،  داشته 
افسری،  دانشگاه  فرماندهی  علی)ع(،  امام  افسری 
معاونت  آجا،  شرق  شمال  قرارگاه  فرماندهی 
و  طرح  معاونت  ارتش،  زمینی  نیروی  آموزش 
ریاست  و  عملیات  اداره  جانشینی  نزاجا،  برنامه 
دارد.  خود  کارنامه  در  را  ارتش  مشترک  ستاد 
تیر  تا  از چهارم شهریور سال 1384  وی همچنین 

1395 جانشینی فرمانده کل ارتش و ریاست مرکز 
مطالعات راهبردی آجا را برعهده داشت و در تیر 
ماه 95 در حکمی از سوی فرمانده معظم کل قوا 
به سمت جانشینی رئیس ستادکل نیروی های مسلح 

منصوب شد.
باقری«  »محمد  سردار  کنار  در  موسوی  سرلشکر 
»عطااهلل  امیر  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
نیروهای مسلح،  صالحی« جانشین رئیس ستاد کل 
مرکزی  قرارگاه  فرمانده  رشید«  »غالمعلی  سردار 
جعفری«  »محمدعلی  سردار  )ص(،  االنبیا  خاتم 
سعدی«،  حسنی  »حسین  امیر  سپاه،  کل  فرمانده 
قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی«  »قاسم  سردار 
سپاه، سردار »محسن رضایی« دبیر مجمع تشخیص 
»سید  سردار  شهبازی«،  »علی  امیر  نظام،  مصلحت 
یحیی صفوی« دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
شورای  دبیر  شمخانی«  »علی  دریابان  قوا،  کل 

عالی امنیت ملی، 
 
سابق رئیس  فیروزآبادی«  »سیدحسن  سردار 

»مصطفی  سردار  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
مسلح  نیروهای  حاضر  سرلشکر   13 جزو  ایزدی« 

جمهوری اسالمی ایران است.
امیر سرلشکر »سیدعبدالرحیم موسوی«

متولد  موسوی«  »سیدعبدالرحیم  سرلشکر  امیر 
1339 در قم، از فرماندهان با سابقه ارتش در رسته 
توپخانه است که در سال های جنگ ایران و عراق 
در  و  بود  مشغول  خدمت  به  حوزه  همین  در  نیز 
16 تیرماه 1395 به عنوان جانشین رئیس ستاد کل 
کل  ستاد  در  ارتش  و  سپاه  توازن  تا  شد  منصوب 

محفوظ بماند.

سردار سرلشکر »محمدحسین افشردی« 
سردار سرلشکر »محمدحسین افشردی« معروف به 
محمد باقری )متولد 1339( سرلشکر سپاه پاسداران 
و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
)غالمحسین  باقری  حسن  برادر  وی  است.  ایران 
و  اطالعات  مسئول  اولین  که  است  افشردی( 

عملیات سپاه بوده است.

امیر سرلشکر »عطاءاهلل صالحی« 
 18 )متولد  صالحی«  »عطاءاهلل  سرلشکر  امیر 
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  جانشین   )1328 اسفند 
جمهوری  ارتش  سابق  کل  فرمانده  و  مسلح 
وارد   1346 درسال  است.وی  ایران  اسالمی 
از  توپخانه  رسته  با   1349 سال  در  و  شد  ارتش 
امیر صالحی  شد.  فارغ التحصیل  افسری  دانشکده 
استعفای  از  پس  و   1384 شهریور   20 تاریخ  در 
به سمت فرمانده کل  امیر سرلشکر محمد سلیمی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
علینور« سردار سرلشکر »غالمعلی رشید 

)متولد  علینور«  رشید  »غالمعلی  سرلشکر  سردار 
رشید، سرلشکر  به غالمعلی  مشهور  1332 دزفول( 
فرمانده  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  عضو 
سمت،  حفظ  با  و  خاتم االنبیا  مرکزی  قرارگاه 
معاون امور دفاعی دبیرخانه شورای عالی امنیت 

می باشد. ملی 
سردار سرلشکر »محمدعلی جعفری«

به  ملقب  جعفری«  »محمدعلی  سرلشکر  سردار 

در  که  او  است.  پاسداران  سپاه  فرمانده  »عزیز« 
سختی  با  شده  متولد  یزد  در  مذهبی  خانواده ای 
با  بعد  و  کرد  طی  را  دبیرستان  و  مدرسه  دوران 
کمک چند تن از نیکوکاران استان یزد به دانشگاه 
لیسانس  دوره  انقالب  از  پیش  سال  یک  و  رفت 
معماری را در دانشگاه تهران آغاز کرد.نام »محمد 
شخصیت  پنج  از  یکی  عنوان  به  جعفری«  علی 
ایرانی که در لیست 500 نفره قدرتمندترین افراد 
جهان که از سوی نشریه آمریکایی » فارن پالیسی« 

منتشر شده است، دیده می شود.

امیر سرلشکر »حسین حسنی سعدی«
جانشین  سعدی«،  حسنی  »حسین  سرلشکر  امیر 
وی  است.  خاتم االنبیا  مرکزی  قرارگاه  فرماندهی 
است،  کرمان  توابع  از  سعدی  شهرستان  متولد 
نیروهای  کل  ستاد  هماهنگ کنندهٔ  سابق  معاون 
مسلح بوده است. هم چنین پیش از آن نیز عهده دار 
جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  فرماندهی  سمت 

اسالمی ایران بوده  است.

سرلشکران ایران 
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سردار سرلشکر »قاسم سلیمانی«
 سردار سرلشکر »قاسم سلیمانی« که در سال 1335 
خورشیدی در شهرستان رابر از توابع کرمان به دنیا 
آمد، در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود اما پس 
پیوست. پاسداران  سپاه  به   1357 سال  انقالب  از 

انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  وی 
ایران  اسالمی است.و در طول جنگ هشت ساله 
بود.طبق  ثاراهلل کرمان  لشکر 41  فرمانده  و عراق 
منابع غربی، سلیمانی نقش مهمی در دادن قدرت 
نظامی به حزب اهلل لبنان، عقب راندن اسرائیل از 
جنوب لبنان، جنگ افغانستان، شکل دهی به فضای 
تغییر  رژیم صدام،  از سرنگونی  سیاسی عراق پس 
در  داعش  با  مقابله  و  سوریه  داخلی  جنگ  روند 

عراق داشته است.

سردار سرلشکر، دکتر »محسن رضایی میرقائد« 
رضایی  »محسن  دکتر  سرلشکر،  سردار 
میرقائد« متولد 1333 مسجدسلیمان، اقتصاددان، 
پاسداران  سپاه  ارشد  اعضای  از  سیاست مدار، 
وی  است.  دانشگاه  استاد  و  ایران  اسالمی  انقالب 
تشخیص مصلحت  دبیر مجمع  به عنوان  هم اکنون 
امام حسین)ع(  نظام و همچنین مدرس دانشگاه 

 1360 سال های  فاصله  در  او  می کند.  فعالیت 
پاسداران  سپاه  فرماندهی  سال(،   16(  1376 تا 

انقالب اسالمی را برعهده داشت .
امیر سرلشکر »علی شهبازی«

رئیس  قم،  زادهٔ  شهبازی«،  »علی  سرلشکر  امیر 
نیروهای  کل  فرماندهی  نظامی  مشاوران  گروه 
ارتش  فرماندهان  از  وی  است.  ایران  مسلح 
درجهٔ  با  که  بود  ایران  اسالمی  جمهوری 

سرلشگری فرماندهی ارتش را بر عهده داشت.

»سیدیحیی صفوی« سردار سرلشکر 
صفوی«)که  »سیدیحیی  پاسدار  سرلشکر  سردار 
و   1357 انقالب  از  پیش  مبارزات  جریان  در 
نام  ساواک  عوامل  توسط  شناسایی  عدم  برای 
مستعار رحیم را برای خود برگزیده بود( متولد 
شهرستان  بهادران  باغ  بخش  از  همام  روستای 
فرماندهان  از  اصفهان،  استان  توابع  از  لنجان، 
و  عراق  و  ایران  دوران جنگ  در  اصفهان  سپاه 
میان  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
سال های 1376 تا 1386 بود. او در حال حاضر 
کل  فرماندهی  عالی  مشاور  و  دستیار  عنوان  به 
فعالیت  مسلح  نیروهای  به  مربوط  امور  در  قوا 

می کند.

امیر دریابان »علی شمخانی«
در   1334 )زاده  شمخانی«  »علی  دریابان  امیر   
سابق  فرمانده  طلب،  اصالح  سیاستمدار  اهواز(، 
جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  نظامی، 
مدت  به  شمخانی  است.دریابان  ایران  اسالمی 

هشت سال وزیر دفاع بوده است.

سردارسرلشکر،دکتر»سیدحسن آقایی فیروزآبادی«
فیروزآبادی«  آقایی  »سیدحسن  دکتر  سرلشکر، 
)زاده 1330، مشهد( رئیس سابق ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران و از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است. وی از سال 1368 تا 
8 تیر 1395 ریاست ستاد فرماندهی کل قوا و پس 
را عهده دار  مسلح  نیروهای  نام ستاد کل  تغییر  از 
بود و بلندپایه ترین مقام نظامی پس از فرمانده کل 

قوا به حساب می آمد.

سردار سرلشکر، دکتر »مصطفی ایزدی«
سردار سرلشکر »مصطفی ایزدی«، معاون راهبردی 
و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای 
مسلح و فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی است.

عامل  مدیر  سوی  از  جداگانه   احکام  صدور  با 
سازمان اقتصادی رضوی، 5 انتصاب جدید در این 
سازمان رقم خورد. مهندس محمدرضا عطارزاده 
در احکامی جداگانه، جانشین مدیر عامل، معاون 
معاونت  اقتصادی،  توسعه  و  سرمایه گذاری  امور 

معاون  قراردادها،  امور  و  حقوقی 
امور پشتیبانی مالی و منابع انسانی 
و همچنین مدیر حوزه مدیر عامل 
منصوب  را  سازمان  ارتباطات  و 

کرد.
صدور  طی  و  راستا  این  در 
به  نامجو  مجید  مهندس  حکمی، 

سمت جانشین مدیر عامل سازمان منصوب شد. در 
بخشی از متن این حکم  با اشاره به سوابق عالی 
با  »انشاء اهلل  و اجرایی وی آمده است،  مدیریتی 
و  معظم رهبری  مقام  ابالغی  رعایت سیاست های 
تولیت محترم و در چارچوب اختیارات تفویضی 
موارد  و  امور  دادن  سازمان  به  شایسته  نحو  به 

ارجاعی موفق باشید«.
سمت  به  دانش  محمدجواد  دکتر  همچنین 
اقتصادی  توسعه  و  سرمایه گذاری  امور  معاونت 
سازمان منصوب شد. در بخشی از متن این حکم 
تمامی  از  بهره گیری  با  اهلل  »انشاء  است،  آمده 
معاونت  آن  مدیران  و  کارشناسان  ظرفیت های 
انجام  با همکاری سایر معاونت های سازمان در  و 

وظیفه محوله موفق باشید«.

عامل  مدیر  سوی  از  حکمی  طی  این،  بر  عالوه 
به  رفیعی  مختار  دکتر  رضوی،  اقتصادی  سازمان 
و دکتر  قراردادها  امور  و  معاونت حقوقی  سمت 
پشتیبانی،  امور  معاونت  سمت  به  مهدوی  موسی 

مالی و منابع انسانی منصوب شدند.
و  تعهد  به  اشاره  با  احکام  این  متن  از  بخشی  در 
تخصص ایشان آمده است، »انشاء اهلل با بهره گیری 
آن  مدیران  و  کارشناسان  ظرفیت های  تمامی  از 
معاونت و با همکاری سایر معاونت های سازمان در 

انجام وظیفه محوله موفق باشید«.
مهدی غفوری فرد نیز در دیگر حکم صادر شده از 
سوی مهندس محمدرضا عطارزاده به سمت مدیر 
اقتصادی  سازمان  ارتباطات  و  عامل  مدیر  حوزه 

رضوی منصوب شد.

مهندس نامجو
 درآستان قدس رضوی
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آستانه  در  هاشمی  محسن  مهندس 
برگزاری مراسم نام گذاری 

آیت  مرحوم  نام  به  نیایش  بزرگراه 
از  گفت:  رفسنجانی  هاشمی   اهلل 
این  از  ام  خانواده  و  خود  طرف 
به  و  تهران  شهری  مدیریت  اقدام 
تشکر  قالیباف  دکتر  شخص  ویژه 
در  گرفتند  تصمیم  که  کنم  می 
دوره مدیریت شهری شان، این نام 

گذاری را انجام شود.

منظور نامشخص 
از»نواصولگرایی«

 
دبیرکل  باهنر،  محمدرضا  مهندس 
به  اشاره  با  مهندسین  اسالمی  جامعه 
اصولگرایان  پوست اندازی  ضرورت 
به موضوع نواصولگرایی که از سوی 
اشاره کرد  قالیباف مطرح شد  دکتر 
و گفت: من اصال نفهمیدم ایشان چه 
گفت؛ باید از خودشان سؤال کنید. 
جریانات  که  است  این  بحث  اگر 

سیاسی اعم از اصولگرا، اصالح طلب 
و معتدل کشور، مانیفست اعالم کنند 
قبول  را  این  من  بگیرند،  موضع  و 
هم  شان  اسم  است  ممکن  دارم. 
اسم  این  چون  بشود؛  دیگری  چیز 
ها را یا ما برای خود یا برای رقیب 
انتخاب کرده ایم؛ امروز شاید واژه 

اصولگرایی کم کم منتفی شود؛ 
مثال بگویند تفکر انقالبی، غیر اتقالبی 
کسی  اگر  حاال  انقالبی.  ضد  و 
انقالبی  ضد  و  انقالبی  غیر  بخواهد 
را با هم مخلوط کند، برای خودش 

انحراف است.
 اگر منظور دکتر قالیباف این است 
که اصولگرایان دور هم جمع شوند 

و  کنند  تفاهم  مانیفستی  روی  و 
مجموعا به یک حزب برسند و روابط 
این  کنند،  تعریف  را  حزب  داخلی 
یک چیز بسیار خوب است و ما هم 

تواند  قبول داریم؛ حاال اسمش می 
نواصولگرایی یا انقالبی گری یا مثال 
حزب الف شود؛ حاال ما با اسم کاری 

نداریم؛ مسمی برای ما مهم است. 

دکتر جهانگیری
 معاون اول 

ماند
دکتر  حکمی  در  جمهور  رییس  
عنوان  به  را  جهانگیری  اسحاق 
معاول اول رییس جمهور در دولت 

دوازدهم منصوب کرد.
 متن حکم حجت االسالم والمسلمین 

حسن روحانی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
و  بیست  و  یکصد  اصل  استناد  به 

به  نظر  و  اساسی  قانون  چهارم 
خدمات  و  شایستگی  تعهد،  مراتب 
موفق جناب عالی در مسؤولیت های 
مدت  در  و  تقنینی  و  اجرایی 
به  یازدهم  دولت  در  مسؤولیت 
»معاون  عنوان  به  این حکم  موجب 
منصوب  جمهور«  رییس  اول 
الهی  عنایت  با  است  امید  می شوید. 
دولت  محترم  اعضای  همکاری  و 
شریف  ملت  و  اسالم  به  خدمت  در 
ایران با رعایت اصول قانون مداری، 
اخالقی  منشور  و  اعتدال گرایی 

دولت تدبیر و امید موفق باشید.

حسن روحانی
رییس جمهور

معرفی فرماندار
جدید کرمان

بابایی با حضور برخی  مهندس علی 
عنوان سرپرست  به  استانی  مسئوالن 
معرفی  کرمان  فرمانداری  جدید 
جدید  سرپرست  معارفه  آیین  شد. 

معاون  حضور  با  کرمان  فرمانداری 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، 
مجلس  در  کرمان  مردم  نمایندگان 
شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن 
در محل سالن کنفرانس فرمانداری 

کرمان برگزار شد.
انتصاب  از  قبل  بابایی  علی  مهندس 
کرمان،  فرمانداری  سرپرستی  به 
معاونت  و  شهردار  های  سمت  در 

شهرداری کرمان فعالیت می کرد.
اسبق  فرماندار  توحیدی  محمدعلی 
و  خدمت  سال   35 از  پس  کرمان 
شهرستان  فرمانداری  سکانداری 
بازنشستگی  افتخار  به  مختلف  های 

نائل شد.
تقدیر  لوح  اهدای  با  آیین  این  در 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  توسط 
از  کرمان  استانداری  اجتماعی 

توحیدی  محمدعلی  زحمات 
فرماندار سابق کرمان تجلیل به عمل 

آمد.

تقدیرمهندس هاشمی 
از دکتر قالیباف
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رئیس مرکز اطالع رسانی شهرداری تهران از برگزاری مراسم نامگذاری اتوبانی 
به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خبر داد. شهرام گیل آبادیبا بیان این که شورای 
شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را پس از 
بررسی های کامل تصویب کرد گفت: بر همین اساس به مناطقی که بزرگراه نیایش 

از آنها عبور می کند همچون منطقه دو، ابالغ کردیم تا نسبت به تعویض نام بزرگراه 
اقدام کنند که این مهم در حال تحقق است. وی افزود: براساس برنامه ریزی انجام 
شده، مراسم تغییر نام با حضور شهردار تهران و خانواده مرحوم هاشمی برگزار و 

رسما بزرگراه نیایش به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تغییر نام خواهد داد.

تغییر نام بزرگراه نیایش 
به آیت اهلل هاشمی
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مدیرعامل بورس کاالی ایران:

عرضه پسته در بورس کاال 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان این که امروز مقدمات ورود پسته به 
بورس کاال فراهم شده است گفت: ساماندهی معامالت پسته در بورس کاال 
مانع ضایع شدن حقوق کشاورزان خواهد شد. دکتر حامد سلطانی نژاد در 
دیدار با امام جمعه رفسنجان افزود: با استفاده از ظرفیت های بورس کاال 
می توانیم معامالت پسته را ساماندهی کنیم. وی با اشاره به مشکالت موجود 
بر سر راه کشاورزان و باغداران خاطرنشان کرد: بورس کاال ظرفیت های 
بسیار خوبی دارد که می توان با استفاده صحیح و به موقع از این ظرفیت 

ها از وارد شدن زیان و خسارت به کشاورزان پسته کار جلوگیری کرد.
ارائه  ایران جهت  به تشریح ظرفیت های بورس کاالی  نژاد  دکتر سلطانی 
تسهیالت به کشاورزان و ایجاد بازاری مستمر و بلند مدت پرداخت و اضافه 
گرفتن  دست  در  امکان  کشاورزان،  میان  در  سازی  فرهنگ  با  باید  کرد: 
به  مدت  بلند  بازاری  ایجاد  و  خارجی  بازارهای  در  پسته  گذاری  قیمت 

کمک ابزارهای نوین مالی را فراهم کرد.
پسته  معامالت  ساماندهی  لزوم  بر  دیدار  این  در  نیز  رفسنجان  جمعه  امام 
برخی  عملکرد  و  حضور  قبل  های  سال  در  متاسفانه  گفت:  و  کرد  تاکید 
که  شد  کشاورزان  برای  مشکالتی  بروز  موجب  پسته  بازار  در  سودجویان 
امیدواریم با فعالیت های بورس کاال در حوزه مبادالت و تجارت پسته این 
عباس  االسالم  حجت  شود.  حل  کشاورزان  مشکالت  و  شده  مرتفع  نقیصه 
رمضانی پور با اشاره به مشکالت سال های قبل کشاورزان در زمینه فروش 
محصول پسته، استفاده از ظرفیت های بورس کاال را مورد تاکید قرار داد 
و اظهار کرد: این بازار می تواند برای ساماندهی معامالت پسته موثر واقع 
مانع  است  شده  تعریف  آن  برای  که  کارهایی  و  ساز  با  همچنین  و  شود 

اجحاف به حقوق کشاورزان خواهد شد.

همچنین نماینده مردم شهرستانهای انار و رفسنجان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به امکانات بورس کاال برای حل مشکالت این حوزه و ظرفیت های 
موجود برای بهبود وضعیت بازار پسته داخلی و کمک به صادرات آن گفت: 
بورس کاال با فراهم کردن تسهیالت الزم برای بازار پسته و فعاالن آن، می 
تواند به حرکت بازار پسته از تجارت سنتی به سمت انجام معامالت نوین و 
استفاده از ابزارهای جدید بازار سرمایه منتهی شود. احمد انارکی محمدی 
در این دیدار ابراز امیدواری کرد که در سال های آتی شاهد انجام تمامی 

معامالت پسته ایران در بورس کاال باشیم.
کاالی  بورس  در  پسته  معامالت  اندازی  راه  پیرامون  بیشتر  دیدار،  این  در 
ایران و همچنین راهکارها و ظرفیت های موجود در این بازار بحث و تبادل 
نظر شد.کارشناسان کشاورزی استان کرمان پیش بینی کرده اند که در سال 

جاری بیش از 150 هزار تن پسته در این استان تولید می شود.
لحاظ  به  کشور  پسته  محصول  از  درصد   80 حدود  تولید  با  کرمان  استان 
بنیه  تقویت  در  کشور  از  خارج  به  محصول  این  صادرات  قبل  از  ارزآوری 
متعددی در  تاکنون کارگزاری های  اقتصادی کشور سهم عمده ای دارد. 
آمادگی کرده  اعالم  بورس کاال  به  پسته  برای ورود صادرکنندگان  کرمان 

اند.

حمایت از سرمایه گذاران 
در جنوب کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دادگستری کرمان آمادگی الزم را 
برای فراهم شدن بستربرای جذب سرمایه گذاران با تشکیل کمیته حمایت از 

سرمایه گذاری درشهرهای جنوبی استان را دارد. 
از  امکانات و ظرفیت  تمام  با  یداهلل موحد در جیرفت گفت: دستگاه قضائی 
سرمایه گذاری ومالکیت های مشروع حمایت خواهد کرد و با مفاسد اقتصادی 

که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می باشند، برخورد می کند. 
وی تصریح کرد: این کمیته به حضور بیشتر سرمایه گذاران در جنوب استان 
کمک خواهد کرد و به تولیدکنندگان نیز این قوت قلب را می دهد که با 
خیالی آسوده به دنبال تولید و گرداندن چرخه اقتصادی باشند. وی عنوان 
کرد: به طور قطع دستگاه قضا حامی فعاالن اقتصادی خواهد بود و به صورت 

قانونمند بستر الزم را برای امنیت بیشتر سرمایه گذاران فراهم خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان ازصلح وسازش 48 درصدی پرونده های 
نیزخبر داد و گفت: درسال گذشته 11هزار  شوراهای حل اختالف جیرفت 
پرونده وارد شوراهای حل اختالف این شهرستان شد که 48 درصد پرونده ها 

منتهی به صلح وسازش شده است. 
وی در ادامه با اعالم اینکه بحث تراکم ورودی پرونده ها به سیستم قضائی یک 
بحث جدی درسطح ملی است، افزود: دستگاه قضائی در برنامه چهارم توسعه 

قضایی کشور برنامه هایی را برای کاهش ورودی دنبال می کند. 
گیری  شکل  برای  تدوین  دست  در  ای  الیحه  قضائیه  قوه  کرد:  عنوان  وی 
نهاد داوری دارد که درسطح کشوراین نهاد تشکیل شود تا بتواند از ظرفیت 
مردم استفاده شود. آیین تودیع و معارفه دادستان جیرفت با حضور رئیس کل 
دادگستری و فرماندهی انتظامی استان کرمان، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد 
جیرفت  پور  مداحی  سالن  در  جیرفت  فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
برگزار شد و در این آیین از زحمات مجید رستمی تقدیر و حسین سالمی به 

سمت دادستان جیرفت معرفی شد.
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مردم  جمع  در  ابراهیمی  پور  محمدرضا  دکتر 
راور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و اساسی 
و  پیگیری  کشور  در  ویژه  طور  به  امروز  باید  که 
عملیاتی شود، مباحث اقتصادی است و البته باید 

در سایر حوزه ها هم تالش هایی انجام شود.
اخیرا  اینکه  به  اشاره  با  ابراهیمی  پور  دکتر 
آمریکایی ها اقداماتی علیه ایران انجام داده اند 
های  تحریم  از  مجموعه  یک  آمریکا  مجلس  و  
گفت:  است،  کرده  وارد  ما  کشور  بر  را  جدید 
جنس جریان تحریم ها، برجام و هسته ای اگر چه 
ظاهرا موضوع هسته ای و اتمی است اما موضوع 

کامال اقتصادی است. 
وی با بیان این که در موضوع هسته ای به دلیل 
مذاکره  ها  آمریکایی  با  ای  هسته  صرفًا  مسائل 
نکردیم، افزود: ورود ما به مسائل هسته ای به دلیل 
مسائل اقتصادی بود بلکه مسئله این بود که ما یک 
و  بپذیریم  را  از محدودیت های هسته ای  سری 
کشورمان  از  اساسی  موضوع  چند  آن  کنار  در 
در حوزه صرفًا اقتصادی از جمله مشکالت بانکی، 

فروش نفت خام، موضوع بیمه ای و فشار تحریم 
و  حمل  عمومی،  خدمات  هواپیما،  فروش  ها، 
بیان  با  وی  شود.  برطرف  غیره  و  دریایی  نقل 
های  محدودیت  برجام  سکه  روی  یک  که  این 
های  فصل  سر  آن  روی  یک  و  ایران  ای  هسته 
برجام جمله ای  اقتصادی است، عنوان کرد: در 
محدودیت  دلیل  به  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
همکاری  اهلل  حزب  با  است  قرار  ای  هسته  های 
چیزی  چنین  اصال  و   کرد  نخواهید  پیدا  نکند، 
تصریح  پورابراهیمی  ندارد.  خارجی  وجود 
مسائل  با  اولویت  داخلی  مسائل  حوزه  در  کرد: 
اقتصادی، معیشتی و اشتغال است و امروز انقالب 
اسالمی مشکالت را در حد متوسط زیرساخت ها 
را فراهم کرده است. وی از برگزاری جشن پایان 
گاز رسانی در سال دیگر در شهرستان راور و تمام 
روستاهای آن طی سال آینده خبر داد و گفت: 
امروز توسعه مورد نیاز فقط زیر ساخت نیست بلکه 
مشکل بیکاری و معیشت مردم است که این مشکل 
می تواند منجر به مهاجرت، حاشیه نشینی و بروز 

آسیب های اجتماعی شود.
نماینده مردم کرمان و راور از سردار حاج قاسم 
سلیمانی به عنوان افتخار جهان تشیع نام برد و بیان 
داشت: در کرمان با همت استاندار توانستیم استان 
مقاومتی  اقتصاد  استان  سه  از  یکی  عنوان  به  را 
را  اختیارات  تفویض  بحث  و  کنیم  مطرح  کشور 
زیرا  را گسترش دهیم  توسعه  تا  ایم  شروع کرده 
ما  اقتصاد  در  تلخ  واقعیت  گرایی  تمرکز  رویکرد 
اقتصادی  معین های  به ورود  اشاره  با  است. وی 
استان کرمان،  اقتصادی  توانمند سازی  در جهت 
در  شده  انجام  اقدامات  کرمان  استان  در  گفت: 
راستای اقتصاد مقاومتی نسبت به استان های دیگر 

بی نظیر است.

70 میلیارد تومان برای اشتغالزایی
میلیار  از 70  دکتر پورابراهیمی عنوان کرد: بیش 
تومان منابع در بحث اشتغال و هفت میلیارد تومان 
اجرایی  ستاد  از  سوی  از  ساخت  زیر  حوزه  در 
فرمان امام معین اقتصادی منطقه به شهرستان راور 
اختصاص داده می شود  که آثار آن شش ماه تا 

یک سال دیگر نمود خواهد کرد.
وی با بیان این که کل بودجه عمرانی دولتی در 
افزود:  است،  تومان  میلیارد  چهار  راور  شهرستان 
متوسط  از  راور  شهرستان  در  بیکاری  نرخ  امروز 
استان پایین تر است و 10.7 درصد است و اولویت 
و  معیشتی  اقتصادی،  راور کار  اصلی در شهرستان 
اشتغال است به گونه ای که ثواب ساخت کارخانه 
بیکاری  برابر است چرا که  از ساخت مسجد چند 

مفاسد بسیاری به دنبال دارد.
کرد:  اظهار  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
معیشتش  که  کسی  که  است  پیامبر)ص(  حدیث 
حفظ  بتواند  را  دینش  نیست  معلوم  نیست  تامین 

کند.
در  شده  انجام  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهرستان راور ظرف سه سال آینده بیکاری را در 
رساند،  می  ممکن  حد  کمترین  به  شهرستان  این 
که  است  شده  تصویب  مجلس  در  امسال  گفت: 
 1.5 ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده  برای 
میلیارد دالر منابع برای اشتغال با نرخ شش درصد 
مناطق  و  روستاها  شهرها،  در  که  شود  گذاشته 

محروم این ابالغیه اجرایی شود.
دکتر پورابراهیمی یادآور شد: منابع ملی 10 هزار 
شده  داده  اختصاص  اشتغال  برای  تومان  میلیارد 
است که تحولی در ساختار اشتغال باشد و همت 
درستی  به  منابع  این  تا  مطلبد  هم  را  مردم  شما 

جذب شود.

راور؛ 
در مسیر توسعه

سرعت گرفتن آهنگ توسعه سیرجان
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: استاندار 
کرمان به عنوان رزمنده دیروز دفاع مقدس و رزمنده امروز جهاد اقتصادی، 
مبارزه جدی را با فقر و جهالت در پهناورترین استان کشور اجرایی کرده اند.

سردار شهباز حسن پور در نشست صمیمی با نخبگان و فرهیختگان شهرستان 

توسعه،  آهنگ  کرمان،  استاندار  و  مردم  تالش  و  همت  با  افزود:  سیرجان 
فقر  رفع  برای  گفت:  وی  یافت.  خواهد  بیشتری  سرعت  عمران  و  پیشرفت 
مطلق و سایر مشکالت در سیرجان کمر همت بسته ایم تا مردم عزت مندانه تر 
زندگی کنند. وی اظهار کرد: شهرستان سیرجان دارای ظرفیت های بسیار 
زیادی است که به فعلیت رساندن آنها تحولی را در این منطقه رقم خواهد 
تاکید کرد و گفت:  بر توسعه زیر ساخت ها در شهرستان سیرجان  زد. وی 

شهرستان سیرجان را می توانیم با ظرفیت های موجود آن بسازیم.
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رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل 
بسیاری  گفت  باید  بانکی  سیستم  درباره  گفت: 
از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی، 

ورشکسته هستند.
مهندس محمدرضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان 
نشست  پنجمین  و  سی  در  رهبری  و  امام  خط 
ماهانه جامعه اسالمی مدیران ایران گفت: به 40 
سالگی استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران در 
حال نزدیک شدن هستیم که این 40 سالگی در 
ما معنا و مفهوم  معارف دینی و رفتار اجتماعی 
این  در  نیست  بد  افزود:  وی  دارد.  خاصی 
قرار  نقد  را مورد  شرایط عملکرد گذشته خود 
داده و برخی مشکالت را احصا کنیم. اگر امروز 
بخواهیم از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعتها می 
توان پارادایم هایی را به رخ رقیب و کسانی که 

تخاصم با ما دارند بکشیم. 
پیروزی  در  که  این  به  اشاره  با  باهنر  مهندس 
تغییر  کشور  امنیتی  و  سیاسی  نظام  انقالب، 
کرد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقالب جریان 
در  امنیتی  های  نابسامانی  و  تحمیلی  جنگ 
نظام  به  سنگینی  های  هزینه  نخست  سالهای 
های  شاخک  شد  باعث  همین  کرد،  تحمیل 
نظام امنیتی ما فعال شود که در این دو حوزه 
در  هم  و  داشته  کشور  برای  استقالل  و  امنیت 
تعامل مثبت برای کشورهای دیگر الگو و نمونه 

شده است. نائب رئیس سابق مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه در نظام 
اداری، بودجه ریزی، اقتصادی و اجتماعی غفلت هایی داشتیم. 

اقتصاد اسالمی که در دانشگاه ها درس داده می شود یک تعریف هماهنگ 
و روشن برای یک کشور اسالمی ندارد. قبل از انقالب حتی علما هم به این 
مسئله اهمیتی نمی دادند چون حکومت اسالمی حاکم نبود بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی هم نفهمیدیم اقتصادی اسالمی چیست و با آن باید چه کار 
کرد. وی با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی ادامه داد: از سال 58 تا 94 
متوسط رشد اقتصادی ما 3 درصد بوده با در نظر گرفتن رشد جمعیتی این 

رقم رشد اقتصادی صفر می شود. 
متوسط  اما  بوده  انقالب تک رقمی  از  قبل  تورم در طول 15 سال  متوسط 
تورم بعد از انقالب باالی 20 درصد بوده است البته ما تورم 44 درصدی را 
هم تجربه کردیم. نرخ بیکاری بعد از پیروزی انقالب همواره دو رقمی بوده 

و هرگز تک رقمی نشده است. 

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: ما باید این دردها را بشناسیم و به
دنبال درمان آن باشیم. مهندس باهنر با اشاره به نتیجه استقرار یازده دولت و 
ده مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: درباره سیستم بانکی 
باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته 
تعبیر  به  تا 96 صد در صد شد.  از سال 92  افزود: هزینه دولت  هستند. وی 
بانک  نیا دولت 700 هزار میلیارد د تومان بدهکار است. امروز  آقای طیب 
ملت 7 میلیارد دالر کسر اعتبار دارد. شرکت ملی نفت ایران 50 میلیارد دالر 
به سرمایه گذاران بدهکار است.دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در 
اداری و بزرگ بودن  بروکراسی  به  اشاره  با  از سخنان خود  بخش دیگری 
و  نفت  وزارت  گفت  می  پیش  وقت  چند  زنگنه  آقای  کرد:  عنوان  دولت 
شرکت های تابعه را حاضرم با 70 هزار نیرو اداره کنم درحالی که امروز این 
مجموعه ها 230 هزار نیرو دارند. نظام بروکراسی اداری در کشور ما بعد از 
انقالب اصالح نشد. مهندس باهنر گفت: متاسفانه امروز بسیاری از بنگاه های 

ما مزیت اقتصادی منفی دارند.

 بانک ها؛
 در تراز ورشکستگی

رییس شورای اسالمی استان کرمان:

الیحه مالیات 
 بر ارزش افزوده !؟

الیحه ی  از  کرمان  استان  اسالمی  شورای  رییس 
مربوط  کمیسیون  در  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
کرد  امیدواری  ابراز  و  انتقاد  شده،  مصوب 
استقالل  که  الیحه  این  به  مجلس  نمایندگان 
شهرداری ها و شوراها را از بین می برد، رأی ندهند.

دکتر  کمال جوانمرد در اختتامیه ی دوره  چهارم 
گفت:  مقدس  مشهد  در  استان ها  عالی  شورای 
مالیات  را  شهرداری ها  عوارض  تمام  الیحه،  این 
مالیاتی  قانون  فرایند  مشمول  و  کرده  محسوب 
از  جزیی  را  عوارض  این  این که  ضمن  می کند؛ 
دارایی های دولت به شمار آورده که برای وصول 

آن باید در قالب تفاهم نامه عمل شود.
وی افزود: این مصوبه مشکالت مالی شهرداری ها 
و  پیچیده تر  را  ندارند  مطلوبی  وضعیت  که 

غامض تر خواهد کرد.
به  شهرداری  عوارض  تبدیل  به جای  افزود:  وی 
و  اصالح  مالیاتی  نظام  که  می رود  انتظار  مالیات، 
دنبال  متولیان  و  رفع شود  مالیات  فرار  منفذهای 

حصول مالیات از دانه درشت ها باشد.
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 معرفی شهردار جدیدکرمان
 در نشست فوق العاده شورای اسالمی شهر کرمان محمد سام با کسب هشت 

رای از 11 رای و کسب اکثریت آرا به سمت شهردار کرمان انتخاب شد. 
از  جمعی  و  فرماندار  معاون  کرمان،  شهر  شورای  عضو   11 نشست  این  در 
اصحاب رسانه حضور داشتند. رئیس شورای اسالمی شهر کرمان در این نشست 
گفت: از بین 27 نفر گزینه شهرداری کرمان به پنج گزینه نهایی رسیدیم که 
برنامه های خود را ارائه کردند. محمد فرشاد افزود: رای گیری برای انتخاب 
شهردار کرمان به صورت مخفی انجام شد و محمد سام با کسب هشت رای 
از مجموع 11 رای به عنوان شهردار کرمان انتخاب شد و محسن اسماعیلی 
براساس  شهر  شورای  اعضای  کرد:  بیان  وی  کرد.   کسب  رای  سه  نیز  پور 

گرایش سیاسی توسط مردم انتخاب می شوند و 
در چارچوب قوانین، آیین نامه ها و ضوابط و بر 
اساس مصلحت شهر و مستقل تصمیم می گیرند و 

عمل می کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر کرمان افزود: اعضای 
نامزدها  های  برنامه  تمامی  کرمان  شهر  شورای 
تصمیم  این  به  بندی  جمع  از  پس  و  شنیدند  را 
رسیدند و امید است در جامعه زمینه ای فراهم 
یکی  گفت:  وی  گردد.  عملی  ها  برنامه  تا  شود 
پروژه های  اتمام  از مطالبات مردم شهر کرمان 
اولویت  در  باید  که  است  شهری  عمران  ناتمام 
سام،  محمد  کرمان  شهرداری  نامزدهای  باشد. 
زاده،  عالم  سیدمهران  پوراسماعیلی،  محسن 
دادخدا غضنفری و منصور کمالی بودند. محمد 
شورای  در  عضویت  کرمان  جدید  شهردار  سام 
شهر دوره های اول تا سوم و مدیر کلی میراث 
فرهنگی کرمان را در کارنامه اجرایی خود دارد.
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دفاع دکتر جهانگیری
 از وزرای پیشنهادی

یاد  شرایطی  از  دوازدهم،  پیشنهادی  وزرای  از  دفاع  در  دولت  اول  معاون 
به  چهارسال  در  و  گرفت  دست  به  را  امور  زمام  یازدهم  دولت  که  کرد 
دستاوردهای بزرگی دست یافت. دکتر اسحاق جهانگیري که به جاي رئیس 
جمهور در پایان سخنان موافقان ومخالفان کابینه پیشنهادي در جایگاه ناطقان 
قرار گرفت، با اشاره به این که چهارسال پیش در همین ایام، کابینه معرفي 
شده بود و پس از بحث درباره کلیات و جهت گیري هاي موافقان و مخالفان، 
او با نمایندگان سخن گفته بود، یادآورشد: آن زمان وقتي به وضعیت اقتصاد 
کشور، سیاست خارجي مي نگریستم، فکر مي کردم که وارد دوره مسئولیت 
در  اطمینان  با  ما  بمانیم.  قاطع  که  مي خواست  جرات  و  ایم  شده  جدیدي 
این مسیر گام برداشتیم و توانستیم این مسائل را با شرایط مطلوب پشت سر 
بگذاریم.  وي با اشاره به این که دستاوردهاي قابل قبولي در این چهار سال 
ایجاد شده است، ادامه داد: در سیاست خارجي به جایي رسیده ایم که به 
دولت اعتراض مي شود چرا منابع خارجي زیادي به کشور وارد نکردید! به 
منطقه  مسائل  دارند، چرا  فعالیت  تکفیري ها  اي که  منطقه  در  ما مي گویند 
ایران  مشکل  با  دیگر  که  دهد  مي  نشان  سواالت  این  نکردید؟  حل  را  اي 
شود  نمي  اهانت  ایرانیان  گذرنامه  و  هویت  به  دیگر  نیستیم.  روبرو  هراسي 
که مورد سوال باشد. ما از فصل هفتم شوراي امنیت خارج شده ایم و رئیس 
جمهورمان از جهان عاري از خشونت در سازمان ملل سخن گفته و برایش 
داخلي کشور  فضاي  در  که  این  بیان  با  دکتر جهانگیري  است.  گرفته  راي 
دیگر کسي دیگري را متهم نمي کند و فرزندان امام و انقالب با هدف توسعه و 
پیشرفت کشور دور هم جمع شده اند، خاطرنشان کرد: یادتان رفته در همین 
قوه  سه  االن  کردند؟  مي  پخش  مجلس  رئیس  برادر  علیه  دي  سي  مجلس 
علي رغم انتقادي که به عملکرد هم دارند، با یکدیگر کار مي کنند. دستاورد 
کمي است این مساله؟ وي با اشاره به این که در بخش اقتصادي، در دولت 
یازدهم به سیاست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري توجه شده 
است، گفت: تورم 40 درصدي به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است. هیچ 

اقتصادداني چهارسال پیش چنین تصوري نداشت. 
نفت  صادرات  براي  محدودیت هایي  چه  که  بگویند  زنگنه  مهندس   کاش 
خود  مسئولیت  به  همچنان  حوزه  این  در  کردیم  اصرار  ایشان  به  داشتیم. 
ادامه دهند چون ما هنوز همه مسائل را در این حوزه به مردم نگفته ایم که 
ذخایر ارزي کشور را کجاها خرج کرده بودند! نگفتیم ارز بانک مرکزي کجا 
سرمایه گذاري شده بود. آقاي زنگنه روي پارس جنوبي تمرکز کرد و نتیجه 
اش را دیدید. ندیدید که به دلیل بي عرضگي در مدیریت هاي کالن کشور 
چقدر از ذخایر کشور بر باد رفت؟ جهانگیری در ادامه گفت: این دولت به 
با تکیه بر خالقیت های  روستاها توجه کرده است. ما در اوج کمبود منابع 
داخلی، توجه ویژه ای به حاشیه نشسن ها داشتیم. مگر یکی از مشکالت ما 3 
میلیون گندم مازاد نیست؟ یکی از ریاضت های اقتصاد مقاومتی امنیت غذایی 

بود و ما االن به نقطه قابل قبولی در این زمینه رسیدیم.
دکتر جهانگیری گفت: طرح تحول سالمت در همین دولت اجرا شد. بیمه 
شدن مردم در روستاها در همین دولت بود. من عید 93 و 94 به بیمارستان 
هایی در کرمان رفتم و حتی یک نفر نبود که به من رجوع کند و بگوید که 
نمی توانم پول درمانم را بدهم! همه تشکر می کردند. در بخش صنعت رشد 
ما در دولت دهم منفی 20 درصد شده بود. ممکن است بگوییم االن رشد کم 

است، اما پیشرفت داشته ایم. 
معاون اول رییس جمهور با بیان این که دولت یازدهم در بخش نیرو و آب 
کارنامه درخشانی دارد، گفت: اگر منصفانه قضاوت کنیم حتما به این نتیجه 
کنیم.  نگاه  آینده  سال   4 به  دارد.  درخشانی  کارمانه  دولت  که  رسیم  می 
است.  دشواری  های  چالش  است،  کشور  شرایط  با  متناسب  ما  های  چالش 

است.  مهم  بسیار  بیکاری  مساله 
ما در  ایجاد شده  خالص شغل 
دولت دهم صفر بوده است اما 
 600 سالی  تا  ما  دوره  این  در 
آن  کردیم؛  ایجاد  شغل  هزار 
که  هایی  محدودیت  با  هم 
ادامه  او  است.   داشته  وجود 
آینده  در سال های  باید  داد: 
ایجاد  شغل  میلیون   1 سالی 
می  منابع  شغل،  ایجاد  کنیم. 

خواهد و احترام به بخش خصوصی. توانمند سازی بخش خصوصی در صحنه 
اقتصاد مساله اصلی است. اصالح نظام بانکی کلید خورده است. جذب منابع 
خارجی در دستور کار است. به دوستانی که می گویند برجام در اقتصاد چه 
کار کرده است، باید بگویم که ما امروز برای انتقال منابع پولی مان مشکلی 
نو بخریم و پولی  ایرباس  بار هواپیمای  اولین  نداریم. ما موفق شدیم برای 
که پرداخت کردیم 15 درصد از منابع دولت بوده است. حجم این قرارداد 

باالی 15 میلیارد دالر است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: خوروسازاني که برای ما ناز می کردند، االن ما 
برایشان شرط می گذاریم که در چه شرایطی می توانید با ما همکاری کنید. 
مهندس  زنگنه با قرارداد توتال کار بزرگی کرد. این منابع خارجی باید وارد 
منابع  امکان پذیر است. محدودیت  اما  این راه دشواری است  کشور شود. 

انشاهلل تامین خواهد شد. 
همت  بیشترین  یازدهم  دولت  در  کشور  پرورش  و  آموزش  برای  گفت:  او 
باید  تری  بزرگ  فرهنگیان شده است. در دولت دوازدهم گام های  برای 

برداریم. وزیر خودش را آماده کرده است.
رییس  که  این  و  موجود  های  محدودیت  به  اشاره  با  دولت  اول  معاون 
گفت:  نمایندگان  به  خطاب  است،  کرده  را  خودش  تالش  تمام  جمهور 
که  شود  نمی  بگیرید.  نظر  در  را  کابینه  انتخاب  در  دولت  محدودیت هاي 
با  او حتما  نکند.  مشورت  کابینه  برای چینش  دیگر  با جاهای  رییس جمهور 
ارکان نظام و قوای سه گانه و جناح ها و احزاب مشورت می کند. قرار است 
مسوول  کابینه  این  و  است  کشور  اداره  مسوول  که  بگیرد  شکل  ای  کابینه 

کشور است .
جهانگیری با بیان این که روحانی امروز به عنوان شخصیتی که مورداعتماد 
شدن  بهتر  برای  تا  کردند  اعتماد  او  به  مردم  داد:  ادامه  است،  ایران  ملت 
او  اختیار  در  بزرگی  اجتماعی  سرمایه  بدهد.  تشکیل  دولت  مردم  زندگی 
است. رییس جمهور از این سرمایه اجتماعی حداکثر استفاده را می کند. ما 
باید قدر این سرمایه اجتماعی را بدانیم. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت 
دوازدهم است. این کابینه کابینه کارامدی است. افرادی که انتخاب شدند 
مجموعه ای هستند که در مقابل چالش های نظام با تدبیر و درایت بتوانند 
کند.  نمی  مدیریت  را  وزارتخانه  یک  وزیر،  یک  فقط  کنند.  ریزی  برنامه 
با توجه به سابقه شان افراد زبده ای را حول  هرکدام از وزرا قادر هستند 
خودشان جمع کنند و به وعده هایی که به مردم داده شده است عمل شود.

او گفت: غلبه بر چالش هایی مانند حل مساله بیکاری، معضل کمبود آب و 
آشوب های خاورمیانه در صورتی حل می شود که یک تفاهم ملی در کشور 

حاکم شود. 
دولت مصمم است که این عزم ملی را در کشور ایجاد کند. در طول دولت 
یازدهم حتی یک دستور رهبری نیست که زمین مانده باشد. دولت دوازدهم 
بر قوه قضاییه  تکیه  بر توان مدیریت کشور و حمایت های مجلس،  تکیه  بر 
تیم  تیم،  این  برداشت.  خواهد  بلندی  های  گام  رهبری  های  حمایت  و 
آیا  که  است  این  شود  می  مطرح  که  هایی  بحث  از  یکی  است.  هماهنگی 
تنها در  نه  بگویم که رحمانی فضلی  باید  یا خیر. من  است  کابینه هماهنگ 
اجرای سیاست داخلی کشور بلکه در اجرای اقتصاد مقاومتی بازوی توانمند 
ما بودند. همچنین بنده به عنوان رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید 
بگویم که دکتر علوی به عنوان وزیر اطالعات بیشترین هماهنگی را با ما در 

این زمینه داشته است.
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 دکتر جهانگیري در رابطه با وزیر پیشنهادي صنعت و معدن،  گفت: من وقتي 
وزیر صنایع بودم،  ایشان، دکتر محمد شریعتمداري- وزیر بازرگاني بود. دکتر 
شریعتمداري بیش از من براي تولید کشور دل مي سوازند و مراقب بود واراداتي 

که به تولید کشور آسیب مي زند،  انجام نشود.
در بخش کشاورزي،  مهندس  حجتي کارنامه اش روشن است« این توصیف 
دکتر جهانگیري در مورد محمود حجتي بود. او ادامه داد: در وزرات راه و 
شهرسازي آقاي آخوندي به بحث مسکن مهر،  راه آهن، هواپیمایي و غیره توجه 
نیروي  مهندس جهرمي  است،   ما  نیروهاي مجرب  از  بیطرف  مهندس  کردند. 
جواني هستند که وارد کابینه شدند. امروز ترکیب کابینه دوازدهم از نیروي 
جواني برخوردار است که تحریک به تصمیم گیري جدید مي کند و هم از 

نیروهاي مجرب بهره مي برد که نگاه جامعي دارند.
معاون اول روحاني در ادامه دفاعش از کابینه، ادامه داد: وزیر بهداشت به خوبي 

پیگیر طرح سالمت است.  وزرات آموزش و پرورش هم که آقاي بطحایي به 
آقاي  شدند.  انتخاب  وزارتخانه  همین  بدنه  از  وزراتخانه  اهالي  اصرار  دلیل 

کرباسیان هم پیگیر مباحث اصلي اقتصاد مقاومتي است.
 او در رابطه با نقد پذیري کابینه دوازدهم،  این گونه توضیح داد: پاسخگویي 
ویژگي دیگر این کابینه است. این وزرا از نقد نمي هراسند. ما دولتي هستیم که 
در مقابل ملت و مجلس خود را پاسخگو مي دانیم. هر کسي مي خواهد وظیفه اش 
را انجام دهد باید پاسخگو باشد. ما از منتقدین استقبال مي کنیم. راه پیشرفت و 
توسعه کشور تفاهم و همراهي است. دکترجهانگیري صحبت هاي خود را این 
گونه پایان برد: ما هم حتما نقطه ضعف داریم، این حرف ها به این معني نیست 
که ما هیچ مشکلي نداریم اما در تالشیم که نقاط ضعف را رفع کنیم. مطمئن 
هستیم راي باالیي که به کابینه مي دهید یک سرمایه خوب در اختیار دولت قرار 

مي دهد تا دولت بتواند مطالبات مردم را پیگیري کند و کارها را انجام دهد.

کرمان؛
در مرز رشد اقتصادی

 8.5 درصد

استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بخش  ظرفیت  از  استفاده  برای  گفت:  کرمان 
خصوصی در اجرای برخی از پروژه های توسعه 
حمایت  با  که  ایم  کرده  تهیه  طرحی  استان  ای 
رشد  توانیم  می  آن  درست  اجرای  و  دولت 
محقق  استان  این  در  را  درصدی   8.5 اقتصادی 

کنیم.
کرمان به رشد اقتصادی 8.5 درصدی می رسد

و  توسعه  شورای  نشست  در  رودری  جعفر  دکتر 
برنامه ششم  در  افزود:  استان کرمان  ریزی  برنامه 
به  رسیدن  برای  استان  از  بخش  هر  سهم  توسعه 
سند چشم انداز 1400 مشخص شده است و برای 

 8.5 اقتصادی  رشد  به  رسیدن 
هایی  ریزی  برنامه  درصدی 
این  شرح  که  گرفته  انجام 
برنامه ها برای دریافت نظرات 
های  دستگاه  به  مدیران، 
بعد  و  ارسال  استان  اجرایی 
از گذشت هفت روز وارد فاز 

اجرا خواهیم شد. 
رسیدن  برای  کرد:  اضافه  وی 
 24 به  اقتصادی  رشد  این  به 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 

شدن  نزدیک  به  اشاره  با  رودری  دکتر  داریم. 
کرمان  استان  تمام  نیمه  های  پروژه  اتمام  به 
تومان  میلیارد  هزار  یک  حدود  کرد:  خاطرنشان 
برای اتمام این پروژه ها نیاز داریم و همچنین باید 
پروژه های جدیدی را در سند چشم انداز استان 
تصریح  وی  کنیم.   تعریف  توسعه  ششم  برنامه  و 
برای  راهی  نقشه  تهیه  دنبال  به  که  آنجا  از  کرد: 
توسعه استان هستیم، باید با توجه به محدودیتهای 
بودجه ای دولت بخش خصوصی را نیز مشارکت 
مشخص  زمینه  این  در  را  بخش  هر  سهم  و  داده 

کنیم. دکتر رودری با اشاره به ظرفیت معین های 
کرد:  خاطرنشان  استان  توسعه  امر  در  اقتصادی 
 8.5 به رشد  برای رسیدن  منابع  تامین  87 درصد 
درصد توسط منابع غیردولتی تامین می شود که 
در این زمینه باید از دیگر ظرفیت های استان در 
جهت رسیدن به این رشد استفاده کنیم. چهارمین 
نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان 
با حضور دکتر فدایی، سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان و 
استان در سال  این  اجرای  مدیران دستگاه های 

پیامبر اعظم )ص( استانداری کرمان برگزار شد.

دستور جهانگیری
 برای ایمنی جاده ها

بهبود  برای  اساسی  اقدامات  انجام  بر ضرورت  رییس جمهوری  اول  معاون 
وضعیت ایمنی جاده های کشور تاکید کرد و جهت تهیه نقشه راه بهبود ایمنی 

جاده های کشور و پیشگیری از حوادث جاده ای دستور ویژه داد. 
ایمنی  بهبود  برای  الزم  پیشنهادهای  کرد:  تاکید  جهانگیری،  اسحاق  دکتر 
مطالعه  از  پس  جهانگیری  دکتر  شود.  تهیه  ماه  دو  ظرف  کشور  های  جاده 
گزارش کارشناسی دفتر هیات دولت در خصوص »ارزیابی ایمنی جاده ای 
ایران« در پی نوشتی خطاب به وزرای »کشور«، »راه و شهرسازی« ، »صنعت، 
معدن و تجارت«، »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«، رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور و فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: وضع ایمنی جاده های 
کشور و حوادث رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن به یک 
مسأله بسیار مهم تبدیل شده است. در نامه معاون اول رییس جمهوری تاکید 

فوت  افراد  تعداد  و کاهش  انجام گرفته  باوجود تالش های  است که  شده 
شده، باید یک اقدام اساسی انجام داد و نقشه راه را برای بهبود اوضاع در 
بازه زمانی مشخص تهیه کرد. وی در پایان این نامه خطاب به وزرای کشور، 
راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد که 

ضمن بررسی، پیشنهادهای الزم را ظرف دو ماه تهیه و گزارش کنند.
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۳5 مرکز حساس آمریکا 
در تیررس موشک های ایران

سردار غالمعلی ابوحمزه  در مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در کرمان اظهار 
داشت:  یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، ایثارگری، فداکاری و 
رشادت های امت بزرگ ایران اسالمی و نیروهای مسلح و همچنین گذشت و 
فداکاری خانواده های معزز و گرانقدر شهدا، جانبازان و رزمندگان را گرامی 
می داریم. وی با طرح این پرسش که »چرا استکبار جهانی در شرق، غرب، 
سازمان ملل، شورای هماهنگی خلیج فارس بسیج شدند و جنگ تمام عیار را 
توسط رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی به راه انداختند؟«، بیان کرد: 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، استکبار جهانی سه استراتژی مهار، انحراف و 
شکست را علیه انقالب اسالمی طراحی کرد و همه اتفاقاتی که سال های 57، 
58 و نیمه اول سال 59، کودتا، ترور شخصت های انقالب، قائله کردستان رخ 

داد، برای مهار و انحراف انقالب اسالمی بود.

گذری بر دوران دفاع مقدس
و هر چه تالش کردند  ناامید شدند  و غرب  استکبار شرق  وقتی  افزود:  وی 
که  دادند   قرار  کار  دستور  در  را  سوم  استراتژی  خورد،  سنگ  به  تیرشان 
دشمنان،  کرد:   تصریح  ابوحمزه  سردار  بود.  اسالمی  انقالب  شکست  بحث 
صدام و رژیم بعث عراق برای پیاده سازی پروژه سوم استکبار جهانی یعنی 
شکست انقالب اسالمی  انتخاب کردند، زیرا در رژیم بعث عراق چند محور 
آمریکا و سازمان های جاسوسی مانند موساد و غیره را مشاهده کرده بودند که 
نخستین آن تشکیل اتحادیه بزرگ عربی است. وی ادامه داد: صدام حرکت 
هایی انجام داد از جمله حمله به کویت و ایران با هدف اینکه بتواند رهبری 
اتحادیه را به دست گیرد زیرا خود را یک سر و گردن به لحاظ تجهیزات، 
تسهیالت، منابعی که در اختیار داشت برتر می دانست تا حاکمیت خود را بر 
غرب آسیا تثبیت کند. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه دلیل 
دیگر انتخاب رژیم بعث عراق برای اجرای پروژه استکبار جهانی داشت جدا 
به دلیل نفت خیزی  و حاصل خیزی  ایران بود، گفت:  از  کردن خوزستان 
خوزستان این رژیم می خواست آن را به عراق ملحق کند تا بتواند از منابع 
رو زمینی و زیر زمینی این استان استفاده کند. وی عنوان کرد: دلیل دیگر 
زیرا  بود  اروندرود  به  تسلط  برای  ایران  به  حمله  برای  عراق  بعث  انتخاب 
ارتباط عراق با دریای آزاد از طریق خلیج فارس و دریایی عمان از جزیره 
از  اروندرود  جدایی  دنبال  به  دلیل  همین  به  بود؛  اروندرود  طریق  از  فاو 
جمهوری اسالمی ایران بود. وی بیان داشت: در ادامه جنگ تحمیلی یعنی 
سال های 59 و 60 عمده حرکت های رژیم بعث عراق پیشروی در جبهه های 
شمال غرب، غرب و جنوب علیه جمهوری اسالمی بود به دلیل اینکه فرمانده 
کل قوا یعنی بنی صدر یک شخصیت نفوذی، وابسطه به استکبار و غرب بود. 
ابوحمزه عنوان کرد: وقتی در شواری عالی دفاع مطرح می شود طرح شما 
برای مقابله با رژیم صدام چیست بنی صدر گفت؛ طرح من طرح اشکانیان 
از  بعد  و  بشوند  ما  و خاک  مرزها  وارد  بعثی  رژیم  بدهیم  اجازه  باید  است 

این که خاک ما را تصرف کردند آنها را محاصره کنیم و از آن طرف اجازه 
نمی داد نیروهای مردمی، سپاه، بسیج و غیره وارد جنگ شوند. فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان کرمان تصریح کرد: در نتیجه  یک سال و نیم ابتدایی جنگ این 
شد10  شهر، نزدیک چهار هزار روستا با خاک یکسان شدند و در طول هشت 
سال دفاع مقدس حدود هزار میلیارد دالر خسارت به جمهوری اسالمی وارد 
شد. وی بیان کرد: صدام فکر می کرد می تواند ظرف یک هفته تا 10 روز 
انقالب اسالمی را شکست دهد، اما علیرغمی که استکبار جهانی تمام قد علیه 
فرمانده  برسند.   اهداف شوم خود  به  نتوانستند  بود  اسالمی  نظام جمهوری 
جنگ  که  بود  این  جنگ  ظریف  نکته  کرد:  بیان  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه 
بیت المقدس  عملیات  در  و سوم خرداد 61  آغاز  عراق 31 شهریور 59  با  ما 
تمام شد و بعد از آن تا زمان پذیرش قطعنامه 598 و عملیات مرصاد با کل 
جنگ  در  ما  فارس  خلیج  همکاری  شورای  و  غرب  و  شرق  جهانی  استکبار 
بودیم. سردار ابوحمزه عنوان کرد: همه مفادی که امام راحل )ره( بعد از 
عملیات بیت المقدس اعالم کردند، بندهای اصلی قطعنامه سال 67 شد و در 
نهایت استکبار و همه کسانی که هشت سال صدام را تا سال 61 مستقیم و بعدا 
و راهکار  فکر  ایده،  تسلیم  و  باال رفت  غیرمستقیم کمک می کردند، دستشان 
امام راحل )ره( شدند. وی گفت: 500 هزار نفر از ارتش بعث صدام کشته و 
نزدیک یک میلیون مجروح شدند و هزاران دستگاه تانک و نفربر به غنیمت 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران رسید و صدها فروند هواپیما، امکانات 
ثاراهلل  سپاه  فرمانده  نابود شد.  ایران  مسلح  نیروهای  توسط  ادوات صدام  و 
استان کرمان افزود: برای اولین بار بعد از گذشت 150 تا 200 سال در ایران 
جنگی انجام شد که حتی یک میلیمتراز خاک ایران به دست دشمن نیفتاد. 

مدیریت جهادی نیاز کنونی کشور
ابوحمزه ادامه داد: همه ملت ما در پشت جبهه ها حمایت و پشتیبانی کردند 
و از همه وجودشان گذشتند و امروز هم ما به همه این چیزها نیاز داریم. وی 
تصریح کرد: آن چیزی که ما امروز در استان کرمان و کشور به آن نیاز داریم 
مدیریت جهادی است . فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: همه چیز در 
استان کرمان وجود دارد مردم خوب، منابع زیر زمینی و رو زمینی و امکانات 
وجود دارد و باید دست به دست هم دهیم و با بهره گیری از توفیقاتی که در 
هشت سال از دفاع مقدس به دست آورده ایم این استان را بسازیم. ابوحمزه 
افزود: کرمان ظرفیت نمونه شدن در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
برای کل کشور را دارد و کارهای خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سطح 

استان شروع شده است. 

ترامپ؛ فردی فاقد منطق و تجربه
ابوحمزه رئیس جمهور آمریکا را فردی تازه کار و دیوانه خطاب کرد و گفت: 

فردی که فاقد منطق، استدالل و تجربه کاری است ایران را تهدید کرد.
وی عنوان کرد: ما اعالم می کنیم اگر آمریکایی ها، صهیونیست ها، دولت 
های واسطه به آنها دست از پا خطا کنند و حرکتهایی بر علیه نظام جمهوری 
به  به وجود آورند  امنیتی و دیگر  نظامی،  ایران چه در عرصه های  اسالمی 
فارس، دریای  ناوشگن های که در دریای خلیج  و  ناوها  تمامی  الهی  فضل 
نیروهای  توسط  اند  کرده  قطار  هند  اقیانوس  در  و حتی  هرمز  تنگه  عمان، 
مسلح ایران به قعر آبهای خلیج فارس و دریای عمان هدایت خواهند شد. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا اگر نمی 
داند، بداند که 35 نقطه از مراکز حساس، مهم و تامین کننده منافع آمریکا 
تیررس موشک های  و همه در  شناسایی شده  آسیا  منطقه غرب  و غرب در 
جمهوری اسالمی ایران قرار دارند. وی تصریح کرد: موشک های شهاب 3 
با برد دو هزار کیلومتر آماده شلیک است و اگر امام ما اذن دهند آن موقع 
آقای ترامپ، همکارانش و کسانی که دنبال رو آمریکا هستند خواهند دیدید 
آمد.  خواهد  آسیا  غرب  منطقه  در  آنها  ایادی  و  ها  آمریکایی  سر  بالی  چه 
ابوحمزه بیان کرد: آن زمانی که ما هیچ چیز در دست نداشتیم حتی سیم 
خاردار هم به ما نمی دادند ما در مقابل تمام استکبار ایستادیم و اکنون هم به 
فضل الهی نیروهای مسلح ایران اسالمی چنان قدرتی پیدا کرده اند که به 35 

کشور دنیا سالح و مهمات صادر می کنیم.
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فعالیت ۱۳۰۰ واحد تولیدی در کرمان
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از فعالیت 
هزار و 300 واحد تولیدی در این استان خبر داد. مهندس امین غفاری نژاد 
با اشاره به فعالیت هزار و 300 واحد تولیدی در استان کرمان اظهار کرد: 
بیشترین تعداد این واحدها در گروه های صنایع غذایی و صنایع غیرفلزی 
مشغول به فعالیت هستند. وی ادامه داد: بنگاه های تولیدی استان کرمان در 
تمامی حوزه های صنعتی مشغول به کار هستند. مهندس غفاری نژاد با اشاره 
به ظرفیت های باالی معدنی استان کرمان تصریح کرد: زنجیره تقریبا کاملی 
برای فرآوری صنایع معدنی کرمان به صورت مشخص در حوزه آهن، فوالد 
و مس زنجیره در حال تکمیل است تا بتوانیم محصوالت فرآوری شده را از 
استان وارد بازار کنیم. وی گفت: صنایع بزرگ در استان کرمان می تواند 
موتور محرکی برای صنایع پایین دستی باشند و با تکمیل این زنجیره جهش 

مورد انتظار در صنایع اتفاق خواهد افتاد. معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت کرمان با تاکید بر لزوم حمایت از صنایع استان تصریح کرد: 

این امر منجر به ایجاد اشتغال پایدار در کرمان می شود.

وجود ۴۹ هزار بازنشسته کشوری 
در کرمان

کرمان  استان  در  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیر 
بازنشستگان گنجینه های خرد و اندیشه  بیان این که  با 
استان  در  کشوری  بازنشسته  هزار   49 گفت:  هستند، 
کرمان وجود دارد که از این تعداد،670 نفر بازنشسته 
امروز 26  از ظهر  پیش  علوم پزشکی رفسنجان هستند. محمدابراهیم خادمی 
اظهار  رفسنجان  پزشکی  علوم  بازنشستگان  از  تجلیل  همایش  در  ماه  شهریور 
کرد: بین خانواده و تکریم بازنشستگان ارتباط نزدیکی وجود دارد نقشی که 
امروز بازنشستگان در خانواده دارند با نقشی که قبال داشتند تفاوت دارد. وی 
با بیان این که تا قبل از سال 85 غباری جامعه بازنشستگی را فراگرفته بود و 
در هیچ تقویم و بخشنامه ای روز بازنشستگان جایی نداشت، افزود: سال 85 
با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 25 ذیحجه به عنوان روز خانواده و 
شد.  انجام  جامعه  این  به  بزرگی  و خدمات  شد  نامگذاری  بازشستگان  تکریم 
وی ادامه داد: نمونه این خدمات موضوع بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل 
و بازنشستگان دولت بود، به طوری که زمانی که شرکتهای بیمه حاضر نبودند 
بازنشستگان باالی 70 سال را بیمه پایه کنند دولت مصوبه را تصویب و صندوق 

بازنشستگی را ایجاد کرد تا بازنشستگان را در هر سنی مشمول بیمه عمر کنند.
خادمی خاطرنشان کرد: موضوعات خاص فرهنگی که درکشور داریم موجب 
شده فرهنگ و افکاری وارد خانواده ها شود و این موضوعات فرهنگ اصیل 

ما را به مبارزه طلبیده است. 

کار  اینکه  یادآوری  با  کرمان  استان  در  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیر 
فوق العاده ای روی فرهنگ اصیل ما نشده است، تصریح کرد: سالهای سال 
بزرگان فرهنگ کشور به کاربردهای کلیشه ای و تکراری بسنده کرده و گاهی 
تا  دادند  انجام  زیادی  کارهای  دیگران  که  در حالی  اند  فرورفته  غفلت  در 
فرهنگ اصیل ما را زیر سوال ببرند. خادمی بیان کرد: در گذشته احترام ویژه 
ای بین اعضای خانواده بود اما امروز رفتارها تغییر کرده و جایگاه خانواده 
تضعیف شده و از روزی که بنیان خانواده در کشور تضعیف شده کشور دچار 
آسیب های زیادی شده است. وی راه حل کم شدن این آسیب را بازگشتن 
مهمی  نقش  والدین  راستا  این  در  افزود:  و  برشمرد  ایرانی  اصیل  فرهنگ  به 
دارند. حتی یک سخن یا نامه از طرف بازنسشتگان می تواند در کاهش آسیب 
های اجتماعی نقش داشته باشد. مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان 
کرمان در ادامه با اشاره به این که مجمع عمومی کانون بازنشستگان کشور از 
گیریهای  تصمیم  در  این مجمع  یادآور شد:  است،  تشکیل شده  سال گذشته 
دولت تاثیر دارد و رسیدن به آرزوهای جامعه بازنشستگان سرعت بیشتری پیدا 
کرمان  استان  در  عضو  یک  تهران  در  بازنشستگان  عالی  کانون  است.  کرده 
دارد و در این کانون نمایندگان بازنشستگان نقش آفرینی  می کنند. به گفته 
بر  دولت   96 سال  بودجه  در  امسال  کانون  این  نمایندگان  تالش  با  خادمی 
بودجه  را در الیحه  بازنشستگان  افزایش 10 درصدی حقوق  اعتبارات  اساس 
پیش بینی و به مجلس فرستاد و 3200  میلیاردتومان به این اعتبارات افزوده 
شد اما آیا این مبلغ دغدغه و شکاف و کاهش قدرت خرید این قشر را برطرف 
کرده است؟ این مسئول یادآور شد: از روزی که ارتباط نزدیک بین کانون 
بازنشستگان و مسئولین برقرار شده است نقش آنها بیشتر احساس می شود، همه 
ما یک هدف داریم و برای رسیدن به این هدف بزرگ و مقدس باید کنار 

هم، یار و غمخوار هم باشیم.

جبران کاستی  
روستاها با اشتغال 

سفر  ادامه   در  رزم حسینی  علیرضا  مهندس   
جمع  در  حضور  با  شهداد،  بخش  به  یک روزه 
ضمن  دره(،  هزار  )روستای  جهر  روستای  مردم 
اشاره به تأثیرات ایجاد شغل در تثبیت خانواده ها 
 200 حدود  گذشته  سال  در  گفت:  روستا،  در 
استان  در  خوداشتغالی  تسهیالت  تومان  میلیارد 

افزود:  وی  است.  پرداخت شده  کرمان 
استان  روستاهای  در  که  کاستی هایی 
با  دارد،  وجود  جهر  روستای  همچون 

ایجاد شغل برطرف می شود.
در  شغل  ایجاد  تأثیرات  به  اشاره  با  وی 
تثبیت خانواده ها در روستا، یادآور شد: 
تومان  میلیارد   200 حدود  گذشته  سال 
با  ارزان قیمت  خوداشتغالی  تسهیالت 
کرمان  استان  در  ساله   4 بازپرداخت 
در  نیز  مهم  این  و  است  پرداخت شده 

سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد.
طرح  اجرای  با  کرد:  تأکید  کرمان  استاندار 

تقسیم بندی استان کرمان به هشت زون اقتصاد 

شرکت های  و  مؤسسات  نقش آفرینی  و  مقاومتی 
اشتغال زایی  می توان  مناطق،  این  در  توسعه گرا 

خوبی در مناطق ایجاد کرد.
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آبخیزداری جنوب کرمان گفت:  و  منابع طبیعی  معاون 
و  جنوب  رودبار  بیابانی  عرصه های  از  هکتار  هزار  دو 
با اعتبار بیش از 200  نیمه دوم سال جاری  قلعه گنج در 
قادری  علی  مهندس  پاشی می شود.  مالچ  ریال  میلیارد 
میلیون  یک   دارای  کرمان  جنوب  منطقه  داشت:  اظهار 
بیش  که  است  بیابانی  عرصه  هکتار   735 و  هزار   263 و 
فرسایش  بحرانی  کانون های  را  آن  هکتار  هزار   191 از 
بادی تشکیل می دهند، قسمت اعظم این مناطق در حوزه 
تاالب جازموریان قرار دارد که تولیدکننده 25 درصد از 
گرد و غبار داخل کشور است. وی بیان داشت: به منظور 
تثبیت پهنه های ماسه ای، شن های روان و کنترل فرسایش 
عملیات  مانند  گسترده ای  فعالیت های  تاکنون  بادی 
بیومکانیک  زنده«،  بادشکن  و  »نهال کاری  بیولوژیک 
و  ترسیب کربن  نهال کاری«،  با  توأم  »مدیریت هرزآب 

توانمندسازی جوامع محلی انجام شده که از جمله مهم ترین اقدامات مؤثر 
و کارآمد در راستای تحقق اهداف فوق عملیات مالچ پاشی است. معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ادامه داد: تا پایان سال 
95 تولید یک میلیون و 100 هزار اصله نهال کنار، کهور، کرت و اسکنبیل، 
احداث دو هزار و 363 کیلومتر بادشکن زنده، اجرای نهال کاری در سطح دو 
هزار و 19 هکتار، مدیریت هرزآب در سطح هفت هزار و 988 هکتار و پروژه 

تعمیم ترسیب کربن در سطح 12 روستای بخش جازموریان از توابع شهرستان 
رودبار انجام شده است. مهندس قادری تصریح کرد: در این راستا بر اساس 
عرصه های  از  هکتار  هزار   2 حدود  شده،  انجام  رایزنی های  و  برنامه ریزی 
مستعد بیابانی شامل تپه ها و پهنه های ماسه ای در شهرستان های رودبار جنوب 
از  ریال  میلیارد   200 از  بیش  اعتبار  با  جاری  سال  دوم  نیمه  در  قلعه گنج  و 
محل قانون بودجه سال 96 کل کشور زیر پوشش عملیات مالچ پاشی توأم با 

نهال کاری قرار می گیرد.

اتباع بیگانه و 
اشغال فرصت شغلی

کرمان  مردم  ماینده 
از  بیش  گفت:  راور  و 
بیگانه در  دو هزار تبعه 
فرصت  کرمان  استان 
اشغال  را  کاری  های 
دکتر  اند.  کرده 
بررسی آموزش  محمدمهدی زاهدی در جلسه 
کرمان  استان  ای  حرفه  و  فنی  مهارتی  های 
اظهار کرد: در بحث آموزش مهارتی مسئولیت 
بر عهده کمیسیون مجلس است که از نظر نظری 
و قانونی در چند سال گذشته کارهای بزرگی 
با اشاره  در این زمینه کلید خورده است. وی 

آموزی  مهارت  آموزشی،  کمیته  در  اینکه  به 
گسترده،  ارتباطات  گفت:  ایم،  کرده  دنبال  را 
هم گرایی و هم افزایی بین دستگاه های مختلف 
وزارت  علوم،  وزارت  جمله  از  آموزش  متولی 
وزارت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  بهداشت، 

جهاد کشاورزی وجود ندارد.
دستگاه  از  کدام  هر  داد:  ادامه  زاهدی  دکتر 
به  روند  می  را  خود  راه  آموزش  متولی  های 
گونه ای که در یک دستگاه بین دو زیرمجموعه 
وجود  تخریبی  رقابت  و  اختالف  خودشان  از 
در  مجلس  در  طرحی  اینکه  بیان  با  وی  دارد. 
نگهبان  شورای  که  ایم  کرده  تهیه  قبل  دوره 
ارسال شده است، افزود: در این طرح شورای 
و  ها  سیاست گذاری  آموزش،  هماهنگی  عالی 
در  ای  حرفه  و  فنی  حوزه  در  هایی  ماموریت 
راستای هم افزایی بین دستگاه ها در اختیار آنها 
می دهد. نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: 

کرمان  استان  در  بیگانه  اتباع  هزار  دو  از  بیش 
فرصت های کاری را ربوده اند. دکتر زاهدی 
مهارت آموزی  باید در حوزه  اینکه  به  اشاره  با 
خلق بودجه کنیم، عنوان کرد: بودجه خوبی در 
حوزه مهارت آموزی تخصیص داده شده است 
و این در حالی است که نزدیک یک هزار و 200 
میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در این حوزه 

تخصیص داده شده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در 
برنامه ششم توسعه اقدامات دستگاه های اجرایی 
متولی آموزش تا سال 1400 پیشبینی شده است 
که باید به کجا برسند. وی یاد آور شد: از فارغ 
التحصیالن دانشگاهی می خواهم به سازمان فنی 
و حرفه ای مراجعه در کنار علم مهارت آموزی 
زندان  تمامی  در  باید  داشت:  بیان  وی  کنند. 
داشته  آموزی  مهارت  واحد  یک  کشور  های 

باشیم.

کابینه ای 
متخصص و چاالک

شهرستان  مردم  نماینده 
و  فهرج  ریگان،  بم،  های 
نرماشیر در مجلس شورای 
که  این  بیان  با  اسالمی 
جدید  کابینه  به  نسبت 
مجلس  در  نسبی  رضایت 
خوبی  به  جمهوری  رئیس  افزود:  دارد  وجود 
کابینه  ترکیب  در  را  الزم  تخصص  و  چابکی 
اهلل  حبیب  مهندس  است.  کرده  لحاظ  دوازدهم 

از  طیف   2 حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  نیکزادی 
اول  را داریم که طیف  پیشنهادی دولت  وزیران 
با سابقه کاری مشخصی در دولت یازدهم و طیف 
باید مورد  بعدی هم وزیران جدیدی هستند که 
اسالمی  شورای  مجلس  های  نماینده  ارزیابی 
و  فهرج  ریگان،  بم،  مردم  نماینده  گیرند.   قرار 
از  برخی  کرد:  خاطرنشان  ملت  خانه  در  نرماشیر 
دیگران  و  علوی  زنگنه،  وزیران همچون ظریف، 
است  مشخص  نمایندگان  همه  برای  عملکردشان 
که  دادند  نشان  گذشته  های  سال  طی  که  چرا 

نیروهای خوبی هستند. 
نیکزادی نگاه خود را نسبت به کابینه جدید، نسبی 
وزیران  از  بیشتری  تعداد  با  گفت:  و  کرد  اعالم 
باید  ساکن  به  ابتدا  اما  هستم  موافق  معرفی شده 

قدرت و توان این عزیزان را نسبت به اداره امور 
کشور ارزیابی کنیم.   وی اضافه کرد: در مجموع 
به  توجه  با  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
رویکردی که برای توسعه همه جانبه کشور وجود 
دارد خودشان را درگیر مسائل حاشیه ای نخواهند 
کرد و قطعا به وزیرانی که توانمندی الزم را داشته 

باشند رای داده خواهد شد. 
وی با بیان این که دولت آقای روحانی طی چهار 
سال گذشته اقدامات زیادی برای توسعه کشور و 
داده  انجام  توسعه  روی  پیش  های  چالش  بهبود 
یازدهم مقدمات خوبی  است عنوان کرد: دولت 
و  کرده  آماده  بزرگ  کارهای  انجام  برای  را 
امیدواریم این رویکرد در دولت جدید هم برای 

تحقق زحمات دولت یازدهم وجود داشته باشد. 

مالچ پاشی در 
رودبار و قلعه گنج
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به  توجه  با  رفسنجان  گفت:  امداد  کمیته  رئیس 
شهرها  دیگر  الگوی  تواند  می  دارد  که  ظرفیتی 
باشد، این شهرستان به شهر بدون مددجو نزدیک 
است و باید این موضوع هدف قرار گیرد. مهندس 
پرویز فتاح در دیدار با کارکنان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( رفسنجان اظهار داشت: همه ما حول 
نظام  در  و  هستیم  متفق  و  متحد  امداد  محور 
مکتب  و  ثروتها  همه  از  باالتر  مددکاری  اسالمی 
امیرالمومنین علی )ع( است. وی با بیان این که در 
سطح ملی حول کمیته امداد وحدت ایجاد شده 
است، افزود: ما با مجلس بهترین رابطه را داریم و 
رئیس جمهور و وزرا نظر مساعدی نسبت به کمیته 
امداد دارند و ما توانستیم در سطح ملی وحدتی 
تصریح کرد:  فتاح  پرویز  مهندس  کنیم.  ایجاد  را 
اگر در کشور نقطه ضعفهایی وجود دارد ولی نقاط 
مثبت هم وجود دارد که باید به آنها افتخار کنیم، 
واقعا  تسهیالت  ارائه  در  بانکها  همکاری  و  وحدت 
همه  باشد  امداد  کمیته  پای  وقتی  است  ستودنی 
ارگانها گرفته تا مجلس و دولت نهایت همکاری را 
انجام می دهند. رئیس کمیته امداد امام خمینی 
می  همراهی  بسیار  ما  با  بانکها  کرد:  تصریح  )ره( 
کنند به نحوی که سال گذشته باید هزار میلیارد 
 100 و  هزار  که  گرفتیم  می  بانکها  از  وام  تومان 
کرد:  بیان  فتاح  کردیم.  جذب  تومان  میلیارد 
کردن  برابری  سه  خصوص  در  مجلس  مصوبه 
مستمری مددجویان کمیته امداد و اجرا شدن آن 
توسط دولت نیز خیلی مهم بود که تنها اختصاص 
یافتن این ردیف، چهار هزار میلیارد تومان هزینه 
و  بود  نفع محرومین  به  و  بزرگ  اقدامی  بود که 
تنها مصوبه ای در مجلس که در بودجه 96 مخالف 
نداشت. وی در خصوص وام اشتغالزایی گفت: از 
سقف هزار وام اشتغالزایی به دو هزار و 100 مورد 
وام اشتغال در سال جاری افزایش داشتیم و اینها 
کنونی  وضعیت  در  امداد  ماموریت  قوت  نقاط 
کشور است. وی بیان کرد: تکریم یتیمان، رفتار و 
منش و روحیه جهادی و انقالبی از کارکنان کمیته 

امداد مورد انتظار است. رئیس کمیته امداد امام 
و  اسالمی  نظام  اینکه در  بر  تأکید  با  )ره(  خمینی 
والیی زندگی مسئوالن نباید اشرافی باشد و رفت 
باشد، تصریح کرد: نمی  نباید مسرفانه  و آمد آنها 
توان طرفدار فقیر و مسکین و یتیم باشیم و اشرافی 
عمل کنیم و مکتب اسالم و مردم این موضوعات 
تابند و مردم را آزار می دهد و خیلی  را برنمی 

باید مراقب باشیم.

اشتغال؛ اولویت اصلی کمیته امداد
فتاح اشتغال را اولویت اصلی کمیته امداد برشمرد 
و گفت: در رفسنجان قابلیت های فراوانی وجود 
دارد و اگر همه تسهیالت اشتغالزایی جذب شد از 
امداد یا از بانکها می توانیم دوباره سهمیه بدهیم. 
وی با تأکید بر اینکه کمیته امداد وام پخش نمی 
به  وام  اشتغال،  زمینه  در  اگر  کرد:  تصریح  کند، 
ایم.  کرده  بدبخت  را  ای  خانواده  بدهیم  خطا 
با  چون  دارد  را  زهر  حکم  خودی  بی  وام  ارائه 
یک شکست زندگی آنها فرو می ریزد. وی افزود: 
هر یتیم به طور متوسط در کشور پنج حامی دارد 
تومان   148 کشور  در  اش  دریافتی  متوسط  و 
پایین  رفسنجان  در  رقم  این  که  حالی  در  است 
در  حامی   300 امسال  شود،  تقویت  باید  و  است 
رئیس  شود.  بیشتر  باید  و  شده  جذب  رفسنجان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( تصریح کرد: بحث 
پاالیش مددجویی و خروج آنها از تحت پوشش 
کمیته  که  چرا  کنیم  می  دنبال  را  امداد  کمیته 
مددجو  و  است  موقت  اجتماعی  اورژانس  امداد 
با آموزش  باید  نباید به کمیته امداد وابسته شود، 
کمیته  و  شود  رفع  مشکل  این  اشتغال  ایجاد  و 
خدمات  بر  فتاح  مهندس  باشد.  داشته  خروجی 
و  عزت  حفظ  برای  مددجویان  به  الکترونیکی 
تکریم آنان تأکید کرد و یادآور شد: ایجاد قرض 
الحسنه در کمیته امداد یک الگوی مناسب است، 
با ایجاد یک قرض الحسنه با اقساط منطقی و ضامن 
با  توانیم  را می  مردم  نیازهای  از  متناسب، خیلی 

قرض الحسنه رتق و فتق کنیم و همیشه دنبال وام 
بالعوض نباشیم.

200 مددجوی رفسنجانی فاقد مسکن
کمیته  با  ها  خّیریه  افزایی  هم  و  همکاری  وی 
پرداخت  توسعه  گفت:  و  شد  خواستار  را  امداد 
زکات مستحبی پسته دنبال شود، ضمن اینکه این 
رفسنجان  در  باشد، همچنین  باید  زکات هدفمند 
200 مددجو فاقد مسکن می باشند که باید زمان 
بندی و برنامه ریزی برای خانه دار شدن این قشر 

صورت گیرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( عنوان کرد: 
و  زکات  و  صدقه  است،  فرهنگی  تمامًا  ما  کار 
با  که  است  فرهنگی  کار  یتیمان  به  سرکشی 
مهندس  شود.  می  انجام  ایمان  و  عالقه  و  عشق 
دولت  های  برنامه  از  یکی  کرد:  تصریح  فتاح 
باید  که  است  فقر  کردن  کن  ریشه  دوازدهم 
این طرح با برنامه ریزی در ابعاد مختلف و زمان 
بندی مناسب اجرا شود. رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( بیان کرد: در کنار ظرفیتها و امکانات 
در شهرستان اشکاالتی هم وجود دارد باید برای 
رفع آن تالش شود، وجود اشکاالت در شهرستان 
از ظرفیت آن نمی کاهد توصیه می کنم بیشتر از 
ظرفیت این شهرستان برای جذب امکانات دولت 
اینکه آرزوی  بیان  با  استفاده شود. مهندس فتاح 
به  نیازی  برسد که  بوده که روزی  این  امام)ره( 
کمیته امداد نداشته باشیم، اضافه کرد: رفسنجان 
الگوی  تواند  می  دارد  که  ظرفیتی  به  توجه  با 
بدون  شهر  به  شهرستان  این  و  باشد  شهرها  دیگر 
این موضوع هدف  باید  و  نزدیک است  مددجو 
قرار گیرد. وی بیان کرد: کار کردن در رفسنجان 
غیر  منطقی،  عالمانه،  مدیریت  ولی  است  سخت 
دعواهای  از  دهد.  می  جواب  جناحی  و  حزبی 
گذاریم  نمی  و  ندیدیم  خیری  جناحی  و  قومی 

کمیته امداد در این وادی برود.

تبدیل رفسنجان 
به شهر بدون مددجو
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الزم االجرا بودن مصوبات 
پنجره واحد سرمایه گذاری 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان 
با تاکید براین که هر مصوبه ای که در پنجره واحد سرمایه گذاری تصویب 
می شود، الزم االجراست، گفت: مصوبات قبل از تصویب، باید مورد ارزیابی 
در  دوشنبه  ظهر  از  بعد  فدایی  محمدجواد  دکتر  گیرند.  قرار  کارشناسی  و 
مصوبات  پیگیری  ضمن  کرمان،  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
این مهم  اگر  باشند،  را داشته  باید جلسات خروجی الزم  افزود:  قبل،  جلسه 
اتفاق نیفتد، جلسات مفید نخواهد بود. وی با انتقاد از اجرایی نشدن برخی 
از مصوبات، یادآورشد: یکی از مشکالت بزرگی که در سیستم اداری ما وجود 

دارد، این است که پیگیری الزم برای اجرای مصوبات انجام نمی شود.
بیان  با  استانداری کرمان  منابع  اقتصادی و توسعه  امور  سرپرست هماهنگی 
این مطلب که کارگروه بهین یاب در بانک ها بسیار مهم است و باعث عملکرد 
مناسب تر آنها می شود، تصریح کرد: موسسات اعتباری موظف شده اند تا به  
بررسی  به  نسبت  منابع،   بهینه  تخصیص  و  سپرده گذاران  منافع  حفظ  منظور 
نمایند  اقدام  متقاضیان  درخواست  اقتصادی  و  مالی  فنی،   توجیهی  طرح 
اعتبارسنجی  احراز  و  طرح  توجیه پذیری  از  اطمینان  کسب  درصورت  و 
به اعطای تسهیالت اقدام کنند و در صورت عدم موافقت  متقاضیان، نسبت 

باید دالیل مخالفت به صورت مکتوب به واحد منعکس شود.
مطرح  تولیدی  های  بنگاه  بدهی  کلیه  که  مطلب  این  بیان  با  فدایی  دکتر 
این  تقسیط شود و مجوزهای الزم در  پرداخت  با پیش  این جلسه  شده در 
خصوص اخذ شود، خاطرنشان کرد: تقسیم بندی شهرک ها در ابتدای طرح 
بنابراین تقسیم بندی شهرک های صنعتی  کلی شهرک مشخص شده است، 
باید رعایت شده و هر واحد در قطعه خودش قرار گیرد. سرپرست هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با تاکید براینکه از ورشکستگی 
و  باشند  فعال  باید  تولیدی  واحدهای  باید جلوگیری شود، گفت:  ها  بنگاه 
نیروهای آن بیکار نباشند، اما چگونگی حفظ فعال بودن آنها نیز مهم می باشد.

 
 ورشکستگی بنگاه ها به نفع نظام و مردم نیست

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه این 
جلسه خطاب به مدیران و مسئولین اجرایی، افزود: ورشکستگی به نفع نظام 
موجود  رکود  کنیم؛  تالش  باید  ورطه  این  به  نرفتن  برای  و  نیست  مردم  و 
پور  است. شهباز حسن  پیمانکاران شده  و  باعث ورشکستگی سرمایه گذران 
سیرجان  شهرستان  در  تولید  موانع  رفع  برای  زیادی  جلسات  یادآورشد: 
برگزار شده و تعامل سازنده ای با دستگاه های مربوطه در جهت حل و فصل 
مشکالت واحدهای تولیدی صورت گرفته است. وی از وضعیت اشتغال خوب 
شهرک صنعتی سیرجان خبر داد و تصریح کرد: 12 هزار و 600 نفر بیکار در 
شهرستان سیرجان، نرخ بیکاری آن باالتر از نرخ بیکاری استان است، و این 
سیرجان  به جمعیت  نفر  هزار   55 سال گذشته،   5 مدت  در  که  حالیست  در 

اضافه شده است.

ترکیب مثبت
 کابینه دوازدهم

نماینده مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی ضمن 
ارزیابی ترکیب کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس گفت :خوشبختانه 
همه وزیران پیشنهادی افرادی برنامه محور هستند. نماینده سیرجان و بردسیر 

ترکیب کابینه دولت دوازدهم را مثبت ارزیابی کرد
سردار شهباز حسن پور افزود: رضایت 100 درصدی خود را نسبت به کابینه 
جدید دولت دوازدهم اعالم می کنم.  وی اظهار کرد: وریران معرفی شده 
را می شناسم و این وزرا برنامه های خود را بر اساس سند چشم انداز ارائه 
از دکتر رحمانی  پور  توانمندی هستند.  حسن  افراد  و مشخص شد  کردند 
با سابقه درخشان مدیریتی و چهره های  فضلی وزیر کشور به عنوان فردی 
شاخص و توانمند نام برد و افزود:کنترل 50 درصدی کاچاق کاال و ارز از 
به رویکرد مثبت  با اشاره  دستاوردهای خوب وزیر کشور است.  حسن پور 
وزیر کشور نسبت به عمران و آبادانی در شهرها و روستاها اظهار کرد: یکی از 

افرادی که تاکنون بهترین برنامه ها را ارائه کرده ایشان است. 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت عنوان کرد: دکتر محمدجواد 
ظریف هم یکی از چهره های خوش نام و محبوب کابینه است.  وی تاکید 
کرد: در مجموع کابینه را مثبت ارزیابی می کنم و به بیشتر وزرا رای مثبت 
خواهم داد.  وی پیش بینی کرد ، همه وزرای دولت روحانی روز سه شنبه 

موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شوند. 
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کرمان؛
پرچمدار اقتصاد مقاومتی

به  کرمان  استان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
را  خوبی  بسیار  کارهای  مقاومتی،  اقتصاد  پایلوت  استان  سه  از  یکی  عنوان 
انجام داده است و با اقدامات انجام شده، این استان پرچمدار پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی در کشور است. دکتر محمدرضا پورابراهیمی در در نشست 
صمیمی با نخبگان و فرهیختگان شهرستان سیرجان افزود: ادبیات سنتی برای 
توسعه اقتصادی استان کرمان و کشور کافی نیست و باید بر مبنای نگاه جدید 
در این حوزه اقدام کنیم. وی ادامه داد: یکی از سرمایه های کشورها، منابع 
طبیعی و زیرساخت های خدادادی است که از آن ها به عنوان مزیت های 
وجود  زیادی  نسبی  های  مزیت  ایران  در  که  شود  می  یاد  اقتصادی  نسبی 
نسبی  مزیت های  از  نظامی  امکانات  دارد. وی خاطرنشان کرد: در گذشته 

کشورها بوده است که امروز چنین نیست.
دکتر پورابرهیمی گفت: امروز کشوری در کنار مزیت های نسبی اقتصادی 

به موفقیت می رسد که مزیت نیروی انسانی را نیز همراه خود داشته باشد.
وی تاکید کرد: امروز کشوری به موفقیت می رسد که اقتصاد مبتنی بر دانش 

و استفاده از ظرفیت های موجود را در مسیر توسعه به کار گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان این که امروز 
گذشته  در  گفت:  است،  علمی  های  شایستگی  و  توانمندی  اوج  در  کشور 

پزشکان استان کرمان از افرادپاکستانی و هندی بودند.

وی به دستاوردهای بزرگ نظامی کشور اشاره و بیان کرد: ایران اسالمی در 
این زمینه به موفقیت های بزرگی رسیده است.

دکتر پورابراهیمی ادامه داد: امروز مشکل و موضوع ما در حوزه اقتصادی 
اقتصادی  های  شاخص  و  نبوده  جوابگو  شده  انجام  کارهای  که  است  این 
دارد. وی خاطرنشان  اساسی  بازنگری  به  نیاز  این حوزه  نشان می دهد که 
با وجود  آیا  و  نیست  اقتصادی در کشور جوابگو  توسعه  کرد: ساختار سنتی 
اقتصادی  حوزه  در  برتر  کشور  به  توانیم  نمی  کشور،  در  ها  ظرفیت  همه 
تبدیل شویم. وی گفت: فضای همدلی بسیار خوبی در استان کرمان محقق 
شده و همه به ادبیات جدید توسعه برای تعالی کرمان تالش می کنند. وی 
گفت مجلس شورای اسالمی به طور کامل همراه با دولت خواهیم بود زیرا 

موفقیت دولت را موفقیت نظام می دانیم.

مهندس مهدی لطفعلی زاده با اشاره به بحران آب 
باید  اساس  این  بر  کرد:  اظهار  کرمان  استان  در 
به سمت کاشت گیاهان با بازدهی باال و نیاز آبی 
اندک برویم. وی زعفران را از جمله محصوالت 
و  دارد  اندکی  آبی  نیاز  که  دانست  کشاورزی 
افزود: نیاز آبی این گیاه حدود دو هزار و 500 تا 

سه هزار و 500 متر مکعب در سال است.
مهندس لطفعلی زاده رتبه کرمان در زمینه سطح 
زیرکشت زعفران در کشور را هفتم ذکر و تصریح 
کرد: شهرستان های زرند، کوهبنان و بافت رتبه 
این  بیشترین میزان سطح زیر کشت  تا سوم  اول 
اختصاص  خود  به  را  کرمان  استان  در  محصول 
هکتار  و هفت  هزار  از  داد:  ادامه  وی  اند.  داده 
کرمان  استان  در  محصول  این  کشت  زیر  سطح 
است  بارور  غیر  هکتار   188 و  بارور  هکتار   819
 275 و  هزار  چهار  میزان  این  از  مجموع  در  که 
مدیرامور  آید.  می  دست  به  محصول  کیلوگرم 
کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  باغبانی 
نفر   270 را  زعفران  کشت  هکتار  هر  اشتغالزایی 
برای  گفت:  و  دانست  کشت  دوره  یک  در  روز 
کشت یک هکتار مزرعه زعفران 300 میلیون ریال 

اعتبار نیاز است.

گیاهی  زعفران  این که  به  اشاره  با  زاده  لطفعلی 
چند ساله است، گفت: با توجه به استقبال خوب 
کشاورزان پیش بینی می شود بیش از 200 هکتار 
استان کرمان طی سال  کشت جدید زعفران در 

جاری انجام شود. 

کرد:  اظهار  پیاز  تامین  نحوه  خصوص  در  وی 
زعفران  پیاز  تامین  به  قادر  که  هایی  شهرستان 
جهاد  مدیریت  طریق  از  توانند  می  نیستند 
کشاورزی شهرستان و هماهنگی های الزم با بخش 

خود  نیاز  مورد  پیاز  تامین  برای  می  خصوصی 
کشاورزی  جهاد  باغبانی  امور  مدیر  کنند.  اقدام 
شمال شمال استان کرمان یادآور شد: زعفران در 
مناطقی که پاییز و زمستان مالیم و تابستان گرم و 

خشک دارند به خوبی رشد می کند.

کشت ۲۰۰ هکتاری زعفران 
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رسیدگی به اتهامات همدستان زنجانی در پرونده نفتی در حالی در دادگاه 
میزان  همان  که  موضوع  اصل  در  هم  هنوز  که  می شود  برگزار  انقالب 
مطرح  مختلفی  بحث های  است،  نفتی  پرونده  اول  ردیف  متهم  بدهی های 
می شود. وکیل بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی، از آخرین جلسه ای که 
بین نمایندگان شرکت نفت و شرکای زنجانی برگزار شد گفت و در پاسخ 
در  شده  ذکر  رقم  اژه ای،  محسنی  سخنان  به  استناد  با  نفتی ها،  اظهارات  به 
دادنامه را مالک سنجش بدهی موکلش به شرکت نفت دانست. دکتر رسول 
کوهپایه زاده تاکید کرد: امروز بعد از 3 سال و 8 ماه از تشکیل پرونده نفتی، 
به جایی رسیده ایم که تمام روند قانونی آن انجام، رای قطعی صادر و عدد 
بدهی که همان رقم یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو است، تایید 
شده است. بنابراین طرفین هر ادعایی داشته باشند، تا زمانی که مستند به رای 

قطعی نباشد وجاهت قانونی ندارد.

شرکای زنجانی، منتظر پاسخ شرکت نفت 
پرداخت  برای  اعالم آمادگی شرکای زنجانی  به  اشاره  با  نفتی  متهم  وکیل 
مبلغ بدهی او گفت: آنها اعالم کردند که اموال زنجانی را یا عینا به ما مسترد 
کنید و ما عین همان رقم بدهی مندرج در دادنامه را پرداخت می کنیم یا 
براساس کارشناسی که انجام شده و مورد تایید دادستانی هم قرار گرفته 2 
کسر  او  بدهی  مبلغ  از  داخلی  اموال  ارزش  عنوان  به  تومان  میلیارد  هزار 
با وجود  تاکید کرد:  بپردازیم. دکتر کوهپایه زاده  را  الباقی بدهی  و  کرده 
پاسخی  هنوز  زنجانی  شرکای  شد،  برگزار  که  حضوری  متعدد  مذاکرات 

دریافت نکرده اند و همچنان منتظر پاسخ وزارت نفت هستند.

شرکای خارجی و پرداخت بدهی
و  مذاکرات  روند  در  تعلل  و  تاخیر  این  که  این  بیان  با  کوهپایه زاده  دکتر 
اصل  می تواند  و شرکای خارجی،  نفت  بین شرکت  توافق  قرارداد  امضای 
پرداخت  به  تقبل  خارجی  شرکای  کرد:  عنوان  کند،  آفت  دچار  را  قضیه 
امنیتی  بدهی کردند. آنها هم شرایط و مالحظات خاص سیاسی، اقتصادی، 
به  تعللی می تواند  این شرایط، هرگونه  با وجود  و  را دارند  و تجاری خود 

کلیت این روند آسیب بزند.
وکیل زنجانی در ادامه تاکید کرد: ما مهیای این هستیم که 2 میلیارد یورو 
بیفتد،  اتفاق  این  دادنامه  طبق  اگر  طرف،  آن  از  و  بازگردد  خزانه  به  پول 
از  و  دارد  را  اسالمی  مجازات  قانون   114 ماده  از  استفاده  استحقاق  موکل 

تخفیفاتی برخوردار خواهد شد اما هنوز دوستان شرکت نفت پاسخ ندادند 
و اینکه گفته شده ما شماره حساب داده ایم تا به آن واریز کنند، عاری از در 
قابلیت  این شماره حساب ها  آیا  اینکه  اساسا  است.  فعلی  نظر گرفتن شرایط 
پرداخت را دارد یا نه و اینکه مبلغی در این حد بخواهد جابه جا شود، هنوز 
بانکی می کنند، می دانند که در حقوق  جای سوال دارد. دوستانی که کار 
بانکی بین المللی، انتقال این حجم از مبالغ حتما باید مستند به قرارداد، اسناد 
و دالیل پرداخت باشد. وی ادامه داد: طرف خارجی که حاضر به پرداخت 
چنین مبلغی شده، باید این اطمینان را داشته باشد که براساس آن رای قطعی 
صادرشده، زنجانی می تواند از تخفیفات برخوردار شود و اینکه شرکت نفت 

هم رضایت خود را اعالم خواهد کرد.

راه حل برای اختالفات به وجود آمده
زنجانی  شرکای  بین  جلسه  تشکیل  از  ماه  یک  اینکه  بیان  با  کوهپایه زاده 
در  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  می گذرد،  نفت  شرکت  نمایندگان  و 
به وجود آمده  اختالفات  و  بن بست خورده ایم  به  به نحوی  تصمیم گیری ها 
ظاهرا حل نشدنی است، تقاضا کردیم که در جلسات آتی اگر قرار بر برگزاری 
آن باشد، هم حضور پررنگ تر مسئوالن قضایی را شاهد باشیم و هم اینکه از 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نماینده ای به عنوان ناظر حضور داشته 
باشد، تا هم در روند پرداخت بدهی ها تسریع شود و هم مقامات ذی صالح به 

هر کدام از طرفین که همکاری نمی کنند، تذکرات الزم را بدهند.

وزارت اطالعات؛ در نقش میانجی
شرکای  بدقولی  به  همواره  که  اعتراضاتی  به  پاسخ  در  زاده  دکتر کوهپایه 
زنجانی می شود هم عنوان کرد: اینکه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، هر یک 
اتفاقی که  این  اما  از طرفین ادعاهایی را در خصوص آن مطرح می کنند. 
در حال حاضر روی داده، ماحصل 6 ماه وساطت، تالش و درایت وزارت 
اطالعات بود. از وقتی که پرونده نفتی پس از صدور رای قطعی در اختیار 
وزارت اطالعات قرار گرفت، این وزارتخانه با اشراف کاملی که بر موضوع و 
طرفین دعوا دارد نقش میانجی را بازی کرده و امیدواریم که هرچه زودتر 
توافقات الزم حاصل شود. البته به توافق معقولی هم رسیدیم. قبل از اینکه 
جلسه یک ماه پیش را برگزار کنیم، طرفین به یک موافقتنامه ای رسیدند که 
پیشنهادات جدیدی  اما مجددا  بود  اتفاقات حل شده  این  از  در آن خیلی 

مطرح شد که باعث شد روند انجام کار مقداری مشکل شود.

پرداخت بدهی و استحقاق تخفیف
طرفین  بین  که  قراردادی  مفاد  به  توجه  با  کرد:  عنوان  کوهپایه زاده  دکتر 
تایید شرکت نفت که  به حساب مورد  تا زمانی که پولی  منعقد خواهد شد 
مکانیزم آن در قرارداد مشخص می شود، واریز نشود و تاییدیه آن را بانک 
بالقوه  قابلیت  نفت  وزارت  و  ندهد  قرار  نفت  شرکت  اختیار  در  مرکزی 
بهره برداری و انتقال را نداشته باشد، هیچ تغییری در وضعیت حقوقی موکل 
به وجود نمی آید. زمانی که این پرداخت بدهی انجام شود زنجانی مستحق 
دریافت تخفیفات ذکر شده در قانون خواهد بود. در غیر این صورت هیچ 

اتفاقی نخواهد افتاد.

آفتی به نام تعلل
پول  این  که  این  به  توجه  با  کرد:  تاکید  پایان  در  کوهپایه زاده  دکتر 
بیت المال است و شرکت نفت به نمایندگی از دولت و مردم، شاکی پرونده 
است، عقالنی است که این موضوع بار دیگر با جدیت پیگیری شود تا به یک 
نتیجه ای دست یابیم. پافشاری روی مواضعی همچون مطالبه سود و خسارت 
شرکت نفت مستلزم تشریفات قانونی و گذشت زمان قابل توجهی است. از 
این می ترسم که این تعلل به آفت تبدیل شود و خدای نکرده به جایی برسیم 
که نه به اصل پول، نه سود آن و نه به خسارت وارده برسیم. زنجانی هم که 
دستش از همه جا کوتاه است و ممکن است شرایط فراهم نشود که همین 
دو میلیارد یورو هم بازگردد. نهایتا شرکت نفت می ماند و دادنامه ای که به 

نفعش صادر شده است.

کفت و گو با وکیل بابک زنجانی: 

کند و کاو در بزرگترین 
پرونده نفتی ایران
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اعتراض به تبرئه 
نجومی بگیران

کمیسیون  رئیس  و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
نجومی در  تبرئه حقو ق بگیران  به  اشاره  با  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای 
دیوان محاسبات، گفت: ما نسبت به این حکم اعتراض داریم و اعتراض خود 
را نیز اعالم کرده ایم چرا که مردم نسبت به حقوق های نجومی نگرانی داشته 
و این نگرانی را به ما منتقل کرده اند. دکتر پورابراهیمی از اعتراض کمیسیون 
اقتصادی مجلس به تصمیم دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی خبر 
پیگیری کرده و  قانونی  به صورت  اعتراض خود را  داد و گفت که مجلس 

برای دفاع از حقوق مردم تمام تالش خود را به کار خواهد گرفت.

پورمحمدی
مشاور دستگاه قضا

در مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری، حکم آیت اهلل آملی الریجانی به 
حجت االسالم مصطفی  پورمحمدی به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه توسط 
اژه ای در مراسم تودیع و  ارائه شد. حجت االسالم محسنی  اژه ای  محسنی 
به ماه ذی الحجه هستیم و  معارفه وزیر  دادگستری گفت: در آستانه ورود 
امیدواریم برکات این ماه شامل همه ما باشد. من از همه حضار تشکر می کنم 
که قدم رنجه کردند و برای تقدیر از یک مدیر الیق و خدوم آمدند. وی 
نفر  به  و تحویل آن  مسئولیت شکر دارد  پذیرش  ما  نظام مقدس  افزود: در 
بعدی هم شکر دیگری دارد. در موقع اول باید شکرگزاری کرد که فرصت 
خدمت رسانی ایجاد شده و در مورد دوم باید شکرگزاری کرد که مسئولیت 
قبال  در  که  مسئولیتی  لحاظ  به  و  است  شده  برداشته  مان  از دوش   سنگین 
مردم و نظام و تکالیف قانونی و شرعی بر عهده ما گذاشته می شود می طلبد 
الطاف  از  پیش  از  بیش  تا  باشد  داشته  خداوند  به  بیشتری  توسل  انسان  تا 
خداوند بهره مند شود. معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: هر کدام از ما که 
تا دیروز مسئولیتی نداشتیم از امروز که مسئولیت یافته ایم باید بیش از پیش 
از خداوند و نماز و روزه بهره ببریم تا خداوند بیش از پیش پشت سرمان بوده 
و حافظ مان باشد. وی گفت: وزارت دادگستری و وزیر دادگستری در نظام 
جمهوری اسالمی تنها وزیری است که هر 3 قوه در آن دخالت دارند و این 
رییس  بعد  پیشنهاد می کند  قضاییه  قوه  رییس  است، چنانچه  بزرگی  پشتوانه 
جمهور آن را بررسی و سنجش کرده و او را  به مجلس معرفی  می کند و در 
آنجا مجلسی ها صالحیت او را مورد ارزیابی قرار داده و پس از اینها به او 
رای اعتماد می دهند.  از این لحاظ وزیر دادگستری پشتوانه مهم و محکمی 
دارد؛ زیرا سه رییس قوه او را پذیرفته و انتخاب کرده اند و آقای آوایی باید 
این موضوع را مغتنم شمرده و البته بداند که به همین میزان هم از وی بیشتر 

توقع کار و فعالیت دارند. وی با اشاره به مواد قانون اساسی در خصوص شرح 
وظایف وزیر دادگستری گفت: این وزارتخانه مسئولیت کلیه مسایل مربوط 
است. درست  العاده سختی  فوق  کار  دارد که  عهده  بر  را  قوه   3 روابط  به 
است که ما جزایر مستقل نیستیم ولی کار شاق و سختی است که یک وزیر 
بخواهد بین این 3 قوه و 3 نوع تفکر و سلیقه بیاید و روابط را افزایش دهد. 
این موضوع  از آقای آوایی  می خواهم روی  به آوایی گفت:  وی خطاب 
روابط بین قوا بیشتر تمرکز کرده و بررسی کنند که این رابطه ای که قانون 
اساسی در نظر گرفته چیست و اگر دستورالعملی هست آن را تقویت کند 
و اگر نیست نگاشته شده تا مشخص شود هر کدام از قوا چه انتظار به حقی 
می توانند از وزیر دادگستری داشته باشند. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: 
به لحاظ حضور وزیر دادگستری در جلسات هیات دولت و جلسات مسئوالن 
عالی قضایی و همچنین کمیسیون تخصصی مجلس، وزیر دادگستری بیشترین 
اطالعات را دارد و باید بتواند با این حجم از اطالعات روابط قوا را تعیین و 
تعمیق ببخشد. وی افزود: همه ما مسئولین باید انقالبی باشیم و در جهت رفع 
مشکالت مردم با صالبت حرکت کنیم و بدانیم که از جمله وظایف همه ما این 
است که تالش کنیم تا نظام کارآمد باشد. وی افزود: پورمحمدی به عنوان 

مشاور رییس قوه قضاییه فعالیتش را ادامه می دهد.

پرداخت تسهیالت به کشاورزان

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
و  بازسازی  راستای اصالح،  اسالمی گفت: در 
بهینه سازی به کشاورزان تسهیالت واگذار می 

شود.
دکتر محمدمهدی زاهدی در ستاد عالی پسته 

استان کرمان  با اشاره به این که  ما در زمینه صادرات پسته در دنیا رقیبی سختی 
به اسم آمریکا داریم، اظهار داشت: اکنون هزینه تولید پسته در کشور باال است. 
وی افزود: درخواست دارم بانک کشاورزی  به خود تولید کنندگان تسهیالت 
با سود کم  کمک  ارئه کند تا بتوانند  باغات  خود را اصالح،   بازسازی، بهینه 
سازی  وافزایش تولید در هکتار داشته باشند تا هزینه تولید کاهش پیدا کند.  

اگر قیمت تولید پسته در هکتاررا  کاهش ندهیم دو الی سه سال آینده صادر 
کنندگان ما دیگر نمی توانند صادراتی در این زمینه  در بازار رقابتی داشته 
باشند. وی بیان داشت: استان کرمان در زمینه صادرت سیر می تواند یکی از 

صادر کنند گان خوب کشور و حتی دنیا باشیم. 
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فرصت غنیمت برجام
سفیر استرالیا در ایران گفت: بعد از برجام فرصت 
های اقتصادی زیادی در ایران به وجود آمده و 
استرالیا به دنبال گسترش همکاری ها با این کشور 
استاندار کرمان در  با  بیگز در دیدار  آیان  است. 
استرالیا  افتخار  باعث  استاندار اظهار داشت:  دفتر 
زمینه  در  کوچک  چند  هر  کمک  که  است 
پناهجویان افغان داشته باشد. وی با اشاره به این 
پناهجویان  به  که  است  جهانی  جامعه  وظیفه  که 
از  که  است  نسل  دو  ایران  گفت:  کند،  کمک 
پناهجویان افغانی میزبانی می کند و کارهای که 

در این زمینه انجام داده تحسین برانگیز است.
و  افاغنه  زیادی  تعداد  ایران  کرد:  عنوان  بیگز 

پرداخته  افراد  این  رفاه  به  پذیرفته،  را  مهاجر 
سفیر  است.  شده  منطقه  در  امنیت  ثبات  باعث  و 
به  ایران  در  که  کاری  افزود:  ایران  در  استرالیا 
ویژه در کرمان برای افاغنه ای که فاقد مدرک 
توانسته  افراد  این  و  شد  انجام  بودند  شناسایی 
و  سالمت  بهداشتی،  آموزشی،  خدمات  از  اند 
اشتغال استفاده کنند تحسین برانگیز است این در 
با کمترین تعداد  حالیست که بسیاری از کشورها 

مهاجر هم نتوانسته اند این کارها را انجام دهند.
دلیل  همین  به  استرالیا  که  این  به  اشاره  با  بیگز 
پناهندگان  به  کمک  در  داند  می  خود  وظیفه 
افغانی سهمی داشته باشد، تصریح کرد: از پروژه 
های تامین آب رسانی و مسکن پناهجویان افغانی 

استان کرمان بازدید می شود. 
های  پروژه  داشت:  بیان  ایران  در  استرالیا  سفیر 
مانند طرح ملی بیمه سالمت برای مهاجران افغان 
کار  شود  می  انجام  ایران  دولت  همکاری  با  که 
فرصت  برجام  از  بعد  افزود:  بیگز  است.  بزرگی 
های اقتصادی زیادی در ایران به وجود آمده که 
استرالیایی  های  شرکت  کرده  سعی  هم  استرالیا 
و ایرانی را به هم نزدیک کند تا همکاری هایی 

این  بتواند  و  ِآید  وجود  به  ها  شرکت  این  بین 
بیشتر گسترش دهد. وی  هر چه  را  ها  همکاری 
ادامه داد: در دو سال گذشته وزیر امورخارجه 
و وزیر بازرگانی استرالیا از ایران بازدید داشتند 
ایالتی  و  محلی  های  دولت  وزرای  همچنین  و 
یافتن  دنبال  به  و  کردند  سفر  ایران  به  استرالیا 
بودند.بیگز  مشترک  برای همکاری  فرصت های 
استرالیا  و  ایران  بازرگانی  دفتر  کرد:  تصریح 
شد  بازگشایی  استرالیا  سفارت  در  گذشته  سال 
ایران  نقاط مختلف  به  با سفر  دارند  آنها سعی  و 
از پیش توسعه دهند. وی  این همکاری را بیش 
به همراه  به زودی  قول می دهم  تصریح کرد: 
سفری  کرمان  استان  به  قوی  اقتصادی  تیم  یک 
خودرو،  صنعت،  زمینه  در  تا  باش  داشته  دوباره 
شناسایی  بالقوه  نقاط  و...  معدن  آب،  مدیریت 
تاکید  استرالیا  سفیر  شود.  انجام  همکاری  و 
جاذبه  جهانگردی  زمینه  در  کرمان  در  کرد: 
هستیم  عالقمند  که  دارد  وجود  زیادی  های 
این جاذبه ها را کشف و استرالیایی های که به 
استان کرمان  به  تشویق کنیم  ایران سفر دارند  

کنند. سفر 

تراز بخش اقتصادی گردشگری کشور؛

منفی ۶ میلیارد دالر

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان 
اقتصادی  بخش  تراز  گفت:  مجلس  در  راور  و 
گردشگری کشور 6 میلیارد دالر منفی است که باید 
گردشگری  حوزه  در  منفی  تراز  رفع  راستای  در 
در  ابراهیمی  پور  محمدرضا  دکتر  برداریم.  گام 
اظهار  کرمان،  استان  گردشگری  کارگروه   جلسه 
کرد: بحث گردشگری از بعد اقتصادی در مجلس 
مهم است و این در حالی است که در استان یک 
تحرک خوبی در سه حوزه  میراث، گردشگری و 

صنایع دستی داشته ایم. 
اتفاقات  گردشگری  حوزه  در  باید  افزود:  وی 
اول در  الویت های  بخورد که در  رقم  زیربنایی 
طی چهار سال آینده باشد به گونه ای که در بخش 

اقتصادی در حوزه گردشگری تراز منفی رفع شود. 
به  میلیون گردشگر  اینکه ساالنه 5  به  اشاره  با  وی 
ایران  سفر می کنند به این معنا که  پنج میلیارد دالر 
منابع ارزی برای ایران ایجاد کرده است، گفت: 
در سال 95، 9 میلیون نفر برای امر گردش از کشور 
خارج شده اند به این معنا که 11 میلیارد دالر ارز 
است که  در حالی  این  و  از کشور خارج کردند 
تراز بخش اقتصادی گردشگری شش میلیارد دالر 

منفی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: باید 
در راستای مثبت  کردن تراز اقتصادی گردشگری 
تالش کنیم به گونه ای که باید ظرفیتی ایجاد کنیم 
که افرادی که از استان کرمان به کشورهای دیگر 
مسافرت می کنند، در حوزه گردشگری و معرفی 

جاذبه های استان به آن کشور موثر باشند.
درآمدهای  از  زیادی  بخش  که  این  بیان  با  وی 
می  تامین  گردشگری  حوزه  از  ها  کشور  ارزی 
کرده  تالش  توسعه  ششم  قانون  در  افزود:  شود، 
را  گردشگری  حوزه  در  مقررات  و  قوانین  ایم، 
این  به  تاکید  با  ابراهیمی  پور  اصالح کنیم. دکتر 

که حوزه میراث فرهنگی 
به  میتواند  گردشگری  و 
نفت  وزارت  یک  اندازه 
باشد،  زا  درامد  ما  برای 

عنوان کرد: در حال حاضر 50 درصد از سند چشم 
انداز دنیا در حوزه گردشگری عقب هستیم.

از  یکی  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
آسیب های وارد شده به بخش گردشگری را تغییر 
سال  چهار  طی  فرهنگی   میراث  سازمان  مدیران 
گذشته دانست و گفت: یک خال در اقتصاد بخش 
گردشگری نبود قانون منسجم در حوزه گردشگری 
متولی  دستگاه   22 که  این  به  اشاره  با  وی  است. 
راستای  در  گفت:  داریم،  گردشگری  حوزه  در 
نیاز  اقتصادی حوزه گردشگری،  چرخیدن موتور 
گردشگری  سند  عنوان  به  منسجم  قانون  یک  به 
عنوان  به  کرمان  استان  کرد:  پیشنهاد  وی  داریم. 
جامع  نظام  قانون  نویس  پیش  تواند  می  پایلوت 
کمیسیون  و  کند  ارائه  مجلس  به  را  گردشگری 
اقتصادی مجلس در مصوب و اجرایی شدن این 

قانون اعالم آمادگی می کند.

سفیر استرالیا 
در دیداربا استاندارکرمان:

استاندار کرمان:

تمام جریان های سیاسی را 
برای توسعه همراه کرده ایم

راه  در  ما  سیاست  اولین  گفت:  کرمان  استاندار 
جهت  در  و  است  اعتدال  کردن  دنبال  توسعه، 
تحقق شعار والیت مداری و توسعه، تمام جریان های 

سیاسی را با خود همراه کرده ایم.

ستاد  جلسه ی  در  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
با  که  کرمان  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
حضور مشاور رییس جمهور )دبیر شورای هماهنگی 
این که  به  اشاره  با  برگزار شد،  مناطق آزاد کشور( 
در جهت هماهنگی و هم راهی جریانات سیاسی در 
راه توسعه موفق عمل کرده ایم، افزود: خوشبختانه 
با محوریت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان، این استان، کم ترین حاشیه و نزاع سیاسی 
را داشته و در مسیر توسعه، کم ترین انحرافی نداشته 
تمام  مشارکت  را  خود  دوم  سیاست  وی  است. 
خاطرنشان  و  ذکر  دولتی  ارگان های  و  بخش ها 

ارکان  تمام  توسعه،  مثلث  تحقق  راستای  در  کرد: 
دولتی را به کار گرفتیم و در راستای فرهنگ سازی 
اقتصاد مقاومتی، مشارکت و همراهی امامان جمعه 

استان را محقق ساخته ایم.
اقتصاد  بر مردمی کردن  استاندار کرمان هم چنین 
مقاومتی تاکید کرد و افزود: استان کرمان به عنوان 
پایلوت اقتصاد مقاومتی تعیین شده و در این راستا 
به عنوان مدل  پیش  از سه سال  قلعه گنج  شهرستان 
نظر  در  کرمان  استان  مقاومتی  اقتصاد  توسعه ی 
گرفته شده که با مشارکت بخش خصوصی و مردم، 

راه توسعه و آبادانی را در پیش گرفته است.
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پرسه در حوزه شهر و شهرسازی کرمان 

رپدیس کریمان



کاشت ۶۰۰ هزار 
نهال فصلی

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
کرمان از کاشت بیش از 600 هزار نهال فصلی از 

ابتدای سال جاری خبر داد. 
 50 کاشت  به  اشاره  با  الهی  سیف  ایمان  مهندس 
هزار نهال دائمی در سطح شهر کرمان اظهار کرد: 
همچنین بیش از  16 هزار  اصله درخت و 25 هزار 

اصله درختچه کاشته شده است. وی با بیان این که 
بیش از  9 هزار مترمربع گیاهان پوششی کاشته شده 
است، افزود: بیش از 40 هزار عدد عملیات گوده 
زنی و بیش از هشت هزار مترمکعب عملیات خاک 
برداری خاک و نخاله اجرا شده است. مهندس سیف 
الهی با اشاره به تسطیح بیش از 50 هزار مترمربع و 
هرس و حذف بیش از 12 هزار اصله پاجوش تصریح 
پرچینی  گیاهان  فرم  اصله  هزار  از 17  بیش  کرد: 
هرس شده و بیش از 800 هزار مترمربع الیروبی و 

وجین علف های هرز انجام شده است.

کلنگ زنی آزادراه
 سیرجان - بندرعباس

گفت:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
آزادراه سیرجان - بندرعباس با اعتبار 200 میلیارد 
تومان در آینده ای نزدیک کلنگ زنی می شود. 
افتتاح  حاشیه  در  بلوردی  محمدمهدی  مهندس 
باند دوم محور کرمان - بم - شورگز گفت: راه 
اندازی این بزرگراه چهارخطه یکی از انتظارات 

به حق مردم استان بود. 
وی ادامه داد: در این جاده تصادفات زیادی رخ 
بیشترین تصادفات فوتی  به گونه ای که  می داد 
مربوط به محور کرمان - بم بود. مهندس بلوردی 

تصادفات  آمار  شده  انجام  اقدامات  با  داد:  ادامه 
به صفر  سال گذشته  و  امسال  فوت طی  به  منجر 
 - کرمان  بزرگراه  افتتاح  از  وی  است.  رسیده 
و  داد  خبر  کیلومتر   20 طول  به  دیهوک  راور- 
 - رفسنجان  محور  گذشته  روز  همچنین  افزود: 

سیرجان - شهربابک زیربار ترافیک رفت.
بیان  با  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اعتبار  با  بندرعباس   - سیرجان  آزادراه  که  این 
200 میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد، ادامه 
یازدهم در  بزرگراه در دولت  داد: 563 کیلومتر 
در  است. وی گفت:  احداث شده  استان کرمان 
حال حاضر استان کرمان با دارا بودن یک هزار و 
750 کیلومتر بزرگراه رتبه سوم کشور را به خود 
چهار  کرد:  عنوان  بلوردی  مهندس  است.  داده 
کرمان  استان  در سطح  تختخوابی   34 بیمارستان 

افتتاح  سیرجان  در  تختخوابی   348 بیمارستان  و 
شده است. وی ادامه داد: پیش از دولت یازدهم 
13 هزار و 491 واحد مسکن مهر افتتاح شده بود 
واحد   231 و  هزار   12 امید  و  تدبیر  دولت  در  و 

افتتاح شده است.

 افتتاح و کلنگ زنی
۱۳۰۰ میلیارد تومان پروژه 

و  هزار  زنی  کلنگ  و  افتتاح  از  کرمان  استاندار   
با حضور وزیر  پروژه عمرانی  تومان  میلیارد   300
رزم  علیرضا  مهندس  داد.  خبر  شهرسازی  و  راه 
بم    - کرمان  محور  دوم  باند  افتتاح  در  حسینی 
اظهار  شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  شورگز   -
های  پروژه  تومان  میلیارد   300 و  هزار  داشت: 

عمرانی با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان 

می  شروع  آنها  اجرایی  عملیات  یا  افتتاح  کرمان 
 25 یازدهم  دولت  در  کرد:  تصریح  وی  شود. 
افتتاح  استان  در  را  پروژه  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد   700 و  هزار  سه  که  کردیم  کلنگ زنی  یا 
تومان اعتبارات دولتی و 21 هزار و 300 میلیارد 
بوده است. وی  اعتبارات بخش خصوصی  تومان 
طالیی ترین  کردن  طی  حال  در  کرمان  گفت: 
بافت  و  فرهنگی  میراث  مرمت  حوزه  در  دوران 
اثر   41 کرد:  بیان  حسینی  رزم  است.  تاریخی 
تاریخی کرمان به صورت همزمان با کمک بخش 

غیردولتی در حال مرمت و بازسازی است.

»هاشمیان« رئیس شورای 
شهر رفسنجان

گیری  رای  برگزاری  و  سوگند  ادای  از  پس 
هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای شهر رفسنجان 
کار  به  آغاز  و  تحلیف  مراسم  شدند.  انتخاب 
رفسنجان،  اسالمی شهر  پنجمین دوره شورا های 
روستاهای  و  کشکوییه  صفاییه،  بهرمان،  سرچشمه، 

بخش مرکزی رفسنجان پیش از ظهر چهارشنبه با 
مسئولین  از  جمعی  فرماندار،  جمعه،  امام  حضور 
دانشگاه  خیام  تاالر  در  شوراها  منتخبین  و 
ولیعصر)عج( رفسنجان با قرائت سوگندنامه برگزار 
شوراهای  رئیسه  هیئت  انتخابات  آن  از  پس  شد. 
حجت  که  شد  برگزار  رفسنجان  شهر  اسالمی 
عنوان  به  آرا  اکثریت  با  هاشمیان  علی  االسالم 
به  پاکزاد  حسین  و  رفسنجان  شهر  شورای  رئیس 
عنوان نایب رئیس شورای شهر رفسنجان انتخاب 
خزانه  عنوان  به  فتحیان  محمد  همچنین  شدند. 
دار، وحیده نوری به عنوان منشی اول، غالمحسین 
محمدعلی  دوم،  منشی  عنوان  به  شاهی  حسن 
ارجمند و علی بهشتی پور به عنوان عضو شورای 

شهر رفسنجان انتخاب شدند.
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»فرشاد«
 رئیس شورای شهر کرمان

پس از ادای سوگند و رای گیری محمد فرشاد به 
عنوان رئیس شورای شهر کرمان و علی بهرامی به 
عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شدند. مراسم 
شهر  اسالمی  شورای  دوره  پنجمین  کار  به  آغاز 
کرمان با حضور فرماندار کرمان، نمایندگان هیئت 
نظارت و اصحاب رسانه در محل  و  های اجرایی 
فرمانداری کرمان برگزار شد. در این مراسم رئیس 
شورای اسالمی منتخب شهر کرمان گفت: اعضای 
منتخب این شورا از صاحب نظران و گروه های 

مختلف علمی و اجتماعی تعدادی اسامی دریافت 
و در جلسات متعددی بررسی کردند. محمد فرشاد 
در  نهایی  گزینه   10 انتخاب  و  بررسی  به  اشاره  با 
جلسات شورای پنجم افزود: با آغاز بکار رسمی این 
شورا از امروز، برنامه های نامزدهای شهرداری در 
با توان  صحن علنی شورا بررسی شده و متناسب 
می  ارائه  کرمان  مردم  به  و  انتخاب  شهر  اجرایی 
شورای  کرد:  اظهارامیدواری  پایان  در  شود. وی 
پنجم با برنامه قوی تر و توان بهتر، بهترین گزینه 
را برای اداره شهر انتخاب کرده و در پایان دوره 

چهارساله کارنامه خوبی از خود به جا گذارد.
مشرفی  اکبر  علی  و  فرشاد  محمد  مراسم  این  در 
داوطلب شدند  ریاست شورای شهر کرمان  برای 

رئیس  عنوان  به  رای  هفت  با  فرشاد  محمد  که 
علی  همچنین  و  شد  انتخاب  کرمان  شهر  شورای 
بهرامی با هفت رای به عنوان ناییب رئیس شورای 
ایرانمنش  منصور  و  خدادی  علی  کرمان،  شهر 
سیدمحمدرضا  و  دوم  و  اول  منشی  عنوان  به 

میرحسینی به عنوان خزانه دار انتخاب شده اند.

تأمین مالی پروژه ها
 با روش جدید

برای  باید  پنجم  شورای  گفت:  کرمان  استاندار 
جدید  پروژه های  تعریف  و  پروژه ها  تکمیل 
باشد.  جدید  روش های  با  مالی  تأمین  به دنبال 
آیین  حاشیه   در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس 
به میدان آزادی در جمع  بازگشایی معابر منتهی 
خبرنگاران، با بیان اینکه از پروژه های شهر کرمان 
حمایت می کنیم، گفت: برای توسعه  جنوب شرق 
کشور و استان کرمان، شهر کرمان باید آباد شود.

دستگاه های  تاکنون،  افزود:  رزم حسینی  مهندس 
تأسیسات  جابه جایی  در  کرمان  استان  اجرایی 
زیادی  کمک  پروژه ها  اجرای  محل  در  شهری 
تشکر  دستگاه ها  این  مدیران  از  که  کرده اند 
می کنم. وی به مشکالت مالی اجرای پروژه ها نیز 
اشاره کرد و گفت: در تمام کشور هیچ پروژه ای 

با پول نقد ساخته نمی شود؛ بنابراین، شورای پنجم 
پروژه های  تعریف  و  پروژه ها  تکمیل  برای  باید 
جدید  روش های  با  مالی  تأمین  به دنبال  جدید، 
خاتم  قرارگاه  همچنین  کرمان  استاندار  باشد. 
و  دانست  دولتی  و  سپاه  به  متعلق  مجموعه ای  را 
کمک  خاتم  قرارگاه  دارند  انتظار  مردم  گفت: 
بیشتری  سرعت  با  کرمان  شهر  پروژه های  تا  کند 

به پایان برسند. 
میدان  پروژه   به  اشاره  با  رزم حسینی  مهندس 
اجرای  با  کسبه  برخی  اگرچه  گفت:  نیز  آزادی 
اکنون  اما  شده اند،  متضرر  آزادی  میدان  پروژه  
بر  عالوه  چراکه  هستند؛  راضی  آن  اجرای  از 
ارزش  قبل،  وضعیت  به  آزادی  میدان  برگشتن 
یافته  افزایش  نیز  میدان  محدوده   امالک  افزوده  
است.  وی با بیان این که شورای شهر نباید فقط به 
ساخت همین چند پل اکتفا کند، تأکید کرد: شهر 
کرمان باید ساخته شود و دولت هم برای آبادانی 
کرد.  خواهد  همکاری   همه گونه  کرمان  شهر 
استاندار کرمان به پروژه  مترو نیز اشاره کرد و با 
بیان این که جمعیت، مالک اجرای مترو نیست، 

از  را  کرمان  شهر  در  مترو  اجرای  مصوبه   گفت: 
معاون اول رئیس جمهور گرفته ایم و اگر شورای 
را  کرمان  در  مترو  ساخت  کرمان  شهر  اسالمی 
را  مترو  اجرای  مجوزهای  بقیه   کند،  مصوب 
بیان  با  رزم حسینی  مهندس  گرفت.  خواهیم 
اینکه مردم در راستای آبادانی شهر کرمان، قطعأ 
گفت:  کرد،  خواهند  حمایت  شهر  پروژه های  از 
شورای اسالمی شهر و شهرداری باید عوارض ها را 
افزایش دهند تا شهر کرمان با کمک مردم ساخته 
شورای  از  همچنان  هم  دولت  افزود:  وی  شود. 
و شهرداری حمایت خواهد  اسالمی شهر کرمان 

کرد.

 با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

افتتاح باند دوم 
بزرگراه کرمان - بم

حضور  با  شورگز  بم،  کرمان،  بزرگراه  دوم  باند   
وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. 

 - بم   - کرمان  بزرگراه  دوم  باند  از  کیلومتر   96

شورگز با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار 
عباس  دکتر  رسید.  برداری  بهره  به  کرمان 
به  خود  روزه  یک  سفر  در  همچنین  آخوندی 
استان کرمان از پروژه تاسیس باند دوم فرودگاه 
کرمان  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  المللی  بین 
استان  اداری  شورای  در  شرکت  کرد.  بازدید 
کرمان و حضور در جلسه ستاد باز آفرینی از دیگر 
برنامه  های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به 

استان کرمان است.

بهره برداری از 
اکوپارک کرمان

دوم  فاز  افتتاح  از  کرمان  یک  منطقه  شهردار 
اکوپارک در این منطقه خبر داد. 

مهندس علی سعیدی با بیان این که اکو پارک در 
ادامه احداث پارک بزرگ شهر در اطراف قالع 
کرد:  اظهار  است،  شده  احداث  اردشیر  و  دختر 
عملیات احداث این پارک از مهرماه 95 آغاز شد. 
اجرا  فاز  دو  در  اکوپارک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده است که امشب فازدوم این پارک افتتاح می 
شود، مساحت آن را 20 هزار متر مربع اعالم کرد.

مهندس سعیدی از تجهیز این پارک به فضای سبز، 

آبنما، نورپردازی و سرویس بهداشتی خبر داد و 
افزود: بخش اعظم این فاز از اکوپارک به پیاده 
راه اختصاص داده شده است. وی از نصب المان 
»مرد صلصال« نماد بیرون آمدن انسان از خاک 
یک  منطقه  شهردار  داد.  خبر  مجموعه  این  در 
کرمان همچنین با اشاره به وجود مقبره سیدجعفر 
این  بازسازی  و  مرمت  از  مجموعه،  این  در  اولیا 

مقبره خبر داد.
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لزوم تامین آب 
صنایع سیرجان

تامین  گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  در  سیرجان  و  بردسیر  مردم  نماینده 
در  تولید  و  اشتغال  توسعه  برای  مهم  نیازهای  از  یکی  نیاز صنایع  مورد  آب 
این شهرستان است. شهباز حسن پور در کارگروه رفع موانع تولید شهرستان 
برای صنایع  میزان که آب  به هر  افزود:  استاندار کرمان  با حضور  سیرجان 
برای  خارجی  گذار  سرمایه  جذب  آمادگی  شود،  تامین  شهرستان  این  در 
اجرای طرح ها را داریم. وی خاطرنشان کرد: در شهرستان سیرجان نیاز به 
آب شور در برخی صنایع منطقه ویژه اقتصادی داریم که نزدیک ترین آب 
نیز دارد.  باالیی  بسیار  این شهرستان در هماشهر است که هزینه  موجود در 
وی با اشاره به ظرفیت تولید قطعات خودرو در شهرستان سیرجان اشاره و 
بیان کرد: در حال حاضر 200 نفر در این حوزه مشغول به کار هستند که با 
توسعه آن، این تعداد می تواند به میزان چشمگیری افزایش یابد. حسن پور با 
اشاره به اینکه حضور کارشناس مشاوره در بخش کشاورزی یکی از ضروریات 
کارخانه  کشور،  نساجی  کارخانه  بزرگترین  گفت:  است،  سیرجان  شهرستان 
تولید بزرگترین کاشی های کشور و بزرگترین کارخانه سیم بکسل در منطقه 
ویژه اقتصادی سیرجان اجرایی خواهد شد. وی یادآور شد: باالترین ضریب 
امنیتی استان، مربوط به شهرستان سیرجان است و برابر آمار رسمی سازمان 
جمعیت  نظر  از  کشور  شهرستان  هشتمین  و  سی  شهرستان،  این  ایران،  آمار 

است.

برتری مدیران سیرجان در توسعه اشتغال
بیکاری  نرخ  باالترین  که  این  به  اشاره  با  نیز  سیرجان  شهرستان  فرماندار 
استان به دلیل مهاجرت ها مربوط به شهرستان سیرجان است، گفت: مدیران 

شهرستان سیرجان رتبه اول اشتغال را در سال گذشته به خود اختصاص داده 
اند اما پاسخگوی نیازهای موجود نبوده است. منصور مکی آبادی با اشاره به 
این که در سال جاری برای سه هزار و 200 نفر در شهرستان سیرجان اشتغال 
ایجاد شده است، ادامه داد:  این تعداد تا پایان سال به 10 هزار نفر افزایش 

خواهد یافت.

تحقق تولید و اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان نیز با اشاره به این که در منطقه ویژه 
اقتصادی سیرجان، تولید و اشتغال در کنار یکدیگر محقق شده است، گفت: 
امروز اگر در ساحت مشارکت های مدنی و سیاسی حماسه های بزرگ را 
رقم بزنیم، موفق خواهیم بود. ضیاء شهابی، ادامه داد:  یکی از اهداف این 
مجموعه، حرکت بدون سیاست زدگی در مسیر تولید و اشتغال برای مردم 
و  اشتغال  راه  مسیر  در  موجود  موانع  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی  است. 
تولید، همیشه فیزیکی نیست و گاهی مشکالت قانونی است، گفت: در صورت 
رفع موانع در مسیر تولید، دست دولت برای کارهای اصلی در مسیر توسعه 
کشور باز می شود و تعامل بیشتر بین دولت و مجلس موجب رفع این مشکالت 

و تعالی جامعه خواهد شد.

پیشرفت پروژه صاروج پارس
 ۲۷ درصد

مهندس علی بابایی با بیان این که تمامی مجوزهای این پروژه از شورای 
است،  فرهنگی کرمان دریافت شده  میراث  و  فرهنگی کشور  میراث  عالی 
گفت: پروژه صاروج پارس با سرمایه گذاری خارجی 250 میلیون دالری و 
در دو فاز احداث می شود که تاکنون 40 میلیون دالر معادل 140 میلیارد 
تومان در این پروژه هزینه شده است. وی از بهره برداری این پروژه تا 30 
ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: فاز اول این پروژه با 140 میلیون دالر 
رسد.  می  خارجی  گذاری  سرمایه  دالر  میلیون   110 با  نیز  آن  دوم  فاز  و 
مهندس بابایی با بیان این که در احداث این ساختمان تمامی ضوابط مربوط 
به حریم بافت تاریخی شهر کرمان نیز رعایت شده است، تاکید کرد: اجرای 

فونداسیون این پروژه 70 درصد پیشرفت داشته و تاکنون 32 هزار مترمکعب 
انجام شده  بتن ریزی و چهار هزار و500 تن آرماتوربندی در این پروژه 
است. شایان ذکر است؛ اسکلت این پروژه طی 10 ماه آینده به طور کامل 
نصب می شود و در این پروژه، ایجاد یک هزار و 500 پارکینگ نیز پیش 

بینی شده است.

رییس کل دادگستری استان :

کمیته  حمایت از 
سرمایه گذاری

 در جنوب کرمان

کمیته ی  تشکیل  جهت  کرمان  استان  دادگستری 
حمایت از سرمایه گذاری در جنوب استان کرمان 

آمادگی الزم را دارد.
شهرستان  در  خبرنگاران  جمع  در  موحد  یداهلل   
و  امکانات  تمام  با  قضایی  دستگاه  افزود:  جیرفت 
مشروع  مالکیت های  و  سرمایه گذاری  از  ظرفیت 
حمایت خواهد کرد و با مفاسد اقتصادی که مانع 
خواهد  برخورد  هستند،  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 

شد.
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کمتر توسعه یافتگی
 در ۶۲ درصد از دهستان ها

عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
یافتگی  به کمتر توسعه  با اشاره  استانداری کرمان 
گفت:  کرمان،  استان  های  دهستان  از  درصد   62
و  پیرخوشاب  کسور،  کنج  پتکی،  روستاهای 
اولویت  در  جنوب  رودبار  شهرستان  گاوچهاران 
دارند.  قرار  روستایی  تجمیع  طرح  و  جابجایی 
در  موسوی  الهی  آیت  سیدمصطفی  مهندس 
اشتغال  و  معیشت  اسکان  ساماندهی  طرح  جلسه 
روستاهای محروم دهستان کوهستان که با حضور 
کرمان  استان  افزود:  شد،  برگزار  کرمان  استاندار 
 94 که  است  دهستان   151 و  بخش   58 دارای 
 41 وی  باشد.  می  یافته  توسعه  کمتر  آن  دهستان 
درصد جمعیت استان  براساس آخرین سرشماری 
درصد   92 افزود:  و  کرد  اعالم  روستایی  را 
روستاهای استان دارای دهیاری هستند. سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان 
با اشاره به این که 77 درصد جمعیت کشور شهری 
است که استان کرمان 59 درصد جمعیت شهری را 
داراست، تصریح کرد: 80 درصد جمعیت رودبار 
جنوب روستایی است و تنها 20 درصد آن شهری 
را  نفر   992 و  هزار   105 موسوی  مهندس  است. 
نشان  خاطر  و  دانست  رودبار  شهرستان  جمعیت 
شهرستان  این  روستایی  جمعیت  درصد   83 کرد: 
این  صد  در  صد  و  هستند  دهیاری  پوشش  تحت 
شهرستان  افزود:  وی  دارند.  تشییع  مذهب  منطقه 
رودبارجنوب 292 آبادی دارای سکنه دارد که 4 
دهستان در آن می باشد که دو دهستان کوهستان 
تری  نامطلوب  وضعیت  دارای  آن  آباد  نهضت  و 

هستند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
دو  در  بنایی  زیر  امکانات  به  کرمان  استانداری 
دهستان محروم رودبارجنوب اشاره کرد و گفت: 
دائم  آب  از  کوهستان  دهستان  جمعیت  درصد   5
درصد   7 همچنین  و  هستند  برخوردار  سیار  و 
نیستند.  برخوردار  برق  نعمت  از  آن  جمعیت 
درصد   65 که  این  به  اشاره  با  موسوی  مهندس 
 96 و  آب  نعمت  از  آباد  نهضت  دهستان  جمعیت 

درصد آن از نعمت برق برخوردار هستند، افزود: 
و  ندارد  انشعاب گاز در دهستان کوهستان وجود 
فقط 5 درصد جمعیت آن از تلفن ثابت برخوردار 
آباد  نهضت  دهستان  جمعیت  درصد   3 و  هستند 
برخوردار  ثابت  تلفن  از  آن  درصد   65 و  گاز  از 
هستند. وی میزان آنتن دهی موبایل در دهستان 
 66 آباد  نهضت  درصد،دهستان   40 را  کوهستان 
درصد و روستاهای چاه ابراهیم 36 درصد عنوان 
کرد و یادآورشد: دهستان کوهستان فاقد اینترنت 
می باشد و 21 درصد جمعیت ان از مرکز بهداشتی 
برخوردار هستند و دهستان نهضت آباد 30 درصد 
اینترنت دارد و 36 درصد آن فاقد مرکز بهداشتی 
می باشند، ضمن آنکه چاه ابراهیم اینترنت ندارد 
و 26 درصد جمعیت آن از خدمات مرکز بهداشت 

برخوردار هستند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
درصد   15 کرد:  خاطرنشان  کرمان  استانداری 
و  هستند  هادی  طرح  دارای  کوهستان  دهستان 
همه معابر آن  خاکی هستند و همچنین 45 درصد 
دهستان نهضت آباد طرح هادی ندارد و 52 درصد 
موسوی  مهندس  باشد.  می  آسفالت  آن  معابر 
میانگین تعداد هر خانوار دهستان های کوهستان و 
نهضت آباد را 4 نفر اعالم کرد و افزود: درآمد هر 
است  تومان  هزار   400 کوهستان  دهستان  خانوار 
های  کمک  و  یارانه  آنها  درآمد  منبع  عمده  که 
هر  درآمد  همچنین  است،  حمایتی  های  دستگاه 
خانوار دهستان نهضت آباد 800 هزار تومان است 
درصد   13 یارانه،  آنها  درآمد  منبع  درصد   32 که 
کارگری و مابقی دامداری و کشاورزی می باشد. 
وی با اشاره به آن که با اختیار گذاشتن بز و شتر 
مشکالت برخی از روستاها این منطقه برطرف می 
شود، خاطرنشان کرد: عمدتا مردم این مناطق آب 
شرب خود را از چشمه ها، قنوات و چاه ها تامین 
می کنند، عدم وجود پادزهر عقرب، تردد به شهر 
از طریق موتورسیکلت و وانت بار است که باعث 

تصادفات زیادی می شود.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
فضاهای  نبود  کرد:  تصریح  کرمان  استانداری 
و  سیستان  مرز  به  نزدیکی  تفریحی،  و  ورزشی 
قرار  مخدر  مواد  تاثیر  تحت  بنابراین  بلوچستان 
باید  که  به گونه ای  آموزشی  فضای  نبود  گرفتن، 
شود،  طی  مدرسه  به  رفتن  برای  زیادی  مسافت 
منطقه  این  دختران  اکثر  که  است  شده  موجب 

راهکارها  موسوی  مهندس  کنند.  تحصیل  ترک 
و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  مرحله  سه  در  را 
پوشش  تحت  افزود:  و  کرد  تقسیم  بلندمدت 
مدت  کوتاه  در  شتر  تحویل  حمایتی،  نهادهای 
منبع  عنوان  به  های خورشیدی  پنل  احداث  با  و 
درآمد، سرمایه گذاری در بخش معادن، آموزش 
فنی و حرفه ای از راهکارهای  میان مدت خواهد 
بود. وی به راهکارهای بلند مدت اشاره و تصریح 
کرد: کشت علوفه صنعتی و مکانیزه، پرورش میش 
های  دوره  برگزاری  معادن،  سازی  فعال  کرکی، 
آموزشی صنایع دستی، احداث مجتمع آموزشی، 
اجرای پروژه های آبخیزداری از جمله اقدامات 
این  روستاهای  مشکالت  رفع  جهت  در  بلندمدت 
پتکی، کنج کسور،  روستاهای  او  باشد.  می  منطقه 
پیرخوشاب و گاوچهاران از روستاهایی دانست که 
در اولویت جابجایی قرار دارند و گفت: این چهار 
نفر می  با جمعیت 475  دارای 148 خانوار  روستا 
باشد،  می  مالرو  آنها  دسترسی  های  راه  که  باشند 

ضمن آنکه فاقد آب بهداشتی هستند. 
 

مشکلی امنیتی نداریم
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
لزوم در نظر گرفتن  از  این جلسه  نیز در  کرمان 
مسائل فرهنگی و اجتماعی در جابجایی روستاها 
در  کشاورزی  گفت:  و  آورد  میان  به  سخن 
بهبود  برای  و  نیست  پذیر  امکان  منطقه  این 
توان  می  جنوب  رودبار  روستاهای  معیشت 
گرفت.  نظر  در  را  دستی  صنایع  و  دامداری 
سهمیه  بودن  مشخص  لزوم  بر  ذکاءاسدی  حمید 
تاکید  روستاها  جابجایی  برای  نهاد  هر  مشارکت 
کرمان  استان  امنیتی  های  ارگان  افزود:  و  کرد 
منطقه  تصمیمات  براساس  امنیت  برقراری  توان 
در  نگرانی  هیچگونه  و  دارند  را  اقتصادی  و  ای 

این خصوص وجود ندارد.

»محمد سام«
 شهردار کرمان

اعضای شورای شهر کرمان با هشت رای »محمد 
سام« را به عنوان شهردار کرمان انتخاب کردند.

العاده شورای شهر کرمان محمد  در نشست فوق 
سام با کسب هشت رای از سوی اعضای شورای 

شهر به عنوان شهردار کرمان انتخاب شد. 
محسن پوراسماعیلی بعد از سام موفق به کسب سه 
رای از سوی اعضای شورای شهر شد. محمد سام، 
دادخدا  زاده،  عالم  مهران  پوراسماعیلی،  محسن 
شهرداری  نامزدهای  کمالی  منصور  و  غضنفری 

کرمان بودند.
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خسارت ساالنه 5۰۰ میلیون تومان 
به فضای سبز

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان میزان خسارتی 
را  وارد می شود  پارک های سطح شهر  به  مردم در طول سال  توسط  که 
بین 500 تا 600 میلیون تومان عنوان کرد. مهندس ایمان سیف الهی کرد: 
متاسفانه شهروندان در زمینه نگهداری فضای سبز و استفاده از وسایل بازی 
مسئولیت  تقویت حس  هستند. وی خواستار  لطفی  کم  بهداشتی  سرویس  و 
پذیری شهروندان در این زمینه شد و گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد به 
سرقت رفتن تجهیزات داخل پارک ها و حتی گیاهان کاشته شده در فضای 
سبز سطح شهر کرمان هستیم. مهندس سیف الهی با اشاره به نقش مردم در 
نگهداری از فضای سبز و پارک ها تاکید کرد: در این زمینه نیازمند کمک 
و همراهی مردم هستیم. وی میزان خسارتی که توسط مردم در طول سال 
به این حوزه وارد می شود را بین 500 تا 600 میلیون تومان عنوان کرد و 
افزود: این در حالیست که این میزان اعتبار می تواند برای ساخت حدود دو 
پارک مناسب صرف شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
کرمان گفت: اگر این خسارت ها را نداشته باشیم می توانیم به جای هزینه 
کرد برای جبران خسارت ها، اعتبارات را به سمت ساخت پارک ها، توسعه 

فضای سبز، گلکاری و آسفالت معابر و غیره سوق دهیم.

حس مسئولیت پذیری شهروندان تقویت شود
مهندس سیف الهی گفت: جبران خسارت به شیرآالت، چراغ، لوله، نیمکت، 
درخت وغیره دارای هزنیه های جانبی است و در نهایت اعتباری که صرف 
سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  می شود.  برابر  می شود چندین 
شهرداری کرمان از حضور و نظارت ماموران این سازمان در پارک ها سخن 
مسئولیت  حس  باید  هم  مردم  حضور  این  کنار  در  گفت:  و  آورد  میان  به 

پذیری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
این  به  بیشتر  توجه  با  که  خواهیم  می  مردم  از  گفت:  الهی  سیف  مهندس 
مسائل خسارت کمتری به پارک ها و فضای سبز که متعلق به خود آنهاست 
وارد کنند و مجموعه شهرداری را از خودشان بدانند. وی گفت: در واقع 
به مردم وارد می شود و از جیب  به این حوزه خسارتی است که  خسارت 
ارائه  برای  کرد  هزینه  به جای  اعتبارات  که   رود چرا  می  شهروندان  همه 
پارک  سازمان  مدیرعامل  شود.  می  خسارت  جبران  صرف  جدید  خدمات 
افراد  که  است  دیده شده  مواردی  در  کرمان گفت: حتی  شهرداری  و  ها 
تخلیه کرده و  را در ظرفی  بهداشتی عمومی  مایع دستشویی سرویس های 
همراه خود می برند و وقتی در خصوص هدفشان از این اقدام سوال می 
شود مصارف شخصی را بهانه می کنند. وی با اشاره به این که افراد از اقشار 
مختلف دست به این اقدام می زنند، گفت: لزوما این افراد از قشر نیازمند 
یک  کنار  باال  مدل  های  ماشین  با  افرادی  است  شده  دیده  حتی  و  نیستند 
درخت تازه کاشته شده پارک کرده درخت را از ریشه درآورده و داخل 

صندوق عقب خودروی خود گذاشته و می برند.
مهندس سیف الهی گفت: شهرداری برای انجام وظایف خود تمام توانش را 
به کار می گیرد اما در این زمینه خواستار همکاری و مشارکت بیشتر مردم 

هستیم که در کنار همدیگر از شهری زیبا استفاده کنیم.

افتتاح فرهنگ سرای 
»قمر بنی هاشم«

به زودی
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان از افتتاح فرهنگ سرای  

قمر بنی هاشم هم زمان با شب والدت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( 
قمر  فرهنگ سرای  گفت:  حسینی  سیدمرتضی  حجت االسالم  داد.  خبر 
فاطمه  حضرت  والدت  سالروز  با  هم زمان  و  مردادماه  دوم  بنی هاشم)ع( 
بنی هاشم  شهرک  در  استان  مسئوالن  و  شهروندان  حضور  با  )س(  معصومه 
زیربنا جهت  متر  با 700  فرهنگ سرا  این  این که  بیان  با  افتتاح می شود. وی 
این  افزود:  است،  شده  احداث  کرمان  شهر  در  فرهنگی  مراکز  گسترش 

فرهنگ سرا برای ارائه ی متوازن خدمات فرهنگی اجتماعی به شهروندان در 

مناطق مختلف شهر کرمان ساخته شده است.
وی با اشاره به برگزاری کالس های فرهنگی، قرآنی، علمی و آموزش های 
هنری، صنایع دستی و شهروندی در این فرهنگ سرا خاطرنشان کرد: آموزش 
کار،  بازار  به  ورود  برای  خانگی  و  ُخرد  مشاغل  فراگیری  برای  شهروندان 
مادی  بنیه  ی  تقویت  این صنایع،  آموزش  با  استان  از صنایع دستی  حمایت 
شهروندان، بهره مندی از کارشناسان، پزشکان و روان شناسان مطرح برای حل 
مسایل شهروندی از جمله اهداف احداث این فرهنگ سراست که در جهت 
مردم  عموم  دادن  آموزش  راستای  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق 

برای فعالیت های اقتصادی انجام می گیرد.
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان بیان کرد: فرهنگ سرای 
»قمر بنی هاشم« جهت پیش گیری از آسیب های مبتال به حاشیه نشینی و کم 
کردن فاصله ی رفاهی و فرهنگی در این منطقه از شهر احداث و مانند دیگر 
از روش های  شهرداری کرمان،  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  به  وابسته  مراکز 

آموزشی استاندارد و اساتید متخصص و مورد تأیید استفاده شده است.
مجموعه   امسال  ابتدای  از  کرمان  شهرداری  افزود:  حسینی  حجت االسالم 
فرهنگی خواجه اتابک را بعد از مرمت و بازسازی، افتتاح و راه اندازی کرده 

و در اختیار شهروندان قرار داده است.
وی با بیان این که شهرداری کرمان با برخورداری از 10 مرکز فرهنگی در 
شهر کرمان فعالیت های فرهنگی خود را جهت ارتقای سطح دانش شهروندی 
شهروندان کرمانی به اجرا درمی آورد، گفت: در آینده ای نزدیک دو خانه ی 

فرهنگ نور و بحرالعلوم نیز افتتاح خواهد شد.
گفتنی است؛ فرهنگ سرای »قمر بنی هاشم« در بزرگ راه آیت اهلل خامنه ای 

کوچه شماره 27 در حوزه ی کمربندی شرقی شهر کرمان واقع است.
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افتتاح بوستان ُرز 
به زودی

شهردار منطقه دو شهر کرمان از افتتاح بوستان ُرز 
در آینده ی نزدیک خبر داد.

برای  این که  بیان  با  امیرمداح  رامین  مهندس  
افزایش میزان فضای سبز شهر کرمان و البته سطح 
منطقه دو، ساخت بوستان های متعدد در این منطقه 
در دستور کار قرار گرفت که بوستان ُرز در بولوار 
این  ساخت  گفت:  است،  جمله  آن  از  حجاج، 

بوستان 9 هزار مترمربعی، از اسفند 95 شروع شد.
وی افزود: این بوستان دارای فضای بازی کودکان 
شامل ست فایبرگالس، مبلمان شهری، فضای سبز، 
پیاده راه و آالچیق است. مهندس مداح بیان کرد: 
نورپردازی زیبا نیز از دیگر ویژگی های بوستان ُرز 

بیش  بوستان  این  افزود:  دو  منطقه  شهردار  است. 
به زودی  و  دارد  فیزیکی  پیش رفت  درصد   90 از 

افتتاح خواهد شد.

چشم انداز صد ساله 
در طرح تجمیع روستایی

استاندار کرمان با تاکید براین که در طرح تجمیع روستایی باید چشم انداز 
100 سال آینده مناطق لحاظ شود، گفت: این طرح در منطقه رودبار جنوب 
قبیل  از  مشکالتی  با  آینده  در  تا  پذیرد  صورت  عقالنیت  و  مدیریت  با  باید 
در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس  نباشیم.  روبرو  مسائل  سایر  و  آب  کمبود 
دهستان  محروم  روستاهای  اشتغال  و  معیشت  اسکان  ساماندهی  طرح  جلسه 
رودبار  منطقه  در  بحرانی  روستاهای  احصای  و  بررسی  خواستار  کوهستان، 
جنوب شد. وی با تاکید براین که در تجمیع روستایی باید چشم انداز 100 
منطقه  تجمیع روستایی در  لحاظ شود، خاطرنشان کرد:  مناطق  آینده  سال 
با  آینده  در  تا  پذیرد  صورت  عقالنیت  و  مدیریت  با  باید  جنوب  رودبار 
با  نباشیم. استاندار کرمان  مشکالتی از قبیل کمبود آب و سایر مسائل روبرو 
براساس  هنوز  را  معیشت خود  استان،  افتاده  دور  روستاهای  اینکه  به  اشاره 
سنت 100 سال گذشته تامین می کنند، یادآورشد: اولویت نخست از طرح 
تجمیع روستایی در استان کرمان، ایجاد کار برای مردم و معیشت آنان است. 
مهندس رزم حسینی با تاکید براین که در تصمیم گیری ها باید آب محور 
باشد، تصریح کرد: برای برنامه ریزی های خود، آینده اقلیم ایران در نظر 

گرفته شود.

بررسی وضع معیشت در جابجایی روستاهایی
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان نیز در ادامه این 
جلسه با اشاره به اینکه 11 روستا از 24 روستای منطقه در کوتاه مدت نیازی 
مناطق  این  در  برق  همچون  هایی  ساخت  زیر  افزود:  ندارند،  جابجایی  به 
آب  از  ناشی  را  مناطق  این  مردم  های  بیماری  اکثر  صابری  دارد.  وجود 
تردد در جاده روستاهای  امکان  یادآوری کرد:  و  ناسالم دانست  آشامیدنی 

ماشین  با  ابراهیم  چاه  راست  سمت 
کمک دار امکان پذیر است در حالی 
چاه  چپ  سمت  روستاهای  جاده  که 
باشد.  می  سه  درجه  نوع  از  ابراهیم 
اینکه 60 درصد مردم  به  اشاره  با  وی 
این منطقه دارای مسکن هستند، افزود: 
تصمیم  باید  جابجایی  و  تثبیت  برای 

گیری براساس عقالنیت و کار کارشناسی صورت پذیرد، در غیر این صورت 
جابجایی با شکست روبرو می شود. 

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان یکی از مشکالت 
این منطقه را عقرب زدگی و نبود پادزهر عنوان کرد و گفت: ارتقای معیشت 
مردم به صورت سنتی)دامداری سنتی، اگر آب تامین شود کشاورزی مختصر( 
مهمترین اقدام در این راستا است. صابری بهبود معیشت را مهمتر از احداث 
راه دانست و یادآورشد: درجاسازی ها )تثبیت اسکان( و جابجایی ها تامین 

آب آشامیدنی سالم در نظر گرفته شود. 
وی با اشاره به این که برق آن منطقه نیاز به تقویت دارد، اظهار کرد: روستای 
کنج کسور در اولویت دوم جابجایی است، در فاز اول روستاهای پیرخوشاب، 
کناردنگ، پتکی در اولویت جابجایی قرار دارند و گاوچهاران در فاز اول و 
دوم قرار گرفته است. مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
را  خانوارها  معیشت  تومان  میلیون   10 با  توان  می  براینکه  تاکید  با  کرمان 
بیرون  از تحت پوشش دستگاه های حمایتی  به گونه ای که  بخشید،  بهبود 
آیند، گفت: روستاها براساس وابستگی طایفه ای و خویشاوندی باید در کنار 
یکدیگر قرار داده شوند تا به راحتی و بدون هیچ تشنجی در کنار یکدیگر 

زندگی می کنند. 
علوفه و کاشت  برای کشت  منطقه  این  اراضی  از  برخی  ادامه داد:  صابری 
درخت خرما مناسب هستند که اگر آب منطقه ای کشاورزی را در این منطقه 
این  دامداری در  توان  و همچنین می  توان کشت کرد  بداند، می  بالمانع 

منطقه صورت پذیرد.

پیشرفت مطلوب ساخت 
تقاطع های غیرهم سطح

پیشرفت  از  و عمرانی شهردار کرمان  فنی  معاون 
غیرهم سطح شهر کرمان خبر  تقاطع های  مطلوب 

داد.
مهندس محمدرضا فرقانی با بیان این که پیشرفت 
70درصد  آزادی  غیرهم سطح  تقاطع  ساخت 
ریخته  آزادی  زیرگذر  شمع های  گفت:  است، 
شده و دال های کف، سقف و دیواره ها در حال 

اجراست.

درصدی   70 فیزیکی  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
تقاطع غیرهم سطح ولی عصر)عج( افزود: شمع ها 
و  اجرا شده  کامل  به طور  تقاطع  این  پایه های  و 
نصب سگمنت و پانل های رامپ خاک مسلح در 

این پروژه در حال اجراست.
تقاطع  فیزیکی  پیشرفت  فرقانی  مهندس 
بیان  درصد   48 را  اهلل دادی  شهید  غیرهم سطح 
کرد و گفت: شمع ها و پایه های این تقاطع اجرا 
شده و شناژ دیوار خاک مسلح و پانل ها در حال 
از  شهردار  عمرانی  و  فنی  معاون  است.  انجام 
شهید  غیرهم سطح  تقاطع  درصدی   45 پیشرفت 
شمع ها  اجرای  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  بادپا 
و پایه های این تقاطع به پایان رسیده و سگمنت ها 

با  وی  است.  ساخت  حال  در  کارخانه  محل  در 
اشاره به پیشرفت 20 درصدی تقاطع غیرهم سطح 
این  پایه های  و  شمع ها  افزود:  خلبان  شهدای 
تقاطع در حال اجراست. فرقانی افزود: شمع های 
تقاطع غیرهم سطح سربازان گمنام امام زمان)عج( 

نیز در حال اجراست.
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پس از مرمت بنای تاریخی مقبره  خواجه اتابک 
خواجه  فرهنگی  مجموعه ی  شهرداری،  توسط 

اتابک افتتاح شد.

آیین  در  کرمان  شهردار  بابایی  علی  مهندس   
افتتاح این مجموعه که با حضور برخی از اعضای 
شورای چهارم و منتخبان شورای پنجم، مدیران 
استانی و شهرداری و جمعی از شهروندان برگزار 
شد، گفت: در راستای احیای بافت تاریخی شهر 
با محوریت استانداری، شورای اسالمی  کرمان، 
اتفاقات  فرهنگی،  میراث  و  شهرداری  شهر، 

مطلوبی رخ داد و کارها تقسیم شد.
مقبره ی  مرمت  رابطه  همین  در  افزود:  وی 
و  قرار گرفت  کار  نیز در دستور  اتابک  خواجه 
اواخر سال 94 طی صورت جلسه ای این بنا برای 

احیا و مرمت به شهرداری کرمان تحویل شد.
پیش  محل  این  این که  بیان  با  کرمان  شهردار 
و  سنگین  خودروهای  پارک  محل  به  این  از 
مرمت  گفت:  بود،  شده  تبدیل  نامناسبی  فضای 
خوبم  همکاران  تالش  با  بنا  این  بدنه سازی  و 
سازمان  مدیرعامل  عسکری  مهندس  ازجمله 
شهردار  سعیدی  مهندس  و  نوسازی  و  به سازی 

منطقه یک انجام گرفت. 

مهندس بابایی افزود: هم چنین دو ملک اطراف 
به  توجه  با  که  شده  خریداری  مجموعه  این 
این که این امالک نیز، بناهای تاریخی محسوب 
با  تا  است  کار  دستور  در  بناها  مرمت  می شوند، 
این  اتابک،  خواجه  مجموعه ی  به  شدن  وصل 

مجموعه به فرهنگ سرا تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای این که این مجموعه محور 
نیز  اصلی  خیابان  از  آن  مسیر  باید  بگیرد،  قرار 

آماده سازی شود.

این که  بیان  با  کرمان  شهردار 
ازجمله  جنبه  دو  از  بنا  این 
دوم  و  بنا  بودن  میراثی 
بنا  این  از  بهینه  استفاده ی 
فرهنگ سرا  به  آن  تبدیل  و 
فعالیت های  ارایه ی  و 
آن  در  فرهنگی اجتماعی 

اهمیت دارد.
مهندس بابایی افزود: هم اکنون 

مردم نهاد،  سازمان های  از  یکی  همکاری  با  نیز 
این  در  مصنوعی  هوش  با  مرتبط  فعالیت های 
دیگر  به  است.وی  شده  راه اندازی  مجموعه 
تاریخی  بافت  در  کرمان  شهرداری  اقدامات 
لـله  باغ  مرمت حمام  و  اشاره کرد  شهر کرمان 
را از آن جمله نام برد و گفت: مرمت حمام باغ 
در  و  دارد  پیش رفت  درصد   70 هم اکنون  لـله 
آینده ای نزدیک با زیربنای 1100 متر و بزرگ تر 
از حمام گنجعلی خان، به یک حمام سنتی و زیبا 

تبدیل خواهد شد.

در  فرهنگی  فضاهای  افزایش  به  شهردار کرمان 
دو سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت: طی دو سال 
گذشته چهار خانه ی فرهنگ به فضاهای فرهنگی 

شهرداری اضافه شد.
نور  فرهنگ  خانه  ی  نیز  تیرماه   27 افزود:  بابایی 

در بولوار هوانیروز افتتاح خواهد شد.
بنی هاشم)ع(  قمر  فرهنگ سرای  افتتاح  از  وی 
شرقی  بزرگ راه  در  مترمربع   700 زیربنای  با 
و  داد  تیرماه خبر  اواخر  در  بنی هاشم(  )شهرک 
گفت: هم اکنون این فرهنگ سرا توسط معاونت 
در  یک  منطقه  شهرداری  و  فرهنگی اجتماعی 

حال تجهیز و آماده سازی است.
سرای  ایجاد  به سمت  نیز  اخیرأ  داد:  ادامه  وی 
و  فرهنگی  مسایل  بر  عالوه  تا  رفته ایم  محله 
اجتماعی، موضوعات مرتبط با سالمت شهروندان 

را نیز پیگیری کنیم.
شهردار کرمان در پایان ضمن تشکر از همراهی 
اعضای شورای اسالمی شهر کرمان، از همکارانش 
تنگناهای  علی رغم  که  کرمان  شهرداری  در 
عمرانی،  پروژه های  اجرای  زمینه ی  در  مالی، 
آسیب های  از  جلوگیری  و  فرهنگی  برنامه های 

اجتماعی همکاری می کنند، تقدیر کرد.
که  اتابک  خواجه  مقبرۀ  که  است  ذکر  به  الزم 
به  نزدیک  و  کرمان  شهر  محلۀ جنوب شرقی  در 
اواخر قرن ششم  از آثار  بازار قرار دارد،  مسجد 
محل  و  سلجوقی  دوران  به  مربوط  و  هجری 
دوران  رجال  از  اتابک«  محمد  دفن»خواجه 

سلجوقیان است.
داخل،  در  و  بوده  هشت ضلعی  بنا  این  پالن 
فضایی مربع شکل دارد و عنصر تزیینی غالب در 
این بنا، گچ بری است. این بنا دارای کتیبه هایی 
با  نیز،  بنا  تزیینات  و  است  کوفی  خط  با  زیبا 

کاشی های فیروزه ای مزین شده است.
ثبت  به   253 شماره  تحت  که  اثر  این  مرمت 
کرمان  شهرداری  توسط   95 فروردین  رسیده، 

آغاز شد و خرداد 96 به پایان رسید.

که  تاریخی  بنای  این  در  شده  انجام  اقدامات 
واقع   18 شماره  کوچه  ابوحامد،  خیابان  در 
شده، شامل مرمت بنا، کف سازی، محوطه سازی، 

اجرای فضای سبز و نورپردازی است.
شده،  مرمت  نیز  درگذشته  اتابک،  خواجه  بنای 
تخریب  مجدد  آن،  از  استفاده  عدم  به دلیل  اما 
کرمان  شهرداری  دلیل،  همین  به  بود؛  شده 
تا  کرده،  تعریف  فرهنگی  کاربری  بنا  این  برای 
با تبدیل آن به مجموعۀ فرهنگی، شاهد تخریب 

مجدد آن نباشیم.

افتتاح 
مجموعه  فرهنگی 

خواجه اتابک
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ناامنی در اعماق زمین
 

معادن زغالسنگ کرمان در حالیکه برخی از مسئوالن خبر از حل مشکالت و 
بهبود وضعیت کارکنان و صنعت زغالسنگ می دهند اما همچنان خبر سازند، 
اگر پای درد دل کارگران معادن کرمان بنشینید خبری جز درخواست های 
کارگران برای پرداخت به موقع حقوق ها، نگرانی از ایمن سازی محیط کار 
و سختی کار نمی شنوید، در حالی که حدود دو هفته قبل در حادثه ای در 
یکی از معادن زغالسنگ یکی از کارگران جان خود را از دست داده بود، 
طی روزهای گذشته نیز حادثه ای دیگر روی داد و تونلی در معدن اشکلی 
هجدک دچار ریزش شد که پس از این حادثه تعدادی از معدن چیان دچار 
گازگرفتگی شدند. در این حادثه متاسفانه یک نفر از کارگران جان خود را 
از دست داد و سه نفر دیگر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند و تحت 
درمان قرار گرفتند. در عملیات امدادی این حادثه اورژانس 115 و پایگاه 
از  کارگران  رهاسازی  از  و پس  یافتند  احمر گردنه خراسانی حضور  هالل 
زیر ریزش آوار، مجروحان حادثه با دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستان پیامبر 

اعظم کرمان منتقل شدند.

باز هم بهانه بخش خصوصی
نیز در این خصوص اعالم کرده است که  روابط عمومی شرکت زغالسنگ 
امداد و  پایگاه  از  با تماس  از معادن خصوصی شهرستان راور  اشکلی  معدن 
نجات معدن هجدک شرکت معادن زغالسنگ کرمان که نزدیکترین معدن 
معادن  شرکت  نجات  امداد  گروه  بالفاصله  که  کرد  کمک  درخواست  بود 
زغالسنگ هجدک اعزام و عملیات امداد و نجات آغاز شد. با تالش و طی پنج 
کیلومتر تونل محل حادثه تعدادی از کارگران مصدوم نجات واعزام آن ها 
به مراکز درمانی صورت گرفت که متاسفانه در این حادثه یکی از کارگران 
جان خود را از دست داد. پرونده بروز حوادث ریزش و گاز گرفتگی معادن 
در استان کرمان قطور است و استفاده از روش های قدیمی و معادنی که به 
اند و  به تونلهای چند کیلومتری شده  دلیل استخراج طوالنی مدت تبدیل 
گاه عمقشان به 500 متر هم می رسد ایمنی کارگران را با چالش جدی مواجه 
کرده است. و همیشه بهانه واگذاری معادن به بخش خصوصی در زمان بروز 

حوادث مطرح می شود.

منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم
فرماندار راور در خصوص حادثه اظهارداشته است که راور یکی از شهرستان 
ای  عمده  بخش  زغالسنگ  معادن  که  است  کرمان  استان  خیز  معدن  های 
معدن  در  متاسفانه  گفت:  میرصادقی  سیدحسن  اند.  داده  تشکیل  را  آنها  از 
اشکلی روز گذشته در بخشی از معدن گاز آزاد می شود و درنهایت به بروز 
حادثه ختم می شود و یک نفر نیز جان خود را از دست می دهد و مراحل 
درمان سایر کارگرانی که در این حادثه حضور داشتند در حال انجام است. 
بخش  اختیار  در  است  داده  روی  آن  در  حادثه  که  معدنی  کرد:  بیان  وی 
کردند.  می  کار  معدن  این  در  کارگر   20 حدود  و  است  بوده  خصوصی 
میرصادقی اظهارنظر بیشتر در این خصوص را به اتمام تحقیقات در خصوص 
ایمنی  سطح  ارتقاء  و  ایمنی  اصول  رعایت  بر  اما  وی  کرد.  موکول  حادثه 

معادن تاکید کرد. 

اظهارات شاهد عینی
یکی از کارگران معادن زغالسنگ کرمان نیز اظهارداشت: نشت گاز در معادن 
زغالسنگ استان کرمان به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی در اکثر معادن و قدمت 
تجهیزات حادثه ای است که ممکن است هر لحظه روی دهد. او ادامه داد: در 
شمال استان کرمان بسیاری از مردم در تونل های طوالنی زغالسنگ با کمترین 
حقوق و ایمنی کار می کنند، اگر مسئوالن می گویند ایمنی در معادن در حد 

استاندارد است پس چرا چنین حوادثی روی می دهد. 

وی گفت: سخت ترین کار را انجام می دهیم و کمترین حقوق را می گیریم 
می  کارفرمایان  واقع  در  افتد  می  عقب  کارگران  ماه حقوق  بعضا چندین  و 
گویند معادن توجیه اقتصادی ندارند و در چنین شرایطی مشخص است کارفرما 
کمترین توجه را به ایمنی و باال بردن استاندارد می کند چون هر چه استخراج 
می کنیم دپو می شود و در مقابل زغالسنگ از چین و آفریقا وارد می شود. این 
کارگر می گوید: برخی از مکان هایی که ما در معادن کار می کنیم فضایی دو 
در دو است و خود را خم می کنیم تا بتوانیم با بیل و کلنگ کار کنیم تا یک لقمه 

نان سر سفره ببریم.

هر لحظه امکان نشت گاز وجود دارد
کار  سالهاست  و  هستند  قدیمی  معادن  گفت:  اخیر  حادثه  خصوص  در  وی 
استخراج در آنها انجام می شود به همین دلیل تونل ها در عمق زمین فرو رفته 
اند و هر لحظه امکان نشت گاز متان وجود دارد. این کارگر افزود: هر زمان 
اتفاقی می افتد می گویند بخش خصوصی بوده و ارتباطی به ما ندارد اما سوال 
ما این است این معدن را چه کسی به بخش خصوصی داده است و مگر نباید 
روی کار بخش خصوصی نظارت وجود داشته باشد وقتی پول کارگر را نمی 
دهند، ایمنی را رعایت نمی کنند و توان و مدیریت الزم را ندارند چرا اجازه 
می دهید جان دهها نفر دست این افراد باشد. وی این سوال را مطرح کرد که 
آیا شرکت زغالسنگ نباید روی مسائل حیاتی مثل ایمنی روی بخش خصوصی 

دقت بیشتری داشته باشد؟

عدم انتقادپذیری
وی گفت: ما هم به عنوان کارگر نمی توانیم حرف بزنیم زیرا با اولین انتقاد 
اخراج می شویم. نمایندگان مجلس حوزه شمال استان سالهاست از افزایش 
ایمنی معادن کرمان سخن می گویند و جلساتی را نیز در این خصوص برگزار 
کرده اند یکی از آن ها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است که بارها از 
مسئوالن خواسته است در پروژه های معادن شمال کرمان از بخش خصوصی 
دارای توان علمی، تخصصی و مالی مطلوب استفاده کنند تا اقتصاد معادن پویا 

شود.
ایمنی را افزایش دهید

تعداد  بیشترین  انتخابی اش  نیز که در حوزه  و کوهبنان  زرند  مردم  نماینده 
معدن وجود دارد در این خصوص  بر افزایش ایمنی معادن تاکید می کند و 
می گوید: همواره در رایزنی با مسئوالن و جلسات مختلف در حمایت از صنعت 
زغالسنگ و کارگران اقدامات الزم در دستور کار بوده است و باید به گونه ای 
نظارت و سیاست گذاری شود که میزان حوادث معادن کرمان به حداقل ممکن 
برسد. دکتر حسین امیری خامکانی افزود: با توجه به قدمت معادن باید تجهیزات 
موجود در معادن به روز شود و آموزش های ایمنی و پیشگیری به کارگران داده 
شود و امکانات امدادی در صورت بروز حوادث در معادن مهیا شود. وی بیان 
کرد: باید پرداخت حقوق و دستمزد، نظارت بر ایمنی معادن و حمایت از صنعت 
زغالسنگ به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. معادن کرمان در حالی هر از 
چند گاهی شاهد بروز حادثه است که به دلیل خشکسالی در شمال استان کرمان 
بسیاری از مردم به اشتغال در معادن روی آورده اند و عدم نظارت بر ایمنی و 

کار در معادن می تواند بر حجم مشکالت مردم اضافه کند.
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وعده شیرین پتروشیمی کرمان تلخ شد

یادگاری بر زمین 
مانده سه دولت

استان  به  نهم  دولت  هیئت  سفر  نخستین  در 
مردم کرمان  برای  بود که خبری خوش  کرمان 
مجتمع  چهار  احداث  آن  و  شد  ها  روزنامه  تیتر 
ساله  پنج  طرح  این  بود.  استان  در  پتروشیمی 
و  شود  آغاز   86 سال  از  بود  قرار  و  شده  تعریف 
در نهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان 
شود، در همان سال ها و با به تاخیر افتادن اجرای 
در  مصوبه  شد  گفته  ابتدا  در  پروژه  چهار  این 
نیز  درنهایت  و  بوده  مطالعاتی  ها  طرح  خصوص 
این چهار  قرار شد  نمایندگان  از  یکی  پیگیری  با 
نزدیکی شهر  پتروشیمی در  با اجرای طرح  طرح 
دولت  در  اما  شود  تکلیف  تعیین  و  تلفیق  کرمان 
نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن 
انجام نشد. از سوی  پتروشیمی کرمان هم  پروژه 
دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور 
استانها پیش  برای آن ها در سایر  و مشکالتی که 
آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر 
دهم  دولت  در  مسئوالن  سرانجام  و  برد  سوال 
زیر  وجود  عدم  مسئولیتشان  انتهایی  روزهای  در 
اجرایی  اصلی  بهانه  را  کرمان  استان  در  ساختها 
نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعالم کردند و 
این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد 

به جا گذاشتند.
در دولت یازدهم استاندار کرمان که در ابتدای 
حضورش در کرمان سعی می کرد تمام مواردی 
که می تواند به خلق ثروت در استان منجر شود 
به این پروژه  را به سرانجام برساند توجه خاصی 

تالش   و  ها  پیگیری  و  داد  نشان 
خود در سطح استان و در سطوح 
ملی برای باز کردن دریچه صنایع 
کرمان  در  پتروشیمی  با  مرتبط 
با  راستا  همین  در  کرد.  آغاز 
حضور مسئوالن در کرمان استارت 
ابتدایی ساخت مجتمع پتروشیمی 
تابلوهایی  و  زده شده  کرمان  در 
در میادین اصلی شهر در خصوص 
این پروژه نصب شد حتی صحبت 
هایی از سفر مسئوالن ارشد دولت 
زنی  کلنگ  آغاز  برای  کرمان  به 

یازدهم  دولت  که  حاال  اما  افتاد   ها  زبان  سر  بر 
نیز به اتمام رسیده است عمال این پروژه هیچ گاه 
که  روزهاست  و  ندید  خود  به  را  واقعیت  رنگ 
پروژه شنیده  این  حتی صحبتی هم در خصوص 
به  تکیه  با  بود که  اعالم شده  نمی شود. سال 93 
ساخت  برای  الزم  اقدام  خصوصی  بخش  توان 
نهایت  در  و  می شود  آغاز  در کرمان  پتروشیمی 
در سال 94 نیز وعده داده شد که وزارت نفت با 
این واحد صنعتی موافقت کرده  تامین خوراک 
پتروشیمی  بیان شد که  بارها  زمان  است. در آن 
و  بود  خواهد  استان  توسعه  عطف  نقطه  کرمان 
حتی مشکالت اقتصادی ناشی از خشکسالی و ضربه 
به کشاورزی در کرمان با رونق اقتصادی ناشی از 

فعالیت پتروشیمی جبران می شود. 
دیگر  سوی  از  و  سو  یک  از  خشکسالی  گویا  اما 
مسائل زیست محیطی گریبان پتروشیمی را گرفته 
گیر  بروکراسی  تاریک  و  تنگ  در کوچه های  و 

کرده است. 
از  کرمان  پتروشیمی  مسئوالن  اعالم  به  بنا 
و  است  برخوردار  کشور  در  جدیدی  تکنولوژی 
شامل پنج واحد مجزا شامل تولید متانول، واحد 

باشد  می  پلیمر  تولید  واحد  سه  و  اولفین  تولید 
چین  و  آمریکا  در  اکنون  هم  تکنولوژی  این  و 
مسئوالن  رسد  می  نظر  به  است.  اجرا  حال  در 
پتروشیمی کرمان برای رفع مشکل آب این واحد 
است  کرمان  شهری  پس آب  به  نگاهشان  صنعتی 
فاضالب  شبکه  است که طرح  این  اصلی  نکته  اما 
شده  مواجه  عجیبی  کندی  با  نیز  کرمان  شهری 
مجتمع  آب  تامین  برای  آبی  پس  عمال  و  است. 
پتروشیمی وجود ندارد و تکمیل پروژه های پایین 

دستی پتروشیمی در کرمان ضروری است.
حضور  با  شد  می  گفته  که  مجتمع  این  ساخت 
رئیس جمهور در کرمان آغاز می شود مدتهاست 
رفع  رسد  می  نظر  به  و  است  مانده  مسکوت 
اراده  به  پروژه  این  مسیر  در  موجود  مشکالت 
تغییر  با  که  دارد  نیاز  ای  ویژه  تالش  و  مسئوالن 
تحوالتی که در بدنه دولت در حال انجام است، 
و  است  کرده  فروکش  در حال حاضر  ها  انگیزه 
باید منتظر ماند که آیا با تثبیت و یا تعیین تکلیف 
بعد  پروژه  این  احداث  کار  کرمان  در  مدیران 
و  یا همچنان در کش  آغاز می شود  از 10 سال 
قوسهای بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر 

در دولت دوازدهم هم بالتکلیف می ماند.

که  است  گزینه ای  آخرین  میرزاده  حمید  دکتر 
شده  مطرح  دوازدهم  کابینه  در  حضور  برای 
برای  دکتر خاکی صدیق  به جای  هم  است.آن 

تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
صدیق  خاکی  انصراف  شدن  قطعی  از  پس 
سابق  رییس  میرزاده  حمید  معرفی  زمزمه های 
دانشگاه آزاداسالمی قوت گرفته است. موضوعی 
نیز روبرو  با استقبال نمایندگان مجلس  که امروز 
رییس  آخرین  میرزاده  حمید  دکتر  است.  شده 
هاشمی  اهلل  آیت  حیات  زمان  در  آزاد  دانشگاه 
رفسنجانی بود که چندی پس از درگذشت ایشان 

توسط هیات امنای جدید دانشگاه برکنار شد. 
خاکی  دکتر  آخری  لحظه  انصراف  دنبال  به 
خبری  علوم،  وزارت  پیشنهادی  گزینه  از  صدیق 
بااستقبال  که  پیچید  مجلس  راهروهای  در 
نمایندگان روبرو شد. تعامل مثبت دکتر میرزاده 
متعدد  سوابق  و  سو  یک  از  مجلس  نمایندگان  با 
اجرایی ایشان و مدارج علمی عالي دانشگاهي او 
بدنه  و  نمایندگان  استقبال  دالیل  از  می توان  را 
علمی کشور دانست.  مشی اعتدالی دکتر میرزاده 
همچنین  و  هاشمی  اهلل  آیت  با  او  نزدیکی  و 
االسالم  حجت  چون  هایي  چهره  حمایت 
نوري  ناطق  االسالم  حجت  و  خمیني  سیدحسن 
و نیز سابقه همکاري با حجت االسالم دکتر حسن 

و  نظام  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  در  روحاني 
حضور فعال اخیر وي در هیات اجرایی انتخابات 
با  ریاست جمهوري و حمایت و همراهي مستمر 
او  تا  تواند موجب شود  امید می  و  تدبیر  دولت 
معرفی  علوم  وزارت  پیشنهادی  گزینه  عنوان  به 
از  بیش  قبل  دولت  در  که  اي  وزارتخانه  شود. 
شش گزینه را به عنوان سرپرست و وزیر یا گزینه 
محمد  دست  به  نهایتا  تا  دید  خود  به  وزارت 

فرهادي سپرده شد. 
رشته   42 پایه  تمام  استاد  میرزاده،   حمید  دکتر 
مهندسی پلیمر و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 
امیر کبیر و رییس پرسابقه پژوهشگاه پلیمر ایران 
است و استانداري کرمان، مدیریت ستاد بازسازی 
و  مدیریت  سازمان  ریاست  زده،  جنگ  مناطق 
وزیر  نخست  اجرایي  معاونت   ، بودجه  و  برنامه 
از سوابق درخشان  بخشي  و  ریاست جمهوري  و 
وي  سیاسي  و  فرهنگي  مثبت  رویکرد  است.  وي 
در دوره ریاست دانشگاه آزاد اسالمی و نیز تالش 
هاي وي در حوزه پژوهش و امور دانش بنیان و 
اصالح ساختار و خروج دانشگاه از زیان دهي از 

نتایج مدیریت او بوده است.

آیا دکتر میرزاده
 وزیر عتف می شود؟
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پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کرمان

صهبای صعود



 نظر مهندس میرسلیم
 درباره علت فوت آیت اهلل هاشمی

مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را از دست دادیم زیرا ایشان در استخری 
گفتم  شدم،  مطلع  موضوع  این  از  که  زمانی  داشتند،  حضور  منجی  بدون 
چرا ما از این مساله خبر نداشتیم. رییس فدراسیون نجات غریق می گوید از 
استخری که آیت اهلل هاشمی برای شنا از آن استفاده می کردند مطلع نبوده 

و پس از مرگ ایشان از این موضوع با خبر شده است. 
غریق  نجات  هیات  سالیانه  عمومی  مجمع  در  میرسلیم  مصطفی  مهندس 
نجات  زمینه  در  خوبی  فعالیت های  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  غواصی  و 
غریق و غواصی در خراسان رضوی صورت گرفته اما به این معنا نیست که 

افزود:  وی  باشد.  مطلوب  وضعیت 
انتظار دارم نظارت و توجه به اماکن 

و  خصوصی  مجموعه های  و  آبی 
نباید  یابد،  افزایش  نیمه خصوصی 
از  شما  که  باشد  مشهد  در  استخری 
شک  بدون  نداشته باشید،  اطالع  آن 
جان یک نفر هم عزیز است. مهندس 
آیت اهلل  وفات  به  اشاره  با  میرسلیم 

را  رفسنجانی  استخر گفت: مرحوم آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی در  هاشمی 
داشتند،  غریق حضور  ناجی  بدون  استخری  در  ایشان  زیرا  دادیم  از دست 
زمانی که از این موضوع مطلع شدم، گفتم چرا ما از این مساله خبر نداشتیم. 
مهندس میرسلیم تاکید کرد: هزینه برای ایمنی مردم هزینه اضافی و بی دلیلی 
نیست. باید بیشتر توجه کنید و از مسئوالن بخواهید و تالش کنید تا ناجیان در 

تمامی اماکن آبی حضور داشته باشند.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشورمان تاکید کرد: متولی ایمنی 
اماکن آبی فدراسیون است و باید در تمامی مراحل ساخت و  پس از آن، 
نظارت کامل داشته باشیم. تقاضای من از متولی ورزش استان این است که 
اگر هیات، یک مجموعه آبی را تایید نکرد مجوز فعالیت برای این مجموعه 
هر  جمعیت  یک صدم  که  است  این  ما  هدف  کرد:  تاکید  وی  نشود.  صادر 
به  و  باشید  داشته  توحه  استعدادیابی  به  خواهشا  باشند.  غریق  ناجی  استان، 

جوانان و نوجوانان عالقه مند فرصت دهید تا استعداد خود را شکوفا کنند. 
مهندس میرسلیم تاکید کرد: نجات غریق و غواصی کاری اخالقی و فرهنگی 
از ورزش  ناشی  نشاط  و  از شور  انسان ها همراه می توان  نجات  برای  است، 
استفاده کرد، پس خواهش می کنم استعدادیابی کنید و به طور ویژه به مسائل 
فرهنگی توجه کنید تا به جوانان ثابت شود که می توانند برای هم نوع خود 

موثر باشند و منجی جان انسان ها شوند.

بانوی  نعمتی  زهرا  طالی  مدال  کسب  پی  در 
کماندار پرافتخار تیم ملی در ریکرو انفرادی بانوان  
با صدور  کرمان  استان  و جوانان  ورزش  مدیرکل 
به جامعه ورزش و جوانان  را  این موفقیت  پیامی، 

تبریک گفت.
زهرا  موفقیت  تبریک  با  خراسانی  امیری  دکتر 
مدال  کسب  گفت:  ایران  معلول  کماندار  نعمتی 
بانوی قهرمان برای ورزش ما مهم  طال توسط این 
و کار ارزشمند و بزرگی است و درخشش این بانو در مسابقات تورنمنت بین 
المللی تیروکمان معلولین جمهوری چک، برگ زرینی بر افتخارات ورزش 
کشور و استان کرمان افزود، که باعث اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
ایران گردید. اینجانب از بانو زهرا نعمتی قدردانی نموده، سالمتی، سربلندی 

و موفقیت بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم.

تقدیر از 
زهرا  نعمتی

قهرمانی  مقام  پیامی،  طی  خراسانی  امیری  دکتر 
سینا منشا زاده در تورنمنت بین المللی تیرو کمان 

معلولین جمهوری چک را تبریک گفت. 
در این پیام آمده است:

تورنمنت  در  زاده  منشا  سینا  قهرمانی  مقام  کسب 
دیگری  افتخار  معلولین  کمان  تیرو  المللی  بین 
زد.  رقم  عزیزمان  کشور  و  استان  ورزش  برای  را 
ضمن تبریک این موفقیت بزرگ ، آرزوی توفیق 
بیشتر برای این کماندار افتخارآفرین،  و سربلندی 
استان  ورزشکار  جوانان  های  پیروزی  استمرار 
ایزدمنان  درگاه  از  ورزشی  میادین  در  را  کرمان 

مسئلت می نمایم.

تقدیر از
 سینا منشازاده
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استقبال استاندار 
از »زهرا نعمتی« 

 
استاندار کرمان در پی کسب مدال 
جهان  قهرمانی  های  رقابت  طالی 
چین  معلوالن  کمان  با  تیراندازی 
وی  از  نعمتی،  زهرا  توسط   2017
کرد.  استقبال  کرمان  فرودگاه  در 
زهرا نعمتی به عنوان مشاور ورزشی 

جهانی  سفیر  و  کرمان  استاندار 
انجمن حمایت از بیماران سرطانی 
های  رقابت  ادامه  در  کرمان  یاس 
جهانی تیراندازی با کمان جانبازان 
و معلوالن در پکن، یک مدال طال 
برای کاروان ایران به ارمغان آورد. 
این کماندار خطه کرمان در فینال 
در برابر اروگلو نور، نماینده ترکیه 
با نتیجه قاطع شش بر دو به پیروزی 
را  خود  پرافتخار  کارنامه  و  رسید 
رنگین تر کرد.  رقابت های قهرمانی 

معلوالن  کمان  با  تیراندازی  جهان 
با حضور 245 کماندار از 40 کشور 

جهان در چین برگزار شد.
تاریخ  در  زن  نخستین  نعمتی  زهرا 
به  موفق  که  است  ایران  ورزش 
کسب مدال طال در سطح بازی های 
شده  پارالمپیک  و  المپیک  جهانی 
اخالق  با  ورزشکار  این  است. 
سال  خرداد  هشتم  در  کرمانی، 
المللی  بین  کمیته  مراسم  در    92
جایزه  دریافت  به  مفتخر  المپیک 

معتبر ورزشکار برتر پارالمپیک 2012 
بین المللی  »بنیاد  سوی  از  لندن 

اسپورت آکورد« شد.
با تصمیم کمیته ملی   وی همچنین 
ایران  اسالمی  جمهوری  المپیک 
در  ایران  دار  پرچم  عنوان  به 
 2016 تابستانی  المپیک  بازی های 
او  حساب  این  با  و  شد  انتخاب 
است  معلول  مسلمان  بانوی  اولین 
یک  المپیک  کاروان  پرچمدار  که 

کشور شده است.

کل  اداره  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
آموزش و پرورش استان کرمان گفت: هانیه 
اسدی دانش آموز مدارس سیرجان موفق به 
کسب مدال طالی مسابقات جهانی تکواندو 

در کشور مالزی شد.
پانزدهمین  گفت:  حسینی  میرزا  اهلل  ماشاء 
دوره تورنمنت تکواندوی بین المللی مالزی 
 28 از  کار  تکواندو   118 و  یکهزار  با حضور 
کشور جهان در رده نونهاالن -نوجوانان-و 
روز   4 مدت  به  شهریور   16 از   ، بزرگساالن 

کواالالنپور  ))چراس((  سان  در 
برگزار شد.

این  پایان  در  کرد:  تصریح  وی 
کشورمان  نمایندگان  ها  رقابت 
اول  سکوی  بر  نونهاالن  رده  در 
آموز  دانش  اسدی  هانیه  و  تیمی 
شکست  با  سیرجانی  کار  تکواندو 
سکوی  بر  اقتدار  با  خود  حریفان 
بر  را  طال  مدال  و  ایستاد  اول 

گردن آویخت.

دانش آموزسیرجانی 
و طالی مسابقات جهانی
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استقبال از قهرمانان کاراته آسیا 

های  رقابت  در  کاراته  ملی  تیم  مربیان  و  آواران  مدال  از  استقبال  مراسم 
قهرمانی آسیا یی قزاقستان با حضور دکتر امیری خراسانی، جمعی از مسئولین 
و ورزشکاران در فرودگاه کرمان برگزار شد. گفتنی است شانزدهمین دوره 
رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید 
آستانه  در شهر  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  روز  به مدت سه  بزرگساالن  و 
کاراته  تیم های  و جوانان،  نوجوانان  بخش  پایان  در  برگزار شد.  قزاقستان 
نوجوانان و جوانان ایران با 10 مدال طال، 4 نقره و 6 برنز بر سکوی اول قاره 

آسیا ایستادند.  تیم کاتای جوانان استان کرمان با ترکیب: 

 مهدی شجاعی)طالی کاتای تیمی(  پویا حبیبی)طالی کاتای تیمی( و مهدی 
رضایی )طالی کاتای تیمی( و مهدی قراری زاده )نقره کمیته انفرادی ( با 

اقتدار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاند.

تشکیل  شورای عالی ورزش همگانی کرمان

مهندس  حضور  با  کرمان  استان  همگانی  ورزش  عالی  شورای  جلسه  اولین 
فدراسیون  رئیس  مجدآرا  علی  دکتر  کرمان،  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا 
ورزش های همگانی جمهوری اسالمی ایران و محمد تقی امیری خراسانی 
مدیر کل ورزش و جوانان و جمعی از اعضاء در محل سالن پیامبر اعظم )ص 
( استانداری کرمان برگزار شد. در این جلسه رئیس فدراسیون ورزش های 
داد  خبر  درکشور  ورزش  این  توسعه  تحول  سند  تدوین  از  کشور  همگانی 
و گفت: شعار امسال این فدراسیون »مادران، عمود خیمه ورزش همگانی« 
انقالب اسالمی درباره ورزش و  تاکیدات رهبر معظم  ادامه داد:  است. وی 
به اهمیت  بیشتر  افزایش است و مردم هر چه  به روز در حال  سالمت، روز 
 1404 انداز  چشم  در  کرد:  خاطرنشان  وی  برند.  می  پی  ورزش  و  سالمت 

حضور 50 درصد جمعیت کشور در برنامه های ورزشی پیش بینی شده است و 

در این زمینه باید با حرکت دسته جمعی، خاص و فرهنگسازی در این حوزه 
اقدام کرد.دکتر مجدآرا عنوان کرد: دولت مکلف شده در برنامه ششم توسعه 
کشور، 27 صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده را برای ورزش همگانی و 
توسعه زیر ساخت های ورزشی اختصاص دهد. وی اظهار داشت: توجه به 
ورزش همگانی و توسعه آن بسیاری از آسیب های اجتماعی و هزینه های 

ناشی از آن را کاهش می دهد.

توسعه ورزش
 در کرمان با حضور دکتر امیری

دکتر علی مجد آرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسالمی 
ایران در اولین جلسه شورای عالی ورزش همگانی استان کرمان گفت: 

دکتر امیری خراسانی، فردی فرهیخته، با سوابق علمی درخشان و برخوردار 
از وجدان حرفه ای ممتاز است و مطمئنا ورزش استان کرمان با فراز و نشیب 

هایی که داشته حتما راه خوبی را در پیش خواهد گرفت. 
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی همچنین گفت: دکتر امیری خراسانی 
به عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون ورزش همگانی معرفی شدند و 

در تصمیم گیری های کالن این فدراسیون تاثیرگذار خواهند بود.

پاسخ دفتر جهانگیری
 به ادعای فتح اهلل زاده

تکذیب  ضمن  جمهور  رییس  اول  معاون  دفتر 
شایعات و برخی ادعاها مبنی بر دخالت این دفتر 
در امور داخلی باشگاه های ورزشی تاکید کرد: 
از  حمایت  امید  و  تدبیر  دولت  اصولی  سیاست 
رشته های مختلف ورزشی از جمله ورزش فوتبال 

به عنوان یک سرمایه اجتماعی است. 
برخی  تکذیبیه آمده است: در پی طرح  این  در 

ها  رسانه  در  اخیر  روزهای  در  شایعات  و  ادعاها 
رییس  اول  معاون  دفتر  مجازی؛  فضای  بویژه 
امور  در  مداخله  عدم  بر  تاکید  عین  در  جمهور 
داخلی باشگاه های ورزشی و تکذیب این دست 
امور  در  دخالت  اساسا  نماید  می  اعالم  ادعا  از 
داخلی باشگاه های ورزشی هیچ سنخیتی با شرح 

وظایف این دفتر ندارد، خاطرنشان می کند؛ 
دولت  اصولی  سیاست  چارچوب  در  دفتر  این 
های  رشته  و  کشور  ورزش  بخش  از  حمایت 
ورزشی مختلف را وظیفه خود می داند و در این 

راستا از هیچگونه کمکی دریغ نخواهد کرد.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
50



نشست شورای اداری کرمان 
 با حضور وزیر ورزش و جوانان

فر وزیر  با حضور دکتر مسعود سلطانی  استان کرمان  اداری  نشست شورای 
ورزش و جوانان در محل سالن شهید مرتضوی استانداری برگزار شد. 

یکی  استان کرمان گفت:  اداری  فر در جلسه شورای  مسعود سلطانی  دکتر 
از رمزهای موفقیت استان کرمان هماهنگی بین مسئولین این  استان است و 
حرکت توسعه استان در بخش های مختلف سرعت بسیار خوبی داشته است .  
اقتصاد  با عزم و اراده خوب دولت یازدهم در تشکیل ستاد  وی ادامه داد: 
مقاومتی، دستاوردهای خوبی را شاهد بودیم و باور ما بر  این است با همدلی 
و هماهنگی میان همه مسئولین نظام این امکان وجود دارد که مشکالت کشور 

را حل کنیم. 
منابع موجود کشور در چهار  این مطلب که  بیان  با  وزیر ورزش و جوانان 
سال گذشته با محدودیت هایی مواجه بوده  است، اظهار داشت: ورزش در 
ها  انسان  روح  و  جسم  جامعه،  سازی  سالم  برای  ابزاری  جوامع  از  بسیاری 
بوده است و     سرمایه گذاری  هایی که دولت ها برای میزبانی رویدادهای 
های  توانمندی  بتوانند  که  است  دلیل  این  به  دهند  می  انجام  المللی  بین 
ایران  به رخ دیگران بکشند.  وی ادامه داد:  خود را در زمینه های  مختلف 
بازی  در  ورزشی  مختلف  های  رشته  در  ای  توجه  قابل  نسبتا  دستاوردهای 
های المپیک و جهانی داشته است و  با وجود همه محدودیت ها مانند جنگ 
انقالب  از  پس  ایران،  ورزشی  دستاوردهای  بیشتر  ناعادالنه،  های  تحریم  و 

اسالمی بوده  است. 
دکتر سلطانی فر با بیان این که کارنامه جمهوری اسالمی در موضوع احداث 
اماکن ورزشی بسیار افتخار آفرین است افزود: قبل  از انقالب در اکثر شهرها 
فاقد استادیوم و مجموعه های ورزشی مناسب بودیم اما امروز با تمام مسائل و 
محدودیت هایی که وجود  دارد، در اکثر شهرها ورزشگاه مناسب داریم وی 
همچنین افزود امروز ما نزدیک به 4 هزار پروژه نیمه تمام در سراسر کشور 
داریم که نیازمند 10  هزار میلیارد اعتبار جهت تکمیل آن ها هستیم.  وی در 
ادامه گفت: در بخش ورزش همگانی نیز نیازمند سرمایه گذاری ویژه هستیم 
وزیر  کنیم.   استفاده  مدیران  کشوری  همه  ظرفیت  از  بخش  این  در  باید  و 

ورزش و جوانان با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ورزش، 
گفت: یکی از مشکالت ما حضور و مشارکت  کم رنگ بخش خصوصی و بخش 
امیدوارم  است.   دنیا  سایر کشورهای  به  نسبت  نیمه دولتی در ورزش  های 
در  بتوانیم  مجلس مصوب شده،  به کمک  نمایندگان  که  احکام جدیدی  با 
بر  تاکید  با  همچنین  فر  سلطانی  دکتر  کنیم.  عمل  بهتر  بسیار  موضوع  این 
توجه ویژه به ورزش بانوان، ورزش جانبازان و معلولین و ورزش روستایی و 
عشایری ادامه  داد: در توسعه ورزش باید در این چند بخش تمرکز بیشتری 
داشته باشیم، این حق بانوان کشورمان است که از امکانات ورزش  همگانی و 
قهرمانی بهره مند شوند. در بخش ورزش جانبازان و معلوالن نیز باید امکانات 
خوبی جهت توسعه ورزش در میان این  عزیزان فراهم شود و همچنین بخش 
دیگر ورزش روستایی عشایری است که با تدوین برنامه هایی که اخیرا انجام 
شده، باید از  استعدادهای مناطق روستایی، عشایری و مناطق محروم و مرزی 
در جهت توسعه فعالیت های ورزشی استفاده کنیم. ما سال گذشته   150 خانه 
ورزش روستایی در کشور راه اندازی کردیم و امسال به هزار خانه ورزش 

روستایی خواهیم رسید. 
وزیر ورزش و جوانان با بیان این که برجام در عرصه ورزش دستاوردهای 
بسیار خوبی برای کشور داشته است، گفت: توانستیم  پس از برجام حدود 70 
امروز  ما  باشیم.  المللی در رشته های مختلف ورزشی را داشته  بین  میزبانی 
ورزشی  بین المللی  محافل  و  جهانی  مثبت  فدراسیون های  شاهد  رویکرد 
برای گسترش تعامل با ایران هستیم. برجام به ما کمک می کند که در آینده 
 بتوانیم کرسی های بیشتری را در  کنفدراسیون های آسیایی و فدراسیون های 

بین المللی کسب کنیم . 

خراسانی  امیری  دکتر  حضور  با 
طرح  و  ورزشی  اماکن  سامانه  از 
تکمیلی توسعه ورزش قهرمانی استان 
امیری خراسانی  رونمایی شد. دکتر 
توسعه  طرح   93 سال  در  گفت: 
این  که  شد  افتتاح  استان  ورزش 
طرح یکسری مشکالت را به همراه داشت و سعی کردیم بعد از برطرف کردن 
این مشکالت طرح تکمیلی را براساس شرایط روز طراحی کنیم. وی ادامه داد 
در طرح توسعه تمامی رشته های آسیایی، المپیکی و به خصوص رشته های 
پارالمپیکی و پاراآسیایی را دیده ایم و براساس 8 منطقه اقتصاد مقاومتی تقسیم 
بندی منطقه ای انجام شده است و امیدورایم بتوانیم روند بهتری را برای این 
طرح مشاهده کنیم. وی با اشاره به برنامه چشم انداز های این طرح گفت: در 
برنامه های کوتاه مدت هدف بازی های آسیایی و پاراآسیایی 2018 جاکاراتا 
اندونزی و بازی های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو ژاپن و در برنامه های 
میان مدت استعداد پروری بازی های آسیایی و پارا آسیایی 2022 و المپیک 
و پارا المپیک 2024 و در بخش استعداد یابی هم برنامه های بلند مدت بازی 

های آسیایی و پارا آسیایی 2026 و 2028 المپیک و پارا المپیک خواهد بود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان از حضور حداقل 3 نماینده کرمانی در 
بازی های آسیایی خبر داد و گفت: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و ورزشکاران 
که  باالیی  پتانسیل  به  توجه  با  و  نشوند  دیگر  مسائل  و  دیدگی  آسیب  دچار 
بتوانیم در  امیدواریم  دارند  مانند کاراته  ورزشکاران کرمانی در رشته هایی 

بازی های المپیک 2020 اولین مدال طالی المپیک رابگیریم. 
دکتر امیری خراسانی ادامه داد خیالمان از بازی های پارا آسیایی و پارا المپیک 
همیشه راحت هست چون پرچم کرمانی ها در این مسابقات همیشه باالهست. 
مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به رونمایی از سامانه اماکن ورزشی گفت: 
هدف از طراحی این سامانه کمک به گسترش ورزش همگانی است و در این 
و  ورزش  وزارت   ، و جوانان  ورزش  اداره کل  ورزشی حوزه  اماکن  سامانه 
جوانان و اماکنی که دارای مجوز هستند معرفی خواهند شد تا مردم اطالعات 
الزم و کاملی از فضاهای ورزشی و اماکن ورزشی داشته باشند و به سادگی 
بتوانند نزدیک ترین مکان ورزشی محل زندگی خود را شناسایی و انتخاب 
نمایند. وی همچنین ضمن اشاره به تشویق مردم به سوی اماکن ورزشی گفت: 
با استفاده از این سامانه ورزشکاران و والدین می توانند باکسب اطالعات از 
مکان های ورزشی، در فضا های امن ورزشی شرکت کنند. مدیر کل ورزش 
و جوانان بیان کرد: با استفاده از سامانه اماکن ورزشی در صدد کمک به تبلیغ 
برای باشگاه های فعال هستیم و به دنبال رتبه بندی و درجه بندی باشگاه ها 

برای باال بردن کیفیت باشگاه های ورزشی هستیم.

رونمایی از: 

طرح توسعه ورزش 
قهرمانی کرمان
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ناظمی  و تجلیل از محمدرشید

مراسم تجلیل از خبرنگاران و خانواده شادروان مجید محمد رشید در کرمان 
برگزار شد. در این مراسم مازیار ناظمی رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت ورزش و جوانان گفت: من متولد تهران هستم و از 8 سالگی به 
کرمان آمدم و افتخار می کنم که کارم را از کرمان شروع کردم. وی افزود: 
سال 66 وارد صدا وسیمای مرکز کرمان شدم و افتخار این را داشتم که تمام 

این شهر، وجب به وجبش را به عنوان گزارشگر و خبرنگار کار کردم.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان، اولین 
برنامه ی ورزشی خود در کرمان را، یک برنامه ی رادیویی با عنوان نیرو و 
نشاط دانست و گفت: شاگردی کردن در حضور محسن رشیدی نژاد را از 
این  سرانجام  و خیلی خوشحال شدم که  دانم  زندگی خود می  افتخارات 

مربی بزرگ به حقش رسید و سرمربی تیم ملی کاتای کشور شد.
به عنوان کسی که  از خاطره های غمگین عمرم  ناظمی تصریح کرد: یکی 
هوادار ورزش کرمانم، سقوط مس کرمان به لیگ پایین تر بود. وی تشکیل 
کمیته ی ورزشی کرمانی ها متشکل از پیشکسوتان مقیم تهران را از جمله ی 

اقدمات دلسوزان ورزش در تهران عنوان کرد و یادآور شد: ما در قالب این 
کمیته طی سال های اخیر، جلساتی را با حضور مدیران کل ورزش و جوانان 
استان برای کمک به ورزش کرمان برگزار کردیم که متأسفانه مصوبات آن 
جلسات توسط مدیران کل پیشین اجرایی نشد. ناظمی ابراز امیدواری کرد: با 
حضور مدیریت جدید ورزش و جوانان استان کرمان شاهد برگزاری مجدد 

این جلسات و اجرایی کردن مصوبات آن باشیم.

دیدار دکتر کامیاب مقدس 
با معاون وزارت ورزش و جوانان 

جلسه اعضای جهاد دانشگاهی با حضور دکتر عبدالحمید احمدی معاون 
و دکتر محمد  و جوانان  وزارت ورزش  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی، 
تقی امیری خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان در محل 

اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد. 
در این جلسه دکتر عبدالحمید احمدی معاون وزیر ورزش و جوانان که 
برای حضور در جشن روز خبرنگار و همچنین سمینار آموزشی دغدغه 
های فرهنگی و رسانه ای به کرمان سفر کرده است گفت: باید با ایجاد 
شرایط مناسب در قالب ایجاد سمن ها ، فضا را برای مشارکت جوانان 
فراهم کنیم و امیدورایم در این زمینه به نتایج خوبی دست پیدا کنیم. 
وی به ایجاد هماهنگی، تعامل و هم افزایی در بخش های مختلف بین 
و  کرد  اشاره  دانشگاهی  جهاد  مجموعه  و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
گفت: با فراهم شدن این شرایط قطعا اثر بخشی کارها در تمامی حوزه 
ها بیشتر خواهد شد. معاون وزیر ورزش و جوانان به اهمیت همکاری و 
تعامل جهاد دانشگاهی و حوزه جوانان در ایجاد سمن ها به خصوص در 
مناطق محروم استان کرمان اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت جوانان 

به عنوان بازوهای توانمند در انجام امور استفاده کرد.
کرمان  دانشگاهی  جهاد  رییس  کامیاب  مقدس  دکتر  جلسه  ادامه  در 
گفت: دکتر امیری خراسانی مدیری جوان، دانشگاهی و ورزشکار است 
و حضور این مدیر جوان در کرمان یک فرصت بسیار بزرگ و ارزشمند 
دانشگاهی  جهاد  داد  ادامه  وی  است.  جوانان  و  ورزش  بحث  برای 
تاکنون در سطح ملی خدمات بسیار ارزشمندی را برای کشور به ارمغان 
ورزشی،  عرصه های  در  ای  گسترده  بسیار  فعالیت های  و  است  آورده 
فرهنگی، آموزشی و پژوهشی توسط جهاد دانشگاهی انجام شده است. 
دکتر کامیاب به اقدامات مهم و بازر فرهنگی و ورزشی جهاد دانشگاهی 
با  همکاری  برای  کامل  آمادگی  نهاد  این  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان 

اداره کل ورزش و جوانان در زمینه های مختلف را داد.

کرمان در مسیر عدالت ورزشی 

استاندار کرمان با اشاره به اینکه استان 
کرمان به سمت ایجاد عدالت ورزشی 
به  ما  کرد:  مطرح  است،  برداشته  گام 
می  تالش  نیز  مردم  خدمتگزار  عنوان 
کنیم تا این عدالت را در کل استان به 

نحو احسنت بگسترانیم.
جلسه  در  حسینی«  رزم  »علیرضا 
ابراز  با  کرمان  استان  اداری  شورای 

استان  اداری  جلسات  در  جعفری  اهلل  آیت  حضور  که  این  از  امیدورای 

با سیاست میانه روی و اعتدالی رییس جمهور و آیت  استمرار یابد، گفت: 
است.  شده  حاکم  کرمان  استان  در  همراهی  و  همدلی  یک  جعفری  اهلل 
وی یکی از ثمرات وحدت و همدلی در استان کرمان را افزایش فضاهای 
ورزشی و اهمیت دادن به ورزش در استان دانست و بیان کرد:  در حوزه 
با نگاه عدالت ورزشی سندی مبتنی بر همه ظرفیت  ورزش در این دولت 
شده  شناسایی  رشته   10 به طوریکه  است  تدوین شده  استان  ورزشی  های 
این  و  ایجاد شده  مناطق  در همه  ورزشی  آکادمی های  و همچنین  است 

حرکت ادامه خواهد داشت. 
استاندار کرمان با اعالم این خبر که از طریق سایتی که در استان طراحی 
شده است، در آینده نزدیک همه مردم استان به ورزش دستیابی خواهند 
در خصوص  موثر  اقدامات  مناطق  در  اقتصادی  های  معین  افزود:  داشت، 
باشند، به طور مثال یک  انجام دادن می  یا در حال  انجام داده و  ورزش 

تیم فوتبال از قلعه گنج، اعزام نروژ شده اند.
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فراخوان طرح های 
پژوهشی اداره کل 

ورزش و جوانان

قابل توجه اعضاء محترم هیات 
علمی دانشگاه های سراسر کشور؛

نظر  در  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
دارد طرح های پژوهشی حوزه های 
»ورزش« و »جوانان« در سال 1396 را 
با شرایط مذکور در فایل پیوست مدنظر 

عالقه مندان تحقیق و پژوهش قرار 
دهد. لذا خواهشمند است در صورت 
تمایل مدارک مورد نیاز و پروپوزال 
زیر  الکترونیکی  نشانی  به  را  مربوطه 
pazhoohesh.          .ارسال فرمایند

kermanvarzesh@gmail.com

کسب مدال طالی 
توسط نونهال کرمانی

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان گفت: دانش آموز کرمانی 
طالی  مدال  کسب  به  موفق  ورز«  نیک  »بردیا 

سبک  کاراته  کشوری  مسابقات  دوره  پنجمین 
شیتوریو اینویی در رده نونهاالن شد.

آموز  دانش  کرد:  اظهار  میرزاحسینی«  »ماشااهلل 
مدال  کسب  به  موفق  ورز«  نیک  »بردیا  کرمانی 
کاراته  کشوری   مسابقات  دوره  پنجمین  طالی 
بر  و  شد  نونهاالن  رده  در  اینویی  شیتوریو  سبک 

سکوی قهرمانی این دوره از مسابقات ایستاد.
وی افزود: پنجمین دوره مسابقات کشوری کاراته 

مختلف  های  رده  در  اینویی  شیتوریو  سبک 
در  کشور  سراسر  از  کار  کاراته   900 حضور  با 
روزهای پایانی مردادماه به میزبانی استان قزوین 

در شهر الوند برگزار شد.
دارای سبک  کاراته  این که  بیان  با  میرزاحسینی 
شیتوریو  تصریح کرد: سبک  است،  مختلفی  های 
از  یکی  و  بوده  کنترلی  های  سبک  از  اینویی 

مهمترین سبک های کاراته است.

۳۰ میلیارد تومان 
برای ورزشگاه مس

 مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان ۶۰ درصد ترکیب فصل جاری تیم فوتبال 
مس  شهدای  ورزشگاه  تکمیل  برای  گفت:  و  دانست  بومی  را  باشگاه  این 
اظهار  نیا  محمودی  محمود  است.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۰ رفسنجان 
مثبت  آفرینی  موج  در  موثری  نقش  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  داشت: 
موج  و  بخشی  آگاهی  رسانی،  اطالع  خبرنگاران  نقش  و  دارند  جامعه  در 
آفرینی مثبت در جامعه است. وی خطاب به خبرنگاران افزود: اگر امروز 
در  اگر  و  سهیم هستید  در آن  نیز  شما  است  بزرگ  رفسنجان  باشگاه مس 
رده بزرگساالن به لیگ دسته اول رسیده، در فوتبال پایه ها در لیگ های 
برتر توپ می زند و فوتسال بانوان باشگاه در لیگ برتر بازی می کند شما 

خبرنگاران نیز در این موفقیت ها سهیم هستید.
مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان تصریح کرد: می توانیم باشگاه را حرفه ای 
تر کنیم و تیم را به لیگ برتر ببریم و تاثیرات مثبت آن را در شهر ببینیم و در 
یک جو مثبت به اهداف خود برسیم که در این خصوص نقش رسانه ها نیز 
در همراهی باشگاه موثر است. محمودی نیا تصریح کرد:رفسنجان به این 
بلوغ رسیده که جایگاه خود را در ورزش ارتقاء دهد، این ارتقاء در بخش 
رسانه ای شهر نیز شکل یافته و امیدواریم با همراهی شما و انعکاس صحیح 
اخبار بتوانیم سفیر ورزشی خوبی برای شهرستان باشیم. وی در ادامه درباره 
در  که  ورزشگاهی  گفت:  مس،  شهدای  ورزشگاه  ساخت  پیشرفت  میزان 
حال حاضر بازیهای صنعت مس رفسنجان در آن انجام می شود ورزشگاه 
شماره دو شهدای مس است که تقریبًا تکمیل و مورد تایید فدراسیون است. 
انجام شده امسال در  برنامه ریزی که  به  با توجه  نیا ادامه داد:  محمودی 
ورزشگاه شماره یک شهدای مس نزدیک به هشت میلیارد تومان و در سال 
۹۷ و ۹۸ نیز هر سال ۱۰ میلیارد تومان هزینه می شود این بدین معناست که 
ورزشگاه برای تکمیل حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار احتیاج دارد که ظرف 
سه سال برنامه ریزی شده که این ورزشگاه تکمیل و به بهره برداری برسد.  
تا فروردین سال ۹۷ چمن ورزشگاه شماره  برنامه ریزی  افزود: طبق  وی 

یک کاشته می شود و امیدواریم با صعود مس رفسنجان به لیگ برتر بازی 
های ما در این ورزشگاه انجام شود. مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان تصریح 
المللی  بین  میادین  در  توانند  می  که  ورزشکارانی  به  باید  معتقدیم  کرد: 
افتخار بیافرینند کمک کنیم و البته با وجودی که بودجه باشگاه نیز محدود 
کنیم.  می  حمایت  آنها  از  و  کمک  نخبه  و  ستاره  ورزشکاران  به  اما  است 
محمودی نیا تصریح کرد: فلسفه کاری باشگاه مس رفسنجان فوتبال است که 
در رده های مختلف سنی ۱۰ تیم را شامل می شود که مورد حمایت باشگاه 
هستند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه قهرمانانی در رشته های کاراته و وزنه 
برداری داریم، باشگاه حمایتهایی از دو رشته داشته و از االن نیز جزو سیاست 
های باشگاه است ولی در بخش حمایتی از ورزشکاران قهرمان شهرستان در 

رقابتهای آسیایی و جهانی حمایت می کنیم.
مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان از فعال تر شدن کانون هواداران باشگاه نیز 
خبر داد و در خصوص تغییر لوگوی باشگاه توضیح داد: قبل از این، لوگوی 
باشگاه مس رفسنجان، مس کرمان و صنایع مس ایران بسیار به هم شبیه بود 
لذا تشخیص دادیم لوگوی باشگاه را تغییر دهیم به دلیل اینکه اهدافی را 
در آینده مدنظر داریم چرا که لوگو یا برند باشگاه برای اهداف اقتصادی 
آن می تواند تعریف شود. محمودی نیا در پاسخ به خبرنگاری در خصوص 
بدهی های باشگاه نیز گفت: بخشی مربوط به بدهی های سالیان قبل باشگاه 
مس است و بخشی بدهی فصل قبل است که در خصوص بدهی های فصل 
تا  کنند  تکلیف  تعیین  را  بدهی  آن  ماه  شهریور  تا  که  اند  داده  قول  قبل 
بتوانیم از این به بعد بودجه باشگاه را مدیریت کنیم. مدیرعامل باشگاه مس 
رفسنجان از قرعه کشی فدراسیون فوتبال برای بازی های جام حذفی خبر 
داد و اعالم کرد: نخستین بازی تیم صنعت مس رفسنجان با نساجی مازندران 

در شهر قائم شهر است که ۲۹ یا ۳۰ مردادماه جاری برگزار می شود.
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کوهنوردان کرمان 
بر فراز قله لنین قرقیزستان

لنین  قله  فراز  بر  زاده  کاظمی  رضا  و  محمودی  منصوره  نژاد،  شیر  مهری 
جامعه  همبستگی  و  همدلی  اتحاد،  شعار  با  کرمان  مستقل  ایستادند.تیم 
کوهنوردی بعد از 14 روز تالش نفس گیر، شیب های تند یخ وبرف، سرمای 
منطقه و ارتفاعات، بادهای شدید، وشب مانی در ارتفاع 6100 متر باالخره با 

پشتکار خود موفق به لمس ارتفاع 7134 متری و صعود قله لنین شدند.

درخشش بانوان کرمانی 
در آسیا و اقیانوسیه

رضوان  و  زاده  خلیل  بتول  جعفریان،  بتول 
تیم،  مربی  ایرانمنش  مریم  همراه  به  میرزایی 
بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم  کرمانی  اعضای 
خوش  اقیانوسیه  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در 
ایران  زنان  نشسته  والیبال  ملی  تیم  درخشیدند. 
تیم قزاقستان، سوم آسیا شد و توانست  با شکست 
جواز حضور در مسابقات جهانی هلند و بازی های 
پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی را کسب کند.تیم ملی 
والیبال نشسته بانوان ایران در آخرین دیدار خود 
 ۳ را  قزاقستان  تیم  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در 

سه بر صفر شکست داد و به مقام سوم آسیا دست 
یافت.  زنان والیبالیست ایران ضمن کسب جایگاه 
مسابقات  در  حضور  مجوز  توانستند  آسیا،  سوم 
پاراآسیایی  بازی های  همچنین  و  هلند  جهانی 

۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی را نیز کسب کنند.
نسرین  ترکیب  با  ایران  نشسته  والیبال  ملی  تیم 

فرهادی، طیبه جعفری، معصومه زارعی، ندا پنجه 
رضوان  جعفریان،  بتول  خلیل زاده،  بتول  باشی، 
زینب  حیدری،  فرزانه  فالحی،  مهری  میرزایی، 
مربیگری  با  دانایی  ملکی، مژگان سعیدی و زهرا 
و  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  ایرانمنش  مریم 

اقیانوسیه حضور داشتند.

والیبالیست کرمانی 
قهرمان مسابقات کشوری

شایستگی،  با  کرمان  استان  دختر  نوجوانان  تیم 
نوجوانان  دوم  دسته  والیبال  مسابقات  قهرمان 
قهرمانی کشور در قزوین شد. تیم نوجوانان دختر 
پایانی  دیدار  در  امروز   13 ساعت  کرمان  استان 
کرد  آرایی  صف  شرقی  آذربایجان  تیم  برابر  در 
از  دوره  این  در  اش  قبلی  دیدارهای  همانند  و 
مسابقات با حساب 3-0 و با نتایج 25-23 ؛ 26-24 و 
25-18 تیم قدرتمند آذربایجان شرقی را شکست 

داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این مسابقات 
تیم های آذربایجان شرقی و قزوین نیز مقام های 

دوم و سوم را بدست آوردند.

سفر وزیر ورزش و جوانان به کرمان

ایجاد ۱۴۰ زمین فوتبال 
چمن مصنوعی در کرمان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
جوانان  و  ورزش  وزیر  با  دیدار  تشریح  در 
با  مصنوعی  چمن  فوتبال  140زمین  ایجاد  از 
و  شهری  مختلف  مناطق  در  تجهیزات  تمامی 
»محمدرضا  کتر  داد  خبر  کرمان  استان  روستایی 
دکتر  با  مشترک  نشست  تشریح  در  پورابراهیمی« 

سلطاني فر وزیر ورزش و جوانان با اشاره به کمک 
بودجه  افزایش  زمینه  در  اسالمي  شوراي  مجلس 
کمک  که  همانطور  کرد:  اظهار  ورزش  وزارت 
به همان  انجام شده  وزیر  با هماهنگی  به مجلس 
به  نسبت  هم  محترم  وزیر  مسوولیت  نیز  اندازه 
تحوالت   داریم  انتظار  و  شده  تر  سنگین  گذشته 

اتفاق  ورزش  حوزه  در   ششم  برنامه  طبق  مهمی 
در  بزرگ  تحوالت  این  خوشبختانه  که  بیافتد 

ورزش کشور شروع شده است.
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کرمان 

قهرمان راگبی دختران کشور
 

و  کشور  سال   18 زیر  دختران  راگبی  های  رقابت  دوره  نخستین  پرونده 
انتخابی تیم ملی، با قهرمانی تیم کرمان بسته شد. در این دوره از رقابت ها 
که با حضور تیم های ملوان بندرگز و منتخب گلستان از استان گلستان، البرز، 
کرمان و داتیس از تهران برگزار شد، کرمان قهرمان شد و تیم های البرز و 
دادند.  اختصاص  به خود  را  و سوم  دوم  عناوین  ترتیب  به  گلستان  منتخب 
این رقابت ها به صورت هفت نفره و در 2 وقت هفت دقیقه ای برگزار شد. 
منتخبین رقابت های راگبی دختران زیر 18 سال کشور، به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند که باید خود را برای حضور در رقابت های آسیایی که آبان ماه 
برگزار می شود، آماده کنند. 

ورزش راگبی به صورت 15 نفره در 2 وقت 40 دقیقه ای و هفت نفره در 2 
وقت هفت دقیقه ای برگزار می شود.

کرمان 
قهرمان کاراته کشور

شیتوریو  سبک  کشور،  قهرمانی  کاراته  رقابت های  دوره  نوزدهمین  پرونده 
کوبه اوزاکا که به میزبانی کرمان برگزار شد، با قهرمانی کرمانی ها بسته شد. 
رقابت های کاراته قهرمانی کشور، سبک شیتوریو کوبه اوزاکا با حضور 600 
سوم  و  دوم  سنی،  های  رده  تمامی  در  کشور  استان   20 از  کننده  شرکت 

شهریور جاری به میزبانی استان کرمان، در سالن تجلی برگزار شد. 
این مسابقات به مدت دو روز، در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد که در 
پایان، تیم های کرمان، مرکزی و بوشهر به ترتیب عناوین اول تا سوم را از 

آن خود کردند و کاپ اخالق هم نصیب یزد شد. 
شیتوریوکوبه  سبک  کشور،  قهرمانی  کاراته  های  رقابت  دوره  نوزدهمین 

اوزاکا 2 و 3 شهریور جاری به میزبانی استان کرمان برگزار شد.

تنیسور کرمانی 
قهرمان تور تنیس آسیا

ونداد  قهرمانی  با  سال   ۱۴ زیر  سنی  رده  در  آسیا  تنیس  قهرمانی  مسابقات 
به  تنیس مجموعه ورزشی سجاد مشهد  تنیسور کرمانی، در زمین های  غیبی، 
کار خود پایان داد. وحید کریم زاده، سرپرست هیئت تنیس استان کرمان 
با اشاره به اینکه دور چهارم تور تنیس زیر ۱۴ سال آسیا، جام خلیج فارس 
به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، گفت: 53 شرکت کننده دختر و پسر از 
روز شنبه، ۱8 شهریور جاری رقابت های خود را به صورت دوبل و تک نفره 
ها  رقابت  از  دوره  این  در  افزود:  آغاز کردند. وی  مشهد  باشگاه سجاد  در 
از استان کرمان، ارشیا دیلمی، آرین صفاری، امید پرشان، داریا درآگاهی، 
داشتند.  حضور  پورامینایی  آرمین  و  نژادشاهبداغی  امیرحسن  غیبی،  ونداد 
کریم زاده تصریح کرد: در پایان، ونداد غیبی در مرحله ی فینال با شکست 
شد. وی  آسیا  سال   ۱۴ زیر  تنیس  تور  های  رقابت  قهرمان  تارینیان  آرگین 
ضمن تبریک به این تنیسور شایسته ی کرمانی، خانواده ی وی و جامعه ی 
تنیس استان، خاطرنشان کرد: تیم دوبل ونداد غیبی و امید پرشان نیز موفق به 

کسب مقام دوم مسابقات دوبل ATFزیر ۱۴ پسران شد.
کریم زاده با تقدیر از عملکرد بازیکنان استان کرمان در این دوره از رقابت 
ها، بیان داشت: اکثر بازیکنان استان کرمان در اولین تجربه حضور خود در 

بازی های آسیایی، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند.
وی به مقام های کسب شده توسط این بازیکنان اشاره کرد و یادآور شد: در 
این دوره از رقابت ها، امیرحسن نژادشاهبداغی، امید پرشان، ارشیا دیلمی، 
داریا دراگاهی و آرین صفاری به ترتیب مقام های هشتم، یازدهم، دوازهم، 

هفدهم و هجدهم را کسب کردند.

ناشنوای کرمانی و کسب 
مدال طالی جهانی

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
سفیدگر  »ابوالفضل  گفت:  کرمان  استان  پرورش 
زاده« دانش آموز ناشنوای کرمانی موفق به کسب 

مدال طالی مسابقات جهانی نینخا واریو شد. 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  میرزاحسینی  اهلل  ماشاء 

ابوالفضل سفیدگر زاده دانش آموز ناشنوا پایه نهم 
مدرسه ناشنوایان احیاء کرمان موفق به کسب مدال 
جوانان  واریو  نینجا  المللی  بین  رقابت های  طالی 

جهان در گروه هنرهای رزمی ترکیبی شد. 
رزمی  هنرهای  المللی  بین  مسابقات  است:  گفتنی 
تمام  از  ترکیبی  شامل  که  جهان  جوانان  ترکیبی 
ورزش های رزمی است از دهم تا شانزدهم مرداد ماه 
سال جاری به میزبانی شهر باکو  در کشور آذربایجان 

برگزار شد.
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اعزام تیم فوتسال نونهاالن 
قلعه گنج به نروژ

فوتسال  تیم  اعزام  از  گنج  قلعه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
داد.  خبر  نروژ  کشور  به  علوی  بنیاد  مالی  پشتوانه  با  شهرستان  این  نونهاالن 
عادل نیکخواه افزود: طبق موافقت های قبلی بنیاد مستضعفان و اداره ورزش 
در  جاری  سال  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  قهرمان  گنج،  قلعه  جوانان  و 
این شهرستان با پشتوانه مالی بنیاد علوی به کشورنروژ اعزام خواهد شد. وی 
تصریح کرد: تیم فوتسال نونهاالن شهدای حسن آباد در بین 10 تیم شرکت 
کننده جام رمضان قهرمان شد وجهت بازی در جشنواره بازی های همگانی 

نونهاالن به نروژ اعزام خواهند شد. 
این  نونهاالن  سنی  دررده  سال  دوازده  زیر  بازیکن   18 کرد:  عنوان  وی 
شهرستان به همراه چهار مربی این تیم درپنجم مردادماه به این کشوراروپایی 
مدت  داد:  ادامه  گنج  قلعه  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  شوند.  می  اعزام 
اقامت این نونهاالن فوتبالیست در این کشور 10 روز خواهد بود که تمامی 
هزینه های رفت و برگشت واقامت این تیم را بنیاد مستضعفان برعهده خواهد 
گرفت. شهرستان قلعه گنج از سال 93 طی تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان انقالب 

اسالمی به عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. 

آبادانی  برای  مستضعفان  بنیاد  رئیس  به  رهبری  معظم  مقام  دستور  درپی 
شهرستان محروم قلعه گنج در جنوب استان کرمان این بنیاد با حضور جدی 
در جنوب استان نقش تعیین کننده ای در آبادانی این خطه از میهن اسالمی 
برعهده گرفته است. مساحت شهرستان قلعه گنج 14 هزار و 200 کیلومتر مربع 
معادل 3.3 درصد از کل مساحت استان کرمان و فاصله این شهرستان تا مرکز 

استان 420 کیلومتر است.

جوانان .   و  ورزش  اداره  رییس 
مقام  کسب  از  گنج  قلعه  شهرستان 
این  نونهاالن  فوتبال  تیم  سوم 
کاپ  نروی  درمسابقات  شهرستان 

)2017( در کشور نروژ خبر داد.

400 میلیارد ریال 
برای ورزش کرمان 

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 400 میلیارد ریال در سال 
جاری از محل مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه به ورزش این 
در  پنجشنبه  روز  خراسانی  امیری  محمدتقی  دکتر  یافت.  اختصاص  استان 
دیدار با فرماندار رفسنجان افزود: 20 درصد از اعتبار اختصاص یافته به بخش 
ورزش  توسعه  به  مربوط  درصد   10 جوانان،  بخش  به  کرمان  استان  ورزش 
همگانی و 10 درصد دیگر نیز برای احداث خانه جوان است. وی ادامه داد: 
از 80 درصد دیگر این بودجه 15 درصد به ورزش مدارس، تجهیز و ساخت 
اماکن ورزشی آموزش و پرورش و مابقی نیز به عمران پروژه های ورزشی 
باالی 50 درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص دارد. دکتر امیری خراسانی بیان 
کرد: پروژه هایی که رشد فیزیکی باالیی دارند در شهرستان های اسن استان 
شد. وی  اقدام خواهد  محل  این  از  ها  این طرح  تکمیل  برای  و  شناسایی 
شود  می  تکمیل  ها  پروژه  این  از  زیادی  درصد  امسال  که  این  به  اشاره  با 
ورزشی  های  پروژه  ساخت  نیز  آینده  سال  رود  می  امید  کرد:  خاطرنشان 
را در استان کرمان آغاز کنیم. وی با بیان این که از محل اعتبارات ارزش 
این  میلیارد ریال سهم رفسنجان است که در  نزدیک 37  ماده 180  افزوده 
راستا سالن 9 دی و سالن تختی در رفسنجان در برنامه قرار دارد. وی با اشاره 
خیرین  انجمن  امسال  گفت:  کرمان  استان  در  ورزشی  خیر   150 وجود  به 
ورزش در استان کرمان راه اندازی شده و در 15 تیرماه مجمع این انجمن 
استان  افزود:  استان کرمان  تشکیل می شود. مدیرکل ورزش و جوانان  نیز 
کرمان در تکمیل صنعت ورزش همگانی به سمت تعامالت از ناحیه بنگاه های 

اقتصادی پیش می رود تا پایگاه استعداد پروری ایجاد شود. 

گفت:  نیز  رفسنجان  فرماندار 
بودجه  و  برنامه  قانون  در  مبلغی 
ورزش  توسعه  و  احیا  برای 

تخصیص یافته است. 
ورزش  افزود:  مالنوری  حمید 
های  حوزه  در  رفسنجان  در 
کاران،  باستانی  جمله  از  مختلف 
بسکتبال،  فوتبال،  ای،  زورخانه 

کاراته و غیره فعال است و در مسابقات شهرستانی، استانی، کشوری و جهانی 
ردپایی از رفسنجان وجود دارد و مقاومتی کار می کنند. وی تصریح کرد: 
رفسنجان اسمی پرآوازه دارد و وجود باشگاه فرهنگی ورزشی مس و ورزش 
فوتبال موجب افتخار برای این شهرستان است و این باشگاه ساالنه 50 میلیارد 
این  در  ورزشی  هیات   40 وجود  به  اشاره  با  وی  دارد.  مالی  گردش  ریال 
ورزشی  های  خانه  و  روستاها  در  ورزشی  های  زمین  شد:  یادآور  شهرستان 
این  در  ورزشی  فعالیت های  زمینه گسترش  اما  روستا شکل گرفته  در چند 
منطقه باید افزایش یابد زیرا جمعیت رفسنجان که دومین شهرستان در استان 
است بالغ بر 311 هزار نفر است. وی ادامه داد: رفسنجان در ارزیابی های 
را دارد در  استان  رتبه دوم  برخورداری  بودجه در حوزه  و  برنامه  سازمان 
حالی که این ارزیابی ها در 15 سال پیش انجام شده که مردم درآمد خوبی 
داشتند. فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه وضعیت کشاورزی و درآمدزایی 
همدیگر  از  خیر  کار  انجام  در  خیران  شد  می  موجب  پسته  محصول  از 
این  توسط  شهرستان  این  در  المنفعه  عام  مراکز  از  بسیاری  و  بگیرند  سبقت 
افراد احداث شده است تصریح کرد: اما در طول 15 سال گذشته با وجود 
که  این  بیان  با  وی  است.  آمده  پایین  مردم  مشارکت  سطح  ها  خشکسالی 
باالترین آمار خیرسازی ورزشی در شهرستان رفسنجان ثبت شده است گفت: 
از ظزفیت باشگاه مس رفسنجان برای ورزش های باستانی استفاده می شود و 
امید می رود که حمایت های بیشتر موجب ارتقاء در ورزش شهرستان شود.

درخشش تیم فوتبال 
نونهاالن قلعه گنج 
درمسابقات کاپ نروژ
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پرسه درحوزه میراث تاریخی کرمان 

کرمون گردون



کلوت؛  شهر رویاها
ایام تعطیالت فرصت مغتنمی برای مردم ایران است که به سیر و سفر و بازدید از اماکن تاریخی و مناظر طبیعی بپردازند 
و آثار عظمت الهی را ازنزدیک مشاهده کنند. خوشبختانه ایراِن پهناور ظرفیت های کم نظیری دراین خصوص دارد 
که کمتر کسی می تواند ادعا کند به جایجای این مرز و بوم سفر کرده و همه این جاذبه ها را از نزدیک دیده است. 
هرچند که برای معرفی این مناطق اقداماتی صورت گرفته است ولی برای جذب گردشگرانداخلی و خارجی تالش 
گسترده تری الزم است. در بین استان های کشور،کرمان با دارا بودن تنوع آب و هوایی و اقلیمی مقصد مناسبی برای 
حظ بردن از طبیعت بکر و پاک است. درست است که در دیار کریمان از ساحل زیبای دریا و جنگل های سرسبز 
خبری نیست اما مگر کویر با مناظر طبیعی و مسحور کننده، کوه های شنی و سازه های خاکی شگفت آور، سکوت و 
آرامش وصف ناشدنی، غروب دل انگیز و آسمان پرستاره و درخشان شب هایش آنقدر کشش ندارد که مشتاقان را از 
سراسر جهان حتی کشورهای سرسبز و پر باران به سمت خود بکشد و آنان را انگشت به دهان سازد که چگونه در طول 
هزاران سال با درآمیختگی و نقش آفرینی عناصر اصلی یعنی باد، آب، خاک و آتش شهری رؤیایی و افسانه ای درکویر 

لوت ایجاد شده است که بیننده را مات و مبهوت خود می سازد.

دکتر سیدمحمد حسینی
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی





لیبی،  بیابان  از  بیشتر  دمایی  لوت  کویر  نقطه  ترین  گرم  اساس  براین 
با گزارش های  این مدعا  و  دارد  امریکا  و دره مرگ  عربستان  ربعالخالی 

ناسا هم تطابق دارد.
 وجه تمایز دیگر کویر لوت و شهداد این است که کم ارتفاع ترین مکان 
این  ایران در  نقطه فالت داخلی  ترین  تعبیری پست  به  یا  و  ازسطح دریا 

منطقه است که از 56 متر بلندی از سطح دریا تا 90 متر گفته شده است. 
به  تا  نهبندان حدود 40 کیلومتر را پشت سر گذاشتیم  به سمت  از شهداد 

 پارک نبکاها، تپه هایی شنی که بر روی آنها 
بوته ها و و درختانی مانند گز قرار دارد.

کویر لوت، تا چشم کار می کند هیچ روئیدنی مشاهده نمی شود.

و  کرمان  به  رفسنجان  از  خانواده  اتفاق  به   1395 فروردین   8 یکشنبه  روز 
ازآنجا به سمت شهداد که در فاصله کمتر از 100 کیلومتری کرمان قرار 
سمت  به  مسیر  ماهان،  به  کرمان  جاده  میانه  در  کردیم.  حرکت  دارد، 
ارتفاعات 3990متری سیرچ تغییر می کند.  با پشت سرگذاشتن جاده پر پیچ 
و خم و عبور از البه الی تپه ها و کوه ها به تابلویی رسیدیم که راهنمای 
 » لشکر  کفان  بر  جان  هواپیمای  سقوط  محل  یعنی  نفراست،   276 مشهد 
شهدای غدیر » 41 ثاراهلل که در حین مأموریت سیستان و بلوچستان در 30 

بهمن سال 81 به ملکوت اعلی عروج کردند. یادشان گرامی. 
عبور از تونل 2100 متری دنیای جدیدی را در منظر دید مسافران قرارمی 
دهد. به تدریج ارتفاعات کم و به دشت و بیابان رسیدیم.  تابلو شهداد را 
یعنی پایتخت « کلوت » که دیدیم ترجیح دادیم اول به شهر پر رمز و راز 

کویر لوت برویم.
در فاصله شهداد تا کلوت تپه های شنی فراوانی وجود دارد که بر روی 
باد و طوفان و  مانند گز علی رغم  بوته ها و درختچه ها و درختانی  آنها 
حرارت سر برافراشته اند و درواقع شن و ماسه اطراف خود را حفظ کرده 
اند.  هرجا کهاثری از آن گیاهان و بوته ها نیست باد هم خاک های نرم 
در  را  هایی  بوته  چنین  اهمیت  اگر کسی  است.  برده  با خود  را  روان  و 
کاهش و جلوگیری از بیابان زایی نمیتواند درک کند کافی است چنین 

صحنه هایی را ببیند.
شود  نمی  مشاهده  روئیدنی  هیچ  کند  می  کار  تا چشم  هم  مناطق  برخی 
و البته می گویند در برخی مناطق کویر به ویژه در گرمای تابستان هیچ 
برخی  گفته  براساس  ندارد.  را  وادی  این  در  زندگی  امکان  موجودی 
گرم  ایران،  کویرشناسی  پدر  کردوانی  پرویز  دکتر  جمله  از  پژوهشگران 
ترین نقطه زمین در همین منطقه یعنی 145کیلومتری حاشیه غربی بیابان 

لوت است که دمای آن نزدیک به 70 درجهاست. 

تصویر ماهواره ای منطقه کلوت ها

محل بازدید مردم از کلوتها رسیدیم. ساعت 10 صبح بود که خودرو را 
ها  تپه  از  رفتن  پائین  و  باال  و  کویرنوردی  به  را  مدتی  و  کردیم  پارک 

پرداختیم. 
 برخی افراد کفش ها را درآورده و پا برهنه حرکت میکردند که لذت 
با شروع گرما آن هم نزدیک ظهر  بعید است  البته  خاص خود را دارد، 
از  افراد حاکی  به توان بدون کفش حرکت کرد. در هر صورت چهره 
این بود که اوقات شاد، مفرح و فراموش ناشدنی را در دل کویر سپری 
می کنند.  در این سفر یک روزه راه بلدی نداشتیم که اطالعات بیشتری 
به دست بیاوریم. از افراد سؤال کردیم که آیا جای دیدنی دیگری هم 
وجود دارد؟ بود که می باست حدود « رود شور » پاسخ 15 کیلومتر دیگر 
به سمت نهبندان طی طریق کنیم. در جاده تا چشم کار می کرد کلوت 

ها دیده می شد. 
مساحت منطقه کلوت ها را 11 هزار کیلومتر مربع نقل می کنند که کمتر 
کسی موفق شده از شمال تا جنوب یا از شرق تا غرب آن را طی کند و 
از نزدیک عجائب آن را ببیند و اسرار نهفته در آن را به تصویر کشد و یا 
بیابان  بازگو نماید. تردد خودروها در این فاصله بسیار کم بود.  در آن 
برهوت گاهی مردد می شدیم که آیا به رفتن ادامه دهیم تا به رودخانه 
برسیم یا از خیر دیدن رودشور بگذریم و برگردیم؟ در آن خلوت و تنهایی 
های  ساختمان  بنای  در  که  کردیم  می  بیشتردرک  را  سخن  این  معنای 
کلوت دست هیچ معمار بشری درکار نبوده و شهری خالی از سکنه است 

که از قدیم به دیار اجنه و ارواح شتهار یافته است.
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رود شور و نمک های اطراف آنمحل بازدید مردم از کلوت ها 

نمای منطقه از باالی یکی از کلوت ها 

 به هرحال روحیه کنجاوی سبب شد که مسیر را ادامه دهیم و تماشاگر »تپه های 
تخم مرغی« هنرنمایی طبیعت و شاهکارهای خلقت از دیواره های بلند و 
داالن ها باشیم. جالب این است که رقص باد و فرسایش تپه ها در طول 
ما  که  نوازی  چشم  مناظر  یعنی  کند،  می  ایجاد  را  متنوعی  اشکال  زمان 
بعد دچار دگرگونی شود و حاالت جدید  بسا سالیان  مشاهده کردیم چه 
و متفاوتی خلق شود. بی جهت نیست که امروزه کلوت های شهداد شهره 
جهانی یافته اند و مجله معتبر نشنال جئوگرافیک، این منطقه را چهارمین 

جاذبه طبیعی جهان معرفی کرده است.  

معرفی  در  فرهنگ  و  اندیشه  اصحاب  و  مربوطه  های  دستگاه  کاش  ای 
بیشتری  تالش  و  همت  جهان،  در  بدیل  بی  و  خیالی  شهر  این  هنرمندانه 

ازخود نشان دهند. 
مناطق  بعضی  در  و  شد  مشاهده  ها  سیالب  آثار  جاده  دو طرف  تدریج  به 
آسفالت جاده را هم تخریب کرده بود.  با دیدن نمک زارها مطمئن شدیم 
که به رود شور نزدیک شده ایم، باألخره به دو تابلو یکی به فارسی و دیگری 
انگلیسی رسیدیم که در کنار رود گل آلود شور قرار داشت و اطراف آن 

سفیدی نمک ها منظره بدیعی را به وجود آورده بود.
بیرجند است و این رود دائمی  سرچشمه رود شور کوه های شمال غرب 
در  و  گذارد  می  سر  پشت  لوت  کویر  اعماق  در  را  کیلومتر   200 حدود 
به کوه نمک و معدن نمک شهداد ختم می شود. جالب است که  نهایت 
حتی خشکسالی دهه اخیر استان کرمان هم این رود را خشک نکرده است 
و شدت و کاهش بارندگی تنها موجب کم و زیاد شدن آب آن شده است. 
البته آب که هموار منشأ حیات است بدون شک در کویر آثار خود را دارد 
و رطوبت آن درشکل گیری کلوت ها تأثیرگذار است، اما ناگفته نماند که 
در مسیر 200کیلومتری این رود آرام که هرچه جلوتر می رود میزان نمک 

 تابلوی نصب شده در کنار رود شور

آن افزوده می شود مناطقی وجود دارد که اثری از زندگی نباتی و حیوانی 
مشاهده می شود. چون وقت ما کم بود و راهنما هم نداشتیم از رفتن به 
گرم ترین نقطه نیز صرفنظر کردیم.  سرزمین تیره رنگی که »گندم بریان« 
پوشیده  رنگ  سیاه  آتشفشانی  های  گدازه  از  آن  منطقه سطح  به  رفتن  از 
شده است و جاذبه های بصری خاص خود را دارد.  می گویند به خاطر 
شدت حرارت، گندم و دیگر مواد غذایی خود به خود برشته می شوند. رود 
شور را که دیدیم به سمت شهداد بازگشتیم و در راه تابلوهایی دیدیم که 

کویرنوردان را به سمت اقامتگاه ها هدایت می کرد. 

همه زیبائی های کویر وصف شدنی نیست.  سراب هم جلوه ویژهای در کویر 
دارد و با دل ربایی و فریبندگی رهرو خسته را به ادامه حرکت وا میدارد.

نخل های بلندقامت و رعنای شهداد از کیلومترها فاصله خودنمایی می کند 
و قبل از مردم خونگرم این دیار، مسافران کویر را به سوی خود می خواند تا 
این شهر قدیمی که روزگاری خبیص نامیده می شده مورد توجه قرار گیرد 
و رهگذران از مکان های دیدنی آن از جمله باغ ها، قلعه ها، آب انبار حاج 

محمد تقی و امامزاده زید بازدید کنند.
شهداد شهر کوچکی با جمعیت بالغ بر 24 هزار نفر است که زلزله بارها آنرا 
تکان داده است. به ویژه زلزله 21 خرداد 1360 که بیشترین خسارت رادر شهر 
مجاور آن گلباف به بار آورد و حدود 3 هزار نفر از جمله تعدادی از اقوام ما 
را به کام مرگ کشاند. از دوران کودکی به یاد دارم که مرحوم پدرم با آنها 
در مراوده و رفت وآمد بود و این ارتباط با مرگ آنها منقطع شد. از جمله 
امور منحصر به فرد شهداد اولین درفش و پرچم فلزی جهان است که در 
این منطقه یافت شده و درحال حاضر در موزه ملی نگهداری می شود. البته 
مناطق ناشناخته فراوانی در کویر لوت و کلوت ها وجود دارد که می طلبد با 

کاوش های اساسی صورت گیرد از جمله افسانه و شواهدی
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یک بار هم که پای کوه رسیدیم برف شدیدی شروع شد که کوه پیمایی 
به سمت کرمان حرکت کردیم.  پیاده  با دوستان  لذا  راخطرناک ساخت 
مسافتی حدود 40 کیلومتر را آن روز طی کردیم و خسته و به تعبیر افغان 
ها مانده، هنگام غروب به شهر رسیدیم. پای اکثر دوستان آبله و تاول زد، 
از جمله عزیزانی که بعدها در جبهه به شهادت رسید، کریم از رباط بود که 
آن روز در این کاروان کوچک حضور داشت. علی ای حال با اذعان 
به لزوم تشکر و قدردانی از همه افرادی که تالش کرده اند تا کلوت 
کویر  دوستداران  برداری  بهره  و  بازدید  برای  را  زمینه  و  معرفی  را 
فراهم کنند، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که خوب است 
بیش از گذشته از این موقعیت خداداد استفاده شود. با برپایی برنامه 
های متنوع و پر جاذبه می توان دیدگان بیشتری را متوجه این شهر 
کلوخی ساخت. اینجا سرزمین وسیعی است که می تواند اقشار مختلف 
را به سوی خود جذب کند، از جمله دانشمندان و پژوهشگران که بی 
تردید می توانند به یافته های جدید علمی و تحقیقاتی در حوزه های 
گوناگون زیست محیطی،کشاورزی، نجوم، انرژی و غیره دست یابند.

ورزشکاران که می توانند برنامه های تفریحی و مسابقات ورزشی در 
اتومبیل  از موتورسواری،  برپا کنند،  المللی  بین  و  استانی، ملی  سطح 
رانی، اسبدوانی، شترسواری، اسکی روی شن و ورزش های هوایی تا 
ورزش های ساحلی که خاک نرم و ماسه های منطقه تفاوتی با ساحل 
لوکیشن های  و  نظیر  بی  سازه های  رؤیایی کلوت،  قطعا شهر  ندارد. 
شگفت انگیزی دارد که هنرمندان حوزه های مختلف مانند سازندگان 
فیلم، سریال و مستند و عکاسان را به سمت خود جلب می کند. امید 
عالقه  همه  برای  انگیز  خاطره  سرزمین  این  به  سفر  توفیق  که  است 

مندان فراهم آید.

روستای سرسبز سیرچ

 که بیانگر ترک این منطقه به دلیل خاصی مثل خشکسالی و به امید بازگشت 
بوده است ولی ظاهرا اهالی آن به آبادی خود هرگز برنگشته اند.

با صفا و سرسبز  عالئم  »شهر کوتوله ها« در راه بازگشت به روستای زیبا، 
سیرچ رفتیم که اختالفدما و گذر از گرمسیر به سردسیر کامال ملموس بود. 
با  نسبتا طوالنی و مملو از درختان  بلندی های مشرف بهسیرچ، درهای  از 
طراوت مشاهده می شود که این روستا را به ییالقی مناسب برای ساکنان 

شهرها که گریزان از هیاهو و گرمی هوا هستند مبدل ساخته است.
در البه الی خیابان ها و کوچه ها که غالبا به نام شهدای جلیل القدر سیرچ 
نامگذاری شده به کوچه هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده و داستان نویس 
پاس  به  زادگاهش  مردم  که  رسیدیم  کریمان  دیار  آور  نام  چهره  و  توانا 

خدمات ارزشمندش این گونه از او قدردانی کرده اند. 
بعد از گشت و گذاری کوتاه در جاده های آسفالت و شنی سیرچ،  وارد 

جاده اصلی شدیم و به سمت کرمان حرکت کردیم. 

 روی کوه های منطقه حفره های فراوانی وجود داشت که در طول زمان 
در اثر فعل و انفعاالت خاص ایجاد شده است.

مشاهده برف بر روی قله های سیرچ بی اختیار خاطره دوران دانش آموزی 
را تداعی کرد که در سال سوم و چهارم دبیرستان روزهای جمعه با 5 تا 
8 نفر از دوستان از 6 صبح تا 6 بعد از ظهر در این ارتفاعات کوه پیمایی 
می کردیم. یک روز که سرگرم برف بازی شدیم گذشت زمان را فراموش 
کردیم به گونه ای که در بازگشت به تاریکی شب خوردیم و مسیر را هم 
گم کردیم. یکی از دوستان بی باک جلودار بود و ما از صخره هایی دیوار 
مانند با دلهره و نگرانی پائین می آمدیم. خدا رحم کرد اتفاقی نیفتاد و سالم 
به دامنه کوه رسیدیم، ولی از آن زمان تصمیم گرفتیم صعود تا ساعت 1 بعد 
از ظهر بیشتر نباشد، چه به قله برسیم و چه نرسیم برگردیم که به تاریکی شب 

و گرفتاری های آن برنخوریم. 

 شهداد و نخل های افراشته آن

کوچه هوشنگ مرادی کرمانی در سیرچ

 کوه های مسیر و حفره های روی آنها
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»قبه سبز«، پایگاه 750 ساله علم و دانش در کرمان

»قبه سبز« نخستین دانشگاه کرمان و پایگاه 750 ساله علم و دانش به شمار 
همکاری  با  فراموشی  ها  سال  از  پس  تاریخی  بنای  این  است  می رفته 
بازسازی آن از چندی قبل شروع شده  برخی ارگان ها کار مرمت و 

است. قبه سبز کرمان یکی از بناهای قرن هفتم هجری قمری است.

نخستین  و  ادب  و  علم  پایگاه  روزگاری  مکان  این 
دانشگاه کرمان بود بطوری که پایگاه 750 ساله علم و 
بناهای  از جمله  سبز  قبه  است.  به شمار می رفته  دانش 
تاریخی است که در زمان ترکان خاتون تنها زنی که 
در مقطعی از تاریخ بر کرمان حکومت کرده   بنا شده 
به  گفته کارشناسان این مجموعه تاریخی به  بنا  است. 
عنوان نخستین دانشگاه در جنوب شرق کشور  قدمتی 

بیش از  دانشگاه آکسفورد در انگلستان دارد.
پژوهشگر کرمانی  و  مورخ  زاده،  سیدمحمدعلی گالب 
در رابطه با بنای تاریخی قبه سبز اظهار کرد: در گذشته 
محمود  شیخ  همچون  ای  برجسته  های  شخصیت 
شبستری و مجد خافی که هر کدام در زمان خود یک 

اسطوره فرهنگی بوده اند، در این دانشگاه به کسب علم و دانش پرداخته اند. 
وی گفت : این بنا به دلیل داشتن خوابگاه، دارالشفا، خانقا و مسجد همواره از 
سراسر کشور دانشجویانی داشته است که برای تحصیل به این جا می آمدند. 
این مورخ و پژوهشگر کرمانی خاطر نشان کرد: در این مکان تاریخی قبر شش 
شخصیت بزرگ از جمله ترکان خاتون وجود دارد که در کاوش ها می توان 
رد پای تاریخ کرمان را دید. این بنا که تبدیل به یک ویرانه و مورد فراموشی 
واقع شده بود اکنون با همکاری برخی ارگان ها کار مرمت و بازسازی آن 

از 10 مردادماه سال جاری شروع شده است.
حمید روحی معاون میراث فرهنگی استان کرمان در رابطه با روند بازسازی 
قبه سبز اظهار داشت : یک گره از مطالعات در حوزه باستان شناسی و کف 
بعد آن  و  انجام شده است  قبه سبز  انقالب در خصوص  از  قبل  برداری در 
را رها کرده اند. وی گفت: اما اخیرا با پیگیری استاندار، میراث فرهنگی و 
صحبت هایی که با دکتر والیتی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده است 
، شهرداری،  فرهنگی  میراث  مشارکت  با  مشارکتی  کار  این  مقرر شد که  و  

استانداری و دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرمان برگزار شود. 

با  کرد:  نشان  خاطر  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  معاون 
توجه به این که یک سری مطالعات قبال جمع آوری شده 
سازمان  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر  همچنین  و  بود 
اعتباری را  برای  حوزه مرمت وقایع معماری تخصیص داد. 
باستان شناسی  از مرکز  با مجوزی که  روحی عنوان کرد: 
گرفته شده است و کار پیگردی و حفاری علمی این پروژه 
را آغاز خواهیم کرد و در امتداد فعالیت های ما شهرداری 
این  اطراف  و آزادسازی  تملک  دانشگاه آزاد هم بحث  و 
توان  نمی  که  این  بیان  با  وی  داد.   خواهند  انجام  را  بنا 
پیش بینی کرد که در طی مراحل باستان شناسی و پیگردی 
چه اتفاقاتی خواهد افتاد، افزود: بر اساس مستندات موجود 
و  بخشی  استحکام  سازی،  خانه  علمی،  حفاری  کار  ادامه 

معماری را انجام خواهیم داد .

 10 از  پروژه  این  که  این  به  اشاره  با  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  معاون 
مردادماه شروع شده است، یادآور شد : امیدواریم پروژه قبه سبز در یک الی 
دو سال آینده یک ساماندهی بسیار خوبی به خود بگیرد. روحی در رابطه با 
زمان اتمام این پروژه اظهار داشت :  با توجه به این که بخش عظیمی از این 
بستر خاک  مجموعه قبه سبز تقریبا در عمق چند متری از سطح معابر و در 
است تا زمانی که کار حفاری علمی و باستان شناسی آن انجام نشود دقیقا نمی 
توان گفت در چه دوره کوتاه مدت و یا بلند مدتی بتوانیم این کار را انجام 
دهیم ولی مطمئنا این پروژه را تعطیل نخواهیم کرد و کار را ادامه خواهیم 

داد تا به نتیجه برسیم.
وی در پایان گفت: این پروژه از زمانی که شروع شده و تا پایان به عنوان 
یک سایت علمی می باشد و قرار بر این شده است که یکی از امالکی که 
میراث فرهنگی تملک کرده به عنوان پایگاه مطالعاتی قبه سبز فعال شود و 
میراث فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان و تمام کسانی که عالقمند 
هستند از این پایگاه استفاده نمایند و در آخر کل مجموعه در اختیار دانشگاه 

آزاد واحد کرمان قرار خواهد گرفت تا از آن بهره برداری نماید.

 مرمت نخستین دانشگاه 
جنوب شرق کشور
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کشور،  گردوی  قطب  عنوان  به  بافت  شهرستان  گردو  جشنواره  پنجمین 
همزمان با عید سعید غدیرخم در پارک ساحلی شهر بافت و با استقبال پرشور 

مردم و حضور مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد. 
دکتر محمدجواد فدایی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری کرمان و دکتر نصراهلل گرامی مشاور عالی استاندار کرمان 
بافت، رابر و  نماینده مردم شهرستان های  استاندار کرمان،  از  نمایندگی  به 
ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان در این آئین حضور یافتند.

تبدیلی  صنایع  دستاوردهای  آخرین  معرفی  منظور  به  نیز  هایی  نمایشگاه   
و  برپا  باغات  و  گردشگری  های  جاذبه  معرفی  همچنین  و  گردو  محصول 
شد.  برگزار  جشنواره  این  حاشیه  در  متنوع  هنری  و  فرهنگی  های  برنامه 
این جشنواره همزمان شبکه پنج صدا و سیمای مرکز کرمان، از شبکه های 

سراسری به صورت زنده پخش شد.
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 بافت؛ زادگاه رادمردان
فرماندار بافت در این آئین با اشاره به ظرفیت های شهرستان 
ایران  مردم  از  زیبای،  بسیار  طبیعی  مناطق  همچون  بافت 
حمزه  فتحعلی  نمایند.  دیدن  مناطق  این  از  تا  کرد  دعوت 
جواران با اشاره به این که شهرستان بافت دارای فرهیختگان 
و مفاخر زیادی است، یادآورشد: عالرغم این که سرداران 
بافت  شهرستان  متولد  سلیمانی  سردار  همچون  سرافرازی 
است اما معتقدیم که سردارسرلشکر حاج قاسم سلیمانی فقط 
متعلق به بافت نیست بلکه ایشان متعلق به ایران و  بلکه جهان 
در  کرمان  استاندار  درخشان  اقدامات  به  وی  است.  اسالم 
دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: استاندار کرمان در حوزه 
اقتصاد مقاومتی در سطح کشور بسیار خوب عمل کرده و جز 
استانداران پیشرو در این حوزه بوده است. وی گفت: امید 
می رود با مدیریت جهادی و الگوی مثلث توسعه اقتصادی 
بتوانیم  رود،  می  شمار  به  کرمان  استاندار  ابتکارات  از  که 
اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را محقق نموده و 
توسعه استان کرمان و در کنار آن توسعه کشور را رقم بزنیم.
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6
استان کرمان با پنج اثر ثبت جهانی در حالی در صدر استان های دارای آثار 
ثبت جهانی بود که خبر ثبت گلیم شریکی پیچ، ششمین مدالی شد که بر سینه 

این استان نشست. 
ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، روستای صخره ای میمند، کویر لوت، قنات های 
جوپار و بم از جمله آثاری هستند که پیش از این در استان کرمان ثبت جهانی 
که  هستند  جهانی  ثبت  کاندید  کرمان  در  بسیاری  آثار  درحالی  اما  اند  شده 

خبرها از ثبت ششمین آثار استان در فهرست آثار جهانی حکایت دارد. 
حاال کرمان در کنار چهار اثر تاریخی و یک اثر طبیعی یک اثر صنایع دستی 
شناخته  همه  برای  کرمان  قالی  بیند.  می  کارنامه خود  در  نیز  را  جهانی  ثبت 
شده است اما گلیم شریکی پیچ یکی از خاص ترین صنایع دستی دست باف در 
کشور محسوب می شود، شهرستان سیرجان قطب تولید این گلیم محسوب می 
شود گلیمی که بافت و نقشش با زندگی مردم گره خورده است. در این میان 
مهم ترین مرکز تولید این گلیم که حاال جایگاه قابل توجهی در مارکت صنایع 

دستی جهان پیدا کرده است روستایی است به نام دارستان. 
دارستان روستایی است که از هر کوچه و برزنش صدای دارهای بافت گلیم 
می آید، زنان و دختران این روستا از کودکی برای بافت این گلیم آموزش 
می بینند و مردانش از طفولیت دنبال یاد گرفتن فن رنگ رزی و تولید کرک 

و نخ برای تولید تار و پود گلیم هستنددارستان روستایی است که از هر کوچه 
از  روستا  این  دختران  و  زنان  آید،  می  گلیم  بافت  دارهای  برزنش صدای  و 
کودکی برای بافت این گلیم آموزش می بینند و مردانش از طفولیت دنبال 
یاد گرفتن فن رنگ رزی و تولید کرک و نخ برای تولید تار و پود گلیم هستند. 
به فروش  قابل توجهی  قیمت  با  این گلیم در حال حاضر  یک قطعه کوچک 
می رود. حاال نام دارستان جهانی شده است و زنان و دخترکان این روستای 
کوچک به خود می بالند که با سرنگشت دستانشان نام روستا را در سطح جهان 
مطرح کرده اند و برخود می بالند که دیگر چارچوب خانه های روستایی نام 
بازاریابی مناسب  با  باید منتظر بود  این صنعت را محصور نکرده اند بلکه حاال 
شاهد عرضه این صنایع دستی در مناطق مختلف جهان باشیم. این گلیم هر چند 
با مرکزیت دارستان تولید می شود اما عمال از سال 54 اقداماتی برای توسعه 
بافت این گلیم آغاز شد و نخستین کارگاه گلیم شریکی پیچ تاسیس شد. به این 
گلیم به این دلیل شریکی پیچ گفته می شود که برای بافت گلیم چندین نفر به 

صورت مشترک فعالیت می کنند.

 این گلیم شباهت بسیاری به فرش دارد و هر چند سایر گلیم ها بر محور پود 
شکل می گیرند اما در این نوع بافته تارها نقش محوری را دارند و نخ خامه را 

تارها به هم متصل می کنند.

گره خوردن گلیم با زندگی
هم اکنون با توجه به بازار خوبی که این گلیم دارد بیش از 17 هزار نفر به تولید 
این محصول اشتغال دارند که نسبت به یک دهه قبل شاهد رشد هفت برابری 
کاالهای  مهمترین  گلیم  نوع  این  که  گفت  توان  می  پسته  کنار  در  و  هستیم 
صادراتی و ارزآور برای شهرستان سیرجان است. دار این نوع گلیم نشسته است 
و کرک و نخ با استفاده از پشم دامهایی که در مراتع شهرستان سیرجان پرورش 
می یابند تامین می شوند و رنگ گلیم نیز کامال طبیعی و از گیاهان محلی که 
در کوههای اطراف می رویند تامین می شود. طرح ها و نقش گلیم کامال محلی 

ست و سینه به سینه به هنرمندان معاصر منتقل شده است.

تولید رنگ از گیاهان کوهی
نیاز  اساس  بر  تولید  بازار شده است  این گلیم در  به موفقیت  منجر  آنچه که 
بازار است بطوریکه از این محصول کیف، تابلو، رویه مبل و صندلی و انواع 
کاالهای مورد نیاز ساخته می شود. یکی از کارهای مردان دارستان کار در 
زندگی  نحوه  در  را  گلیم  این  نقش  میتوان  و  است  کارگاه های رنگ رزی 
بازرس  بازدید  در  که  نکاتی  از  یکی  و  کرد  مشاهده  خوبی  به  منطقه  مردم 
ساله   110 کهنسال  زن  تا  خردسان  کودکان  که  بود  این  شد  دیده  یونسکو 
مختلف  فصول  در  دارستانی  مردان  بودند.  مشغول  گلیم  این  بافت  کار  به 
کنند؛   می  اوری  جمع  را  رنگی  گیاهان  و  روند  می  اطراف  کوههای  به 
پوست  و  آبی)نیل  رنگ  قرمزدانه(  و  گیالس  خشخاش،   ، الکی)روناس  قرمز 
بادمجان( رنگ زرد)زعفران، زردچوبه و پوست انار( رنگ نارنجی )نخ رنگ 
گردو،  )برگ  تیره  سبز  رنگ  زنند(  می  انار  پوست  جوشانده  در  را  روناسی 
رنگ  بنه(  برگ  گردو،  پوست  تنباکو،  ای)طبیعی،  قهوه  رنگ  زرد+نیل( 

مشکی)طبیی، پوست گردو( به دست می آید.

شش گانه افتخار کرمان 
در یونسکو
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دیگ های رنگی روی آتش گذاشته می شوند و نخ هایی که از قبل از پشم دام 
ها ریسیده شده است در این دیگها رنگ می گیرند و در نهایت با سرانگشتان 
بافندگان به نقش و نگارهایی تبدیل می شوند که اکنون شهره جهانی شده اند. 
دیگ های رنگی روی آتش گذاشته می شوند و نخ هایی که از قبل از پشم دام 
ها ریسیده شده است در این دیگها رنگ می گیرند و در نهایت با سرانگشتان 
بافندگان به نقش و نگارهایی تبدیل می شوند که اکنون شهره جهانی شده اند. 
غالمرضا فرخی معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان کرمان اظهارداشت: 
با ثبت سیرجان در نهایت پس از مدتها پیگیری موافقت شد. وی افزود: این 
تاییده پرونده و مورد ارزیابی  موفقیت در واقع سه پروسه داشت یکی بحث 
قرار گرفت. وی گفت:  تائید  مورد  ارزیابان جهانی  توسط  بعد  و  قرار گرفت 
حدود 17 هزار نفر در 40 نقش کار بافت را برعهده دارد و در واقع جوامع 
محلی کامال در این پروسه دخیل هستند. وی افزود: نخ و رنگ و تمام پروسه 
ها بومی است و درآمد ساالنه 50 میلیارد تومان را برای مردم منطقه دارد. وی 
میزان تولید را 50 هزار متر مرکبع دانست که 20 درصد داخلی و 80 درصد به 

کشورهای مختلف صادر می شود.

مشکالت گلیم بافان
علی شعبان پور یکی از بافندگان گلیم شریکی پیچ در سیرجان است که ثبت 
جهانی این اثر را گامی در راستای معرفی بهتر گلیم در سطح بازارهای جهانی 
می داند و می گوید: با این وجود این گلیم در بازارهای جهانی ناشناخته نیست 
و برخی از بافندگان گلیم 100 درصد محصول ساالنه را به کشورهای مختلف 
صادر می کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر هزاران نفر در شهرستان ها با 
توجه به صرفه اقتصادی در استان در این زمینه مشغول به کار هستند اما گرانی 
مواد اولیه گلیم موجب شده مردم با مشکالتی جدی مواجه شوند. ثبت جهانی 
این گلیم هر چند به زودی با جشنی گرامی داشته می شود اما سوال ما این 
از  جلوگیری  و  تسهیالت  بیمه،  بافندگان،  از  حمایت  برای  مسئوالن  که  است 
تصریح  دارندوی  ای  برنامه  چه  و  اند  کرده  چه  خانگی  کارگاههای  تعطیلی 
کرد: ثبت جهانی این گلیم هر چند به زودی با جشنی گرامی داشته می شود 
اما سوال ما این است که مسئوالن برای حمایت از بافندگان، بیمه، تسهیالت و 

جلوگیری از تعطیلی کارگاههای خانگی چه کرده اند و چه برنامه ای دارند.
وی ادامه داد: عمال در سال گذشته به دلیل گرانی مواد اولیه برخی از بافندگان 

دست از کار کشیده اند. 
وی یکی دیگر از مشکالت را ثابت بودن قیمت فروش گلیم در مقابل افزایش 
مواد اولیه دانست و افزود: امیدوارم به گونه ای برنامه ریزی شود که درنهایت 
گلیک سیرجان مانند قالی کرمان قربانی دالل ها و سیاست های اشتباه و گاه 

دخالت های بی جا نشود و این صنعت پر سود با حمایت های مسئوالن بارور 
شود و محدود نشود. وی حراست از طرح های و نقش های گلیم شریکی پیچ را 
در این مسیر بسیار مهم دانست و افزود: نباید فقط به برگزاری یک جشن و تفخر 
به ثبت جهانی گلیم اکتفا کرد. راه های شناخت گلیم شریکی پیچ با کیفیت و 
اصیل هم یکی از دغدغه های مشتریان است که در این زمینه یکی از فعاالن 
این عرصه راهکارهایی را مقابل مشتریان این گلیم قرار داده است که به برخی 

از آنها اشاره می کنیم.

نقوش ظریف و پرکار
هستند.  ریز  و  ُپر  نقوشی  دارای  پیچ  شیرکی  های  گلیم  معموال  اول  نگاه  در 
گلیم های شیرکی پیچ دارای جزییات زیادی هستند و بیشتر شان از طرح های 
یکنواخت  و  ریز  سوزنی  گلیم  بافت  کنند.  می  استفاده  جزئیات  برای  تلفیقی 
پیچ  شیرکی  گلیم  کرد.  مشاهده  را  ها  گره  توان  می  آن   پشت  در  و  است 
برخالف دیگر گلیم ها پودنما نیست و در پشت آن می توان تمام پود ها را دید.

وزن  و تراکم
هنگامی که گلیم را در دست می گیرید وزن آن برخالف جاجیم یا دیگر گلیم 
ها، تقریبا مانند قالی زیاد است. این نوع گلیم تنها گلیمی در جهان است که به 
صورت متقارن و گره دار بافته می شود.  گلیم شیرکی پیچ بر خالف جاجیم یا 
مثال گلیم شاهسون دو رو نیست و بیشتر به عنوان زیرانداز استفاده می شود. در 
حالی که آن هایی که دو رو هستند معموال از بافتی سبک تر برخوردارند تا از 

آن ها بتوانند به عنوان رو انداز و یا کیف غیره نیز استفاده کنند.

جنس و رنگ
تمام گلیم های شیرکی پیچ از پشم مرغوب تولید می شوند. بعضا مشاهده می 
پشم  ترین قسمت  نرم  به  باشند. گفتنی است  از جنس ُکرک می  ها  شود آن 
گوسفند که پشم زیر گردن و بغل آن است ُکرک گفته می شود. که لطافت 

زیادتری دارد.

افق پیش رو
گلیم شریکی پیچ ششمین اثر ثبت جهانی کرمان است این در حالی است که 
به نظر می رسد استان هنوز نتوانسته از داشته های جهانی اش برای خلق ثروت 
به خوبی استفاده کند، عدم وجود زیر ساخت های مناسب گردشگری، عدم 
معرفی مناسب پتانسیل ها و جذب سرمایه گذار از جمله مهمترین مشکالت آزار 

دهنده در این زمینه است.
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تبریک استاندار
 به »شهر جهانی گلیم« سیرجان

استاندار کرمان ضمن تبریک برای انتخاب شهرستان سیرجان به عنوان شهر 
جهانی گلیم از سوی شورای جهانی صنایع دستی،گفت: همه باید تالش کنیم 
رزم حسینی  علیرضا  شود.  ایجاد  کرمان  استان  در  پایدار  اقتصادی  نهاد  که 
در  افزود:  سیرجان  شهرستان  فرهیختگان  و  نخبگان  با  صمیمی  نشست  در 
نهاد پایدار اقتصادی تعدادی از کارشناسان دستگاه ها دستورالعمل هایی را 
توان  به  و  نشود  تغییر  توسعه دچار  روند  تغییرمدیران  با  تا  کنند  تدوین می 
کارهای بزرگی را محقق کرد. وی تاکید کرد: ثروت های متعدد خداوندی 
در استان کرمان وجود دارد که با وجود این ثروت ها، وجود محرومیت و 
فقر معنا ندارد و باید این ثروت ها را به فعلیت رساند. وی بیان کرد: یکی 
از دالیل عقب افتادگی ما عالوه بر مسائل فرهنگی، نظام اداری دولتی است 
گسترش  روز  به  روز  ایران،  به  ورود  از  پس  جدید  ساالری  دیوان  نظام  و 
یافت و روز به روز حجم کارکنان را افزایش داده و روند اعطای مجوزها 

را طوالنی کرد.
عقب  دالیل  دیگر  از  اداری  نظام  در  تمرکزگرایی  افزود:  کرمان  استاندار 
ماندگی های اقتصادی کشور است، که دولت ها همواره تالش کردند بخشی 
از تمرکز گرایی را کاهش دهند که این قدام انجام شد اما به خوبی و به 
طور کامل اجرایی نشد. وی با اشاره به این که وجود قوانین مزاحم یا زیادی 
در ساختار اداری کشور مانع توسعه به شمار می رود، گفت: در سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز بر شناسایی و رفع قوانین مزاحم تاکید شده است. 
او گفت: باید ظرفیت های اقتصادی خودگردان را در نقاط مختلف شناسایی 
کرده و به فعلیت رساند. وی با تاکید بر این که برای اصالح نظامات ناصحیح 
در مسیر توسعه اقتصادی نیاز به جراحی جدی داریم، عنوان کرد: در ایران 
انسانی در ادارات مشغول به کار هستند و این  نیروی  برابر دولت ژاپن   15
ژاپن، 18 ساعت  و در  دقیقه  ما 22  در حالی است که سرانه کار در کشور 
است. وی افزود: ایجاد نهادهای نظامی خودجوش در دوارن دفاع مقدس 
این  از  الگوگیری  با  و  است  شده  بزرگی  های  پیروزی  به  رسیدن  موجب 
معین های  و  واگذار شد  دولتی  غیر  بخش  به  استان  توسعه  مدیریت  طرح، 
اقتصادی بر مبنای مسئولیت های اجتماعی خود، ماموریت توسعه و پشتیبانی 

از آن را بر عهده گرفتند.
اهداف  از  را  اقتصاد خانوار روستایی و شهری  تقویت  مهندس رزم حسینی 
در  ها  زیرساخت  توسعه  گفت:  و  برشمرد  اقتصادی  های  معین  از  استفاده 
دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی به خوبی انجام شده اما نتوانسته ایم در 
حوزه اقتصادی موفق عمل کرده و ظرفیت های مردمی را به فعلیت برسانیم. 
استاندار کرمان با اشاره به اجرای ایده شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج، 

گفت: در این منطقه با وجود ظرفیت های فراوان و زیرساخت های متعدد، 
مردم به توانمندی و توسعه نرسیده بودند و در این رابطه باید سوال می شد 
که چرا مردم این منطقه توسعه پیدا نکرده و گرفتارند. وی افزود: دولت با 
انسانی خود نمی تواند توسعه را در مناطق مختلف محقق  نیروی  بودجه و 
کند و برای حل این مشکل باید مدیریت توسعه به بخش غیر دولتی واگذار 
شود که این موضوع در شهرستان قلعه گنج محقق شد و امروز شاهد توسعه 
اقتصادی در این منطقه هستیم. وی یادآور شد: تفاهم نامه مدل شهر نمونه 
این  در  مستضعفان  بنیاد  و  امضاء شد  قلعه گنج در سال 93  مقاومتی  اقتصاد 
منطقه اقدامات بزرگی را رقم زده است. وی خاطرنشان کرد: قلعه گنج که 
اندازی  راه  شاهد  امروز  نداشته،  کارگاه  یک  حتی  و  نداشته  مهمانسرا  یک 

کارخانجات بزرگ تولیدی و نیز اقامتگاه های بومی بی نظیر است.
با تاکید بر این که توسعه به معنای جاده کشی نیست،  مهندس رزم حسینی 
گفت: توسعه دارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و غیره 
است که به عنوان مثال این شهرستان در حالی که ناامن ترین منطقه استان 
منطقه  ترین  امن  به  مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر  ایده  اجرای  با  بود،  کرمان 
گنج  قلعه  در  روستایی  خرد  های  صندوق  ایجاد  به  است.وی  شده  تبدیل 
اشاره و بیان کرد: در حال حاضر مردم از پول یارانه های خود برای توسعه 
تغییر  کار  توسعه  و  شغل  تولید  سمت  به  و  کرده  گذاری  سرمایه  شهرستان 
رویکرد داده اند. وی اظهار کرد: بعد از توفیقات ایجاد شده در شهرستان قلعه 
گنج، معین های اقتصادی مسئولیت توسعه را در نقاط مختلف بر عهده گرفته 
اند. وی یادآور شد: تا امروز 22 معین اقتصاد مقاومتی، مسئولیت توسعه استان 
اقتصادی خواهد  معین   23 به  امروز  اند که عصر  گرفته  عهده  بر  را  کرمان 
رسید. وی گفت:همواره باید دولت دیوان ساالر را کوچک کرده و مردم 
و موسسات غیر دولتی را بزرگ کنیم. وی عنوان کرد: گل گهر ثروت نسل 
آینده گودال های  نسل های  برای  و  نداریم  اجازه  ما  و  آینده است  های 
یک هزار کیلومتری برجای بگذاریم و باید بر مبنای مدیریت مرکز پیرامونی 
رزم  کنیم.مهندس  استفاده  منطقه  توسعه  برای  این شرکت  های  از ظرفیت 
حسینی گفت: از معین های اقتصادی نخواسته ایم که در منطقه پول توزیع 
کنند بلکه خواسته ایم از ثروت ها و منابع برای توسعه مردم با همکاری خود 
قالب  در  تومان  میلیارد  هزار   350 تاکنون  گفت:  وی  کنند.  استفاده  مردم 
یارانه در کشور توزیع شده و در استان کرمان سالی یک هزار و 800 میلیارد 
سطح  ارتقای  در  میزان  چه  تا  دید  باید  و  کنیم  می  پرداخت  یارانه  تومان 

معیشت مردم تاثیرگذار بوده است.

اهتمام بیشتر به
 اکوتوریسم منطقه »خبر«

گفت:  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم  نماینده 
استاندار کرمان با شیوه جدید حرکت توسعه ای 
را در این استان آغاز کرده است. علی بختیاری 
استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در 
منطقه  اقتصادی  توسعه  مثلث  دوم  گام  کرمان، 
بافت  منطقه  افزود:  بافت)خبر(  شهرستان  چهار 
همواره منطقه ای عشایری، کشاورزی و دامپروری بوده و به دلیل خشکسالی 

های چند ساله بخشی از این منابع را از دست داده است. 
وی با اشاره به این که خبر یک منطقه عشایری و روستایی است که حفاظت 

ویژه ای از این منطقه داشته اند گفت: بهره برداری از منابع و مواهب منطقه 
حفاظت شده »خبر«، موجب خواهد شد که حیات وحش و منابع طبیعی این 
منطقه تقویت و حفاظت شود. وی خاطرنشان کرد: در پروژه اکوتوریسم خبر، 
اگر کاری کنیم که تکثیر حیات وحش و منابع طبیعی این منطقه به سال های 
قبل برگردد، موفق خواهیم بود. وی بیان کرد: تالش دولت بر این است که 
در بخش روستایی مردم را به سمت زندگی روستایی سوق داده و مردم در 
روستاها زندگی و معاش خوب داشته باشند. امام جمعه بافت نیز از استاندار 
کرمان به عنوان فردی پرتالش، ساعی، سخت کوش یاد کرد که برای این 

شهرستان تاکنون پنج جلسه اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.
حجت االسالم محمد مهدی زاده افزود: استان کرمان باید بر خود ببالد که 
بر  نیز  کریم  قرآن  در  شد:  یاداور  وی  دارد.  حسینی  رزم  چون  استانداری 

موضوع گردشگری و تفرج تاکید شده است.
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بازسازی
 بازار هندی ها

به  ها  هندی  بازار  بازسازی  از  کرمان  استاندار 
صورت مشارکتی در آینده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: نگاه به میراث های فرهنگی و تاریخی باید 
و محافظت  مراقبت  آنها  از  باشد که  به گونه ای 
شود. مهندس علیرضا رزم حسینی در جلسه بررسی 
اوقاف  کل  اداره  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه 
بازار  بازسازی  به  اشاره  با  استان،  خیریه  امور  و 
این  قیصریه شهر کرمان، گفت:  بازار  بارانداز در 

با هماهنگی  تجاری  به مجموعه گردشگری  بازار 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان 

دستی تبدیل شود. 
میراث  طالیی  دوران  را  اخیر  های  سال  وی 
فرهنگی، گردشگری دانست و یادآورشد: نگاه به 
به گونه ای  باید  تاریخی  و  میراث های فرهنگی 
باشد که از آنها مراقبت و محافظت شود. استاندار 
کرمان با تاکید برآن که بازار هندی ها بازسازی 
را  درصد   25 راستا  این  در  کرد:  تصریح  شود، 
فرهنگی،  میراث  سازمان  درصد   25 استانداری، 
درصد   50 و  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
منابع مورد نیاز بازسازی بازار هندی ها را اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان متقبل و طی یک 
رزم  مهندس  شود.  آغاز  آن  بازسازی  آینده  ماه 

حسینی با اشاره به اینکه 70 سال گودال خشتمال 
ها در حوالی بازار بزرگ کرمان محل فساد بوده 
است، تصریح کرد: اکنون یک سرمایه گذار برای 
بازسازی این بنا ورود پیدا کرده است که برخی 
باید  منتقدان  اند،  شده  طرح  این  اجرای  منتقد 

انتقادات خود را در قالب طرح ارائه کنند.

راه اندازی هشت اقامتگاه 
بوم گردی در کرمان

گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اقامت  جهت  جاری  سال  ابتدای  از  گردی  بوم  اقامتگاه  و  خانه  هشت 
گردشگران در استان کرمان آغاز به کار کرده است. محمود وفایی افزود: 
این اقامتگاه ها در شهرستان های کرمان، کوهبنان، راور و فهرج و روستاهای 
اند. وی تصریح کرد:  اندازی شده  دلفارد، خبر، میمند و بخش شهداد راه 
31 هتل، 32 مهمانپذیر، 131 دفتر خدمات مسافرتی، 164 واحد پذیرایی و 
تفریحی و 254 راهنمای گردشگری در جهت ارائه خدمات گردشگری در 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  کنند.  می  فعالیت  کرمان  استان 
گردشگری استان کرمان با اشاره به صدور 9 مجوز راه اندازی واحد اقامتی 
و پذیرایی و یک دفتر خدمات مسافرتی در استان کرمان، افزود: این واحدها 
اقامتگاه  و  مسافر  خانه  مهمانپذیر،  خانه،  سفره  گردشگری،  مجتمع  قالب  در 
سنتی راه اندازی شده اند. وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 
58 کارت راهنمای گردشگری در کرمان صادر شده است. وفایی همچنین 
استان  تاسیسات گردشگری متخلف  به  ابالغ 72 تذکر و 40 اخطار کتبی  از 
کرمان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت مجوز 
یک دفتر خدمات مسافرتی باطل و 2 مجتمع اقامتی و پذیرایی این استان نیز 

به حالت تعلیق درآمد.
بیشترین تعداد آثار ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو در کشور متعلق به 
استان کرمان است.  استان پهناور کرمان با 23 شهرستان بیش از هفت هزار 

اثر تاریخی دارد که از این تعداد حدود 700 اثر ثبت ملی شده است. 

در حال حاضر استان کرمان با هفت اثر شامل ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، 
روستای تاریخی و دستکند میمند و قنات های گوهر ریز جوپار و اکبرآباد و 

قاسم آباد در شرق استان، از این حیث رتبه نخست را در کشور دارد.

تملیک خانه تاریخی بوریازاده

مدیرعامل سازمان قلعه دختر و قلعه اردشیر از تملک خانه تاریخی بوریازاده 
واقع در خیابان شهدا خبر داد. مرتضی جعفری اظهار کرد: در راستای اجرای 
طرح احیا و نوسازی قالع دختر و اردشیر، خانه تاریخی بوریازاده تملک شد.

وی گفت: این خانه تاریخی در خیابان شهدا، کوچه شماره شش، جنب پارک 
انقالب به مساحت هزار و 275 مترمربع عرصه و 250 متر مربع اعیان واقع شده 
است. مدیرعامل سازمان قالع دختر و اردشیر با بیان این که عملیات احیا و 
مرمت این خانه تاریخی توسط شهرداری منطقه یک آغاز شده است، تصریح 
کرد: پس از پایان عملیات، این خانه می تواند مورد بازدید عالقمندان قرار 

گیرد.
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نوای خاموش فرش در دیار کریمان؛

 قالی کرمان
 بر »دار«

جهانی  شهرتی  ایرانی  فرش  خاص  های  برند  از  یکی  عنوان  به  کرمان  فرش 
دارد اما طی سال های اخیر صنعت فرش گرفتار چالش و موانع مختلف شده و 

درمان های مقطعی نتوانسته رکود را برطرف کند. 
وقتی صحبت از فرش می شود »قالی کرمونی« به عنوان یک برند بر سر زبان 
ها می افتد، استفاده از رنگ های طبیعی، نقش های اصیل، مواد اولیه اصیل 
به دست  شهرتی خاص  جهانی  بازارهای  در  کرمان  فرش  است  شده  موجب 

آورد. شهرتی که طی دو دهه گذشته و به خصوص بعد از تحریم ها با چالش 
از  یکی  قدیمی  های  فرش  خصوص  به  کرمان  فرش  صادرات  شود،  مواجه 

مهمترین راه های ارز آوری در استان کرمان محسوب می شود، 

صادرات فرش به اروپا و به خصوص آمریکا یکی از شغل های قدیمی و البته 
گنجعلیخان  خیابان  به  سری  اگر  و  شد  می  محسوب  کرمان  شهر  در  سودآور 
کرمان بزنید می توانید در حجره های این راسته خیابان فرش هایی با طرح 
های بی نظیر و زیبا را ببینید. با وجود این که کرمان یکی از قطب های تولید 
فرش دستباف در کشور محسوب می شود اما حتی یک نمایشگاه دائمی و گالری 
فرش و یا طرح های فرش کرمانی در این شهر وجود ندارد متاسفانه با وجود 
این که کرمان یکی از قطب های تولید فرش دستباف در کشور محسوب می 
شود اما حتی یک نمایشگاه دائمی و گالری فرش و یا طرح های فرش کرمانی 
برای  نیز  ابتدایی  گامهای  و  اقدام  کمترین  عمال  و  ندارد  وجود  شهر  این  در 

ساماندهی فرش در کرمان انجام نشده است.
کنید  می  به خوبی درک  بنشینید  کرمانی  مادران  و  پدران  پای صحبت  اگر 
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که کودکی بسیاری از این نسل پای دارهای قالی گذشته 
است و در خانه های کرمانی ها تا چند دهه قبل دارهای 
قالی در کنار اینکه تفریحی با زمینه هنری برای خانواده ها 
محسوب می شود کمک خرج نیز بود و در کنار تمام داشته 
هایش فرهنگ های خاصی را نیز ایجاد کرده بود به طوری 
های  سروده  و  اشعار  کرمان  مردم  بافی  قالی  با  همراه  که 

خاص را نیز می خواندند. 
اما حاال حتی کارگاه های قدیمی قالی بافی هم تعطیل شده 
اند و با وجود این که 80 هزار قالی باف حرفه ای در کرمان 
وجود دارد اما بسیاری از این افراد با مشکالت مختلفی دست 

و پنجه نرم می کنند.

احیا بازار سنتی فرش کرمان
این مشکالت مربوط به دولت خاصی نمی شود اما از زمانی 
که فرش به عنوان یکی از رشته های صنایع دستی به زیر نظر 
دستگاه های تجاری و صنعتی منتقل شد فرش هیچ گاه روی 
بدتر  فرش  ها وضعیت  تحریم  از  بعد  ندید.  به خود  خوش 
هم شد و تنها بازارهای سنتی فرش کرمان یعنی کشورهای 
اروپایی، آمریکا و عربی نیز از دست کرمانی ها خارج شد. 
اما فرش کرمان برای مشتریان خارجی اینقدر مهم بود که 
در همان زمان هم سعی می کردند به طرق مختلف فرش 
را از تحریم خارج کنند و بعد از برجام نیز یکی از نخستین 
کاالهای تجاری که به آمریکا صادر شد فرش کرمان بود. اما 
نکته تعجب آور این است که مدیران و مسئوالن در طول 
عنوان  به  را  فرش  اند  نتوانسته  گاه  هیچ  سال های گذشته 

یکی از پتانسیل های اقتصاد مقاومتی فعال کنند.
شود  می  تولید  داخل  در  اش  اولیه  مواد  کلیه  که  کاالیی 
رسوخ  ایرانی  هنرمندان  دستان  در  ذاتی  نیز  مهارتش  و 
کرده است اما در اوج بی توجهی در بازار کاالهای تقلبی 
بنگالدشی، چینی و افغانستانی و هندی در حال تشییع شدن 
اولیه اش در داخل تولید می  است. کاالیی که کلیه مواد 
شود و مهارتش نیز ذاتی در دستان هنرمندان ایرانی رسوخ 
کرده است اما در اوج بی توجهی در بازار کاالهای تقلبی 
بنگالدشی، چینی و افغانستانی و هندی در حال تشییع شدن 
است. آمار نشان می دهد بعد از برجام هم هنوز فرش کرمان 
مهمترین  یابد،  باز  را  رفته اش  از دست  نتواسته است جان 

طرحی که طی سال های اخیر اجرا شد بافت فرش
برای عتبات عالیات بود هر چند این حرکت ارزشمند می 
تواند موجب رونق مقطعی به خصوص برای فرش بافان زیر 
افزاری  نرم  ساختهای  زیر  هنوز  اما  شود  امداد  کمیته  نظر 
در  است.  نشده  احیا  کرمان  در  فرش  افزاری  سخت  و 
ابتدایی دولت یازدهم اقداماتی در راستای راه  سال های 
اندازی کارگاه های فرش بافی انجام شد اما این حرکت نیز 
نتوانسته است مشکالت فرش بافان را رفع کند. کرمان درحالی با خشکسالی 
دست و پنجه نرم می کند و به دلیل کمبود آب صنعت هم هنوز رونق نگرفته 
است به نظر می رسد پتانسیل صنعت فرش تنها راه نجات اقتصاد استان کرمان 
سرپا  همچنان  خارجی  اقتصادی  فشار  گونه  هر  تکرار  صورت  در  که  است 
خواهد ماند. حاال فرش کرمان مانده است و همه نداشته هایش که روزگاری 
داشت و از دست رفت. تولید قالی کرمانی هنوز با کمبود مواجه است دلیل 
این امر هم کمبود نقدینگی توسط قالی بافان خرد و عدم سرمایه گذاران 

فعاالن عمده در تولید قالی است.

سرقت نقش قالی کرمان
تاجران فرش کرمانی است که حدود 70 سال سن  از جمله  احمد وزیری 

دارد، وی در خصوص نابسامانی بازار فرش در کرمان گفت: 

این روزها مارکتینگ برمبنای ظواهر و ویترین است و من این سوال را دارم 
ویترین فرش کرمان کجاست، کدام موزه ؟ کدام گالری؟ وی تصریح کرد: 
نقش های قالی کرمان یکی از منحصر به فرد ترین نقش های قالی است که 
برنامه  اما چون  منتقل شده  به نسل کنونی  از طراحان قدیمی  به سینه  سینه 
ای برای مدون و مستند کرمان این طرح ها نداشتیم حاال قالی بافان چینی، 
بافتند و به  نا مرغوب می  با استفاده از مواد اولیه  بنگالدشی این نقش ها را 
اعتبار قالی کرمانی وارد بازار می کنند و به جایگاه صنعت فرش کرمان ضربه 
می زنند. وی افزود: پشم قالی کرمان از کرک بز راینی و دام های عشایر 
دشت های کرمان تامین می شود و رنگ نیز از گیاهان دارویی که در دشت 
ها وجود دارد، اما حاال اگر سری به بازار خارجی بزنید فرش های نامرغوب 
را می بینید. وزیر ادامه داد: متاسفانه برخی از شرکتهای فرش ماشینی داخلی 
هم طرحهای قالی کرمانی را می زنند و هیچ حق کپی پرداخت نمی کنند و 
بازار را هم خراب می کنند. این فعال حوزه فرش افزود: فرش کرمانی گران 
و سنگین است به همین دلیل کم کم حتی از جهیزیه دختران کرمانی هم 
حذف شده و باید فکری به حال بازار دخلی فرش نیز کرد. وی بیان کرد: 
در عرصه خارجی باید اعتبار فرش را بازیابی کنیم و با برند سازی باید این 
کار انجام شود اما در حال حاضر هیچ برند ثابتی برای این فرش به جز طرح 

و نقش وجود ندارد.

نگران بابت کیفیت فرش
سلمان بقایی از جمله افرادی است که هنوز کارگاه قالی بافی خود را حفظ 
کرده است، وی می گوید: قالی بافی کار سنگینی است و برای بافت هر قالی 
باید ماهها وقت صرف کرد و البته قیمت، دار قالی و مواد اولیه هم زیاد است 
به همین دلیل دیگر قالی بافان در خانه هایشان این کار را انجام نمی دهند و 
برخی از کارگاه ها فعال شده اند. وی افزود: مشتری خارجی در بازار وجود 
دارد اما بنا به سلیقه و نیاز و همچنین طرح های خاص و کیفیت باال تقاضا را 
تنطیم کرده اند اما ما معضالتی مانند مشکالت ارز، بیمه قالی بافان، کپی قالی 
داریم.  مناسب  کار  و  ساز  عدم وجود  و  ماشینی  فرش  های  کارخانه  توسط 
بقایی ادامه داد: مسئوالن سال هاست می خواهند قالی بافان را بیمه کنند اما 
شرایط این بیمه سخت است و از سوی دیگر هنوز نتوانسته اند همه را تحت 
پوشش قرار دهند. وی افزود: مهمترین کاری که شده است بافت فرش زیر 
نظر سازمان های حمایتی برای عتبات عالیات است که ما نگران افت کیفیت 
فرش ها هستیم و باید این فرش ها با کیفیت مطلوب تولید شود. وی گفت: 
فرش باف را حمایت کنید، ساز و کار مناسب ایجاد کنید تا صنعت فرش فعال 
شود و مردم نیز در قالب مشاغل خانگی وارد این عرصه شوند اما وقتی هیچ 

راهکاری نیست وضعیت همین است.

راور، شهر جهانی
اخیرا جلسه ای بین مسئوالن رکمان و اتاق بازرگانی این استان برگزار شد 
و برای نخستین بار یکی از مطالبه های اصلی کرمانی ها برای چندمین بار 
مطرح شد. رییس کمیسیون قالی و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان کرمان 
فرش  جهانی  شهر  عنوان  به  راور  جهانی  ثبت  برای  گفت:  جلسه  این  در 
مکاتباتی انجام شده است. فخری اهلل توکلی ادامه داد: تولیدکنندگان فرش 
به دلیل مالیات زیادی که فرش دارد، آنها را در انبارهای خانه ها نگهداری 
می کنند بنابراین نمی توانیم، فرش کرمان را به شکل محسوس در بازار ببینیم 
که یکی از معضالت ما در این بخش است. وی از ثبت رسمی انجمن فرش 
استان کرمان خبر داد و بیان کرد: از ماه آینده فعالیت انجمن فرش استان 
کمیسیون  اقدامات  به  توکلی  اهلل  کنیم.  می  آغاز  رسمی  صورت  به  کرمان 
برگزاری  افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  بازرگانی  اتاق  دستی  صنایع  و  فرش 
جشنواره،  قرار دادن محصوالت صنایع دستی در فروشگاه اینترنتی و همایش 
برگزاری جلسه در محل  صنایع دستی، همکاری در چاپ دو جلد کتاب و 
فرمانداری ها از جمله اقدامات کمیسیون است. قالی بافان کرمانی امید دارند 
که روزی شعارهای ساماندهی فرش استان کرمان رنگ واقعیت به خود بگیرد 
و وقتی نام دار قالی می آید مردم یاد تولید این کاال بیفتند و نه دارهای قالی 

بر داری که در گوشه ای از خانه ها رها شده اند.
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دغدغه های طبیعت گردان در گرم ترین نقطه جهان؛

اثر جهانی زیر پای 
آفرودبازان و ماراتن

برگزاری تورهای آفرود در کنار مسابقات بین المللی ماراتن در کویر لوت، 
ثبت  و  بوده  کرمان  استان  در  دوستان  طبیعت  های  نگرانی  از  یکی  همیشه 
از  افزوده است. کویر لوت یکی  بر شدت این دغدغه ها  جهانی کویر لوت 
نخستین  عنوان  به  را  لوت  کویر  آنچه  است،  کرمان  استان  ثبت جهانی  آثار 
اثر ثبت جهانی از سایر آثار طبیعی ایران متفاوت کرده است گستردگی بسیار 
زیاد این عرصه و همچنین بکر بودن و فاقد هر گونه آلودگی ناشی از فعالیت 

های انسانی است.
طبیعت کویر لوت در واقع براثر فرسایش باد و آب شکل گرفته است و سازه 
هایی مانند کلوت ها، گلدان های طبیعی و بلندترین تپه های شنی جهان و 
رودخانه شور با اندکی دخالت انسانی و حتی یک جای پا و یا گذر خودروها 
تخریب می شوند. یکی از تفریحات مردم کرمان تجهیز خودروهای آفرود و 
حضور در کویر است و خیلی راحت با گذر از هر خیابان کرمان می توان 
خودروهای آفرود را مشاهده کرد. یکی از مهمترین وظایفی که بعد از ثبت 
از داشته های  قرار می گیرد حراست و حفاطت  نظر  لوت مد  جهانی کویر 
طبیعی و تاریخی این عرصه پهناور است. 70 درصد از جاذبه های کویر لوت 
در استان کرمان قرار دارد و از سوی دیگر بیشترین میزان جمعیت انسانی و 
به  هنوز  دهد.  می  روی  استان  این  در  نیز  لوت  کویر  گردشگری  فعالیتهای 
بر عرصه  افتخار خودروهای آفرود  با  قبل  تا همین چند سال  یاد داریم که 
های مختلف کویر حرکت می کردند و گاه حتی مدت ها گم می شدند و 
بخش های مختلف کویر را تخریب می کردند، حتی مسابقات عجیب و غریب 
انجام  به سادگی  تپه های کویر  ترین  بلند  حرکت خودروهای آفرود روی 
می شد. اما در کنار آفرودها و کمپ های شبانه غیر حرفه ای که برخی از 
گردشگران آماتور برگزار می کنند و فعالیت روز افزون تورهای گردشگری 
برگزاری  شاهد  شوند،  می  بیشتر  هم  روز  هر  که  المللی  بین  و  ملی  استانی، 

مسابقات ماراتن در اشکال مختلف هم هستیم.

رد پای 50 دونده در یک از بکرترین نقطه های جهان
این مسابقات با شرکت 50 دونده از کشورهای ایتالیا، سوئیس، آفریقای جنوبی، 
رومانی و آلمان و 20 دونده ایرانی از ابتدای هفته شروع شده است و باز هم 
رد پای ایتالیایی ها در این ماراتن هم دیده می شود و یک شرکت ایتالیایی 
در برگزاری این مسابقات نقش دارد. مسیر این ماراتن 250 کیلومتر است و از 
روستاهای شفیع آباد، روز شور، گندم بریان، داالن ده فرسخی و قلعه زاور می 
گذرد و مسابقات در عمق کویر ادامه می یابد و بعد از یک هفته تمام می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان در خصوص برگزاری این ماراتن می 
بیشتر به خصوص در سطح  گوید: برگزاری چنین مسابقاتی منجر به شناخت 

بین المللی از کویر لوت می شود.

کویر، زیبا و بی زباله 
محمود وفایی افزود: در این مسابقات ورزشکاران معتبر حضور دارند و بدون 
شک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و در رسانه های اروپایی که 
بیشترین اقبال را به کویر لوت دارند انعکاس پیدا می کند. تمام مراحل مسابقه 
تعریف شده و با نظارت کامل است و هیچ گونه آلودگی در کویر به جای نمی 
ماند. وی بیان کرد: تمام مراحل مسابقه تعریف شده و با نظارت کامل است و 
هیچ گونه آلودگی در کویر به جای نمی ماند. وی با اشاره به فرسایش مداوم 
بادی در کویر افزود: حتی جای پای ورزشکاران نیز در کویر به جای نمی 
ماند و تمام دقت خود را برای پاکسازی و جمع آوری زباله ها به کار می بریم. 
وی بیان کرد: در کویر که روزگاری ناشناخته بود حاال ورزشکاران کشورهای 
کند.  می  ایجاد  محلی  برای جوامع  فرصتی  این  و  یابند  می  مختلف حضور 
او  اظهار کرد: تعدادی از ورزشکارانی که برای شرکت در مسابقات ثبت نام 
کرده بودند متاسفانه به دلیل صادر نشدن ویزا نتوانستند در کویر حضور یابند، 
با این وجود در بین شرکت کنندگان 8 ورزشکار در طراز اول جهانی حضور 
دارند. وفایی افزود: کویر لوت چون ثبت جهانی است مورد نظارت جدی 
بازرسان یونسکو است و تمام جوانب در برنامه های مختلف ورزشی، فرهنگی 
و اجتماعی در نظر گرفته می شود. پائولو ونتورینی را هنوز مردم کرمان به 
را  زمین  نطقه  گرمترین  در  دوندگی  رکورد  ایتالیایی  دونده  این  دارند  یاد 
شکست و 11 ساعت و 57 دقیقه در دمای 52 درجه در کویر لوت دوید. وی 
در خصوص حضورش در کویر کرمان در زمان حضور در کویر لوت افزود: 
کرمان را به این دلیل انتخاب کردم چون مهمترین مقصد گردشگری کویر 
نوردان در جهان است. کویر بدیع، زیبا و کامال خاص است و در هیچ کجای 
بدون  و  بکر  که  دارد  اهمیت  و  مشاهده کرد  مناظری  توان چنین  نمی  دنیا 

آلودگی ناشی از دخالت های انسانی باقی بماند. 

وفایی با بیان این که قبل از ثبت جهانی لوت بیابان های ایران ناشناخته بود 
گفت: این کویر بدیع، زیبا و کامال خاص است و در هیچ کجای دنیا نمی توان 
چنین مناظری مشاهده کرد و اهمیت دارد که بکر و بدون آلودگی ناشی از 
دخالتهای انسانی باقی بماند. وی بیان کرد: رود شور، کلوت ها، تپه های شنی، 
همه در کنار هم در کویر همه چیز را متنوع کرده است و بدون شک یک 
رویا برای هر ورزشکار است که در این مناطق حضور یابد اما مسئوالن کرمان 
باید به گونه ای انجام شوند که باعث  باید مد نظر داشته باشند که مسابقات 

آلودگی کویر نشود.
اما  دارند  تاکید  کویر  آلودکی  عدم  بر  ورزشکاران  و  مسئوالن  چند  هر 
دردسر  تواند  می  کویر  در  ورزشکاران  نشده  مدیریت  ورود  شک  بدون 
که  است  افضلی  معین  لوت،  کویر  جهانی  ثبت  پایگاه  باشد.مسئول  ساز 
کرده  ریزی  برنامه  ای  گونه  به  ما  گوید:  می  وی  دارد،  را  کویر  دغدغه 
افضلی  معین  باشد.  شده  ریزی  برنامه  باید  لوت  در  حضورها  تمام  که  ایم 
به  کویر  تخریب  اجازه  و  کنیم  می  مدیریت  نیز  را  آفرودها  گوید:  می 
کویر  در  ماراتن  برگزاری  وی  دهیم.  نمی  را  آفرود  خودروهای  وسیله 
و می گوید: سرمایه  داند  لوت در سطح جهانی می  معرفی کویر  باعث  را 
کرده  آمادگی  اعالم  هم  شده  مدیریت  های  کمپ  ایجاد  برای  گذارانی 
منطقه  در  محلی  و  بومی  مصالح  از  استفاده  با  ساختها  زیر  امیدواریم  و  اند 
ایران  طبیعی  های  عرصه  ترین  ارزشمند  از  یکی  لوت  کویر  شود.  ایجاد 
و  مدون  برنامه  به  نیاز  جهانی  ثبت  اثر  این  معرفی  و  گردشگری  که  است 

تعریف شده و حمایت همه مسئوالن دارد.
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برگزاری دومین ابرماراتن
 کویر شهداد

ایران  ابریشم  راه  ابرماراتن  دومین 
با  لوت  بیابان  و  شهداد  منطقه  در 
داخلی  و  خارجی  دوندگان  شرکت 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شد.  آغاز 
صنایع دستی و گردشگری در حاشیه 
آغاز این مراسم گفت: دوندگان این 
رویداد ورزشی، مسیر 250کیلومتری 
روستای شفیع آباد، رود شور، گندم بریان،داالن ده فرسخی تا قلعه زوار را در 
مدت یک هفته طی خواهند کرد. محمود وفایی افزود: 30 دونده خارجی 
از کشورهای ایتالیا، سوئیس، آفریقای جنوبی، رومانی و آلمان و 20 دونده 

ایرانی در این رقابت سخت و دشوار حضور دارند.
تصریح  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرد: این رویداد مهم توسط آژانس لوت و یک شرکت ایتالیایی با همکاری 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان برگزار می شود.

با شرکت دوندگانی از پنج  ابرماراتن کویر لوت اردیبهشت سال 95  اولین 
قاره جهان به مسافت 250 کیلومتر در کویر لوت شهداد برگزار شد و محمد 

انصال دونده مراکشی مقام نخست را کسب کرد. 

وی با بیان این که برنامه ریزی های پیش بینی شده بسیار عالی و کم نظیر است، 
افزود: یکی از دوندگان معروف ایتالیایی با نام »پائلو« که سال گذشته در این دو 
مارتن شرکت کرده بود گفته است که اجرای چنین برنامه ای در داخل ایتالیا 
در این سطح ممکن نبود. وی عنوان کرد: همه عوامل امدادی، انتظامی، امنیتی، 
اجرایی، مردم، مسئوالن محلی و استانی در برگزاری هر چه بهت این دو مارتن 

همکاری کرده اند.
الزم به ذکر است که  بخشی از بیابان لوت در سال گذشته به عنوان اولین جاذبه 
طبیعی ایران به ثبت جهانی رسیدکه قسمت عمده آن در استان کرمان قرار دارد. 
بخش شهداد در 90 کیلومتری کرمان قرار دارد که دروازه ورود به بیابان لوت 
است و محوطه های باستانی، کلوت های شهداد و طبیعت بکر و پوشش منحصر 

بفرد گیاهی به عنوان یکی از جاذبه های منطقه به شمار می رود.

ورود ساالنه
 ۳۰۰ هزار گردشگر

 به بردسیر
فرماندار بردسیر با بیان این که این شهرستان به 
بهشت گردشگران تبدیل شده است گفت: حضور ساالنه 300 هزار گردشگر در 
الله زار، گلزار و بیدخوان بیانگر برخورداری این منطقه از مناظر بکر و چشم 
اندازهای طبیعی است. مجید نجف پور در نشست کمیسیون گردشگری استان 
کرمان در اتاق بازرگانی کرمان افزود: وجود پتانسیل های بالقوه کشاورزی، 
صنعت و معدن و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این منطقه می تواند 
این شهرستان را به قطب گردشگری کشور تبدیل کند. وی اظهار کرد: حدود 
سه هزار هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان بردسیر وجود دارد و 
بخش الله زار به عنوان دومین تولیدکننده گل در کشور هر سال در ماه های 
اردیبهشت و خرداد پذیرای گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور بخصوص 

استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس است.
نجف پور، برگزاری 11 دوره جشنواره گل محمدی را عامل مهمی در معرفی 
پتانسیل های شهرستان بردسیر و جذب توریسم دانست و افزود: یازدهمین دوره 
جشنواره گل محمدی این شهرستان متفاوت از سال های گذشته برگزار شد و 
استقبال از خانه های بوم گردی نقطه عطف این جشنواره بود. وی عنوان کرد: 
توسعه صنعت گردشگری با فراهم آوردن زیرساخت ها ممکن است و این مهم 

نیازمند توجه ویژه دولت به منظور اعطای تسهیالت به بخش خصوصی است. 
وی ادامه داد: مسیر و هدف گردشگری در شهرستان بردسیر باید تعریف و برنامه 
ریزی های الزم برای ورود تورهای گردشگری و استفاده از توان آژانس ها 
انجام شود. نجف پور، آمادگی فرمانداری بردسیر را به منظور همکاری با بخش 
خصوصی در زمینه گردشگری اعالم و خواستار تهیه بسته گردشگری ویژه این 
شهرستان توسط کمیسیون گردشگری استان کرمان و اعطای تسهیالت صندوق 
توسعه ملی برای تکمیل زیرساخت ها و امکانات رفاهی گردشگری توسط بخش 

خصوصی شد.

بالقوه  های  ظرفیت  به  توجه  نیز  کرمان  استان  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
شهرستان بردسیر در بخش عشایر را ضروری دانست و از برگزاری جشنواره های 
شهر زیبا و نمایشگاه های شهرستانی در استان کرمان خبر داد و گفت: وجود 
دشت های ریواس از دیگر پتانسیل های این شهرستان در راستای جذب توریسم 
است. سیاوشی اجرای طرح گردشگری سالمت در زمینه گل محمدی و گیاهان 

دارویی را در شهرستان بردسیر ضروری دانست.
از  تقدیر  و کشاورزی کشور ضمن  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  سابق  رئیس 
فرماندار بردسیر به دلیل برگزاری یازدهمین جشنواره گل محمدی و معرفی 
پتانسیل های بردسیر به تشریح صنعت گردشگری و جذب توریسم پرداخت و 
گفت: بعد از توافق هسته ای و اجرای برجام شرایط کشور به دلیل ورود سرمایه 
گزاران و گردشگران کامال متحول شده است و ما شاهد حضور فعاالن اقتصادی 
از اقصی نقاط جهان در کشور هستیم. مهندس محسن جالل پور افزود: نگاه هر 
فعال اقتصادی تنها نمی تواند به حوزه گردشگری معطوف شود و این مهم به 

طور قطع بخش های دیگر مثل صنعت و کشاورزی را نیز درگیر خواهد کرد.
جالل پور ضمن اعالم رتبه نخست استان کرمان در بخش خانه های بوم گردی 
با اشاره به محدودیت های آبی و کشاورزی و ناتوانی در رقابت با غول های 

صنعتی جهان خواستار توسعه استان کرمان از طریق صنعت گردشگری شد.
وی به نقش بی بدیل صنعت گردشگری در توسعه و اشتغال اشاره کرد و افزود: 
با فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات رفاهی می توان تحول عظیمی را در 

توسعه شهرهای کوچکی مانند بردسیر به وجود آورد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی کشور ضمن اشاره به قابلیت های فراوان شهرستان 
بردسیر در زمینه کشاورزی و تولید انواع محصوالت، رشد و توسعه صنایع فوالد 
این شهرستان را نقطه عطفی در راستای توسعه پایدار منطقه و استان دانست.  
مهندس جالل پور ضمن اشاره به سطح باالی زیرکشت گل محمدی شهرستان 
فراهم آوردن زیرساخت های رفاهی و جذب  بر  بردسیر و سایر محصوالت، 
فرآوری  تا  برداشت  از  گردشگران  ای  دوره  بازدیدهای  منظور  به  توریسم 
محصوالت استراتژیک این منطقه تاکید کرد.  وی بردسیر را تنها شهرستان با 
ویژگی آب و هوایی خاص و منحصر بفرد برای بازدید تورهای گردشگری 24 
و 48 ساعته دانست و اظهار کرد: این مهم با افزایش خانه های بوم گردی امکان 
پذیر است. وی در ادامه خواستار استفاده بهینه از فضاهای مجازی و گردشگری 

آنالین و گسترش این رویکرد در کشور شد.
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هر چند که تاکنون بم را منشاء تمدنی ۲۵۰۰ ساله 
بم  آتشی«  »تل  در  که  کشفیاتی  اما  دانستند  می 
این  تمدن  دهد  می  نشان  آمده  دست  به  اخیرا 
یکی  بم  دارد.  قدمت  سال  هزار   ۹ حداقل  شهر 
از کهنترین شهرهای ایران است، مردم این شهر 
زندگی  بم  قدیم  ارگ  در  قبل  سال   ۱۵۰ تا  که 
و  زندگی  شکل  تغییر  با  و  رفته  رفته  کردند  می 
در  سکونت  سمت  به  ارگ  این  در  فضا  کمبود 
اطراف این ارگ روی آوردند و شهر بم کنونی 
را در اطراف ارگ قدیم بم شکل دادند. تاکنون 
نیز  را  بم  بم تمدن  بنای ارگ  به قدمت  با توجه 
اما  دارای قدمتی معادل ۲۵۰۰ سال می دانستند 
مطالعاتی که در تل آتشی بم طی روزهای اخیر 
روی داده است داده های جدیدی را در مقابل 

چشم دانشمندان قرار داده است.

دوران پیش از سفال در بم
تل آتشی مکانی باستانی است که در ۳۰ کیلومتری 
شرق بم و در نزدیکی ارگ بم قرار گرفته است، 
منطقه  در  تاریخی  محوطه  این  دقیق  مکان 
از  منطقه  این  ثبت شده است مردم در  دارستان 
گذشته اشیای مختلف تاریخی را پیدا می کردند. 
تپه  این  در  کاووش  فصل  حاال  مدتها  از  پس 
تاریخی آغاز شده است و نتایج اولیه تاریخ منطقه 
تاریخ  اولیه  نتایج  با  مطابق  کند.  می  متحول  را 
است  سال   ۲۵۰۰ از  تر  قدیمی  بسیار  منطقه  این 
در این زمینه عمران گاراژیان باستانشاس و گروه 
همراهش کار کاووش را آغاز کرده اند و اسکلت 
یک انسان و سازه های معماری را در این محوطه 
کشف کرده اند. گاراژیان اظهارداشت:  بم یکی 
بین  باستانشناسان  توجه  مورد  باستانی  مناطق  از 
المللی است و مطالعه بر روی تمدنهای این منطقه 
می تواند بسیاری از رمز و رازهای تمدن شرق را 
رمز گشایی کند. وی تصریح کرد: تل آتشی در 
واقع به زبان مردم محلی همان تپه آتشی است و 
در واقع یکی از نخستین روستاهای اولیه بشر می 
داشته  رونق  زمانی  در  واقع  در  روستا  این  باشد 
که هنوز سفال وجود نداشته است به همین دلیل 
به دوران بی سفال شهرت دارد. این باستانشناس 
قابل  معماری  بقایای  ما  منطقه  این  در  افزود: 
بر روی  ایم که مطالعه  توجهی را کاووش کرده 
همکاری  خوشبختانه  و  دارد  ادامه  ها  داده  این 

خوبی در این خصوص انجام شده است. 
نیز  این روستا  معماری کهن  بیان کرد:  گاراژیان 
بوده  خشت  از  استفاده  برمبنای  بم  ارگ  مانند 
این  در  فردی  به  منحصر  های  خشت  و  است 

داریم  انتظار  و  است  یافت شده  تاکنون  محوطه 
کشف  را  تاملی  قابل  نتایج  ها  کاووش  ادامه  در 
کنیم. وی افزود: پیش بینی می کنیم کاووش ها 
تا اواسط مهرماه ادامه داشته باشد اما برای رسیدن 
های  الیه  حساسیت  به  توجه  با  جالب  نتایج  به 
مختلف این محوطه تاریخی به پنج سال زمان نیاز 
و ۲۰۰  تمدن ۷ هزار  این  داریم. حداقل قدمت 
سال است و پیش بینی می کنیم امکان کشف آثار 
۹ هزار ساله نیز در منطقه وجود دارد. این باستان 
شناس گفت: حداقل قدمت این تمدن ۷ هزار و 
۲۰۰ سال است و پیش بینی می کنیم امکان کشف 
دارد. وی  منطقه وجود  در  نیز  ساله  هزار   ۹ آثار 
گفت: با توجه به اینکه این منطقه مربوط به دوران 
قبل از سفال می باشد عمال در این محوطه هیچ 
گونه شی عتیقه قابل توجه پیدا نمی شود به همین 
دلیل از مردم می خواهیم به هیچ عنوان در این 
در  وی  ندهند.  انجام  مجاز  غیر  حفاری  منطقه 
ادامه افزود: این محوطه صرفا به دلیل داشته های 
معماری دارای ارزش است و در خصوص نحوه 
اختیار  در  توجهی  قابل  اطالعات  انسانها  زندگی 

دانش باستان شناسی قرار می دهد.

همکاری ایران و فرانسه
پژوهشگر مرکز مطالعات فرانسه، بنجامین موتن نیز 
در ادامه بیان کرد: مطالعه در این محوطه تاریخی 
در چارچوب طرحی مشترک بین ایران و فرانسه 
نحوه  در خصوص  به خصوص  و  شود  می  انجام 
اطالعات  سفال  از  قبل  دوران  در  انسان  زندگی 
دانمشندان  اختیار  در  تواند  می  را  توجهی  قابل 
تا کنون در  ها  بیان کرد: حفاری  قرار دهد.وی 
بستر بوده است و به زودی بخشی از فصل کاووش 
آزمون  افزود:  وی  شد.  خواهد  انجام  عمق  در 
اهمیت  از  منطقه  این  در  مغناطیسی  های  نقشه 
اطالعات  و  است  برخوردار  باالیی  تخصصی 
می  قرار  اختیاز  در  معماری  خصوص  در  جامعی 
بین معماری  نسبت  این که می توان  دهد ضمن 
و عناصر اطراف از جمله رودخانه ها و ارتفاعات 

اطراف را بررسی کرد. 
بنجامین موتن گفت: یکی از موارد بسیار جالب را 
کشف رد پای حیوان در اعماق دانست و همچنین 

است.  توجه  قابل  نیز  انسانی  تدفین  یک  کشف 
نزدیک  آینده  در  که  کرد   امیدواری  ابراز  وی 
بتوانند قدمت دقیق تمدن این منطقه را تخمین 
بزنند. وی بیان کرد: نتایج کاووش های فعلی در 
شهرستان بم می تواند به یک رفرنس قابل توجه 
تبدیل  سفال  از  پیش  دوران  خصوص  در  علمی 

شود.

کمبود اعتبارات ملی باستانشناسی
اسالمی  شورای  مجلس  در  بم  مردم  نماینده 
اظهارداشت: بم یکی از مراکز اصلی تاریخی در 
از گذشته  بیش  باید  کشور محسوب می شود که 
افزود:  نیکزادی  مهندس  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
توسعه  راستای  پتانسیل های شهرستان در  از  باید 
جمله  از  مختلف  های  عرصه  در  گردشگری 

گردشگری علمی استفاده کنیم.

تسریع در بازسازی ارگ بم 
اعتبار  کمبود  را  رو  پیش  مشکالت  از  یکی  وی 
دانست و افزود: باید با اختصاص اعتبار مورد نیاز 
بحث کاووش در محوطه های باستانی شهرستان و 
از جمله ارگ  بناهای شاخص  بازسازی  همچنین 

بم را فراهم کنیم. 
و  شد  بم  ارگ  بازسازی  در  تسریع  خواستار  وی 
های  زمینه  مهمترین  جمله  از  گردشگری  افزود: 
اقتصادی در شهرستان است که باید با ایجاد زیر 
ساخت ها و همچنین معرفی داشته های شهرستان 
وی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  مختلف  سطوح  در 
تحقیقات  طبق  گفت:  نیز  آتشی  تل  خصوص  در 
صورت گرفته قدمت تمدن بم بسیار بیشتر از آنچه 
که پیش از این تصور می شد است و این داشته ها 
نشان می دهد جای کار بسیاری در این زمینه در 

شهرستان وجود دارد. 
در  بم  آتشی  تل  محوطه  خصوص  در  مطالعات 
حالی ادامه دارد که در پس سیالب های ماه های 
گذشته شرق کرمان چندین محوطه باستانی دیگر 
به  اند که متاسفانه  بیرون آورده  نیز سر از خاک 
و  تحقیقاتی  کار  هیچ  هنوز  اعتبار  کمود  دلیل 
نگرفته  این تمدن ها صورت  بررسی  برای  علمی 

است.

تمدن »بم«
و ۹۰۰۰ سال قدمت
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مرمت یخدان خشتی شهر انار
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از عملیات 
با اشاره به این  مرمت یخدان خشتی شهرستان انار خبر داد. محمود وفایی 
که استان کرمان در پهنه وسیع خود دارای تعداد قابل توجهی یخدان است 
که تعدادی از آنها مورد مرمت قرار گرفته و با تغییر کاربری مناسب در حال 
معماری  آثار  این  حفظ  منظور  به  و  راستا  همین  در  گفت:  هستند،  استفاده 
در  مانده  یادگار  به  قاجار  دوره  از  که  انار  یخدان خشتی  مرمت  ارزشمند، 

دستور کار این اداره کل قرار گرفت. 
وی با بیان این که عملیات اجرایی این پروژه پس از تهیه طرح مرمت آغاز 
یخدان  مرمت،  از  فاز  این  داشت: طی  اظهار  است،  انجام  در حال  و  شده 
انار مخروط پاچال مرمت خواهد شد که شامل بازسازی دیوارها و  پله ای 
مخروط و اندود آن خواهد شد. وفایی با اشاره به اینکه یخچال یا یخدان 
یکی از ابتکارات معماری ایرانی است که عالوه بر جنبه های عملکردی در 
به  قابل توجه است، تصریح کرد: معماری یخچال ها  نیز  بحث زیبا شناسی 

گونه ای است که دقت، تکنیک و ابتکار معمار ایرانی همراه با ذوق هنری 
را در آن می توان دید. وی بیان داشت: یخچال ها عمدتا دارای سه عنصر 
مهم، دیوار سایه انداز، حوضچه های تهیه یخ، مخزن یا پاچال هستند. وفایی 
تصریح کرد: عالوه بر یخدان انار، کاروانسرای کشکوئیه شهرستان رفسنجان 
نیز از محل اعتبارات ملی توسط این اداره کل در دست مرمت و تعمیر است.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
مستند  آغاز  از  کرمان  استان  گردشگری  و 
سازی خانه شهر کرمان جهت ثبت در فهرست 

آثار ملی کشور خبر داد.
عالی  مقام  نظر  افزود: خوشبختانه  وفایی  محمود 
دولت در استان حفظ خانه شهر کرمان و تبدیل 
که  است  هنری  و  فرهنگی  مجموعه  یک  به  آن 
انتظار می رود با تکمیل فرایند مستندنگاری این 
بنا و اعالم نظر نهایی کارشناسان میراث فرهنگی 
این  در  و  باشیم  آن  ملی  ثبت  شاهد  کشور 
خصوص اقدامات مربوط به مستند سازی آن آغاز 

شده است. 
وی با اشاره به مذاکرات استاندار کرمان و معاون 
شهر  خانه  خصوص  در  کشور  فرهنگی  میراث 
گیری  تصمیم  گونه  هر  حاضر  حال  در  افزود: 
در خصوص خانه شهر و ورودی ساختمان جدید 
نهایی  نظر  اظهار  و  بررسی  به  منوط  استانداری 
مقرر  و  شده  کشور  فرهنگی  میراث  کارشناسان 
خانه  حفظ  ضمن  که  شود  ارائه  راهکاری  است 
استانداری  جدید  ساختمان  ورودی  مشکل  شهر 
نیز حل شود. وفایی با تاکید براینکه مردم کرمان 
کرد:  تصریح  دارند،  بسیار  شهر خاطرات  خانه  از 
بدون شک تمام تالش استاندار کرمان و همچنین 
و  کشور  و  استان  فرهنگی  میراث  کارشناسان 
دوستداران میراث فرهنگی بر حفظ و ماندگاری 
برخی  به  اشاره  با  وی  است.  کرمان  شهر  خانه 
اظهارنظرها در فضاهای مجازی که مقامات استان 
تصمیم به تخریب خانه شهر دارند بیان کرد: مساله 
از  کرمان  استانداری  جدید  ساختمان  ورودی 
مصوبات شورای شهر در دوره های گذشته است 
استاندار  پیگیری  و  مداخله  عدم  صورت  در  که 

امکان تخریب آن وجود داشت.
وفایی با بیان این که در گذشته ساختمان جدید 
استانداری کرمان با فرض نبود خانه شهر طراحی 
شده است، تصریح کرد: خوشبختانه نظر شخصی 
تبدیل ان  استاندار کرمان حفظ خانه شهر و 
است  هنری  و  فرهنگی  مجموعه  یک  به 

به  را  خصوص  این  در  نهایی  گیری  تصمیم  و 
کرده  محول  کشور  فرهنگی  میراث  کارشناسان 
دغدغه  به  ایشان  ویژه  عنایت  از  نشان  که  اند 
تصریح  وی  دارد.  استان  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
با تالش های بی وقفه  کرد: در چندسال گذشته 
درحوزه  نظیری  بی  اقدامات  کرمان  استاندار 
میراث فرهنگی از جمله مرمت باغ فتح آباد، بازار 
انجام  غیره  و  علی  آقا  خانه حاج  بزرگ کرمان، 

شده است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
بدون  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  گردشگری 
شک انجام هر یک از آنها باید در طول عمر یک 
دولت انجام می شد که با پیگیری های مقام عالی 

4سال  از  کمتر  زمان  مدت  در  استان  در  دولت 
این  آینده گزارش کامل  و در  اند  نشسته  ثمر  به 

اقدامات در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
خانه شهر کرمان در ششم مهر 50 برای برگزاری 
اجتماعات و مراسم شهر کرمان افتتاح شده است. 
بزرگ  ای  مجموعه  ساخت  و  طراحی  با  اکنون 
ساختمان  احداث  و  شورا  میدان  فعلی  محل  در 
استانداری جدید کرمان، تخریب بخشی از خانه 
شهر کرمان در دستور کار قرار گرفت که واکنش 
ها و اعتراضات رسانه ای و فضای مجازی را طی 
از  کرمان  استاندار  و  برانگیخت  اخیر  روزهای 

بررسی های کارشناسی برای حفظ و نگهداری 
بخش های با ارزش این بنا خبر داد.

آغاز مستند سازی ثبت ملی 

»خانه شهر«
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مرکز ایالت آرتا در غربت توجه؛

»شهداد«
پرچم دار 
تمدن بشری

کرمان  سرزمین  کهن  نمادهای  از  یکی  شهداد 
دارد،  مانده  مغفول  و  غنی  ای  گذشته  که  است 
عنوان  به  حاضر  حال  در  که  کهن  سرزمین  این 
پس  شود  می  شناخته  ایران  کویرنوردی  قطب 
مقصد  مهمترین  به  شهداد  کویر  جهانی  ثبت  از 
شده  تبدیل  کرمان  در  اروپایی  کویرنوردان 
تمدن  این  خصوص  در  که  آنچه  اما  است. 
پتانسیل های  قرار گرفته است  توجه  کمتر مورد 
سازمان  که  حالی  در  است،  منطقه  این  تاریخی 
های گردشگری در سراسر دنیا و حتی برخی از 
شهرهای کشور سعی می کنند از کمترین داشته 
اما  کنند  کسب  را  منفعت  بیشترین  تاریخی  های 
در شهداد این دفتر به گونه دیگری ورق خورده 

است.

بی توجهی به تاریخ شهداد
کمتر گردشگری وقتی پای در این شهر می گذارد 
از  یکی  مرکز  روزگاری  شهداد  که  دارد  اطالع 
این  است.  بوده  بشری  های  تمدن  ترین  بزرگ 
شهر که در 87 کیلومتری کرمان قرار گرفته است 
وجود  است،  بوده  آرتا  ایالت  مرکز  روزگاری 
معادن مختلف، بقایایی شهری بزرگ و آثاری از 
تمدن خبیص که در این منطقه یافت شده است 
است.  داشته  غنی  تمدنی  شهداد  دهد  می  نشان 
استعاره نام این شهر معنای هدیه ای از جانب شاه 
می داد اما به نظر می رسد این تمدن خود مرکز 
های  فصل  در  است.  بوده  بزرگی  فرمانروایی 
شده  انجام  منطقه  این  در  که  کاووش  مختلف 
ایران  پرچم  ترین  قدیمی  جمله  از  آثاری  است 
نام درفش شهداد  به  که  پرچم  این  است.  کشور 
داستان  تصاویری  به  منقش  است  شده  شناخته 
گونه است که هم اکنون در موزه ملی در تهران 
دار  پرچم  حالی  در  شهداد  شود.  می  نگهداری 
بزرگترین تمدن های بشری لقب گرفته  از  یکی 
است که از داشتن یک موزه کوچک نیز محروم 
بر  که  دارد  داستانی  زیبا  شهر  این  است،  مانده 
دنیا  فلزی  های  پرچم  ترین  کهن  از  یکی  روی 
در طول تاریخ فریاد زده است، فریادی که هنوز 
هم کسی آن را نمی شنود. هر چند سال هاست 

کاووش در شهداد متوقف شده است 

اما الزم است تا در بیان دستاوردهای های فصل 
های کاووش، فعالیت بیشتری صورت پذیرد.

داستان پرچم شهداد نقل نشده است
کاویانی  درفش  یاد  به  را  همه  که  شهداد  درفش 
می اندازد پرچمی است مربع شکل که هر ضلعش 
درفش  قصمت  باالترین  بر  و  است  سانتیمتر   23
عقابی قرار گرفته است. بر مرکز این درفش فردی 
قرار گرفته است که به نظر می آید فرمانروای این 
سرزمین است، انسانی که بر روی صندلی نشسته و 
در حال نظاره اطراف است مورد احترام مردم و 
تر  برجسته  بسیار  است،  گرفته  قرار  طبیعی  عناصر 
گزاران  خدمت  اطرافش  در  و  است  دیگران  از 
کوهان  گاوی  درفش  این  در  شوند.  می  دیده 
دار که نشانه تولید و برکت است، نخل به عنوان 
نماد کشاورزی و خورشید و شیر دیده می شود. 
متاسفانه هنوز هم پس از گذشت سالها روایت این 
و  شهداد  است. درفش  نشده  گشایی  رمز  داستان 
رازهایش مانند نخستین لوح های دست نویس بشر 
که چند کیلومتر آن سوتر در جنوب کرمان کشف 

شده است سال ها به حال خود رها شده است.
محمد اصالنی یکی از محقق تاریخ کرمان است 
می گوید: استان کرمان مملو از تمدن های کهن 
های  محوطه  وجود  نیز  گفته  این  سند  و  است 
تاریخی بی شمار در شهرهای مختلف استان است 
و  نام  بی  هم  بسیاری  و  اند  شده  ثبت  برخی  که 
اند. وی می گوید:  به حال خود رها شده  نشان 
را  کرمان  تاریخ  گریبان  اعتبار  کمبود  متاسفانه 
گرفته است، نماد این گفته تمدن خبیص و تمدن 
تمدن های  ترین  ارت است که هر دو جز غنی 
تاریخ بشر محسوب می شوند اما به درستی معرفی 
افزاید:  اند. وی می  نگرفته  قرار  مورد کنکاش  و 
اولیه و درحالی  بعد از کاووش های  تمدن ارت 
که نمادهاو المان های شگفت انگیزش دانشمندان 
جهان را شگفت زده کرده بود به ناگهان مسکوت 
ماند و مجدد در دل تاریخ پنهان شد، این که چرا 
تمدنی که مبدا نخستین خط بشری است چنین به 
وقتی  دارد،  رها می شود جای بحث  حال خود 
کشور  یک  در  تمدنی  و  تاریخی  شاخص  چنین 
کشوری  به  کشورها  سایر  نگاه  نوع  اصوال  باشد 
در  شود  می  متحول  دارد  ای  سابقه  چنین  که 
خبیص هم همین داستان روی داد. اصالنی ادامه 
سال  در  منطقه  این  در  ها  کاووش  نخستین  داد: 
1346 انجام شد و در نهایت در چاله تکاب اشیای 
تاریخی قابل توجهی کشف شد به گونه ای که به 
نظر می رسد شهداد حاال منبع قابل توجهی برای 
مطالعات تاریخی در خصوص هزاره سوم قبل از 

میالد محسوب می شود.

ارتباط بین تمدن های شرق بررسی نشده است
شهر  خبیص،  تمدن  بین  شک  بدون  افزود:  او 
بوده  برقرار  توجه  قابل  ارتباطی  ارت  و  سوخته 
با مطالعه و  باید  این تمدن ها  با  ارتباط  اما  است 
بررسی انجام شود. وی بیان کرد: شهر کوتوله ها 
در شهداد یکی از عجایب این شهر تاریخی است، 

که  اند  ساخته  را  تاریخی  شهر  این  ای  گونه  به 
متشکل از خانه ها و معابری است که برای انسان 
شهر  این  توان  می  است  کافی  متری  یک  های 
کوچک را به شهر کنونی ماخونیک در آن سوی 
همین کویر مرتبط دانست که در خراسان جنوبی 
وجود دارد اما هیچ مطالعه ای در این خصوص 

هم صورت نگرفته است.
تاریخ  و  تمدن  شهداد  تاریخی  شهر  در  که  این 
فدای طبیعت گردی در لوت شده است و حتی 
نمیداند  کسی  و  ندارد  وجود  هم  موزه  یک 
قدیمی ترین پرچم ایران متعلق به این شهر است. 
این  داد:  ادامه  کرمان  استان  تاریخ  محقق  این 
که در شهر تاریخی شهداد تمدن و تاریخ فدای 
یک  حتی  و  است  شده  لوت  در  گردی  طبیعت 
قدیمی  نمیداند  کسی  و  ندارد  وجود  هم  موزه 
که  است  شهر  این  به  متعلق  ایران  پرچم  ترین 

بسیار عجیب است.
مهندس محمود وفایی، مدیرکل میراث فرهنگی 
استان کرمان نیز اظهارداشت: شهداد مجموعه از 
داشته های تاریخی و طبیعت گردی است که همه 
این داشته هایش برای ما اهمیت دارد. وفایی در 
کنون  تا  عمال  ها گفت:  کاووش  توقف  خصوص 
احساس نیاز برای ادامه کاووش ها در این منطقه 
نشده شده و در صورتی که باستانشناسان به چنین 
نتیجه ای برسند بررسی های الزم صورت خواهد 
حاضر  حال  در  شهداد  داد:  ادامه  وی  گرفت. 
استان  در  توریست  جذب  مراکز  ترین  مهم  از 
یکی  نیز  لوت  بحث کویر  در  و  باشد  می  کرمان 
مطالعات  و  باستانشناسی  های  پروژه  مهمترین  از 

تاریخی است. 
این  در  رفاهی  مراکز  و  ها  اقامتگاه  برتوسعه  وی 
قابلیت  همه  از  ما  افزود:  و  کرد  تاکید  منطقه 
برای  نیز  منطقه  تاریخی  بناهای  و  تاریخی  های 
داریم  سعی  و  کنیم  می  استفاده  گردشگر  جذب 
گردشگران  به  طبیعت  کنار  در  را  شهداد  تمدن 
مملو  کرمان  استان  کرد:  بیان  وی  کنیم.  معرفی 
از محوطه های تاریخی متعدد است اما بنا به نیاز 
های محققان و امکانات مالی که وجود دارد فصل 
شود.  می  اجرا  و  تعریف  کاووش  مختلف  های 
وجود  با  افزود:  اعتبارات  کمبود  به  اشاره  با  وی 
محدودیت هایی که وجود دارد سعی می کنیم 
کنیم  پیگیری  را  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  کارهای 
گذشته  های  سال  در  شهداد  در  که  این  ضمن 
بیرق  و  شده  انجام  کاووش  مختلف  های  فصل 
کشف  های  کاووش  همین  در  نیز  شهداد  فلزی 

شده است.
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واگذاری اثار 
تاریخی به 

بخش خصوصی
میراث  مدیرکل 
استان  فرهنگی 
گفت:  کرمان 
ابنه  مرمت  و  بازسازی  راستای  در 
تاریخی بیش 18 اثر از اثار تاریخی 
خصوصی  بخش  به  کرمان  استان 
وفایی  محمود  است.  شده  واگذار 
در جلسه کارگروه گردشگری، ضمن 
گرامیداشت یاد شهدای هفته دولت 
شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: 
و  امید  و  تدبیر  دولت  های  سیاست 
های  مدل  ارائه  با  استاندار  عملکرد 
اقتصادی  های  برنامه  و  اقتصادی 
مقاومتی استان توانستیم در سه حوزه 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی  در دولت یازدهم به توفیقات 
بسیار خوبی دست بابیم. وی افزود: 
در  میراث  سازمان  های  موفقیت 
حوزه گردشگری در سطح ملی بین 
هم  و  بوده  نمونه  دیگر  های  استان 
موفقیت  گذشته  ادوار  با   قیاس  در 

های متمایزی داشته ایم.
مجموع  به  اشاره  با  وفایی 
جام  بر  برنامه  دولت،  رویکردهای 
سه  در  استاندار  های  سیاست  و 
حوزه میراث فرهنکگی، گردشگری 
در  تقریبا  ما  گفت:  دستی،  صنایع  و 
گذاری  اثر  مهم  های  شاخص  تمام 
های  موفقیت  شاهد  حوزه  سه  در 
ای  گونه  به  ایم  بوده  چشمگیری 
که بیش از 18 مورد ابنه تاریخی در 
بخش  به  مرمت  و  بازسازی  راستای 
چرخه  به  و  شد  واگذار  خصوصی 
بیان  با  وی  برگشت.  گردشگری 
یک  هر  مرمت  و  بهسازی  که  این 

از ابنیا و آثار تاریخی استان کرمان 
دوره  یک  به  معطوف  توانست  می 
بیان داشت: رویکرد  باشد،  و دولت 
استاندار در محور تاریخی استان از 
جمله  بازسازی و احیاء بازار کرمان، 
خانه  ارگ،  میدان  مشتاق،  میدان 
حاج آقا علی دررفسنجان، حمام باغ 
له له و... شاهد موفقیت های زیادی 
بوده ایم. مدیر کل میراث فرهنگی، 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اثر  سه   یازدهم  دولت  در  کرمان: 
تاریخی استان کرمان به ثبت جهانی 

رسید و در بخش گردشگری یکی از 
استان های بوده ایم که  بیش از سه 
هزار میلیارد تومان پروژه در بخش 

گردشگری هزینه کرده ایم. 
بزرگترین  از  یکی  به  تاکید  با  وی 
استان  در  گردشگری  های  پروژه 
کرمان، گفت: پارک ملی خبر یکی 
از پروژه های بزرگ گردشگری بود 
که به عنوان اولین تجربه ملی ایران 
سرمایه  و  زیست  محیط  همکاری  با 
صورت  خصوصی  بخش  گذاری 

گرفت.

توسعه گردشگری سالمت
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: باید 
استان کرمان توجه  به حوزه توریسم درمانی در 
در  خامکانی  امیری  حسین  دکتر  شود.  ای  ویژه 
و   رسانی  اطالع  نمایندگان  گردهمایی  دومین  
حضور  با  کشور  از  خارج  در  ایران  گردشگری 
این  به  اشاره  با  امورخارجه  پارلمانی وزیر  معاون 
که استان کرمان ظرفیت های گردشگری فراوانی 
در حوزه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد، 
اظهار داشت: باید به حوزه گردشگری درمانی در 

استان کرمان توجه ویژه ای شود.

پاک  صنعت  یک  گردشگری  صنعت  افزود:  وی 
و ارزان و مصرف آب در آن اندک است.  وی 
عنوان کرد: بخش گردشگری در ایران در راستای 
درآمدزایی  و  اشتغالزایی  ها،  ظرفیت  شناخت 
پیش  درآمدزا  و  زا  اشتغال  صنایع  سایر  با  همراه 
نرفته و سرمایه گذاری مادی و معنوی کمتری در 

این بخش صورت گرفته است. 
کوهبنان  و  زرند  های  شهرستان  مردم  نماینده 
مناطق  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در 
داشته  نقش  مقاومتی  اقتصاد  در  باید  گردشگری 
باشند و می توان آداب و رسوم و تمدن ایران را 
برجسته کرد.ورود هر گردشگر خارجی به کشور 
و  دارد  را  نفت  بشکه  فروش 30  معادل  درآمدی 

یک  میلیارد و 600 میلیون گردشگر در سال 2020 
در جهان خواهیم داشت.  

بتوانیم  اگر  کرد:  تصریح  امیری  حسین  دکتر 
یک درصد این گردشگران را جذب کنیم رونق 
برای  نفت  از  باالتر  حتی  خوبی  بسیار  اقتصادی 

کشور به وجود می آورد.

امنیت پایدار 
گردشگری

استاندار کرمان با اشاره به این که زمینه میزبانی از 
گردشگران خارجی در کرمان وجود دارد، گفت: 
دارد.  وجود  استان  این  سطح  در  پایدار  امنیت 
نمایندگان  گردهمایی  در  حسینی  رزم  علیرضا 
از  خارج  در  ایران  گردشگری  رسانی  اطالع 
کشور با حضور معاون پارلمانی وزیر امور خارجه 
اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  بازرگانی  اتاق  در 
استاندارد  امکانات  دنبال  به  همیشه  گردشگران 
محروم   در شهرستان  امروز  اظهار داشت:  نیستند، 
سویسی،  آلمانی،  گردشگر  نفر   323 گنج  قلعه 
این  کپری  هتل  در  هندی  و  هلندی  آمریکایی، 
اند.  داشته  اقامت  روز  سه  الی  دو  مدت  به  شهر 

که  گردشگرانی  کرد:  بیان  حسینی  رزم  مهندس 
امروز به آفریقا با آن همه محرومیت ها سفر می 
عنوان  وی  نیست.  امکانات  خاطر  به  فقط  کنند 
کرد: یکی از کارهای که دولت یازدهم انجام داد 
است  با کشورهای جهان  سازنده  تعامل  برقراری 
کرده  باز  خارجی  گردشگران  برای  را  فضا  که 
یازدهم  دولت  در  گفت:  کرمان  استاندار  است. 
افزایش  قبل  دولت  به  نسبت  برابر  پنج  از  بیش 
داشته  کرمان  استان  سطح  در  گردشگرخارجی 
ایم و این آمار روز به روز در حال افزایش است. 
وی بیان داشت: استان کرمان ظرفیت های فوق 
کرمان  در  دارد  گردشگری  زمینه  در  ای  العاده 
ملی  پارک  مانند  گردی  طبیعت  زیبایی  مناطق 
کلوت  آباد،  فتح  باغ  ماهان،  شاهزاده  باغ  خبر، 

های شهداد و غیره وجود دارد.
کرمان  که  این  به  اشاره  با  حسینی  رزم  مهندس 
آمادگی پذیرایی از گردشگران خارجی را دارد، 
شورای  تامین  اعضای  و  انتظامی  فرمانده  افزود: 

دارند  حضور  جلسه  این  در  کرمان  استان  تامین 
و می خواهند نشان دهند که امنیت پایداری در 
در  گفت:  وی  دارد.  وجود  کرمان  استان  سطح 
خارجی  گردشگر  اتوبوس  هر  در  کرمان  استان 
یک مامور امنیتی حضور دارد تا بتوانند به راحتی 
ادامه داد:  استاندار کرمان  از گیت ها رد شوند. 
آمادگی  کرمان  استان  سطح  های  دستگاه  همه 
دارند.  را  گردشگر  جذب  جهت  در  درصد   100
دارد  تاریخ  سال  هزار  شش  کرمان  گفت:  وی 
در  جدیدی  فصل  تواند  می  دوازدهم  دولت  و 

حوزه رونق گردشگری ایران رقم زند.
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گردهمایی 
نمایندگان 
گردشگری 

خارج از کشور

و  جهانگردی  کانون  عامل  مدیر 
اسالمی  جمهوری  رانی  اتومبیل 
گردهمایی  دومین  برگزاری  از 
نمایندگان اطالع رسانی گردشگری 
خارج از کشور در کرمان خبر داد. 
این  داشت:  اظهار  حاجی  مرتضی 
ارتقاء سطح دانش  با هدف  همایش 
رسانی  اطالع  نمایندگان  آگاهی  و 
فعاالن صنعت  و  از کشور  در خارج 
گردشگری در حوزه سرمایه گذاری 
و  تورگردانان  عملکرد  بهبود  نیز  و 

می  برگزار  صنعت  این  گردشگران 
ماموریت  از  یکی  افزود:  وی  شود. 
اتومبیل  و  جهانگردی  کانون  های 
سازمان  و  اسالمی  جمهوری  رانی 
میراث فرهنگی و گردشگری توسعه 
این  لذا  است،  کشور  گردشگری 
های  رسالت  با  همسو  کامال  برنامه 
در  کشور  گردشگری  میزان  ارتقاء 

نظر گرفته شده است. 
و  جهانگردی  کانون  عامل  مدیر 
اسالمی  جمهوری  رانی  اتومبیل 
در  تجارب  انتقال  اهمیت  به  سپس 

کشور  گردشگری  صنعت  ارتقاء 
اشاره کرد و گفت: قطعًا زمانی که 
نمایندگان خارج از کشور آموزش 
را  گردشگری  برای  تخصصی  های 
بیشتری  های  موفقیت  باشند،  دیده 
راستا  این  در  و  شود  می  حاصل 
کارگاه های آموزشی این همایش 
تا  و  شده  آغاز  ماه  شهریور   12 از 
داشت.  خواهد  ادامه  شهریور   14
 96 نامگذاری سال  به  اشاره  با  وی 
به سال تولید و اشتغال توسط مقام 
رییس  تاکیدات  و  رهبری  معظم 
اشتغال  ایجاد  راستای  در  جمهور 
مناسب در کشور گفت: همه  زایی 
ما باید در حد توان به ایفای نقش 
امروز  و  بپردازیم  زمینه  این  در 
کشور  گردشگری  های  ظرفیت 
ایجاد اشتغال مناسب است و  برای 
فعال  را  ها  ظرفیت  این  باید  تنها 

کنیم.

جهانگردی  کانون  آموزش  مسئول 
اسالمی  جمهوری  رانی  اتومبیل  و 
سطح  دانستن  قبول  قابل  با  هم 
آموزش  های  کارگاه  علمی 
سرمایه  داشت:  اظهار  گردشگری، 
گردشگری،  صنعت  در  گذاری 
حقوق گردشگری و مسائل تورهای 
ورودی، روادید و گذرنامه و قوانین 
جمله  از  گردشگری  مقررات  و 
عناوین کارگاه هایی هستند که در 
این همایش برگزار می شود. سمانه 
شمس افزود: در این کارگاه ها از 
اساتید تخصصی گردشگری استفاده 
گردهمایی  دومین  است.  شده 
نمایندگان اطالع رسانی گردشگری 
خارج از کشور با حضور علی اصغر 
و  جمهور  رئیس  معاون  مونسان، 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
از فردا  صنایع دستی و گردشگری 

در کرمان آغاز به کار می کند.

کرمان؛ 
میزبان نمایندگان 

اطالع رسانی 
گردشگری ایران

اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
میزبانی  از  کرمان  استان  بازرگانی 
اطالع  نمایندگان  از  استان  این 
داد  خبر  ایران  گردشگری  رسانی 
سال  شهریور   ۱۵ تا   ۱۲ گفت:   و 

جاری میزبان این نمایندگان هستیم. 
کارگروه  جلسه  در  سیاوشی  مهدی 
اظهار  کرمان،  استان  گردشگری 
یکی  گردشگری  موضوع  در  کرد: 
گردشگری  بخش  کمک  نکات  از 
در جهت اجرای برنامه های دولتی 
بوده است. وی افزود: مشکل استان 
عدم  گردشگری  بخش  در  کرمان 
گردشکری  های  جاذبه  از  شناخت 
استان  کرمان است و این در حالی 
گروه  میزبان  داریم  تالش  که  است 
و  شناخت  برای  استان  در  های 

معرفی استان به دنیا باشیم. 
راستای  در  داد:  ادامه  سیاوشی 
گردشگری  هاب  جاذبه  معرفث 
آژانس  از  گروه  دو  دنیا  به  استان 
به  را  بزرگ کشور  های گردشگری 
مدت سه روز به کرمان دعوت کرده 
ایم. وی با اشاره به این که از سفرای 
کشورهایی که در بخش گردشگری 
فعال هستند به استان کرمان دعوت 
به عمل آوردیم، گفت: فعالین بخش 

های  تشکل  قالب  در  خصوصی 
نخستین  و  شدند  فعال  ای  حرفه 
حوزه  در  اکوتوریسم  های  انجمن 
شد  ثبت  کرمان  استان  گردشگری 
نخستین  که  است  حالی  در  این  و 
کانون آفرود کشور در استان کرمان 
ثبت می شود. وی گفت: سه دوره 
مسیر  بخصوص  تاکسی  رانندگان 
فرودگاه تا مرکز شهر آموزش های 
گردشگری را فراخواندند و این در 
مدت  به  فردا   از  که   است  حالی 
آموزش  تاکسی  رانندگان  روز  دو 
خواهند  را  کرمان  در  گردشگری 
داشت. وی با بیان این که اقدامات 
زیادی از سوی کمیسیون گردشگری 
در حوزه گردشگری صورت گرفته 
دانشکده  اندازی  راه  افزود:  است، 
گردشگری، برگزاری جشنواره عکس 
دو  مسابقات  برگزاری  گردشگری، 
مسابقات  برگزاری  ماراتن در کویر، 
جلسات  برگزاری  و  پاراگرایدر 
اقدامات  از جمله  مسئوالن  با  متعدد 

این کمیسیون در حوزه گردشگری 
گردشگری  کمیسیون  رئیس  است. 
عنوان  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق 
گردشگری  بخش  اعتبارات  به  کرد: 
از صندوق اعتبارات کارآفرینی امید 
تومان  میلیون   ۱۰۰ کرمان  استا  در 
افزایش یافته است که خواهان این 
میلیون  به ۳۰۰  مبلغ  این  که  هستیم 
کمیسیون  یابد.رئیس  افزایش  تومان 
استان  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
زهرا  خانم  کرد:  تصریح  کرمان 
گردشگری  سفیر  عنوان  به  نعمتی 
جاذبه  معرفی  به  کرمان  استان  در 
های گردشگری این استان در قالب 
و  فرودگاه  در  هایی  کلیپ  پخش 
وی  پردازد.  می  ماهان  هواپیمایی 
سال  شهریور  ۱۲تا۱۵  شد:  یادآور 
اطالع  نمایندگان  میزبان  جاری  
کرمان  در  ایران  گردشگری  رسانی 
سرمایه  های  فرصت  از   تا  هستیم 
گردشگری  حوزه  در  گذاری 

استفاده کنیم.
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معاون وزیر امور خارجه:

انتقاد از قیمت باالی ماهان ایر در کرمان

قیمت ها را نصف کنید
 

دکتر حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس 
همه  گفت:  خارجه  امور  وزارت  ایرانیان  و 
درآمدهای ماهان ایر از کرمان است اما شاهدیم 
که قیمت بلیط تهران -کرمان دو برابر استان های 

دیگر است که باید نصف شود. 
گردهمایی  دومین  در  قشقاوی  حسن  دکتر 
در  ایران  گردشگری  رسانی  اطالع  نمایندگان 
خارج از کشور از سال 92 که به کرمان سفر کردم 
گردشگری  تقویت  در  مثبتی  بسیار  های  فعالیت 
با این وجود همه  اما  انجام شده است  در استان 
وی  است.  نشده  معرفی  کامال  استان  های  جاذبه 
به ظرفیت »شاه نعمت اهلل ولی« در ماهان اشاره 
کرد و گفت: شاه نعمت اهلل دوران صفوی تا آخر 
الزمان را پیش بینی کرده است. معاون کنسولی، 
خارجه  امور  وزارت  ایرانیان  و  مجلس  امور 
این  تنها  اگر  نمایندگان مجلس گفت:  به  خطاب 
همان  بودید  کرده  معرفی  جهان  به  را  ظرفیت 
اکنون  معرفی کرده،  را  افالطون  طور که جهان 
کرمان جای سوزن انداختن نبود و شاهد حضور 

گردشگران بی شماری در این استان بودیم.

هزینه باالی گردشگری در ایران

های  مکان  از  بسیاری  که  این  به  اشاره  با  وی 
است،  مانده  باقی  ناشناخته  کرمان  گردشگری 
قشقاوی  باالست.  ایران  گردشگری  هزینه  افزود: 
برابر  بیان این که ورود هر گردشگر ارزآوری  با 
افزود: در حوزه نفت  30 بشکه نفت را دانست و 
و  درآمدزایی  شاهد  بعد  و  شود  می  هزینه  ابتدا 
مجلس  امور  کنسولی،  معاون  هستیم.  سودآوری 
چنانچه  گفت:  خارجه  امور  وزرات  ایرانیان  و 
درآمدهای گردشگری برای همین حوزه استفاده 
شود بسیاری از مشکالت رفع می شود. وی خطاب 
به نمایندگان این پرسش را مطرح کرد که چرا در 
درآمدهای  درصد   20 اختصاص  ساله  پنج  برنامه 
گردشگری در به همین حوزه در نظر گرفته نشده 

است؟
ایر  ماهان  درآمدهای  همه  کرد:  عنوان  قشقاوی 
از کرمان است اما شاهدیم که قیمت بلیط تهران 
- کرمان دو برابر استان های دیگر است که باید 
قیمت ها نصف شود. وی گفت: در فرودگاه بین 
المللی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کرمان امکان 
صدور ویزا برای 108 کشور وجود دارد با توجه 

به این ظرفیت چرا هواپیمایی ماهان پروازهایی 
اندازی  راه  اروپایی  کشورهای  و  استابول  برای 
می  کمک  هم  خارجه  امور  وزارت  کند؟  نمی 
کند. وی با اشاره به این که مشکلی در خصوص 
ندارند چرا که صدور روادید  صدور ویزا وجود 
در برخی شهرهای استان کرمان انجام می شود، 
گفت: نگاه ما به گردشگری نگاه استراتژیک است. 
وزرات  ایرانیان  و  مجلس  امور  کنسولی،  معاون 
امور خارجه در ادامه گفت: در قرآن کریم مقوله 
شرعی  واجب  امر  گردشگری  و  رسانی  اطالع 

قطعی است. 
وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص( گفت: 
مستقیم  فایده  پنج  گردشگری  در  اساس  این  بر 
خاطر  انبساط  باعث  گردشگری  دارد؛  وجود 
داد:  ادامه  قشقاوی  شود.  می  گردشگر  نشاط  و 
اقتصاد باید بر پایه گردشگری باشد و گردشگری 
درآمد زاست؛ گردشگری دانش را بیشتر می کند 
و انسان از جهل به عمل می رسد.معاون کنسولی، 
امور مجلس و ایرانیان وزرات امور خارجه گفت: 
الشان  عظیم  پیامبر  فرمایش  اساس  بر  همچنین 
و  آداب  با  آشنایی  باعث  اسالم )ص( گردشگری 
می  بزرگان  با  اندیشی  و هم  ها  ملت  سنت های 
اقوام را شناخت.  به واسطه آن می توان  شود و 
وی با اشاره به اینکه در هیچ دینی به اندازه اسالم 
جزئیات گردشگری مطرح نشده است، ادامه داد: 
خالقیت،  گردشگری  که  فرمودند  )ع(  علی  امام 
اخالق، ادب و احترام به یک جامعه را در بر می 

گیرد.

هر توریست معادل
 ۳۰ بشکه نفت

کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
توریست  ورودی  آمار  افزایش  لزوم  به  اشاره  با 
به  توریست  نفر گفت: ورود هر  میلیون  به 20  ها 
کشور معادل 30 بشکه نفت ارزآوری دارد. محب 
اطالع  نمایندگان  جانبه  سه  نشست  در  خدایی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  و  کانون  رسانی، 
توریست  آمار  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی 
عنوان  نفر  میلیون  پنج  را  ایران  به  ورودی  های 
کرد و گفت: این آمار  در سال 1404 باید به 20 

میلیون توریست افزایش پیدا کند.
در  ها  توریست  حضور  که  این  به  اشاره  با  وی 
زیارتی،  سالمت،  مختلف  های  حوزه  در  کشور 
حال  در  افزود:  افتد،  می  اتفاق  غیره  و  تفریحی 
در کشور  موجود  از ظرفیت های  بسیاری  حاضر 
خدایی  دارند.  را  هتل  به  شدن  تبدیل  قابلیت 
بسیاری  گردی  بوم  بحث  در  امروز  داد:  ادامه 
گردی  طبیعت  صورت  به  که  هایی  توریست  از 
بوم  های  هتل  شوند  می  کشور  وارد  فرهنگی  یا 

 گردی را ترجیح می دهند.
کشور فرهنگی  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 

با اشاره به این که هنوز از ظرفیت هتل کاروان 
دلیل  گفت:  است،  نشده  استفاده  کشور  در  ها 
نداشته هایمان وجود بی برنامگی ساختاری است 
که ناشی از عدم اتصال شبکه سفر کشور به شبکه 
سفر دنیا می باشد و این گسیختگی باعث به وجود 
اظهار  خدایی  است.  شده  موجود  شرایط  آمدن 
کرد: هر توریستی که وارد کشور می شود هزار و 
200 دالر معادل صادرات 30 بشکه نفت ارزآوری 
دارد. وی ادامه داد: برای استخراج هر بشکه نفت 
10 دالر هزینه می شود پس باید 300 دالر سرمایه 
گذاری کنیم تا بتوانیم 500 دالر مازاد ارزآوری 
را حاصل کنیم که قرار است به صورت سوبسید، 
معافیت های مالیاتی یا پاداش ها به اشکال مختلف 
ایرالین ها، هتل ها و غیره داده شود.خدایی  به 
گفت: براساس مذاکراتی که با سازمان هواپیمایی 
با ایرالین های خارجی باید  کشوری انجام شده 

کو برندینگ )برندسازی مشترک( داشته باشیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با 
اشاره به اهمیت برندسازی مشترک تصریح کرد: 
ظرفیت اصلی حوزه صنعت گردشگری صادارت، 
اینکه  به  اشاره  با  است. وی  و محصول  برندینگ 
تبلیغات  باعث  تواند  می  مشترک  برندسازی 
ظرفیت های ایران می شود، گفت: همچنین می 
ظرفیت  ای  رایانه  های  بازی  از  استفاده  با  توان 
های کشور را معرفی کرد به گونه ای که می توان 

که  ببریم  جهتی  به  را  فضا  مختلف  های  برنامه  با 
لوکشین های کشور در آن بازی ها وجود داشته 
باشد. خدایی ادامه داد: می توان در این زمینه با 
قبیل  این  و  کرده  مشارکت  بزرگ  های  شرکت 

بازی ها را ترویج دهیم. 
زمینه  پس  که  هایی  سریال  با  ترکیه  گفت:  وی 
جذب  شرایط  دارد  گردشگری  های  ظرفیت 
فرصتی  هر  از  و  است  کرده  ایجاد  را  گردشگر 
کشورشان  مختلف  های  ظرفیت  معرفی  برای 
سازمان  گردشگری  معاون  کنند.  می  استفاده 
صنایع  های  جایزه  گفت:  کشور  فرهنگی  میراث 
دستی ایرانی از یا بسته سفر برای قرعه کشی باید 
پیام  از آن طریق  و  متمرکز وصل شود  به سایت 
های بعدی را پیش ببریم. وی گفت: اگر در ایران 
و  برده  باال  را  گردشگری  صنعت  افزوده  ارزش 
برگشت سرمایه این حوزه افزایش پیدا کند شاهد 

سرمایه گذاری خودجوش خواهیم بود.
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امالک جایگزین قالع دختر
 و اردشیر آماده واگذاری

گفت:  اردشیر  و  دختر  قالع  سازمان  مدیرعامل 
اردشیر  و  دختر  قالع  محدوده  جایگزین  امالک 
آماده واگذاری به مالکان است. مرتضی جعفری 
بزرگ  پروژه  اجرای  راستای  در  کرد:  اظهار 
اردشیر  و  دختر  قالع  مجموعه  گردشی  تفریحی 

تعدادی از امالک قرار گرفته در این طرح، تملک 
و به ازای آن به مالکان آنها زمین هایی در هفت 
پیگیری های  از  پس  گفت:  وی  شد.  واگذار  باغ 
های  زمین  اسناد  اکنون  هم  خوشبختانه  مکرر 
هفت باغ )نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ، 
است.  مالکان  به  واگذاری  آماده  راست(  سمت 
جعفری بیان کرد: زمین های این محدوده دارای 
226 قطعه مسکونی، تجاری، فضای سبز و آموزشی 
است که پس از اجرای عملیات های پیاده سازی، 
مالکان  به  قطعات  این  ریزی،  شن  و  حصارکشی 

دختر  قالع  سازمان  مدیرعامل  بود.  شده  واگذار 
و اردشیر از مالکان خواست که با مراجعه به این 

سازمان سند زمین خود را دریافت کنند.

بخش خصوصی؛
میدان دار احیای

 آثار تاریخی

استان  در  یازدهم  دولت  اجرایی  ارشد  مدیران 
در  خصوصی  بخش  آوردن  میدان  به  با  کرمان 
جهت مرمت و احیای آثار تاریخی استان کرمان 

تالش مضاعفی را از خود نشان داده اند .
در  خوبی  زیرساختی  و  جهشی  اقدامات  گرچه 
تاریخی  های  مکان  بازسازی  و  مرمت  راستای 
استان کرمان بخصوص شهر کرمان انجام گرفته که 
باغ فتح اباد در این شهر مصداق واقعی و نمایانگر 
این تالش نیکوست ولی با این حال، استان کهن 
کرمان، با وسعت 13 هزارهکتار و بیش از 3 میلیون 
نفر جمعیت، دارای خانه ها و ابنیه تاریخی فراوانی 
باغ  گنبدجبلیه،  اردشیر،  و  دختر  قلعه های  چون 
فتح آباد، مجموعه گنجعلی خان و بازار در کرمان، 
باغ شاهزاده درماهان  راین،  راین در شهر  ارگ 
برای  و خانه حاج آقاعلی در رفسنجان است که 

ماندگاری، نیاز به توجه هر چه بیشتر دارند.

بازسازی تاریخی و مهاجرت معکوس
فرهنگی  میراث  معاون  روحی،  حمید  گفته  به 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
بازسازی بافت  گردشگری استان کرمان مرمت و 
و بدنه های تاریخی شهر کرمان موجب مهاجرت 
کردن  پیدا  امالک،  ارزش  رفتن  باال  و  معکوس 
اجتماعی  بافت  در  آن  تأثیر  و  مناسب  کاربری 
تاریخی  بافت  پایگاه  داد:  ادامه  خواهد شد. وی 
با  گذشته  سال  در  بار  نخستین  برای  که  کرمان 
مستقل سرمایه گذاری بخش  اعتبارات  و  مدیریت 
در حوزه گردشگری  راه اندازی شده،  خصوصی 
امروز  به  تا  که  طوری  به   ، است  تأثیرگذاربوده 
حدود 60خانه توسط شهرداری کرمان استعالم و 
زیر نظر میراث فرهنگی کارهای طراحی، ساخت 

و انتخاب مصالح آنها انجام شده است. 
به  خصوصی  بخش  شدن  وارد  دالیل  از  وی 

طرح های مرمتی را گسترده بودن فعالیت های 

چون  مختلف  زمینه های  در  فرهنگی  میراث 
کارهای  و  تاریخی  بناهای  مرمت  حفاظت، 
پژوهشی و علمی دانست و افزود: میراث فرهنگی 
از خرداد ماه سال گذشته 40 طرح بخش خصوصی 
را که با اعتبارات خودشان فعالیت می کنند، در امر 
نظارت، مرمت و ارائه طرح مساعدت کرده است.

کاروانسرای  احیای  و  مرمت  به  اشاره  با  روحی 
با  کاروانسرا  این  گفت:  خان،  گنجعلی  تاریخی 
مشارکت بخش خصوصی و مبلغ یک میلیارد ریال 
در ماه های بهمن و اسفند سال گذشته ساماندهی 
شد که عالوه بر حفظ این بنای تاریخی، در حوزه 
ایجاد  دستی،  صنایع  نگهداری،  ترویج،  توسعه، 
به  گردشگران  ورود  در  درآمدزایی  و  اشتغال 
منطقه نیز مؤثر بوده است. وی اشتغال ایجاد شده 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  حوزه  در 
دستی را مقرون به صرفه دانست و یادآورشد: 10 
شهر  در  فرهنگی  میراث  امالک  از  تاریخی  خانه 
کرمان برای مرمت و بازسازی به بخش خصوصی 
واگذار شده که این بناها می توانند در قالب هتل، 
بهره وری  سال   20 باالی  رستوران،  یا  اقامتگاه 

داشته باشند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
تصریح  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
کرد: در طول دوران مسئولیت خود هیچ مسئولی 
به اندازه استاندار کنونی کرمان در حوزه میراث 

فرهنگی به ویژه در راستای مرمت، 
وباغ  بازار  از جمله  تاریخی  ابنیه  بازسازی  و  احیا 

رفسنجان  آقاعلی  حاج  خانه  و  کرمان  آباد  فتح 
نکرده  پیدا  ورود  شهر،  خانه  از  حفاظت  اخیراً  و 
پایگاه  با  اثر ثبت جهانی  به 5  اشاره  با  است. وی 
مستقل، پیش بینی اعتبارات برای امسال را با رشد 
40 درصدی عنوان کرد و گفت: اعتبارات استان 
میلیارد تومان بود  بر 12  بالغ  کرمان در سال 95 
که نسبت به سال های گذشته رشد خوبی داشته، 
اما این اعتبارات کافی نیست و الزم است طی یک 
روند چند ساله حجم اعتبارات میراث فرهنگی به 
تناسب جایگاهش باال برود. روحی با توجه به تعداد 
ابنیه تاریخی، وسعت و پراکندگی آثار و بررسی و 
شناسایی مداوم این آثار در حوزه باستان شناسی، 
اعتبارات،  کمبود  رفع  در  دولت  کمک  خواستار 
یک  قالب  در  افزود:  و  شد  امکانات  و  تجهیزات 
تفاهمنامه، کنگره تاریخ معماری و دانشکده میراث 
باهنر  دانشگاه های  مجموعه  مشارکت  با  فرهنگی 
و آزاد تعامل خود را برای انتقال تجربیات و باال 
فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  علمی  رشد  بردن 

آغاز کرده اند.
وی تأکید کرد: بدون شک واگذاری آثار تاریخی 
که  خصوصی  بخش  به  پهناور  استان  این  پرشمار 
700 اثر آن ثبت ملی شده، می تواند ضمن صیانت 
دیار کرمان در  ملی  به عنوان هویت  آثار  این  از 
و جذب گردشگر خارجی  اشتغال  ایجاد  راستای 
یابد و  به جایگاه واقعی خود دست  نیز  و داخلی 
به عنوان یک محور توسعه پایدار بتواند به آبادانی 

منطقه کمک شایانی کند.
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درب های باغ تاریخی بیرم آباد 
۴5۰ سال به روی مردم بسته است

به  شده  آغاز  کرمان  در  قبل  مدتی  از  که  آباد  بیرم  تاریخی  باغ  بازسازی   
کندی در حال انجام است و مردم شهر کرمان در انتظارند که درب های این 
بنا پس از 450 سال باز شود. کرمان یکی از شهرهای تاریخی کشور محسوب 
می شود که نامش با باغ شازده ماهان عجین شده است طی سال های اخیر 

با پیگیری های مستمر رسانه ای در نهایت کار بازسازی باغ فتح آباد که به 
مکانی برای تجمع معتادان تبدیل شده بود نیز انجام شد و این باغ هم اکنون به 
یکی از مهمترین مراکز جذب توریست در شهر تبدیل شده است. تجربه مرمت 
این باغ تاریخی و در نهایت توسعه صنعت گردشگری تجربه ای موفق در شهر 
کرمان بود و موجب شد، مسئوالن استان کرمان بازسازی سایر بناهای تاریخی 

مغفول مانده و فراموش شده را در دستور کار خود قرار دهند.
بیرم آباد کرمان جالب تر از همه آثار تاریخی در این شهر  باغ  اما حکایت 
است، این باغ بزرگ که 480 سال قدمت دارد در بخش شرقی کرمان و در 
دامنه کوه و در جوار تخت درگاه قلی بیگ قرار گرفته است. سال هاست که 
مردم کرمان از کنار این باغ تاریخی می گذرند و برج و باریش را می بینند 
اما تا کنون کمتر شهروند کرمانی موفق شده است داخل این باغ را مشاهده 
کند. با تالش های مدیرکل میراث فرهنگی کرمان در سال های گذشته، مرمت 
باغ در دستور کار قرار گرفت و این امید در دل دوستداران میراث فرهنگی 
به سه  تاریخی شهر کرمان  باغ های  تعداد  آباد  بیرم  با مرمت  ایجاد شد که 
بیرم آباد را  مورد می رسد و کرمانی ها در کنار باغ شازده و فتح آباد باغ 
قلعه  و  قلعه دختر  تاریخی  بنای  به سه  باغ  این  نزدیکی  هم خواهند داشت. 
با جنگلی که در  بیگ و مجاورتش  قلی  اردشیر، گنبد جبلیه و تخت درگاه 
دامنه کوه قرار گرفته است می تواند این باغ تاریخی را به یکی از قطب های 
گردشگری ایران تبدیل کند. لزوم تسریع در بازسازی باغ بیرم آباد و بازگشایی 
باغ با وجود تمام اما و اگرهایی که در خصوص مسائل فنی مرمت این باغ طی 
ماههای اخیر مطرح شده است اما هنوز هم مردم نتوانسته اند منظر این باغ 
را از نزدیک ببینند. انتظارها برای مرمت این باغ و وارد شدن آن به چرخه 
تبار، محقق کرمانی در  است. محمد حسنی  استان طوالنی شده  گردشگری 
خصوص این باغ می گوید: باغ در دامنه های کوه های مشرف بر شهر کرمان 
قرار گرفته است و جاده کمربندی کرمان از نزدیکی این بنا می گذرد این بنا 
با وجود حدود نیم قرن قدمت اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و 

سالها به صورت متروک رها شده و دربهای آن بسته است.

ارزش تاریخی باغ بیرم آباد بیش از باغ شاهزاده
وی با ابراز خرسندی از آغاز مرمت باغ بیرم آباد افزود: این باغ قدیمی ترین 

باغ تاریخی موجود در استان کرمان است و دارای ارزش 
معماری برجسته تر از باغ شازده ماهان است. حسنی تبار 
شده  مرمت  این  از  پیش  باغ  این  باروی  و  برج  افزود: 
بارو را می دیدند  است چون مدتها مردم همین برج و 
دیده  صدمه  بسیار  باغ  داخلی  بنای  شود  می  گفته  اما 
است. وی افزود: باغ صدها درخت کهنسال را در خود 
جای داده است و یکی از زیباترین باغ های ایرانی طبق 
پالنهای منتشر شده است. وی گفت: بنا در دوران صفوی 
و به دستور حاکم وقت بیرام بیگ افشار از طایفه قاسملو 
ساخته شده است که درنهایت در زمان عباس شاه سرکوب 
می شود و در سال های بعد وقف شد. وی وسعت باغ را 
5.4 هکتار اعالم کرد و افزود: امیدواریم با تسریع و دقت 
در بازسازی این باغ به زودی شاهد رونق بیش از پیش 
گردشگری در استان کرمان باشیم. باغ فتح آباد و بیرم آباد نمونه بی توجهی 
بار دیگر مورد توجه قرار  به آثار تاریخی شهر کرمان است که پس از قرنها 
گرفته است اما مردم از این بیم دارند که بازسازی بیرم آباد به دلیل مشکالت 
کمبود اعتبار با چالش مواجه و به سرنوشت پروژه های شهری راکد کرمان 

گرفتار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان  اظهارداشت: باغ بیرم آباد منسوب به 
بیرام بیگ است، کتیبه های زیبای صفوی تا چندی قبل در این باغ وجود 
داشته است باغ بیرم آباد 4.5 هکتار وسعت دارد و بر اساس وقفنامه موجود، 
در زمان قاجاریه توسط چهار تن از فرزندان قلی بیک به آستان قدس رضوی 
واگذار شده است. محمود وفایی افزود: کار بازسازی این باغ مطابق با تفاهم 
نامه ای که در این زمینه منعقد شده است توسط کارشناسان میراث فرهنگی 
استان کرمان و براساس پالن اصلی در حال انجام است. وی افزود: در مرمت 
این بنای تاریخی از مصالح بومی و اصیلی که در احداث باغ استفاده شده 
بهره برده می شود و کار مرمت بدون وقفه ادامه دارد و امیدواریم با اختصاص 
اعتبار الزم به زودی به پایان برسد. وی مرمت بناهای تاریخی در شهر کرمان 
را موجب رونق اقتصادی در کرمان دانست و افزود: خوشبختانه استفاده از 
پتانسیل های بومی به خصوص در زمینه توسعه صنعت گردشگری در کرمان در 
سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است و به زودی با مرمت باغ بیرم 

آباد درب های این باغ به روی گردشگران باز می شود. 
سرپرست سازمان موقوفات آستان قدرس در یزد و کرمان نیز در گفتگویی از 
اجرای طرح بازسازی باغ بیرم آباد در سه فاز مختلف خبر داده است و گفته 
بازسازی  است. وی  اجرای طرح مطلوب  و  بازسازی  اجرای  روند  است که 
عمارت شاه نشین را فاز نخست این طرح عنوان کرده که دارای دو طبقه مجزا 
است که شامل طاق ، قوس و سقف های بنا و بدنه سازی می شود. وی استحکام 
امیدواری کرده است  ابراز  اولویت دانسته و  بنا را در  سازی و مقاوم سازی 
مطابق برنامه زمان بندی شده کار بازسازی بنا در ماه های آینده به پایان برسد. 
بازسازی این بنا آبان ماه سال 94 آغاز شده است و با توجه به تسریع مرمت 
باغ شازده و باغ فتح آباد که هر دو وضعیتی بسیار بدتر از باغ بیرم آباد داشتند 
مردم انتظار دارند کار مرمت بنا هر چه زودتر به پایان برسد و بعد از قرن ها 

درب های این بنا به روی مردم باز شود.
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مروارید یخی در کاسه های بلور:

فالوده کرمانی
 یادگاری از یخدان های تاریخی

گزارش: اسما محمودی
عکس: حمید صادقی

 

روزگاری نه چندان دور اطراف یخدان های تاریخی کرمان مملو بود 
نوشیدن  به  را  رهگذران  تابستان  گرمای  در  که  چوبی  های  گاری  از 
این معجون خوشمزه کرمانی هنوز  فالوده کرمانی دعوت می کردند 
قهوه  قالی،   ، زیره  بر  عالوه  کرمان  هاست.  کرمانی  دسر  مهمترین  هم 
قوتو و پسته و پته های رنگارنگ که به نوعی به عنوان سوغات این شهر 
تاریخی محسوب می شود، کرمان در زمینه انواع خوراکی ها نیز بسیار 
غنی و از کلکسیونی کامل از صبحانه تا شام برخوردار است به گونه ای 
که هر فردی که وارد کرمان می شود می تواند در طول روز غذاها 
کامال کرمانی و خوشم طعمی میل کند که در هیچ شهر دیگر سرو نمی 
شوند. یکی از دسرهایی که در کرمان تهیه می شود و پس از گذشت 
قرن ها هنوز مشتری های زیادی را پای مغازه های کرمانی سرپا نگه 
می دارد فالوده کرمانی است. این دسر منحصر به فرد کامال متمایز از 
فالوده های دیگر شهرها است و طعم لذیذ آن هر فردی را به کوچه و 
باغهای قدیمی شهر کرمان می برد به خصوص که فروشندگان فالوده 

همچنان سعی می کنند در ارائه آن به مشتری به رسم و رسوم مردمان قدیم 
کرمان عمل کنند.

روزگار قدیم کرمان
روزگار قدیم زمانی که در کرمان یخچال برای تولید یخ نبود مردم کرمان با 
ابتکار عمل در معماری و تجاربی که داشتند آب قنات ها را به شهر منتقل می 

کردند و سازه های عظیمی به عنوان یخدان در شهر ساخته بودند، 

این  میان  بود در  ویژه  و ساختار  متر  ارتفاع چندین  با  که شامل دیوارهای 
دیوارهای نیز ساختمان هایی مخروطی شکل به صورت پله های ساخته بودند 
که همچنان تعداد قابل توجهی از آنها پا برجاست.کرمانی ها این سازه ها 
را به گونه ای می ساختند که در اوج گرمای تابستان درون ساختمان های 
مخروطی شکل به شدت سرد می شد. کارکنان این سازه ها در طول شب 
میلیمتر به میلیمتر بر روی زمین آب می ریختند و با سرمای ایجاد شده یخها 
را جمع آوری در یخدان نگهداری می کردند به این ترتیب مردم کرمان در 

تمام طول سال یخ مورد نیاز خود را تامین می کردند.

شهر هفت دروازه و مسافران خسته
در گذشته کرمان خندق و برج و بارویی داشت و برای ورود و 
خروج از شهر هفت دروازه در مناطق مختلف ساخته شده بود 
و در کنار این دروازه ها و همچنین در محله های پر جمعیت 
وجود  بود.  شده  احداث  ها  یخدان  عظیم  های  سازه  شهر 
فالوده  شد  می  موجب  زمستان  شدید  گرمای  و  ها  یخدان 
فروشان کرمانی گاری های چوبی خود را در کناره یخدانها 
کرمانی  کامال  معجونی  خرید  به  را  رهگذران  و  کنند  مستقر 
تشویق کنند و امروز نیز با گذشت سال ها هنوز فالوده کرمانی 
گالب،  مشک،  بید  طعم  با  که  است  ها  کرمانی  دسر  مهمترین 
کرمانی  لذیذ  خوراکی  این  شود.  می  عرضه  نعناع  و  نسترن 
و  آب  یخ،  مروارید،  همچون  شده  گلوله  های  نشاسته  شامل 
عصاره گیاهی مطابق با سلیقه مصرف کننده و شیره شکر است.

عصاره گیاهی بیشتر شامل نسترن، نعناع و گالب است و فالوده تنها در کاسه 
های بلورین سرو می شود تا در طول مصرف همچنان خنک باقی بماند. در 
حال حاضر این خوراکی خوشمزه کرمانی در فروشگاه های مختلف عرضه 
یا  کرمانی  فالوده  نام  به  نیز  کشور  دیگر  شهرهای  از  برخی  در  و  شود  می 
محله  در  همچنان  کرمانی  اصیل  فالوده  اما  است  دسترس  در  سنتی  فالوده 
های قدیمی شهر کرمان فروخته می شود و صدها نفر از این دسر استفاده 

می کنند. 

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
84



در این میان بسیاری از زنان هنرمند کرمانی فالوده را هنوز در 
خانه هایشان تهیه می کنند و اعضای خانواده به عنوان نوشیدنی 

دلپذیر از این معجون استفاده می کنند.

خواص فالوده کرمانی
کهنساالن کرمانی نیز استفاده از این خوراکی را برای جلوگیری 
از گرما زدگی توصیه می کنند و نشاسته آن را ماده ای مقوی 
بیشتری را  می دانند که می توان در طول روزهای گرم آب 
در بدن نگه دارد و نرم کننده گلو و  برطرف کننده دردهای 
گلو است. محمد کرمانی اصل یکی از تولید کنندگان قدیمی 
فالوده کرمانی است وی گفت: 50 سال است تابستان ها فالوده 
عرضه  را  غذایی  مواد  سایر  و  حلوا  ها  زمستان  در  فروشم  می 

می کنم. 

وی ادامه داد: اگر کرمان یک نوشیدنی اصیل و مختص به خود داشته باشد 
فالوده است و من مشتریانی دارم که در طول مدت 50 سال کارم تابستانها 

هر روز برای تهیه فالوده به مغازه ام مراجعه می کنند.

فالوده، دسر اصیل کرمان
وی گفت: با وجودی که این روزها انواع غذاها سفره ها را تزئین می کند 
اما در پذیرایی های خانواده های اصیل کرمانی فالوده جزئی جدا نشدنی 
است. کرمانی اصل  ادامه داد: مشتریهایی نیز از سایر استان ها دارم و هر وقت 
به کرمان می آیند سراغ فالوده کرمانی را می گیرند. وی گفت: ماده اصلی 
فالوده نشاسته، شیره ساخته شده از شکر، عرق گیاهی که توسط خودمان تهیه 
می شود و تکه های بزرگ یخ است. وی گفت: فالوده کرمانی بسیار محبوب 
است و ابتدا با استفاده از شکر شیره ای مخصوص و بسیار شیرین تهیه می شود 
و بعد مقداری نشاسته را در آب سرد حل می کنیم و بعد حرارت می دهیم تا 
غلظ شود بعد آن را از سینی که در کف آن سوراخهای هم اندازه تعبیه شده 
عبور می دهیم به طوری که در نهایت نشاسته ها از آن سوی سینی درون آب 

سرد می ریزد و به شکل گلوله های کوچک در می آیند. 

وی گفت: نشاسته را درون آب می ریزیم و و عصاره گیاهی شامل نسترن، 
نعناع، گالب و یا بیک مشک اضافه می کنیم و در نهایت شیره و یخ را اضافه 

می کنیم.

طرز تهیه
مواد الزم 

نشاسته: یک پیمانه
آب : پنج پیمانه

عرق نعنا یا گالب: یک پیمانه
شربت قوام آمده: یک پیمانه )شکر یک پیمانه ، آب: یک پیمانه(

در ابتدا باید نشاسته را آماده کنید ،نشاسته را در یک پیمانه آب سرد حل کنید 
خوب هم می زنید تا یک مایه یکدست داشته باشید و گلوله گلوله نباشد. حاال 
چهار پیمانه آب را روی اجاق بگذارید تا جوش بیاید .زمانی که آب جوش 
آمد نشاسته ای  را که در آب سرد حل کرده اید کم کم به آن اضافه کنید 
و مرتب هم بزنید تا زمانی کهنشاسته دیگر بوی خامی ندهد. حدود ده دقیقه 
باید مدام هم بزنید حرارت هم باید کم باشد.اگر حرارت زیاد باشد نشاسته 
زود سفت می شود و شکل و قیافه فالوده تان به هم می ریزد. در ظرفی 3 
ریز  های  سوراخ  با  صافی  یک  ظرف  وروی  کرده  آماده  یخ  و  آب  پیمانه 
گذاشته و مواد را درون صافی ریخته و با پشت قاشق هم بزنید تا مواد کامال 
شربت  باید  بگیرد. حاال  را  نشاسته خودش  تا  کنید  دقیقه صبر  پنج  شود.  رد 
فالوده را درست کنید در یک ظرف یک پیمانه شکر و یک پیمانه آب را حل 
کنید و بگذاریدروی حرارت کم قوام بیاید. بعد از این که نشاسته را از صافی 
رد کردید شربت و عرق نعنا یا گالب را اضافه کرده ومیل کنید. اگرفالوده 
کرمانی را با بستنی امتحان کنید هرگز طعم آن را فراموش نخواهید کرد. 
یا  آلبالو  با شربت  را  فالوده  توانید  با خود شماست می  و رنگ شربت  طعم 

آبلیمو سرو کنید.
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ترجمه کتب مرادی کرمانی 
به زبان چینی

مراسم رونمایی از آثار هوشنگ مرادی کرمانی 
پکن  کتاب  نمایشگاه  در  ایران  غرفه  محل  در 
نمایشگاه کتاب پکن  ایران در  برگزار شد. غرفه 
شاهد رونمایی از دو اثر هوشنگ مرادی کرمانی 
بود.  »خمره«  و  شیرین«  »مربای  عنوان های  با 
این مراسم با حضور ناشران آثار هوشنگ مرادی 
کرمانی برگزار شد. هوشنگ مرادی کرمانی در 
برای من  بزرگی  این مراسم گفت: »امروز روز 
که  می کنم  خوشبختی  احساس  وخیلی  است 
شده  چاپ  چینی  زبان  به  که  آثارم  از  جلد   ۲

از  داستانی  کتاب  قباًل  می شود.  رونمایی  است 
است  شده  چاپ  »شیر«  عنوان  با  چین  در  من 
کودکی  دوران  زندگی  به  داستان  این  در  که 
من اشاره شده است«. خالق قصه های مجید در 
ادامه گفت: »ماجرای این دو کتاب که اکنون 
به زبان چینی چاپ شده یکی در روستا و دیگری 
در شهر اتفاق افتاده است.« وی گفت: »خمره« 
ما  زندگی  محل  روستای  در  داستانی  ماجرای 
آب  کمبود  خصوص  در  آن  موضوع  که  است 
کتاب  این  است.  زندگی مان  محل  روستای  در 
شده  ترجمه  مختلف  کشورهای  در  زبان   ۲۰ به 
و جوایز بین المللی زیاری را به خود اختصاص 
مربای  کتاب  گفت:  ادامه  در  وی  است.  داده 
شیرین داستان ساده است که در آن روابط بین 

انسان های یک شهر را روایت می کند. این کتاب 
هم به زبان های مختلف ترجمه شده و بر اساس 

آن نیز یک فیلم ساخته شده است.
در این مراسم بخش هایی از این داستان ها برای 
حاضران خوانده شد و به زبان چینی ترجمه  شد 

که مورد استقبال گسترده واقع شد.
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اجرای ۳۰۰۰ پروژه 
گردشگری در کرمان

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
هزار  سه  اجرای  از  کرمان  استان  گردشگری 
استان  گردشگری  حوزه  در  زیرساختی  پروژه 
همایش  در  وفایی  محمود  داد.  خبر  کرمان 
با  کرمان  استان  گردشگری  های  فرصت  معرفی 

کرمان  استان  گردشگری  های  ظرفیت  به  اشاره 
گفت: با توجه به ظرفیت های فراوان این استان، 
وی  نامید.  کوچک  ایران  را  کرمان  توان  می 
منطقه  و  رود  هلیل  در  شناسی  باستان  اکتشافات 
کنار صندل را نشانگر این مطلب دانست که این 
منطقه خاستگاه تمدن شرق است و ادامه داد: در 
کرمان  استان  در  ملی  ثبت  اثر   700 حاضر  حال 
با اشاره به وجود هفت هزار  وجود دارد. وفایی 
در  گفت:  کرمان  در  میراثی  شده  شناخته  اثر 
صورت ثبت آثار میراثی کرمان تعداد آثار ثبت 
رسد.  می  اثر  هزار  دو  به حدود  استان  این  ملی 

همچنین  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
به حضور 70 هزار صنعتگر در استان کرمان اشاره 
کرد و افزود: سه هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه 
گذاری گردشگری در کرمان در حال اجراست.

تبدیل باغ بیرم آباد
 به اردوگاه فرهنگی

به  اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقام 
بازسازی باغ تاریخی بیرم آباد کرمان افزود: این 
فرهنگی  اردوگاه  به عنوان  بازسازی  از  پس  باغ 

دانش آموزی مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقام 
خدمت به اهل بیت )ع( و امام رضا )ع( معطوف به 
حرم آن ها نمی شود و تکریم زائر از مبدأ تا مقصد 

در دستور کار تولیت آستان قدس رضوی است.

هزار  گذشته300  سال  افزود:  بختیاری  مرتضی 
و  روز  سه  مدت  به  محروم  مناطق  از  اولی  زائر 
مقدس  مشهد  به  رضوی  قدس  آستان  هزینه ی  با 
مشرف شده اند. وی با اشاره به افتتاح دفتر جدید 
بیان  کرمان  در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی 
کرد: هدف از افتتاح دفاتر نمایندگی در استان ها 
خدمت به محرومان و مستضعفان در نقاط محروم 
نمایندگی  دفاتر  استان ها  تمام  در  و  است  کشور 

آستان ایجاد می شود.
گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقام 
فرصت ها  موقوفات،  درزمینه ی  کرمان  استان 
نیت  به  که  دارد  خوبی  بسیار  موقعیت های  و 
باغ  بازسازی  به  اشاره  با  وی  برمی گردد.  بانیان 
از  پس  باغ  این  افزود:  کرمان  بیرم آباد  تاریخی 
بازسازی به عنوان اردوگاه فرهنگی دانش آموزی 

مورداستفاده قرار خواهد گرفت. بختیاری گفت: 
حضرت  زائران  به  خدمات رسانی  راستای  در 
کشور  در  بین راهی  مجموعه ی   110 )ع(،  رضا 
پیش بینی شده که تعداد 20 مجموعه از این تعداد 

به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: حدود 27 هزار نفر در سراسر کشور در 
طرح خادم یاران ثبت نام کرده اند که پس از طی 

مراحل الزم مرحله خادم یاری می رسند.

مرمت عمارت 
شتر گلو

اداره  تاریخی  اماکن  احیای  و  اداره حفظ  مدیر 
کل میراث فرهنگی کرمان گفت: مقدمات مرمت 
اسناد  اصالح  با  ماهان  شترگلو  تاریخی  عمارت 
طی  و  شده  فراهم  تاریخی  بنای  این  به  مربوط 
گذاشته  مزایده  به  مرمت  برای  آینده  روزهای 
سرمایه گذارانی  های گذشته  سال  در  می شود. 
از خارج و داخل استان برای مرمت این بنا اعالم 
اسناد  در  نواقصی  دلیل  به  که  کردند  آمادگی 
مربوط به این عمارت منجر به عقد قرار داد نشده 
بودن  تخریب  معرض  در  به  اشاره  با  وی  است. 
حفاظتی  کارهای  یکسری  کرد:  تصریح  بنا  این 
این  برای  قبل  سال  سه  از  سازی  استحکام  و 

عمارت انجام شده است و هم 
مشکل  گلو  شتر  عمارت  اکنون 
اداره  مدیر  ندارد.  اضطراری 
تاریخی  اماکن  احیای  و  حفظ 
فرهنگی  میراث  کل  اداره 
کرمان افزود: مبلغ اعتبار برای 
هشت  حدود  بنا  این  بازسازی 
شده  برآورد  ریال  میلیارد 
است. وی اظهار کرد: سه خانه 
مالکیت  در  عمارت  این  مجاور 
است  کرمان  فرهنگی  میراث 

که در ادامه واگذاری این بنا به آن ملحق خواهد 
شد. عمارت شتر گلو مربوط به دوره قاجار و خانه 
خاندان رضوی نعمت اللهی است و در شهر ماهان 
شترگلو  ساختمان  ویژگی های  است.  شده  واقع 
این است که داخل این بنا یک فواره بزرگ قرار 
دارد که وقتی آب داخل آن جریان داشته باشد، 
صدای کاروان شتر به گوش می رسد.  این اثر در 
تاریخ 18 مهر 1356 با شماره 1565 به عنوان یکی 
استان  است.  رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از 

ثبت  اثر   700 جهانی،  ثبت  اثر  هفت  با  کرمان 
یکی  طبیعی  و  تاریخی  جاذبه  هزار  هفت  و  ملی 
کشور  داخلی  و  خارجی  گردشگران  مقاصد  از 
دولت  فعالیت  سال  چهار  رود.طی  می  شمار  به 
تدبیر و امید حدود 140 هزار گردشگر خارجی از 
جاذبه های استان کرمان بازدید کردند که رشد 

200 درصدی داشته است. 
ماهان در 35 کیلومتری مرکز استان قرار دارد که 
بناهای تاریخی همچون باغ شاهزاده،آرامگاه شاه 

نعمت اهلل ولی در این شهر قرار دارد.
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پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 

روضه رضوان





محمدرضا  میرزا  اهلل  آیت  محوریت  با  احمدی  خاندان  بزرگداشت  آیین 
آیین  این  در  شد.  برگزار  کرمان  بازرگانی  اتاق  محل  در  کرمانی  مجتهد 
ایت اهلل جعفری امام جمعه کرمان خاندان احمدی را از مهم ترین خانواده 
های کرمانی معرفی کرد وافزود : همه بزرگان این خاندان در نجف اشرف 
تحصیل کرده اند. به گفته امام جمعه کرمان در زمان میرزامجتهد کرمانی 
است. وی  بوده  بنام کشور  و  برجسته  های  از حوزه  اصفهان  علمیه  حوزه 
و سپس  است.  برده  بهره  اصفهانی  برجسته  علمای  ازمحضر  ۷سال  به مدت 
راهی نجف اشرف شده و ۷سال دیگر نیز از محضر علمای حوزه علمیه نجف 

حداکثر استفاده را به عمل آورده است. 
مهم  های  اقدام  از  یکی  که  این  به  اشاره  با  سپس  جعفری  اهلل  آیت 
عنوان  به  صالحی  اصغر  علی  شیخ  معرفی  کرمانی،  مجتهد  میرزامحمدرضا 
زحمت  ما  دین  آورشد:بزرگان  یاد   ، است  بوده  جامعه  یک  درجه  عالم 
کشیده و رنج برده اند تا کتاب تالیف کرده و در اختیار جامعه قرار داده 
اند وما باید در زمان حیات علما و بزرگان قدر آنها را بدانیم. به گفته وی 
کرمانی کوتاهی شده  مجتهد  محمدرضا  میرزا  مرحوم  در حق  به حال  تا 
است و برخی بزرگان در زمینه معرفی ایشان قصور داشته اند که امید می 
رود این آیین فتح بابی برای استمرار نکوداشت بزرگان دین، دانشمندان 

و علمای دیگر باشد. 
در ادامه مهندس علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان اظهارامیدواری کرد؛ 
سیدیحیی  آیت اهلل  دهه  چند  خدمات  از  باشکوه  بزرگداشتی  آینده  سال 
جعفری نماینده ولی فقیه در استان کرمان برگزار شود. وی افزود: آیت اهلل 
سدیحیی جعفری قبل و بعد از انقالب در استان کرمان محور وحدت بوده 
رزم حسینی  شود.  دانی  قدر  ویژه  صورت  به  ایشان  خدمات  از  باید  و  اند 
مقام  عالی  شخصیت  از  فن  اهل  و  مورخان  میرود  امید  گفت:  همچنین 
آیت اهلل میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی بگویند تاهمه کرمانیان با افتخارات 

خطه خودآشنا شوند.
به همین مناسبت حجت االسالم محمود آبادی رئیس مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی کرمان نیزگفت : آیت اهلل مجتهد کرمانی نخستین کرمانی است که به 
و محور  زمان خود داشت  علمای  از  اجتهاد  اجازه   ۱۰، عالم دینی  عنوان 
بسیاری از مسایل دینی بود. وی افزود : آیت اهلل مجتهد کرمانی عالوه براین 
که بر علوم دینی، فقاهت ،سیاست و مسایل اجتماعی مسلط بود از مبارز ان 
خستگی ناپذیر زمان قاجار به شمار می آمد و در زمان رضا خان پهلوی نیز 

در برابر ظلم و کشف حجاب جرقه آزادی و انقالب را زد. محمود آبادی 
گفت: در تشییع جنازه میرزا مجتهد کرمانی که۷۱ سال پیش چشم از جهان 
فرو بست ۳۰هزار نفر شرکت کردند که بی نظیر بود. رئیس سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی کرمان اظهار امید واری کرد که این گونه بزرگداشت ها هر 
ساله برگزار شود و همانطور که از چهره میراث فرهنگیمان غبار زدوده می 

شود، از چهره مشاهیر و علماهم باید غبارها زدوه شود . 
همچنین از لوح منقش به مهر اسم آیت اهلل میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی 
وکتاب »باران تباران«، رونمایی شد. این کتاب با موضوع بررسی زندگی، 
فعالیت ها و اسناد علمای خاندان احمدی کرمان و محوریت آیت اهلل حاج 
پژوهشگر  و  نویسنده  نیک پور  مجید  توسط  مجتهدکرمانی  محمدرضا  میرزا 

تألیف شده است. 
کرمان  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا  به  آیین  این  تندیس  است؛  گفتنی 
محمد  شیخ  االسالم  حجت  استاندار،  امنیتی  معاون  اسدی  ذکا  ،حمید 
عرب  مهدی  االسالم  حجت  کرمان،  استان  اوقاف  مدیرکل  زاده  قاسمی 
پور، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، حاج شیخ علی هاشمیان، جمشید روستا، 
رئیس  االسالم اهلل وردی  باهنر کرمان ،حجت  دانشگاه  تاریخ  رئیس بخش 
دانشگاه  تاریخ  استاد  نجمی  الدین  دکتر شمس  کرمان،  علمیه  های  حوزه 
باهنر، دکتر بابک آل طه، رئیس دانشگاه باهنر ،علی رمضانی، رئیس صداو 
سیما مرکز کرمان، سیدمحمدعلی گالب زاده رئیس مرکز کرمان شناسی، 
محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی، حسین زاده، مدیرکل 
و  کرمان  هنری  حوزه  ریاست  ملکی،  حسین  محمد  استان  های  کتابخانه 
همچنین به خاندان احمدی به حاج سیداحمد مرعشی، سیدحسین مرعشی، 
دکتر احمد ضیایی احمدی، مهندس محمد ابراهیم احمدی، بدر السادات 
مظفری،  مرتضی  ناجی، دکتر  احمدی، دکتر حمید  علیرضا  مرعشی، دکتر 
فرخی،  رشید  جلیل  موسوی،  اللهی  آیت  علی  سید  مرعشی،  عذرا  سیده 
مظفری  علی  نجفی،  شیخ  هوشیار،  عیسی  طه  آل  مسعود  طه،  آل  رفعت 
احمدی،  احمدرضا  دهقان،  محمد  دکتر  محمدنجفی،  قریشی،  ،عبدالکریم 
فرزانه احمدی ،حسین احمدی ،حمید رضا احمدی وعلی احمدی  دکتر 

اهدا شد.
به  مربوط  دیگر  سند  برگ  ها  ده  و  اجتهادی  احکام  گزارش  این  به  بنا 
عباس  مرحوم  فرزند  توسط  نیز  کرمانی  مجتهد  محمدرضا  میرزا  آیت اهلل 

مظفر کرمانی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق کشور اهدا شد.

آیین بزرگداشت خاندان احمدی 
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بازسازی واقعه روز غدیرخم در کرمان

 استقبال از امام جمعه جدید جیرفت
آیین استقبال از امام جمعه جدید جیرفت در محل میدان سپاه این شهر با حضور اقشار مختلف 
انقالبی شهرستان  ایثارگران، مسئوالن محلی و جوانان  معظم شهدا،  از جمله خانواده  مردم 
جیرفت انجام شد. امام جمعه جدید جیرفت در بدو ورود به این شهرستان با حضور در گلزار 
شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.  آیین تودیع و معارفه امام جمعه جیرفت در محل 
مصالی این شهر برگزار می شود و خطبه های نماز جمعه این هفته را حجت االسالم سعادت  فر 

امام جمعه جیرفت جدید قرائت می کند. 
حجت االسالم رضا سعادت  فر امام جمعه جدید جیرفت پیش از این امامت جمعه شهر بروجن 
از توابع استان چهارمحال و بختیاری را بر عهده داشته است و با حکمی که از سوی رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به مدت سه سال مسؤولیت امامت جمعه شهر جیرفت 
را عهده دار شد. حجت االسالم رضا کرمی پور امام جمعه سابق جیرفت به مدت سه سال در 

شهرستان جیرفت در این سمت فعالیت می کرد.

بازسازی این واقعه در شهر کرمان به همت ناحیه مقاومت 
بیش  حضور  با  و  کرمان  امیرالمومنین )ع(  حضرت  بسیج 

نزدیکی  در  کرمان  والیتمدار  مردم  از  نفر  هزار  ده  از 
کوه های قلعه دختر شهر کرمان انجام شد.
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ضرورت آموزش زبان انگلیسي
حجت االسالم دکتر محمدرضا زائری

در  انقالب  فرزانه  رهبر  پیش  چندي 
لزوم  بر  درستي  به  معلمان  دیدار 
هاي  زبان  آموزش  در  مراقبت 
فرمودند که  و  تأکید کرده  خارجي 
شود.   منحصر  انگلیسي  زبان  به  نباید 
به  انقالب  متأسفانه سخن دقیق رهبر 
درستي فهمیده نشد و گرچه معموال 
به عمق سخنان ایشان توجه نمي شود 
این بار حتی ظاهر و سطح سخن ایشان مورد غفلت و بدفهمي واقع گردید. 
تأکید ایشان مشخصا بر حساسیت زبان در انتقال فرهنگ و مفاهیم علمي بود و 
این که اگر مراقب نباشیم نظام سلطه ترجیح مي دهد ما همه چیز را فقط از 
مسیر زبان انگلیسي دریافت کنیم در حالي که زبان هاي دیگر نیز هر کدام مي 
توانند حامل بخشي از دانش بشري باشند و سزاوار است به آنها توجه شود.  این 
نگراني نسبت به زبان هاي خارجي و مراقبت از زبان بومي در مقابل تهدید 
زبان انگلیسي البته به طور طبیعي در همه جاي دنیا وجود دارد چنان که چند 
سال قبل در فرانسه جلوي ورود نرم افزارهاي انگلیسي مایکروسافت را گرفتند. 
اما آنچه مهم است شیوه برخورد و نوع سیاستگذاري براي تحقق اهداف است 
و جالب این جاست که رهبر انقالب در همان سخنراني بالفاصله تصریح کردند 

که نمي گویم از فردا برویم آموزش زبان انگلیسي را تعطیل کنیم،

 اما باید بدانیم که چه مي کنیم ! اهمیت آموزش و ترویج زبان هاي مختلف 
براي ارتباطات گسترده مردمي و تقویت دیپلماسي عمومي با مخاطبان متنوع 
و عدم انحصار در مخاطب آمریکایي و انگلیسي چیزي است که رهبر انقالب 
در نظر داشته اند و در نگاهي کالن براي تحقق زمینه هاي تمدن نوین اسالمي 

بدان اشاره کرده اند. 
موضوع این است که نظام آموزشي کشور براي این موضوع مهم تدبیر و برنامه 
ریزي الزم را داشته باشد و از این مسأله حساس غافل نشود و جریان آموزش 
به هر  نشوند زیرا  به حال خود رها  این زمینه  فعال در  زبان و مراکز متعدد 
حال امروز یادگیري زبان انگلیسي یک ضرورت اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار 
است.بر خالف سخن نسنجیده یکي از آقایان، انگلیسي، زبان جهل نیست بلکه به 
تصریح رهبر انقالب »زبان انگلیسي زبان انحصاري علم نیست« و براي آموزش 
زبان هاي دیگر نیز باید اقدام کرد. چاره مشکل تنها این است که آموزش زبان 
هاي دیگر نیز در کنار آموزش انگلیسي ترویج شود نه این که انگلیسي را حذف 
کنیم، زیرا در دنیاي امروز اگر کسي انگلیسي بلد نباشد خودش ضربه مي خورد 
و محروم مي ماند. چنان که رهبر انقالب فرمودند آموزش زبان انگلیسي نباید 
متوقف شود و از فراگیري آن گریزي نیست. باید واقعیت را پذیرفت و براي 
انگلیسي برنامه  توسعه و بهبود شیوه ها و مراکز آموزش مناسب و سالم زبان 
ریزي کرد.  بدین ترتیب تنها راه حل، اضافه شدن زبان هاي دیگر است و این 
چیزي نیست که غیر ممکن باشد و در این سال ها بارها ایده هایي براي تأسیس 
شبکه هاي تلویزیوني آموزش زبان هاي خارجي و مراکز تفریحي و شهربازي 
و غیره براي آموزش زبان مطرح شده است. با اصالح شیوه هاي آموزشي و 
برنامه ریزي دقیق اصال دور از ذهن نیست که دانش آموز در طول دوران 

تحصیل به راحتي سه زبان و بلکه بیشتر بیاموزد.

مقام واالی زن در اسالم

استاد  بهایی،  شیخ  احمد  اهلل  آیت 
حوزه  اصول  و  فقه  خارج  درس 
علمیه کرمان به مناسبت تقارن والدت 
ابیها،  ام  با سالروز والدت  امام راحل 
نکته  علیها  اهلل  زهراءسالم  حضرت 
امام)ره(  همسر  و  مادر  درباره  هایی 
امام)ره( بیان کرد. وی گفت: وقتی 

در دوران کودکی بودند، پدرشان توسط اراذل و اوباش آن زمان شهید می 
شود و مادر امام راحل برای انتقام از قاتل، آنقدر به تهران رفت و آمد می کند 
که در نهایت حکم اعدام قاتل صادر می شود و این پیگیری توسط مادر ایشان 

آن هم در شرایط نابسامان آن روز کشور بسیار حائز اهمیت است.
 آیت اهلل شیخ بهایی افزود: توجه امام به همسر خود برای ما بسیار درس آموز 
است؛ زیرا ایشان در نامه ای که از بیروت برای همسر خود نوشتند، روی اظهار 
محبت بسیار حساس بودند و تعابیر به قول امروزی عاشقانه به کار می بردند 
و امروز می بینیم بسیاری از زندگی ها به خاطر ندانستن همین نکات و نبود 
محبت و یا اظهار آن به طالق کشیده شده است. وی با بیان این که امام)ره(بر 
پیشتاز بودن بانوان تأکید داشتند؛ این پیشتازی را در جریان واقعه 17 دی سال 

56 و نیز 17 شهریور مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: 

بعد از انقالب نیز زنان در حمایت از جبهه ها هم در خط مقدم، هم پشت خط 
و هم پشتیبانی از رزمندگان و بعد از آن هم در حفظ و حمایت از خط امام 
و شهدا حضور داشتند. مفسر قرآن کریم ادامه داد: تعبیرهای امام)ره( درباره 
زن جهانی شده است؛ تعابیری چون »از دامن زن مرد به معراج می رود« و یا 

»فاطمه سالم اهلل علیها اگر مرد بود رسول اهلل بود«.
وی مرحومه دباغ را از زنانی دانست که گرچه تجلیل شایسته از ایشان در کشور 
نشد اما از شکنجه و زندان تا خدمت به امام و مسئولیت سپاه پاسداران و نماینده 
امام به همراه آیت اهلل جوادی آملی در ارسال نامه ایشان به گورباچف بود 
و این در صحنه ای که در باالترین سطح دیپلماسی کشور است حضور یک 
زن محجبه با چادر بسیار تأثیرگذار است و اینها از ابتکارات امام)ره(در توجه 

به زنان است.
آیت اهلل شیخ بهایی گفت: ما امروز به شدت نیاز داریم تا زنان شخصیت اسالمی 
و انسانی خود را بشناسند و به آن برگردند و این شخصیت در آرایش و دلبستگی 
به کشورهای غربی و برنامه های آنان نیست بلکه در حفظ عفت و حجاب است. 
وی تأکید کرد: زن باید به مسئولیت اصلی خود یعنی اداره زندگی و مدیریت 
توأم با محبت و عاطفه توجه کند که اگر زنها به فساد کشیده شوند کل جامعه به 
فساد کشیده می شود و اگر در جایگاه خود قرار گیرند، جامعه اصالح می شود. 
استاد خارج فقه و اصول اظهار داشت: باید پیام اسالم و حضرت زهراءسالم اهلل 
علیها و حضرت امام)ره( را در قالب های زیبا و جذاب و به روز و با هر وسیله 
ممکن به گوش مردم برسانیم و در این بلبشو فرهنگی که از اطراف و اکناف 
قلب مردم را می خواهد تسخیر کند و در این صحنه نابرابر فرهنگی با عمل و 

گفتار و قلم و هنر خود در این فضا از حقیقت اسالم دفاع کنیم.

پذیرش دانشجویان غیر ایرانی
در دانشگاه شهید باهنر

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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استعفای 
آیت اهلل جعفری

در حالی مسئله استعفای آیت اهلل جعفری، نماینده 
مهم  به  کرمان،  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی 
و  مردم  که  است  شده  تبدیل  روز  مسئله  ترین 
امام  انصراف  خواستار  استانی  و  ملی  مسئوالن 
سال   ۳۷ اند.  شده  تصمیم  این  از  کرمان  جمعه 
است که خطبه های وحدت بخش آیت اهلل سید 
یحیی جعفری در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه 
کرمان ایراد می شود. آیت اهلل جعفری در سال 
۱۳۵۹ با حکم امام خمینی )ره( به عنوان نماینده 
وی  شد.  منصوب  کرمان  جمعه  امام  و  فقیه  ولی 
کوهبنانی االصل است و مشی سیاسی اش اعتدالی 
بارز  های  ویژگی  که  است  بزرگوار  عالمی  و 
استان  مردمان  از  یک  هیچ  برای  اش  شخصیتی 

کرمان ناشناخته نیست. 

تالش برای انصراف نماینده ولی فقیه
 از استعفا

پیام  مهندس علیرضا رزم حسینی 
سوی  از  مختلفی  های  واکنش  اما  روزها  این  در 
مسئوالن دیده است که هر کدام به نوعی ناراحتی 
استاندار  اند.  کرده  ابراز  را  تصمیم  این  از  خود 
اهلل  آیت  تصمیم  این  به  واکنش  این  در  کرمان 
تالش  از  آن  در  که  کرد  صادر  پیامی  جعفری 
فرهیختگان استان و دلسوزان انقالب، رزمندگان، 
امام  کردن  منصرف  برای  غیره  و  شهدا  خانواده 
جمعه کرمان از استعفایش خبر داد.  در این پیام 
آمده است »محضر حضرت آیت اهلل جعفری را از 
روزهای سخت مبارزات انقالبی با رژیم ستم شاهی 
شهید  همراهی  و  حافظ  مسجد  ام.  کرده  درک 
پایگاه  آن  در  الهی  یوسف  حسین  شهید  بزرگوار 
که سر منشا مبارزات بر علیه رژیم ستم شاهی مردم 
کرمان بود، خاطرات  من از روزهای اول مبارزات 
را شکل می دهند. از آن روز تا اکنون کماکان به 
هوش و ذکاوت و روشن بینی حضرتش درود می 
بر  این سال ها  فرستم. آیت اهلل جعفری در همه 
مشی آزادگی اعتدال و مردمی بودن پای فشرده 
و محور وحدت همه گروه ها و اقشار قرار داشته 
محضرشان  از  بیشتر  البته  اخیر  های  سال  در  اند. 
را  عزیزشان  وجود  شخصه  به  و  ام  برده  فیض 

کارگشای مشکالت و حضورشان 
سیاسی  آرامش  و  وحدت  در  را 
اجتماعی استان بسیار راه گشا می 
دانم. در روزهای اخیر مکررا از 
از  که  کردم  درخواست  ایشان 
پاسخ  در  و  منصرف شوند  استعفا 
مشکالت  و  سن  کبر  موضوع  به 
کنند  می  اذعان  که  جسمی 
ایشان  حضور  کارکرد  مهمترین 
بین سالیق  در  ایجاد وحدت  را 
چه  گر  ام.  برده  نام  مختلف 
حضرت آیت اهلل جعفری استعفا 
کرده  ارسال  و  تنظیم  را  خود 

انقالب،  دلسوزان  و  استان  فرهیختگان  ولی  اند 
تا  برآنند  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  رزمندگان، 
ایشان را منصرف کنند. از خداوند متعال طول عمر 
بابرکت همه علمای اسالم به ویژه حضرت آیت اهلل 

جعفری را خواستارم«.

نامه حجتی کرمانی به رهبر معظم انقالب
حجت االسالم محمدجواد حجتی کرمانی هم در 
نامه ای به محضر مقام معظم رهبری با تقدیم نامه 
۳۰۰ نفر از چهره های شناخته شده در حمایت از 
آیت اهلل جعفری خواستار ابقای وی به عنوان امام 

جمعه کرمان شد.
متن کامل نامه حجتی کرمانی بدین شرح است:

نامه سیصد امضایی ضمیمه که از سوی ارادتمندان 
ارسال شده  به محضرتان  توسط حقیر  حضرتعالی 
است حاوی تقاضای جدی امضاکنندگان بر ادامه 
امام  حضرت  منصوب  جمعه  امام  جمعه  امامت 
و  االسالم  )ره( در کرمان حضرت حجت  خمینی 
دامت  یحیی جعفری  سید  آقای  المسلمین جناب 
واسطه  توسط  امضاکنندگان  باشد.  می  برکاته 
ارسال، از اینجانب خواستار شده اند که با تاکید بر 
خواسته همراه با مصلحت اهالی استان کرمان، به 
برکت سابقه نیم قرن ارادت و اخالص حقیر به آن 
سرور معظم، از حضورتان تقاضا کنم که به مضمون 
نامه عنایت مخصوص فرمایید. به خصوص که می 
دانم حضرت عالی عنایت ویژه ای نسبت به آقای 
السالم  و  ظلکم  دام  الیکم  واالمر  دارید.  جعفری 

علیکم و رحمه اهلل و برکاته«.

واکنش معاون اول رئیس جمهور
دامنه واکنش ها به معاون اول رئیس جمهور هم 
صفحه  در  امروز  جهانگیری  اسحاق  دکتر  رسید؛ 
اهلل  آیت  از  عکس  دو  انتشار  با  خود  اجتماعی 
»یار  گذاشت  اشتراک  به  را  مطلب  این  جعفری 

دیرین امام و انقالب و امام جمعه با سابقه  کرمان، 
و  خوشنام  آگاه،  ضمیر،  روشن  روحانیت  نماد 

معتدل است که خبر استعفایش نگرانم کرد«.

واکنش مشاور استاندار
حوزه  مدیرکل  و  استاندار  مشاور  فالح،  فرشید 
اینستاگرام خود  در صفحه  استانداری کرمان هم 
این  و  تصویر آیت اهلل جعفری  با  از حافظ  شعری 

مطلع منتشر کرده است :
»تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است 
دل سودا زده از غصه دونیم افتاده است«.

تشکیل کمپین های »نه«
اهلل  آیت  تصیمیم  این  از  اما  کرمان  استان  مردم 
های  کمپین  تشکیل  با  و  هستند  ناراحت  و  شوکه 
این  از  انصراف آیت اهلل جعفری  متعدد خواستار 
استانی  و  ملی  مسئوالن  از  مردم  اند.  تصمیم شده 

خواستار چاره اندیشی در این خصوص هستند. 

تمکین از امر رهبری
اهلل  آیت  فرزند  جعفری  سیدهادی  امروز  اما 
رفتن  به  »نه  تلگرامی  کمپین  در  پیامی  جعفری 
»با  کرد  منتشر  مضمون  این  با  جعفری«  اهلل  آیت 
و  کرمان  بزرگوار  و  شریف  مردم  خدمت  سالم 

دوستداران حضرت آیت اهلل جعفری؛ 
آمیز  پیام های محبت  بودم.  آقا  امروز در محضر 
شما بزرگواران را به محضر ایشان ابالغ کردم. آقا 
و  کرده  اعالم  را  بنده  تشکر  پیام  متقابال  فرمودند 
در شرایط فعلی حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه 
فصل  فرمودند  ضمنا  خواستارشدند.  را  تفرقه 
الخطاب مقام معظم رهبری می باشند. هرچه ایشان 
تصمیم گرفتند تمکین می کنیم. در پایان تاکید بر 
آرامش و حفظ وحدت نمودند.« این در حالیست 
که دعای مردمان این استان متنفی شدن موضوع 

استعفای سید و پدر معنوی دیار کریمان است.

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 

 international.relations@uk.ac.ir                                                          : .کرمان به رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید
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پرسه در حوزه آموزش و پژوهش کرمان

ستیغ رثیا



رتبه چهارم 
ایران 
در بالیای 
طبیعی

سخنگو و معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران 
کشور گفت: ایران از نظر وقوع بالیا و مخاطرات 

طبیعی در رتبه چهارم جهان قرار دارد. 
دکتر بهنام سعیدی در کارگاه تخصصی آموزشی 
پیشگیری و مدیریت حریق در سالن امام رضا)ع( 
شهرک نفت اهواز اظهار کرد: در کشوری زندگی 
می کنیم که در حوزه مخاطرات طبیعی جزو 10 
کشور با تعداد باالی بالیای طبیعی است. در واقع 
را  چهارم  رتبه  ایران  جهان،  اول  کشور   10 بین 
زلزله، طوفان، خشکسالی  افزود: سیل،  دارد. وی 
و ده ها مخاطره طبیعی دیگر را در کشور داریم. 
همچنین بیش از 90 درصد از پهنه سرزمینی ما در 

معرض خطر نسبی زلزله است.
کشور  بحران  مدیریت  سازمان  پیشگیری  معاون 

به  ما  طبیعی  سرمایه  متأسفانه  که  این  به  اشاره  با 
درصد   75 گفت:  شود،  می  نابود  افراد  دست 
و همچنین  سیل  معرض خطر  در  مراکز جمعیتی 
80 درصد مناطق خشک و گرم هستند.  وی با بیان 
این که بخشی از حوادث مثل سیل، آتش سوزی 
است،  پیشگیری  و  بینی  پیش  قابل  غبار  و  گرد  و 
غیرقابل  زلزله  مثل  حوادث  از  بخشی  داد:  ادامه 
پیش بینی است و تا امروز علم موفق به این کار 
از  برخی  اگر  بدانیم  باید  بنابراین  است؛  نشده 
یک  باید  کنیم  بینی  پیش  نتوانستیم  را  حوادث 
سری اقدامات را برای کاهش آثار سوء و مخرب 
آن به حداقل ممکن انجام دهیم. وی عنوان کرد: 
زلزله موج اول و دوم دارد که فاصله زمانی بین 
سه تا 30 ثانیه دارد. امروز برخی کشورها به ویژه 
ژاپن توانسته اند از همین چند ثانیه با یک سری 
از اقدامات آثار سوء و مخرب را به حداقل ممکن 

برساند.
ریشتر  هفت  باالی  زلزله  مواقع  برخی  ژاپن  در   
تعداد تلفات کمتر از تعداد انگشتان خواهد داشت 
و سیستم های پاسخ سریع را به نحو احسن برنامه 
پیشگیری  معاون  دارند.  اجرا  حال  در  و  ریزی 
به  کرد:  عنوان  کشور  بحران  مدیریت  سازمان 
به صورت  گاز  و  برق  سیستم  زلزله،  وقوع  محض 
و  متوقف  نیز  هواپیما  و  مترو  و  قطع  خودکار، 

بنابراین  شود؛  می  باز  خودکار  طور  به  آسانسور 
اگر زلزله ای رخ بدهد و نتوانیم یک برنامه ریزی 
خوب پیرامون سیستم گاز خوب داشته باشیم آن 
یا حتی  و  نفت  گاز،  انفجار  از  ناشی  تلفات  وقت 

برق بسیار باال باشد.
دکتر سعیدی افزود: در یک بامداد روز جمعه بم 
ثانیه  این چند  لرزید و حاصل  ثانیه  نیم  و  در 12 
لرزش جان باختن بیش از 27 هزار نفر بود. بیش 
از 20 هزار نفر در آن زمان مجروح، 9 هزار زن 
بی سرپرست، پنج هزار کودک اولیای خود را از 
معلول  و  ناتوان  نفر  هزار   6 از  بیش  داده،  دست 
شدند و 59 هزار واحد مسکونی و تجاری تخریب 
شد. وی اظهار کرد: باید آموزش تمامی انسان ها 
در دستور کار قرار گرفته و از سطح پایین شروع 
شود؛ اعتقاد داریم که هر عضو یک خانواده می 
مردم  به  است  کافی  باشد.  امدادگر  یک  تواند 
آموزش دهیم که در حوادث ابتدا جان خود را 
و  مرتع  ویژه  به  مختلف  مناطق  در  دهند.  نجات 
کوهستان باید نیروهای بومی را جذب کرد چون 
اقدامات الزم را گاها حتی سریعتر از ما می توانند 
انجام دهند. این کارگاه با هدف آموزش و اطالع 
سریع،  مقابله  و  اقدام  موقع،  به  پیشگیری  رسانی، 
همکاری در اطفاء و جبران آسیب ها و خسارت 

ها برگزار شد.

داده  هلدینگ  عامل  مدیر  خالقی،  فرامرز  دکتر 
ورزی سداد، نشان و جایزه پنجمین دوره جایزه 
کرد.    دریافت  را  نوآوری  و  فناوری  مدیریت 
مراسم پایانی تجلیل از برترین های پنجمین دوره 
مناسبت  به  نوآوری،  و  فناوری  مدیریت  جایزه 
گرامیداشت هفته دولت و با حضور دکتر منوچهر 
منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع هوایی و 

هوانوردی معاونت علمی و رئیس انجمن مدیریت 
فناوری، مدیران سازمان ها و شرکت های حوزه 
اصحاب  از  جمعی  و  خارجی  و  داخلی  فناوری 
دانشگاه  ابوریحان  های  همایش  مرکز  در  رسانه، 

شهید بهشتی برگزار شد.
الزم به ذکر است که شرکت خدمات نوین داده 
حوزه  در  خدمات  ارائه  هدف  با  سداد،  ورزی 
پرداخت الکترونیک در تیر ماه سال 1393 فعالیت 
ورزی  داده  شرکت  از  مستقل  شکل  به  را  خود 
سداد، بزرگترین شرکت صنعت فناوری اطالعات 
کشور متعلق به بانک ملی ایران، آغاز نمود. چشم 
ارائه  در  برتر  جایگاه  کسب  شرکت  این  انداز 
الکترونیک  پرداخت  حوزه  در  جدید  فناورهای 

در کشور است. 

این شرکت با ایجاد ساختاری مبتنی بر تکنولوژی 
و  مداری  مشتری  اصل  بر  تاکید  و  جدید  های 
مدیران  تخصص  و  دانش  تجربه،  از  برخورداری 
شرکت  سرمایه  بزرگترین  که  خود  کارکنان  و 
ارائه  در  توانمند  عنوان یک گروه  به  باشند،  می 
صورت  به  الکترونیک  پرداخت  حوزه  خدمات 

کامال تخصصی فعالیت خود را آغاز نموده است.

جایزه مدیریت فناوری 
برای دکتر خالقی

علیمرادی، رئیس دانشگاه 
آزاد رفسنجان شد

 نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  عنوان  به 

رفسنجان انتخاب شد.
مراسم  در  علیمرادی  اهلل  امان  االسالم  حجت 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  معارفه  و  تودیع 
)ص(  اسالم  پیامبر  مکتب  کرد:  اظهار  رفسنجان 
و  علمی  اخالقی،  نهضت  یک  اول  درجه  در 
فرهنگی بود و به گفتگو مباحث علمی و فرهنگی 
نیز یک  )ره(  امام خمینی  نهضت  و  می پرداختند 
نظام  افزود:  وی  بود.  علمی  و  اخالقی  نهضت 
جمهوری اسالمی ایران با عنایت خداوند متعال، 
امام  و  کرد  پیدا  درونی  انقالب  و  نفسانی  تحول 

و  شدند  فداکاری  آماده  دین  حاکمیت  برای 
علیمرادی  ساخت.  برقرار  را  نظام  این  خداوند 
بیان کرد: از آغاز نهضت، وجه اول همت بزرگان 
مجموعه  و  بود  اخالق  و  تعلم  تعلیم،  امر  نظام، 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز بر همین مبنا تاسیس شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری 
تصریح  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تاسیس  مورد  در 
کرد: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پیشنهاد تاسیس 
امام  و  بردند  )ره(  امام  خدمت  را  آزاد  داشگاه 
توصیه فرمودند که این دانشگاه در سراسر کشور 
به این که دانشگاه  با اشاره  توسعه پیدا کند. وی 
داشت:  بیان  است،  انقالب  میوه  اسالمی  آزاد 
هم  و  مادی  لحاظ  به  هم  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
نقاط  برازنده ترین  و  روشن ترین  جزو  معنوی 
دانشگاه  رئیس  است.  کشور  در  فرهنگی  و  علمی 
آزاد اسالمی واحد رفسنجان گفت: در سال هایی 

که عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رفسنجان بود، 
این دانشگاه را دانشگاهی منسجم، علمی و بدون 

حاشیه دیدم.
تمام  از  کرد:  تصریح  علیمرادی  االسالم  حجت 
با  پس  این  از  می خواهیم  همکاران  و  کارمندان 
کار خود  بیشتر  دقت  و  شتاب  استواری،  صالبت، 
را ادامه دهد و یک مجموعه نمونه و الگو هم به 
دانشگاه  برای  دینی  لحاظ  از  هم  و  علمی  لحاظ 

های دیگر باشند.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
96



میزانآمادگیمردمبرایمقابلهبابحرانها؛

فقط10درصد

کشور در مختلف بحرانهای با مقابله برای آمادگی درصد 10 از بیشتر
این از مسئوالن و مردم استقبال و آموزشی دورههای برگزاری وجود با
دورهها،وجودندارد.مهندساسماعیلنجار،رئیسسازمانمدیریتبحران
مدیریت هماهنگی شورای اعضای تمرینی و آموزشی »کارگاه در کشور
بحراناستانقم«درتاالرشهیدبهشتیدانشگاهقم،بااعالماینخبروبااشاره
افزود:درحالیکهدرسالهایگذشتهشاهد ایران، بودن بهحادثهخیز
توفانهایسهمگین،صاعقه،خشکسالی، مهیب،سیلهایمخرب، زلزلههای
برفوبهمن،گردوغباروفرونشستزمیندرکشوربودیم،هنوزهمعدهای
آمادگی اینکه بیان با ندارند.وی باور را ناگهانیحوادثطبیعی وقوع
شرطمقابلهبابحرانهاست،اضافهکرد:زمانیمیتوانیمدرمقابلبحرانهای
غیرمترقبهآمادگیالزمراداشتهباشیمکهباورکنیم»حادثهخبرنمیدهد«
وبرنامهریزیوابزارالزمراداشتهباشیم.اوبراستفادهازظرفیتقشرهای
مردم مشارکت اشارهکردوگفت: ازخسارتحوادث پیشگیری مختلفدر
ارائهآموزشهایمناسبومفیدمنجربهکاهش درپیشگیریازحوادثو

مهندس میشود. مختلف بحرانهای بروز زمان در مشکالت از بسیاری
اجرایی دستگاههای ولی است، محدود کشور امکانات کرد: نجاراضافه
از ناشی احتمالی خسارتهای کاهش برای را خود تالش تمام ذیربط
حوادثوبالیایطبیعیبهکاربستهاند.ویادامهداد:بهطورمثالبراساس
استانداردبایددرهر۵0کیلومتریکلرزهنگارمستقرشود،ولیدرهر۵00
کیلومترهمدرکشوریکلرزهنگارنداریم.معاونوزیرکشوربااشارهبهاین
کهامروزبسیاریازکشورهابابهکارگیریعلم،خردواندیشه،خودرامقابل
حوادثایمنکردهاند،تاکیدکرد:حوادثرخدادهدرسالهایگذشته
دوچندان درحوادث را فرماندهی ووحدت آمادگی ارتقایسطح لزوم

میکندتادرستومناسببرنامهریزیکنیم.
مهندسنجاربهاستفادهازظرفیترسانههاتاکیدواشارهکرد:درحادثههای
مختلفرسانههافقطازتعدادکشتههاوخسارتواردشدهسوالمیپرسند

و مواقعی مردمدرچنین موردوظیفه ودر
وی نمیپرسند. سوالی دیگر موارد بسیاری
رسالت خوبی به رسانهها اگر کرد: تاکید
و دهند انجام بحران مواقع در را خود
با مسئوالن کنند، رسانی اطالع درستی به

آرامشتصمیممیگیرندومردمنیزآستانهتحملخودراافزایشمیدهند.
اوادامهداد:آموزشهایالزمبرایمدیریتدربحرانبایدبرایاصحاب
رسانهارائهشودتابااطالعرسانیبهشیوههایمناسبآرامشجامعهرادر
مواقعبحرانیحفظکنند.مهندسنجارگفت:درروزهایگذشتهسیلهای
مخربیدراستانهایشمالیکشوربهویژهخراسانشمالیشاهدبودیمکه
جان1۲تنراگرفتوشمارینیزمفقودشدهاند.ویاضافهکرد:باوجود
اینکهازسهشنبههفتهگذشتهاطالعیههاواخطاریههایجدیبرایوقوع
ملی و استانی محلی، مختلف بهروشهای شمالی استانخراسان در سیل
دادهشدهبود،ولیعدهایبیتوجهبهاینهشدارها،راهیمناطقپرخطر
شدند.بهگفتهاو1۴۷هزارکیلومتررودخانهدرکشوروجودداردکه1۲

هزارکیلومترآنمسیرهایپرخطراست.

رئیسسازمانمدیریتبحرانکشوربهخطرفرونشستزمیندرتهراننیز
از رویه بی برداشت و خشکسالی اقلیم، تغییر علت به کرد: اضافه و اشاره
آبهایزیرزمینیهرسال۴۷سانتیمترفرونشستزمیندرمناطقمختلف
تهرانبهویژهجنوبغربرخمیدهد.ویادامهداد:باتوجهبهاینکه
این اگر دارد، وجود تهران در مترو جمله از بسیاری زیرزمینی تاسیسات
اضافهکرد: نجار مهندس میشویم. روبرو تلخی باحادثه یابد، ادامه روند
خسارتهایجانیکهدرحوادثپالسکو،برخورد۲قطاردرمحدودهاستان
سمنان،ریزشمعدنزمستانیورتوآتشسوزیکالسدرسمدرسهشین
نگذراندندورههای و نداشتن بهدلیلآگاهی ایجادشد، بم زلزله و آباد
قابل وآگاهی تدبیر با اینحادثههاکه بود.ویگفت:خسارت آموزشی
پیشگیریاست،کشورومسئوالنراتامدتهادرگیرکردهبود.نجاربابیان
اینکهبهطورمتوسطساالنه1۶0هزارآتشسوزیدرکشوررخمیدهد،
بهحادثهآتشسوزیمدرسهشینآباداشارهکردوگفت:اگرمعلمدلسوز
مدرسهشینآبادآموزشهایالزمرادریافتکردهبود،هنگامآتشسوزی
وارد آنها جان به خسارتی و میکرد خارج کالس از را آموزان دانش
نمیشد.ویگفت:باگذشت۵سالازاینحادثهدلخراشوپرداخت1۶0
میلیاردریالبرایدرمانودیهدانشآموزانشینآبادی،هنوزهمگاهی
دیدهمیشودافرادی،طلبباقیدیهوهزینهخودرادارندکهبهحقاست.
رئیسسازمانمدیریتبحرانکشوربهخطرسازبودنمسیررودخانهقمرود
نیزاشارهکردوگفت:اینمسیردرحالیکهپرخطراست،تبدیلبهمحل
آن برای جدی تدبیری باید که شده خودرو پارکینگ و زائران اسکان

اندیشیدهشود.
ویسیلسال1۳۸۸رودخانهقمرودرامورداشارهقراردادوافزود:دریک
نباشد درست هواشناسی بینی پیش باشند، خواب در همه که تابستان روز
ابعادآنبسیار نباشد،اگرفاجعهایرخدهد، وفرصتیبرایاطالعرسانی

وسیعخواهدبود.
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مدیر عامل جدید داده ورزی سداد: 

فعالیت بانکي در فضای مجازی 
ضرورت یا الزام 

معارفه  و  تودیع  مراسم  در  ملی  بانک  مدیرعامل  زاده  دکتر محمدرضا حسین 
مدیرعامل شرکت داده پردازی سداد که با حضو جمعی از مدیران ارشد این 
بانک و شرکت های تابعه در بانک ملی برگزار شد، با قدردانی از زحمات علی 
خاکی مدیرعامل سابق شرکت داده ورزی سداد، دکتر فرامرز خالقی را که 
دارای تجربیات موفق در حوزه فناوری اطالعات است وتجربه سال ها فعالیت 

در IBM را دارد را به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی کرد.
دکتر حسین زاده تصریح کرد: موفقیت امروز شرکت داده ورزی سداد نتیجه 
پیشین  مدیران  رو  این  از  است  مجموعه  این  مدیران  روزی  شبانه  تالش های 
به  با عملکرد مناسب دستاوردهای خود را همواره  شرکت داده ورزی سداد 
دست توانای مدیران جدید می سپارند و امیداواریم با همیاری تمام همکاران 

شاهد موفقیت بیشتر در این مجموعه باشیم. وی با اشاره به تغییرات پر شتاب در 
حوزه فناوری اطالعات اظهارداشت: بانک ملی در ارائه خدمات بانکی همواره 
پیشتازه بوده است از این رو رمز موفقیت در حال حاضر درک نیازهای پنهان 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  است.  نیازها  این  با  مطابق  محصوالت  ارائه  و  مشتریان 
انتظارات مردم از بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک جهان اسالم باال است، 
گفت: امنیت یکی از دغدغه های اصلی فناوری اطالعات در بانک ملی است از 
این رو بانک ملی به منظور تحقق این هدف سامانه بام را طراحی و عملیاتی 
به  با توجه  این سامانه در حال حاضر  تعداد کاربران  افزود:  کرده است. وی 
عمر کم آن 800 هزار نفر است که امیدواریم به 8 میلیون نفر افزایش یابد. او 
موضوع انضباط در دارایی ها را یکی از رویکردهای مهم در بانک ملی عنوان 
از  تبعبت  رو  این  از  است  مهم  ها  زمینه  تمام  در  انظباط  اظهارداشت:  و  کرد 
است. وی  مجموعه  زیر  های  وظایف شرکت  از  یکی  ملی  بانک  سیاست های 
ارائه محصوالت جدید در بخش فناوری های اطالعات را در بانک ملی ضروری 
دانست و گفت: کارشناسان بانک ملی باید همواره با بررسی فناوری های نوین 
در حوزه بانکداری الکترونیک و بومی سازی آن آخرین محصوالت و خدمات 

را در این حوزه به مشتریان ارائه کنند.

فعالیت بانکي در فضای مجازی، ضرورت یا الزام
دکتر فرامرز خالقی مدیرعامل جدید شرکت داده ورزی سداد گفت: امروز 
دیگر بحث فضای مجازی از حالت ضرورت خارج و به یک الزام تبدیل شده 
نمی  فناوری اطالعات(   (  IT بانک بدون آی تی  افزود:  فرامرز خالقی  است. 
تواند فعالیت کند. وی تاکید کرد باید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم تا 
بتوانیم شرایط را واقعی تر تبیین کنیم. وی با بیان این که باید با برنامه ریزی به 
سمت موفقیت گام برداریم، افزود: نگاه استراتژیک فرآیندی زمان بر است و 
این انتظار را برای مدیریت بانک ایجاد می کند که در فضای کسب و کار فعلی 
به سمت تمامیت خواهی فرصت ها حرکت کند. مدیرعامل جدید داده ورزی 
شد،  تاسیس   1378 سال  در  این شرکت گفت: سداد  پیشینه  به  اشاره  با  سداد 
هم اکنون 1700 نفر در این شرکت فعالیت دارند و در سال 1393 در راستای 

چابک سازی مطابق الگوهای سازمانی هلدینگ اداره می شود.

عضویت دانش آموز رفسنجانی 
در تیم ملی المپیاد نجوم

دانش آموز دبیرستان دوره دوم عالمه حلی رفسنجان موفق شد به تیم ملی 
المپیاد نجوم کشور راه یابد. حمید خالقی نژاد رئیس یکی از پژوهشسراهای 
با برگزاری مرحله نهایی اردوی تابستانه تیم المپیاد  رفسنجان اظهار داشت: 
نجوم و برگزاری آزمون در این مرحله، »امیرحسین ستوده فر« دانش آموز 
المپیاد  ملی  تیم  به  و  گرفت  قرار  آزمون  این  برگزیدگان  جزو  رفسنجانی 
جهانی  مسابقات  افزود:  موفقیت  این  تبریک  با  وی  یافت.  راه  کشور  نجوم 
المپیاد نجوم آبان ماه امسال در تایلند برگزار می شود. خالقی نژاد همچنین 
به موفقیت دیگر دانش آموز رفسنجانی اشاره و تصریح کرد: »بهروز خیام« 
دانش آموز دیگر دبیرستان دوره دوم عالمه حلی رفسنجان در آزمون SAT که 

کنکور بین المللی محسوب شده و در 90 کشور دنیا معتبر است موفق به کسب 
نمره قبولی شد. خالقی نژاد افزود: خیام در این آزمون که در دبی برگزار 
شد در گروه ریاضیالت و فیزیک شرکت و موفق به نمره قبولی شد که نتیجه 

این آزمون در پذیرش دانشگاه های معتبر دنیا بسیار موثر است.

 دانشگاه ها و رسالت  کارآفرینی 

دکتر حمداهلل منظری توکلی ر در آیین تودیع و معارفه ریاست دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد رفسنجان اظهار داشت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یکی 

از اسطوره ها و ستون های انقالب و نظام جمهوری اسالمی بود. 

وی اذعان داشت: شجره طیبه دانشگاه آزاد اسالمی با فکر و اندیشه دوراندیش 
و دوربین آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و همچنین موافقت امام خمینی )ره( در 

کشور تاسیس  شد.
دکتر منظری توکلی تصریح کرد: امروز بسیاری از از مسئوالن نظام که به کشور 
خدمت می کنند فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی هستند. وی با اشاره به 
این که تاکنون 167 هزار نفر در استان کرمان از دانشگاه آزاد اسالمی فارغ 
التحصیل شده اند افزود: این فارغ التحصیالن اکنون در کشور و نظام جمهوری 

اسالمی به ارائه خدمت مشغول هستند.
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تیم کرمان رتبه اول مسابقات 
برنامه نویسی موبایل

چهارمین دوره مسابقات برنامه نویسی تلفن همراه 
کشور 23 تا 25 شهریور در دانشگاه صنعتی شریف 

برگزار شد. 
پژوهشکده  همکاری  با  سال  هر  که  مسابقه  این 
دانشگاه  پیشرفته  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
با حضور 90  امسال  صنعتی شریف اجرا می شود، 
نفر   350 از  بیش  مشارکت  با  کشور  سراسر  از  تیم 
برگزار  ایران  موبایل  نویسان  برنامه  ترین  زبده  از 
شرکت  های  تیم  مداوم  کار  روز  دو  از  پس  شد. 

کننده، داوری برنامه های موبایلی ساخته شده تیم 
شریف  صنعتی  دانشگاه  مربیان  و  اساتید  توسط  ها 
مقامهای  کسب  برای  نهایی  تیم   10 که  شد  انجام 

برتر از طرح خود دفاع کردند.
از  متشکل  آبان  تیم  داوری،  مرحله  دو  از  پس 
آقایان جاوید مومنی ، عارف بحرینی نژاد و خانم 
ها مهسا جدیدی و سودابه بلوری که به نمایندگی 
مقام  توانست  بود  کرده  شرکت  کرمان  استان  از 

اول این دوره را از آن خود کند.

تحوالت در باسابقه ترین شرکت فناوری ایران:

خدا حافظی دکتر خالقی
 با داده پردازی ایران 

 
پردازی  داده  شرکت  مدیرعامل  نوزدهمین  عنوان  به  خالقی  فرامرز  دکتر 
ایران پس از سه سال مدیر عاملی در این شرکت با حکم هیات مدیره جای 
خود را به سیدذبیح اهلل فیض آبادی ثانی سپرد. وی همچنان سمت ریاست 
رفاه  بانک  در  مدیریتی  تغییرات  دارد.  عهده  بر  را  پردازی   داده  دانشکده 
باعث شد تا اولین تغییر در شرکت داده پردازی صورت گیرد با توجه به این 
که سه صندلی از پنج صندلی هیات مدیره شرکت داده پردازی به بانک رفاه 
تعلق دارد بنابراین هیات مدیره تصمیم گرفت تا بعد از سه سال مدیرعاملی 

فرامرز خالقی، ذبیح اهلل فیض آبادی را در این سمت منصوب کند. 
فیض آبادی یکی از اعضای هیات مدیره شرکت داده پردازی به نمایندگی 
عهده  بر  را  شرکت  مدیرعاملی  مسئولیت  که  است  برزگر  ایران  شرکت  از 

گرفته است.
 

 کارنامه دکتر فرامرز خالقی
جای  به   91 سال  تیرماه  در  مدیرعامل  نوزدهمین  عنوان  به  خالقی  فرامرز 
سیدعلیرضا چراغی به شرکت داده پردازی بازگشتی دوباره داشت. وی قبل 
به مدت 20 سال در  انفورماتیک دقیقا  به شرکت خدمات  این که رفتن  از 
شرکت داده پردازی در سمت های مختلف مشغول به کار بود. طبق گفته  
مدیرعامل سابق داده پردازی وی طی سه سالی که در این شرکت حضور 
داشته است  بالغ برچندده تغییروتحول در امور مرتبط با منابع انسانی و حوزه 
فنی و بازاریابي و فروش گرفته تا بهینه سازي، زیباسازی و استاندارد سازی 
محیط اداری و عملیاتی در این شرکت ایجاد نمود. وی با بیان این که در 
نیمه نخست در سال 91 در حالی که پیش بینی سود هر سهم )EPS( حدود 
انتهای  در  نهایت  در  گفت:اما  دادیم  گزارش  بورس  به  را  تومان   20 منفی 
سال سود 9.9میلیارد تومانی و )EPS( بیش از 41 تومان را برای شرکت ثبت 
 کردیم. دکتر فرامرز خالقی مدیرعامل شرکت مداران ضمن برشمردن نقطه 
قوت این شرکت در کسب مجموع سود خالص بالغ بر 410 میلیارد ریال در

بازار سرمایه در  به وضعیت رکود  با توجه  سه سال گذشته )91تا 93( 
طول 

سال 93 موفق شده 660 میلیارد ریال درآمد کسب نماید که 54 درصد آن 
از محل فروش تجهیزات، ملزومات و محصوالت نرم افزاری و مابقی آن از 

سرویس و خدمات می  باشد. 
ایران در مناقصات بزرگ  با اعالم این خبر که داده پردازی  همچنین وی 
بانک  مناقصه  با شرکت در  این مجموعه  شرکت کرده است عنوان داشت: 
سپه در اواخر اسفندماه سال 93 با چشم اندازی روشن مواجه شد و توانستیم 
در آن موفق شده و در ماه گذشته به تحویل تجهیزات به قطعیت برسانیم و 
در ادامه مناقصه بانک کشاورزی را نیز در ماه گذشته برنده شدیم و آخرین 
موفقیت حاصله برنده شدن در مناقصه پشتیبانی کلیه شعب بانک تجارت در 
سراسر کشور بود که توسط شرکت توسعه ریزکامپیوتر این مهم به مرحله اجرا 
در خواهد آمد. دکتر خالقی افزود: همچنین در سال 91 توانستیم قرارداد 
امضای دیجیتال سامانه نهاب و نماد را به منظور تهیه و برپایي در بانک مرکزي 
با شرکت ملي انفورماتیک به امضا برسانیم.  وی می گوید: در سه سالی که در 
داده پردازی بوده است  5 زمین و ساختمانی که طی 20 سال  بدون استفاده 
مانده بود بازسازی و نوسازی کرده است و ششمین زمین ) واقع در اصفهان ( 
نیز با توجه به توفیق در ماه گذشته و برطرف ساختن مشکل حقوقي مربوطه ، 
آغاز مراحل اجرایي به منظور اقدامات آتي و عمراني امکان پذیر شد. دکتر 
خالقی که در مجموع 23 سال در داده پردازی فعالیت داشته است)سه سال 
مدیرعاملی و 20 سال هم قبل از اینکه به شرکت خدمات انفورماتیک برود( 
معتقد است: طی سه سال گذشته ، به جرات مي توان بیان نمود که با توجه 
به تنوع فراوان فعالیت ها و تغییرات انجام شده ، شاید حدود  20 سال کار 

انجام شده است.
مدیرعامل سابق شرکت داده پردازی می افزاید: در کمتر از دو سالی که 
در شرکت خدمات انفورماتیک بوده  نیز با پیگیري مدیرعامل این شرکت، 
)مهندس نجفي( و همراهي همکاران  گامهایی اساسی برداشته شد و ضمن 
توسعه فروش ،زمینه انعقاد قرارداد 5 ساله شتاب که پس از یک بار تمدید دوره ي 
مرکزی  بانک  و  خدمات  شرکت  بین  مجدد  بود  یافته  اتمام  مذکور  زماني 

فراهم شده است.

 سفر مدیران»ای بی ام«
دکتر فرامرز خالقی همچنین از سفر مدیران منطقه ای » ای بی ام«  به ایران 
طی 3 نوبت ، یکی در سال گذشته و دوبار طی ماه های اخیر خبرداد و گفت: 
الگوها و روال   ، نیاز ها  صحبت های الزم در خصوص فراهم سازي  پیش 
هاي مورد نظر به منظور ایجاد تفاهم نهایي صورت گرفته و منتظر هستیم تا 
تکلیف مذاکرات هسته ای روشن شود تا در جهت اخذ نمایندگي در حوزه 
فعالیت هایي که مورد توافق نهایي واقع شود ، اقدامات الزم صورت پذیرد.

 
20 مدیرعامل داده پردازی از 57 تا اکنون

 شرکت داده پردازی ایران طی سال های 57 تا کنون شاهد حضور حدود 
به معنای ان است که به طور متوسط  20 میرعامل بوده است که این عدد 
در این شرکت هر 1.8 سال یک مدیرعامل عوض شده است. طوالنی ترین 
و  قائمیان  مسیح  و  ازغدی  خادم  مهدی  محمد  مرحوم  را  مدیریت  دوران 
کوتاه ترین را فرشید یعسوبي به مدت سه ماه داشته اند. ضمنًا کوتاه ترین 
دوران مدیریت که به حدود چندماه میرسد را نیز مجدداً ، مسیح قائمیان و 

سیدعلیرضا چراغی  و همچنین  جواد میرزازاده بر عهده داشته اند. 
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طرح نظام مراقبت اجتماعی 
از دانش آموزان

و  آموزش  مدیرکل  بیگی  محمدمحسن  دکتر 
پروش استان کرمان از آغاز طرح سراسری نظام 
مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در این استان 

خبر داد.
دکتر محمدمحسن بیگی در مراسم افتتاحیه طرح 
سراسری نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان 
اظهار کرد: با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی 
رو دستگاه های  این  از  است  مهم  مسائل  از  یکی 
از  پیشگیری  مختلف مکلف هستند که در راستای 
افزود:  وی  باشند.  کوشا  اجتماعی  های  آسیب 
مسئوالن به این نتیجه رسیده اند که بدون همکاری 

و تعامل دستگاه نی توانند در راستای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی گام بردارند بنابراین دستگاه 
های مختلف حکومتی در سال گذشته با یک برنامه 
با هم افزایی توانستند قدم های  ریزی نظام مند و 
مثبتی در این زمینه بردارند. دکتر محسن بیگی با 
اشاره به این که ممکن است گاهی در جامعه درد 
گفت:  نیاورد،  بوجود  حساسیت  و  نشود  احساس 
اجتماعی  مراقبت  راستای  در  که  نماد  پروژه  در 
دستگاه  تمام  شد  خواهد  اجرا  آموزان  دانش  از 
های اجرایی از جمله دادگستری، بهزیستی، ستاد 
کمیته  پزشکی،  علوم  دانشگاه  )ره(،  امام  حضرت 
با آموزش و  و  غیره همکاری  می کنند  و  امداد 

پرورش تعامل زیادی دارند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان 
کرد: پروژه نماد در کل کشور در حال گسترش 
است و در استان کرمان 12 مدرسه تحت پوشش 
قرار گیرد در سال اول در دو منطقه  ناحیه دو  و  

شهرستان بم  که هر کدام شش مدرسه )دو مدرسه 
مقطع ابتدایی، دو مدرسه راهنمایی و دو مدرسه 
دبیرستان( در مدارس دخترانه و پسرانه به صورت 
پایلوت اجرایی خواهد شد. وی یادآور شد: سال 
گذشته آموزش و پرورش استان کرمان رتبه اول 
را در راستای پیشگیری از آسیب های کسب کرده 

است.

کرمان؛ 
رتبه اول مسابقات 

برنامه نویسی موبایل

نویسی  برنامه  ماراتون  در  کرمان  از  »آبان«  تیم 
اول  رتبه  کسب  به  موفق  شریف  دانشگاه  موبایل 
تلفن  نویسی  برنامه  مسابقات  دوره  چهارمین  شد. 
همراه کشور 23 تا 25 شهریور در دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار شد. 

پژوهشکده  همکاری  با  سال  هر  که  مسابقه  این 
دانشگاه  پیشرفته  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
صنعتی شریف اجرا می شود، امسال با حضور 90 
تیم از سراسر کشور با مشارکت بیش از 350 نفر از 
زبده ترین برنامه نویسان موبایل ایران برگزار شد. 
پس از دو روز کار مداوم تیم های شرکت کننده، 
ها  تیم  شده  ساخته  موبایلی  های  برنامه  داوری 
شریف  صنعتی  دانشگاه  مربیان  و  اساتید  توسط 
انجام شد که 10 تیم نهایی برای کسب مقام های 
برتر از طرح خود دفاع کردند. پس از دو مرحله 
داوری، تیم آبان متشکل از: جاوید مومنی، عارف 

سودابه  و  جدیدی  مهسا  ها  خانم  و  نژاد  بحرینی 
استان کرمان شرکت  از  نمایندگی  به  بلوری که 
کرده بود توانست مقام اول این دوره را از آن 

خود کند.

افتتاح نیروگاه خورشیدی
 رفسنجان

 نیروگاه 1.2 مگاواتی خورشیدی با حضور جمعی 
گذار  سرمایه  و  رفسنجان  شهرستان  مسئولین  از 
این  رسید.  بهره برداری  به  رفسنجان  در  اتریشی 
و  انرژی  تولید  مگاوات   1.2 ظرفیت  با  نیروگاه 
ایرانی  گذار  سرمایه  درصدی   50 سرمایه گذاری 
 60 اعتبار  با  اتریش   kpv شرکت  درصدی   50 و 
میلیارد ریال در زمینی به ابعاد 1.8 هکتار به بهره 
برداری رسیده است. فرماندار رفسنجان در مراسم 
داشت:  اظهار  خورشیدی،  نیروگاه  این  افتتاح 
بیشترین نیاز سرمایه گذاری ها، امنیت منطقه برای 
سرمایه گذاری است که ایران در بین کشورهای 
منطقه و جهان یکی از قدرتمندترین و امن ترین 

کشورها است.
گذاران  سرمایه  که  این  بیان  با  مالنوری  حمید 
این  ایران  در  امنیت  وجود  به واسطه  خارجی  
می بینند،  مناسب  سرمایه گذاری  برای  را  کشور 
تروریستی  گروه های  توسط  امروز  افزود: 
عراق،  سوریه،  در  ناامنی  و  ناخوشایند  اتفاقات 

همه  بین  در  اما  افتاده  اتفاق  بحرین  مصر،  یمن، 
آتش افروزی هایی که در منطقه داریم، هیچ کس 
قدمی  برداشتن  برای  قدرت  کوچکترین  حتی 
بر  تأکید  با  وی  ندارد.  را  ایران  به  تجاوز  برای 
ایران  جمهوری  کشور  امنیت  و  قدرت  که  این 
را  ایران  علیه  اقدامات  که  است  اندازه ای  به 
عامل  بزرگترین  شد:  یادآور  می کند،  خنثی 
است  امنیت  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
ما وجود  در کشور  بسیار خوبی  امنیت  امروز  که 
پایدار  امنیت  ایران  کرد:  تصریح  وی  دارد. 
کمک  نیز  دیگر  کشورهای  شدن  امن  به  و  دارد 
برای  را  ایران  می کند و سرمایه گذاران خارجی 
سرمایه گذاری و تولیدات، مورد مطالعه قرار داده 

و انتخابی صحیح کرده اند.
فرماندار رفسنجان حمایت دولت از سرمایه گذران 
گذاری  سرمایه  راستای  در  دیگر  مهم  عامل  را 
برشمرد و افزود: چه دولت های قبل و چه دولت 
بحث  در  را  جدی  خیلی  حمایت های  کنونی 
جای  که  می دهند  و  داده  انجام  سرمایه گذاری 
از  بعد  که  این  به  اشاره  با  مالنوری  دارد.  تقدیر 
سرمایه گذاری  زمینه  دولت  انقالب،  پیروزی 
و  دولت  کرد:  تصریح  است،  آورده  فراهم  را 
در  سرمایه گذاری  عادالنه  توزیع  در  رهبری 
کشور تاکید دارند بنابراین دولت سعی بر فراهم 

اینکه  بیان  با  وی  دارد.  زیرساخت ها  کردن 
و  ایران  در  سرمایه گذاری  برای  زیرساخت ها 
است،  فراهم  رفسنجان  و  کرمان  استان  ویژه  به 
ظرفیت  کرمان  استان  و  رفسنجان  داشت:  ابراز 
تابش  به خاطر  را  خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد 
نور خورشید در منطقه دارند تا سرمایه گذاری ها 
به این سمت  سوق داده شود.  وی به تابش نور 
مطرح  و  اشاره  شهرستان  و  استان  در  خورشید 
و  آفتابی  سال  در  روز   330 رفسنجان  در  کرد: 
کمتر از پنج روز پشت سر هم هوای ابری داریم 
برای  کافی  اندازه  به  مناسب  زمین  سویی  از  و 
وجود  خورشیدی  نیروگاه  احداث  واگذاری 

دارد.
الزم به ذکر است که کلنگ احداث شش واحد 
نیروگاهی در زمینی به مساحت 96 هکتار و هزینه 
بالغ بر 300 میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی 

رفسنجان به زمین زده شد.
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تحصیل ۲5 هزار دانشجو 
در دانشگاه های رفسنجان

 

حمید مالنوری، فرماندار شهرستان رفسنجان از این شهرستان به عنوان یکی 
از شهرهای دانشگاهی کشور یاد کرد و گفت: هم اکنون 25 هزار دانشجو 
در این شهرستان در حال تحصیل هستند. حمید مالنوری ظهر سه شنبه در 
اظهار  رفسنجان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
با وجود 11 واحد دانشگاهی به عنوان یکی از شهرستان  داشت: رفسنجان 
های دانشگاهی در استان و بلکه کشور مطرح است و وجود دانشگاه ولیعصر با 
حدود  10 هزار دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی و غیره 
با حدود 25 هزار دانشجو، رفسنجان را در زمره شهرهای دانشگاهی کشور 
قرار داده است. وی افزود: دانشگاه های شهرستان رفسنجان در کنار خدمات 
آموزشی و پژوهشی به عنوان دانشگاه های پیشتاز و نسل سومی فعالیت های 
خوبی انجام می دهند و باید در کنار این فعالیت ها به دنبال ایجاد فرصت 

های اقتصادی در حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشند.
فرماندار شهرستان رفسنجان تصریح کرد: فلسفه ایجاد دانشگاه ها کمک به 
به  نسبت  و درک خود  فکری  علمی،  رشد  با  بتواند  که  است  افراد جامعه 
مسائل پیرامون، درست و صحیح با مسائل مواجه شوند. مالنوری با اشاره به 
این که دوران هشت سال دفاع مقدس برای کشورمان یک دانشگاه بود، 
بیان داشت: دوره هشت ساله دفاع مقدس در برابر تهدیدها و دشمنی ها به 
ما آموزش داد، تحصیل در این دوران تا دکتری برابری می کند و ملت 

بزرگ ایران این مدرک را در دوران دفاع مقدس گرفتند.
اقتصاد  های  سیاست  مورد  در  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  به  اشاره  با  وی 
مقاومتی عنوان کرد: یکی از این سیاست ها بحث دانش بنیان کردن فعالیت 
و  است  دانشگاهی  و  علمی  های  از ظرفیت  استفاده  و  اقتصادی  های 

دانشگاه ها باید این اقدام را در اولویت دستور کار خود قرار دهند.
فرماندار رفسنجان افزود: دانشگاه ولیعصر و دانشگاه آزاد رفسنجان در حوزه 
و عالقه  فعاالن  آموزش  و  رهبری  مدیریت،  عنوان  به  سرمایه گذاران هم 
مندان اقتصادی و هم به عنوان سرمایه گذاران به خوبی ورود پیدا کردند.

مالنوری تصریح کرد: یکی از انتظارات جدی مقام معظم رهبری و جامعه، 
ارتباط تنگاتنگ مراکز علمی و دانشگاه ها با صنعت و اقصاد است که باعث 
اهمیت  حائز  نقش  به  اشاره  با  وی  شود.  می  صنعت  تولید  و  جامعه  رشد 
دانشگاه ها در اقتصاد و مباحث فرهنگی و اجتماعی افزود: اگر دانشگاهی 
نتواند در این دو موضوع نقش خود را خوب ایفا کند به پرورش افرادی 
که  سربار جامعه هستند کمک می کند و توقع جامعه از دانشگاه ها و فارغ 
شهرستان  فرماندار  است.  تهدیدات  برابر  در  توانایی  و  مقابله  التحصیالن 
رفسنجان با اشاره به این که این عزل و نصب ها باعث ایجاد ایده های نو 
در سازمان ها است، اظهار کرد: این گالیه به قوت خود باقی است که برخی 

تغییرات غیر مترقبه و بدون اطالع رسانی انجام می شود.

همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم وفن آوری نانو در سالن همایش 
های دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ماهان برگزار شد.

دبیر علمی سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم وفن اوری نانو 
در این همایش گفت: استاِن توانمند، متمدن و پهناور کرمان برای رسیدن به 
اقتصادی پایدار و پویا در مقابل تهدیدها و بهره مندی از فرصت ها نیازمند 
گسترش دانش در تمامی زمینه های صنعتی، معدنی و کشاورزی است که پایه 
های اصلی اقتصاد آن را تشکیل می دهند و گسترس علوم نوین از جمله علوم 
و فناوریهای نانو در زمینه های مختلف به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان 
است. آغاز سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی  علوم وفن اوری 
نانو افضلی  نانو  شیمـی، نانو فیـزیک و فوتونیک، نانو مواد و کامپوزیت،  نانو  

زیست فنـاوری،  نانو پزشکی، نانو محاسـبات، نانو مکانیک و 

نانو الکترونیک را از محورهای این همایش دو روزه  اعالم کرد وگفت: پس 
از داوری، 25 مقاله برای ارایه شفاهی و 125 مقاله به صورت پوستر در هفت 

زیر گروه پذیرفته شدند.  
دبیر علمی سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی  علوم وفناوری نانو 
چالش های پیشروی اقتصاد استان راخشکسالی، حفظ محیط زیست، کاهش 
انرژی های تجدید پذیر و  بهداشت و سالمت جامعه،  غنای ذخایر معدنی، 
اهداف  از  یکی  راستا  دراین  کرد:  واضافه  اعالم  خام   مواد  افزوده  ارزش 
صنعتگران  و  پژوهشگران  نانو گردآوری  های  فناوری  و  علوم  ملی  همایش 
حوزه نانو از سراسرکشورمان با هدف تبادل نظر با محققان، فعاالن و مدیران 

صنایع استان است. 
در این همایش 11 کارگاه شامل 10 کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف 

علوم و فناوری های نانو و یک کارگاه عمومی برگزار می شود.

برگزاری همایش ملی 
علوم وفناوری نانو
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افتتاح بزرگترین نیروگاه  خورشیدی کشور

باحضور  مکران،  خورشیدی  نیروگاه های  مجتمع  از  بهره برداری  با  همزمان 
وزیر نیرو، کلنگ احداث نیروگاه 100 مگاواتی نیز به زمین زده شد.

این  از  بهره برداری  و  ساخت  با  کرمان  استان  گفت:  چیان  چیت  مهندس 
نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی، فعال حائز رتبه اول در کشور در دارا بودن 
این  مگاواتی،   100 خورشیدی  نیروگاه  ساخت  و  است  خورشیدی  نیروگاه 
استان را به یکی از بزرگ ترین قطب های فناوری فتوولتائیک در خاورمیانه 

تبدیل می کند.
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مسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای

مسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.
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همکاری دانشگاه جیرفت 
و پادوا ایتالیا

سرپرست دانشگاه جیرفت گفت: دانشگاه جیرفت 
مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  یک  ایتالیا  پادوا  و 
کیفیت  سطح  ارتقای  راستای  در  ساله  پنج 

آموزشی و پژوهشی امضا کردند.
از  یکی  افزود:  کوهستانی  شاهپور  دکتر 
علمی  هیات  جیرفت  دانشگاه  مهم  ظرفیت های 
جوان و با انگیزه می باشد که در این تفاهم نامه بر 
تبادل دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای 
استاد  تبادل  و  پژوهشی  و  آموزشی  دوره های 
بند های  از  دیگر  یکی  بیان کرد:  تاکید  شد. وی 
تفاهم نامه مربوط به استفاده دو طرف از تسهیالت 
و خدمات رفاهی و آموزشی برای یکدیگر است 
برای  که  دانشجویانی  و  علمی  هیات  اعضای  که 
حضور  دانشگاه  دو  هر  در  تحقیق  یا  و  تحصیل 

می یابند بتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.

بیان این که دانشگاه جیرفت  با  دکتر کوهستانی 
راستای  در  تصریح کرد:  نوپاست،  دانشگاه  یک 
در  دودانشگاه  هر  شد  مقرر  نامه  تفاهم  این 
راه اندازی رشته های دکتری به صورت مشترک 

به یکدیگر کمک کنند.
انجام  داد:  ادامه  جیرفت  دانشگاه  سرپرست 
طرح های پژوهشی بین المللی مشترک، برگزاری 
و  آموزشی  کارگاه های  و  سمینارها  کنفرانس ها، 
پرداخت  در  همکاری  و  مشترک  پژوهشی 
بندهای  دیگر  از  مشترک  فعالیت های  هزینه 
امضا  با  افزود:  وی  است.  نامه  تفاهم  این  مهم 
این تفاهمنامه، نقشه راه همکاری های دو طرف 
برای عملیاتی کردن نظرات و عالقه مندی ها در 
حوزه بین المللی ترسیم خواهد شد. وی تصریح 
از نخستین دانشگاه های  این دانشگاه یکی  کرد: 
شود  می  محسوب  ایتالیا  کشور  در  شده  تاسیس 
هزار   60 و  داشته  قدمت  سال   800 از  بیش  که 
در  علمی  هیات  عضو  هزار   2 از  بیش  و  دانشجو 
و  آموزشی  های  فعالیت  مشغول  دانشگاه  این 

پژوهشی هستند.

فارغ  از  داد:  ادامه  جیرفت  دانشگاه  سرپرست 
به  توان  می  پادوا  دانشگاه  مشهور  التحصیالن 
هفدهم  قرن  در  که  کرد  اشاره  هاروی  ویلیام 
بدن  در  خون  گردش  سیستم  توانست  میالدی 
با  انسان را کشف و تشریح کند. دانشگاه جیرفت 
زیر بنایی حدود 200 هزار متر مربع در زمینی به 
8 جاده جیرفت-  کیلومتر  وسعت 200 هکتار در 
بندرعباس واقع شده است درحال حاضر بیش از 
در  رشته وگرایش  دانشجو در 34  نفر  چهار هزار 
مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در 
و  ادبیات  دانشکده  پنج  در  و  آموزشی  گروه   26
علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی 

و منابع طبیعی مشغول تحصیل می باشند.

همایش  دومین  گفت:  جیرفت  دانشگاه  رئیس 
ایران در  باستان شناسی جنوب شرق  المللی  بین 
سه  از  پس  ایران  شرق  جنوب  جیرفت،  دانشگاه 
كار  به  جیرفت  دانشگاه  در  بیانیه  قرائت  با  روز 
خود پایان داد. دكتر كوهستانی با اشاره به حضور 
دانشگاه  از  ای  برجسته  پژوهشگران  و  استادان 
 ، امریکا  هاروارد   ، آلمان   ، فرانسه  سوربن  های 
پادوا و ناپل ایتالیا در دومین همایش بین المللی 
باستان شناسی جنوب شرق ایران سطح علمی این 
ادامه  در  كرد.  ارزیابی  مطلوب  بسیار  را  همایش 
دبیر علمی این همایش افزود: همایش بین المللی 
همت  به  كه  ایران  شرق  جنوب  شناسی  باستان 
دانشگاه جیرفت پس از وقفه ای 16 ساله برگزار 
و هر دو سال  منظم  به صورت  این پس  از   ، شد 

یک بار برگزار می شود. 
این  برگزاری  بركت  به  افزود:  اسکندری  دكتر 

، ستاد پژوهش های  همایش در دانشگاه جیرفت 
دانشگاه  در  ایران  شرق  جنوب  شناسی  باستان 

جیرفت تشکیل می شود. 

در مراسم اختتامیه این همایش دانشگاه جیرفت از 
سه باستان شناس پیشکسوت به پاس زحمات شان 
در باستان شناسی جنوب شرق ایران قدرداني شد

همایش بین المللی 
باستان شناسی 

جیرفت
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پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان 

ن شاهد شهیدا



در اجالس روز جهانی مسجد مطرح شد؛

انتقاد سردار سلیمانی 
از تقسیم بندی مردم

طی  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سرلشکر  سردار 
سخنانی در پانزدهمین اجالس روز جهانی مسجد که در تهران برگزار شد، 
تروریست های  دست  به  حججی  محسن  شهید  شهادت  ماجرای  به  اشاره  با 
اظهار  و  دانست  مسجد  یافته  تربیت  و  نتیجه  را  بزرگوار  شهید  این  داعش، 

بر  با عالم غرب و در عالم اسالم،  ما  داشت: همه دعوای 
سر مسجد است؛ بر سر مسجد االقصی و مسجد الحرام. وی 
با بیان این که مسجد، حیات دینی و سیاسی و اجتماعی 
عالم اسالمی است، خاطرنشان کرد: ما در عالم اسالم با سه 
نوع مسجد و ثمره های آن روبه رو هستیم که این مساجد 
در کشور ما هم وجود دارند. فرمانده نیروی قدس اضافه 
کرد: یکی از آنها، مسجدی است که آگاه سازی و تربیت 
می کند  دفاع  اسالم  از  دینی  و  فرهنگی  بعد  در  و  کرده 
و  وسیع تر  که  است  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  حال  در  و 
ناپیداتر از گذشته شده است. وی تصریح کرد: این مسجد 
هم مدافع فرهنگی تربیت می کند و هم ایثارگر و فداکار 
برای دفاع از مظلوم است. این کار در دولت و پارلمان 
و وزارتخانه ها عملی نیست و در مساجد صورت می گیرد. 
سردار سلیمانی افزود: یک مسجد دیگر، بذر بی تفاوتی و 
بی انگیزگی را در جامعه می کارد که در کشور ما و شهر 
شیعیان  میان  در  هم  مساجد  این  دارد.  تهران هم وجود 

است هم اهل سنت.
فرمانده نیروی قدس گفت: مسجد دیگر که وظیفه اش انفجار ماشین اسالم 
و  داعش  ثمره اش  و  سوارند  آن  بر  تکفیری  ائمه  که  است  مسجدی  است، 
جبهه النصره است. وی اظهار داشت: ما امروز با دو خطر مواجهیم؛ یک خطر 
داخلی که فتنه مذهبی است و دیگری خطر خارجی که تهاجم علیه جهان 
اسالم است. وی تصریح کرد: در اردن و مصر مساجد زیادی وجود دارد اما 
بی خبر و بی تفاوت نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی هستند. این االزهری 
که االن وجود دارد، االزهر حکومتی است و ای کاش نبود تا نبینیم نسبت 
نیروی قدس سپاه گفت: خدمات  به جنایات غزه بی تفاوت باشد.  فرمانده 
نیست  مراکز  و  از مراجع  با هیچ یک  مقایسه  قابل  اسالم  امام)ره( در جهان 
افزود:  وی  می کند.  دفاع  آن  از  توان  تمام  با  رهبری  معظم  مقام  امروز  و 
آیا همه  الحاد و الابالی گری در کشور است؟  امروز مسئول رشد  چه کسی 
وقتی  کرد:  خاطرنشان  سلیمانی  سردار  کرده ایم؟  عمل  خود  وظایف  به  ما 
من را مسئول حفظ یک پل می گذارند، باید بدانم که وظیفه ام فقط حفظ 
همین پل نیست بلکه این پل یک محیطی دارد اگر آن محیط سقوط کرد، 
مانند  افزود: مسجد  نیروی قدس سپاه  فرمانده  پل هم سقوط خواهد کرد. 
یک قرارگاه است و بر تمام جامعه اثر می گذارد نه فقط بر محیط خود. اگر 
مقیاس ما فقط محیط خود مسجد باشد، باخته ایم. وی افزود: کسی که نتواند 
سربازانش را حفظ کند، خطش سقوط و اگر جوانانی از مسجد رفتند، خط 
امام جماعت شکسته و سقوط کرده است. سردار سلیمانی گفت: وقتی  آن 
یک برادر چند شغله و خسته را امام جماعت یک مسجد کنیم، این فرد چطور 

می خواهد محیط مسجد را حفظ کند؟
و  طلب  اصالح  یا  باحجاب  این  و  حجاب  بی  او  بگوییم  مدام  که  این 
ادامه داد:  نیروی قدس سپاه  اصولگراست، پس چه کسی می ماند؟ فرمانده 
این که در جامعه مدام بگوییم او بی حجاب و این باحجاب است یا اصالح 

طلب و اصولگراست، پس چه کسی می ماند؟ اینا همه مردم ما هستند. 
آیا همه بچه های شما متدین اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه 

اینها را جذب می کند و جامعه هم خانواده شماست. وی تصریح کرد: اینکه 
حفظ  نمی شود  که  این  خودم،  اللهی  حزب  های  بچه  و  هستم  من  بگوییم 
انقالب. امام جماعت باید بتواند با حجاب و بی حجاب را با هم جذب کند. 
تعداد  البته  دارد  مساجد  به  بستگی  انقالب  کرد:  خاطرنشان  سلیمانی  سردار 
باالی دمشق می رویم  از  با هواپیما  مثال وقتی  برای  مهم است.  مساجد هم 
می بینیم، حالمان  دیگری  تهران چیز  باالی  از  بعد  و  می بینیم  را  ها  مناره  و 
شهادت  موضوع  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی  می شود.  عوض 
برخی  که  داریم  شهید  خیلی  ما  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  حججی  شهید 
به موضوعی، یک  برای عظمت دادن  اما خداوند گاهی  اند  هم ذبح شده 
بزرگی های  به همه  برای عظمت دادن  و شهید حججی،  حادثه می آفریند 
مدافعان حرم بود. فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: ما بنا نداریم هر کاری 

را تبلیغ کنیم که 

دوستان ما دچار مشکل یا دشمنان تحریک شوند. برخی از تبلیغات در کشور
بین منافع  ما وقتی وارد عراق شدیم،  نیست. سردار سلیمانی گفت:  ما موثر 
خودمان و عراق تفاوتی قایل نشدیم و دنبال چاه نفت و تصرف شهری مثل 

موصل و کرکوک نبودیم. دنبال مطالبات ارزی هم نبوده و نیستیم. 
وی افزود: ما به خاطر منافع شیعی به فلسطین کمک نمی کنیم بلکه اصال اگر 
کسی اظهار شیعی کند، با او کار نمی کنیم چون ٩٩.٩٩ درصد فلسطین اهل 
تسنن هستند و ما از آنها دفاع می کنیم. فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد: 
قدرت داعش از قدرت مغول که کشور ما را تاراج کرد خیلی بزرگتر بود. 

اینها گروهی هستند که روزی صد انتحاری به میدان می فرستند.
پرورش دهنده  و  ساز  بحران  هیچوقت  ایران  کرد:  تأکید  سلیمانی  سردار 
تکفیر نیست چون اصالت دارد و امروز منشا ثبات شده است. وی خاطرنشان 
کرد: سعودی، جیش االسالم، جیش الحر و گروهای دیگر را علیه ما ساخت، 
را  آنها  مذهبی  جنگ  جلوی  مذهب  با  ما  شد.  سوریه  ثبات  منشأ  ایران  اما 
گرفتیم نه با قدرت نظامی. امروز جمهوری اسالمی در منطقه از یک قدرت 
نظام  یک  وقتی  گفت:  وی  است.  مند  بهره  خدشه  غیرقابل  و  حقیقی  فائقه 
اساس  و  است  ثبات  باعث  این  کند،  حل  زبانی  و  قومی  مسائل  تواند  می 
دستیابی به این فضا، رهبری بود. سردار سلیمانی اظهار داشت: دوستانی در 
سطوح عالی داخل و خارج کشور بودند که می گفتند وارد موضوع سوریه 
برویم  ما  انقالب دفاع کنید. یکی گفت، یعنی  از  و عراق نشوید و محترمانه 
از دیکتاتور دفاع کنیم؟ که رهبری فرمودند وقتی به کشورهایی که با آنها 
ما  نیست؟  و چه کسی  است  دیکتاتور  نگاه می کنیم چه کسی  داریم  ارتباط 
مصالح را نگاه می کنیم. وی گفت: رهبری با حکمت و جسارت، این انقالب 
و دفاع از انقالب را هدایت کردند. فرمانده نیروی قدس سپاه گفت؛ آیت 
اهلل هاشمی حرف درستی درباره آمریکایی ها زد که گفت عقل گنجشک را 

در کله دایناسور می گذارند. 

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
106



توقف انتشار خاطرات 
سردار سلیمانی 

جلدی   ۱۶ مجموعه  از  جلد  دو  که  حالی  در 
خاطرات سردار سلیمانی پیش از این منتشر شده 
انتشار  توقف  از  مجموعه  این  نویسنده  است، 
مجلدات دیگر خبر داد. در روزهای پایانی سال 
گذشته دو جلد از مجموعه ۱۶ جلدی از خاطرات 
سردار سلیمانی منتشر و برای اولین بار در سی امین 

حاوی  کتاب  شد.  توزیع  کتاب  نمایشگاه  دوره 
خاطراتی از سردار سلیمانی در بازه زمانی بهمن 
از  است که  اردیبهشت سال ۱3۶۱  تا  سال ۱3۶0 
شده  روایت  ثاراهلل   4۱ لشکر  وقت  فرمانده  زبان 
تنظیم  نحوه  درباره  کتاب  این  مقدمه  در  است. 
در  بزرگ  مجموعه  این  شده:  نوشته  خاطرات 
طراحی نهایی ۱۶ عنوان کتاب را دربرگرفت که 
هر یک فرماندهی سلیمانی را در دوره خاص از 
کتاب ها  مجموعه  می کند.  روایت  مقدس  دفاع 
صورت  به  کتاب  هر  که  شده اند  طراحی  چنان 
مستقل قابل استفاده باشد و در مجموع نیز پیوند 

کند.  ترسیم  مختلف  دوره های  بین  را  منظمی 
حاال بعد از انتشار این دو جلد، خبر توقف انتشار 
نارضایتی سردار سلیمانی  دلیل  به  دیگر مجلدات 
نویسنده  میرزایی،  عباس  می رسد.  گوش  به 
این  در  تسنیم،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اثر،  این 
رابطه گفت: سردار سلیمانی مایل نبود که کتاب 
چاپ  تجدید  رو  این  از  شود؛  منتشر  خاطراتش 
از خاطرات  انتشار مجلدات دیگر  و  این دو جلد 
بود  قرار  او؛  گفته  به  است.  شده  متوقف  سردار 
به چاپ  کتاب  عنوان   ۱۶ قالب  در  مجموعه  این 
برسد، تا پیش از این دو جلد از مجموعه را نوشتم 
را  باقی مجلدات  منتشر کردم، قصد داشتم که  و 
نیز آماده کنم که با توجه به مخالفت سردار، کار 

متوقف شده است.
علی  المسلمین  و  حجت االسالم  نیز  این  از  پیش 
از  قدس،  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  شیرازی، 
سردار  خودنوشت  خاطرات  نخست  بخش  اتمام 
انتشار  زمان  فعاًل  بود:  گفته  و  داده  خبر  سلیمانی 
این خاطرات مشخص نیست و تا به این لحظه بنا 
بر این گذاشته شده است که براساس درخواست 
سردار، این اثر در زمان حیات ایشان منتشر نشود 

مگر این که تصمیم ایشان تغییر کند.

پیام سردار سلیمانی
 به مناسبت شهادت  

محسن حججی

به  که  پیامی  در  سلیمانی  قاسم  سرلشکر  سردار 
یافت،  انتشار  حججی  محسن  شهادت  مناسبت 
را  ددمنشانه  اقدام  این  انتقام  که  داد  اطمینان 

خواهند گرفت. 
این پیام بدین شرح است:

پس از شکست های پی در پی گروه های تکفیری-
وهابی وابسته به استکبار جهانی در برابر رزمندگان 
سالم در جبهه های مختلف، گروه ترویستی داعش 
هیچ  در  شد  غیرانسانی  و  فجیع  جنایتی  مرتکبی 
انسانی نمی گنجد.  قاعده و قانون اسالمی و حتی 
خانواده  خصوصا  اهلل  حزب  امت  و  دالور  مردم 
فرزندان  که  باشند  مطمئن  حججی  محسن  شهید 
تصمیمی  با  را  ددمنشانه  اقدام  این  انتقام  شما  دلیر 
 
خبیثه شجره  کردن  کن  ریشه  همانا  که  قاطعانه 

خواهند  است  اسالم  جهان  از  تروریسم  و  وهابیت 
هزاران  تاکنون  که  ها  جنایت  نوع  این  گرفت. 
مورد آن به همین شکل در عراق و سوریه بر ضد 
امت مسلمان اعم از شیعه و سنی به وقوع پیوسته تنها 
نتیجه ای که در برخواهد داشت اتحاد و آگاهی 
این  خباثت  و  هویت  به  نسبت  اسالمی  عالم  بیشتر 
خوارج زمان است و ما را در پاک کردن سرزمین 
اسالمی از لوث وجود آنان مصمم تر و قدرتمندتر 

خواهد نمود.
اباعبداهلل)ع(  راه  عزیز  شهید  این  بریده  حلقوم  به 
سوگند یاد می کنیم که از تعقیب این شجره ملعونه 
و نابودی این غده خطرناک برآمده در پیکر جهان 
اسالم تا آخرین نفرشان از پای نخواهیم نشست. ما 
ابتدا مصمم و به دور از تردید در این راه گام  از 
برداشتیم اما ارتکاب این جنایت ها عزم و اراده ما 
اراضی  تا جای جای  نمود  تر  تر و جدی  را جزم 
تطهیر  پلیدشان  وجود  بی  وجود  از  را  اسالمی 

نماییم. 
این  مقاوم  فرزند  و  همسر  مادر،  پدر،  به  اینجانب 
شهیدان  ساالر  مانند  فرزندشان  که  بزرگوار  شهید 
به شهادت  با همان شیوه ظالمانه  امام حسین)ع( و 
رسید تبریک عرض می کنم زیرا نام خانواده شهید 
و  همنام  شهیدان  سرور  و  سید  خاندان  با  پرورتان 
ایران  افتخار  سند  ما  و  شما  شهید  و  گردید  قرین 
اسالمی و سپاه والیت است. ایران اسالمی در راه 
اسالم  مبین  دین  نجات  برای  و  شریعت  و  آزادی 
از  و  کند  می  تقدیم  را  ارزشمندی  قربانیان  چنین 
حسن  که  کنیم  می  طلب  عاجزانه  سبحان  خدای 
عاقبت با مرگی همچون شهید محسن حججی عزیز 

برای مقرر فرماید.
هنیئا لک و لکم و عظم اهلل اجورنا و اجورکم.

قاسم سلیمانی
فرمانده سپاه قدس
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استقبال از ۲۴ شهید 
گلگون کفن

مسئول روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان کرمان از ورود پیکر مطهر 24 شهید به این استان خبر داد. 

مهدی مهدی زاده اظهار داشت: پیکر مطهر 24 شهید وارد شهرستان سیرجان 
شد که 21 نفر از این شهدا گمنام و سه نفر آنها شناسایی شده اند. وی افزود: 
سیرجان،  شهرستان  از  هنری«  »اسماعیل  های  نام  به  شهید  سه  مطهر  پیکر 
»عباس اسدی پور گوکی« از شهرستان کرمان و »محمدعلی محمد صادقی« 

از شهرستان رفسنجان شناسایی شده است. 
مهدی زاده عنوان کرد: مراسم استقبال و تشیع شهداء از ورودی شهرستان 
سیرجان تا حسینه ثاراهلل برگزار خواهد شد. مهدی زاده بیان کرد: همزمان با 
سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( تعدادی از شهداء گمنام در درب بهشت 
ساردوئیه جیرفت، حوزه امام صادق )ع( شهرستان جیرفت، دهستان رمشک 
و بخش چاه دادخدا در شهرستان قلعه گنج، نودژ در شهرستان منوجان، گل 

گهر سیرجان، فیض آباد راور و بهاءآباد تشیع و تدفین خواهند شد. 
احمد  با دو شهید گمنام در خیابان شیخ  مراسم وداع  افزود: همچنین  وی 
اداره  عمومی  روابط  مسئول  شد.  برگزار خواهد  کرمان  شهر  شمالی  کافی 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد: در سالروز شهادت 
امام جعفر صادق )ع( مراسم تشییع شهدا از حسینه ثاراهلل شهر کرمان به سمت 

بیت الزهراء )منزل سردار سلیمانی( برگزار می شود.

مهدی زاده افزود: پیکر یک شهید گمنام دیگر در شهرک هوانیروز کرمان 
شهر  در  نیز  گمنام  شهید  سه  کرد:  تصریح  وی  شد.  خواهد  تدفین  و  تشیع 

ریحان شهر شهرستان زرند تشیع و تدفین خواهند شد. 
مهدی زاده عنوان کرد: پیکر شهید محمدعلی محمد صادقی پس از 33 سال 
فراق، از سمت شهرستان سیرجان وارد شهر رفسنجان خواهد شد. وی بیان 
پیکر شهید محمدعلی محمد صادقی در شهر رفسنجان  تشیع  داشت: مراسم 
برگزار می شود و پس از اقامه نماز بر پیکر مطهرش  به زادگاهش روستای 

هرمزآباد انتقال می یابد و در آنجا تدفین می شود.
همچنین پیکر مطهر سه شهید گمنام در میان استقبال پرشور مردم شهید پرور 
یادواره  نخستین  میهمان  واالمقام   شهدای  این  شد.  دیار  این  وارد  کرمان 
شهدای اطالعات جنوب  شرق کشور که در حسینیه ثاراهلل کرمان برگزار شد، 
بودند. همچنین پیکر مطهر این سه شهید گمنام در روز عرفه در شهرستان بم 

تشیع و به خاک سپرده می شوند.

تجدید بیعت با آرمان های 
امام و شهدا

هم زمان با نخستین روز هفته   دولت و گرامیداشت 
استاندار  باهنر،  و  و خاطره ی شهیدان رجایی  یاد 
استان،  اداری  شورای  اعضای  به اتفاق  کرمان 
شهر  شهدای  گلزار  عطرافشانی  و  گل باران  ضمن 
تجدید  شهدا  و  )ره(  امام  آرمان های  با  کرمان، 

بیعت کردند.
استاندار کرمان هم زمان با نخستین روز هفته  دولت 
و  رجایی  شهیدان  و خاطره ی  یاد  گرامیداشت  و 
باهنر، به اتفاق اعضای شورای اداری استان ضمن 
حضور در گلزار شهدای شهر کرمان، با تقدیم گل 
و نثار فاتحه با آرمان های امام )ره( و شهدا برای 
فرهنگی-اقتصادی  توسعه ی  و  پیش رفت  تعالی، 
کردند.  بیعت  تجدید  ایران  اسالمی  جمهوری 
استاندار کرمان در این مراسم ضمن گرامیداشت 
گفت:  رجائی،  و  باهنر  شهیدان  خاطره ی  و  یاد 
و  قرارگرفته  دولت مردان  الگوی  باید  شهیدان 
برای دستیابی به توسعه ی پایدار باید جهادی رفتار 

شود. 
مهندس علیرضا رزم حسینی از همدلی و وفاق بین 
همه ی ارکان استان سخن به میان آورد و افزود: 
همه ی ارکان استان برای توسعه ی استان همدل 
به  خالصانه  خدمت  که  می رود  امید  که  هستند 

مردم داشته باشیم.
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می دهد  نشان  مریلند  دانشگاه  توسط  نظرسنجی  یک  نتایج 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 

محبوب ترین شخصیت از نگاه مردم ایران است.
برای   Iran.poll مرکز  توسط  شده  انجام  نظرسنجی  نتایج 
نشان  مریلند  دانشگاه  امنیتی«  و  بین المللی  مطالعات  »مرکز 
قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سردار  که  می دهد 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی محبوب ترین شخصیت از نگاه 
می دهد  نشان  هم چنین  نظرسنجی  این  است.  ایران  مردم 
محبوبیت سردار سلیمانی بعد از حمله تروریستی گروه داعش 
»مرکز  است.  یافته  افزایش  ایران  اسالمی  شورای  مجلس  به 
یافته های  از  یکی  توضیح  در  امنیتی«  و  بین المللی  مطالعات 
به  بود،  باال  قباًل هم  نوشته است: محبوبیت سلیمانی که  خود 
افزایش  ایران  در  تروریستی  حمالت  از  بعد  محسوسی  طرز 
از  درصد   61 که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  است.  یافته 
مطلوب«  »بسیار  را  سلیمانی  سردار  درباره  نظرشان  ایرانی ها 
قبلی  نظرسنجی  تاریخ  به  نسبت  رقم،  این  کرده اند.  توصیف 
در 7 مه 2017، شش درصد افزایش نشان می دهد. 17 درصد 
دیگر هم گفته اند که نظرشان نسبت به وی »تا حدی مطلوب« 
»مرکز  نوشته  به  العالم،  شبکه خبری  گزارش  اساس  بر  است. 
مطالعات بین المللی و امنیتی« قاسم سلیمانی از کمترین میزان 
در  بررسی  مورد  شخصیت های  تمامی  میان  در  منفی  نگرش 
این نظرسنجی برخوردار است. تنها 11 درصد نظرشان درباره 

سردار سلیمانی را »نامطلوب« ارزیابی کرده اند. 
بعد از فرمانده نیروی قدس، »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران با 43 
درصد نگرش »مطلوب« و 33 درصد »تاحدی مطلوب« در دومین رتبه قرار 
گرفته است. 19 درصد از شرکت کنندگان در ایننظرسنجی گفته اند نظرشان 
امنیتی«  و  بین المللی  مطالعات  است.»مرکز  »نامطلوب«  ظریف،  به  نسبت 
می گوید محبوبیت وزیر خارجه ایران، بعد از حصول توافق هسته ای ایران و 

گروه 5+1 با کاهش 13 درصدی مواجه شده است. 
با 39 درصد نگرش  ایران  حجت االسالم دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور 
قرار  سوم  رتبه  در  مطلوب«  حدی  »تا  نگرش  درصد   37 و  مطلوب«  »بسیار 
توصیف  »نامطلوب«  را  روحانی  به  نسبت  نظرشان  درصد   22 است.  گرفته 
کرده اند. مطابق این گزارش، در میان شخصیت های مورد بررسی محبوبیت 

در  لطمه  بیش ترین  با  ایران  سابق  رئیس جمهور  احمدی نژاد،  محمود  دکتر 
از آگوست  ایران مواجه شده است. وی که پس  انتخابات  جریان برگزاری 
2015 همواره از نظر مطلوب در میان بیش از 60 درصد ایرانی ها برخوردار 
بوده بعد از رد صالحیت توسط شورای نگهبان، با بیش ترین کاهش محبوبیت 
تنها 23 درصد گفته اند نظرشان نسبت  مواجه شده است. در این نظرسنجی، 
به محمود احمدی نژاد »بسیار مطلوب« است. 32 درصد نظرشان را »تا حدی 
از  جهانگیری  اسحاق  از  بعد  لحاظ،  این  از  وی  کرده اند.  ارزیابی  مطلوب« 
کمترین میزان محبوبیت در میان سیاستمداران مورد بررسی برخوردار است. 
»نامطلوب«،  نظر  درصد   41 دادن  اختصاص  با  عالوه  به  احمدی نژاد  دکتر 
»اسحاق  و  شده  قلمداد  نظرسنجی  این  در  ایرانی  سیاستمدار  نامحبوب ترین 

جهانگیری« با 37 درصد بعد از وی قرار دارد.

                           بر اساس نظرسنجی دانشگاه مریلند؛

                  قاسم سلیمانی
   محبوب ترین شخصیت ایرانی

دستور امام برای نواختن ساز در جماران

المسلمین  و  االسالم  حجت 
یادداشتی  در  دعایی  سیدمحمود 
نوشت: بر َحَسب مطرح شدن بحث 
تحریم و موضعگیری مذهبی نسبت 
مراسم  این  در  موسیقی  سازهای  به 
این  در  می دانم  واجب  خود  بر 
تعبیری  به  و  توضیحات  خصوص 

دفاعیه  داشته باشم. 
بودیم که  نگران  و  داشتیم  را  این دغدغه  پیروز شد همه  انقالب  که  زمانی 
برخوردهای سلیقه ای و دیدگاه روحانیت و مرجعیت با موسیقی چه خواهد 

کرد اما در عمل شاهد بودیم که روش امیدوار کننده ای در پیش گرفته شد 
در  انقالب  اول  ماه های  در  جاویدان  گل های  برنامه  که  بودیم  شاهد  ما  و 
انتظار  تلویزیون ادامه داشت اما با گذشت زمان نشانه های نگرانی هایی که 
مذهبی  و  فقهی  مبانی  در  دگراندیش  و  دگم  عناصر  و  کرد  می رفت ظهور 
فضایی را ایجاد می کردند که تغییراتی را به وجود آورند؛ استفتائاتی را مطرح 
می کردند و سؤاالت را به گونه ای طرح می کردند که جواب به دلخواه آنها 
منفی باشد و جامعه را در فضایی ملتهب قرار دهد. امام در پاسخ به حرکت 
سازها  اقسام  و  انواع  ایشان  در حضور  دادند که  ایجاد شده دستور  موج  و 
نواخته شود و ایشان گوش کنند و تقریر کنند آن هم در حسینیه جماران! ما 
حتی شاهد بودیم که در حضور ایشان سرود »ای شهید مطهر« با انواع سازها 
نواخته شد و حتی همخوانی هم شد. بنابراین آنچه در اذهان به عنوان تحریم 

مطرح می شود را نباید به انقالب و امام عزیز نسبت داد.
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بعد از 33 سال رنج دوری، خانواده شهید محمدصادقی میزبان دالورمردی 
می شوند که در این سال ها با روح و قلبش همراه و همگام آنها بوده و حال 
می آید که به اشک های فراق فرزندانش خاتمه دهد. پیکر پاک و گلگون 
سردار شهید »محمدعلی محمدصادقی« که در 23 اسفند سال 63 در عملیات 
بدر به شهادت رسید و از آن زمان تاکنون پیکر مطهرش مفقواالثر بود، پس از 
33 سال فراغ به رفسنجان و زادگاهش روستای دهن آباد بازگشته و در گلزار 
شهدای هرمزآباد به خاک سپرده می شود.  شهید »محمدعلی محمدصادقی« 
در فروردین سال 1321 در خانواده ای زحمتکش و مذهبی تولد یافت. در 
کودکی به مکتب خانه رفت و با کالم الهی انس پیدا کرد و پس از آن برای 
تحصیل وارد دبستان دانش هرمزآباد شد. وی در سن 12 سالگی دچار تب 
حصبه شد که این امر و همچنین وضع دشوار فقر مالی، مانع ادامه تحصیل 
و  کشاورزی  امر  در  تحصیل،  ترک  از  بعد  محمدصادقی  شهید  شد.  وی 
دامداری به یاری پدر شتافت و در سن 19 سالگی به خدمت مقدس سربازی 
عازم شد. وی در دوران رژیم پهلوی نیز نقش پررنگی ایفا کرد به نحوی که 
در تظاهرات ضد رژیم ستمشاهی از افراد کم نظیر و سرآمد بود به طوری 
که در سال 57 با رئیس ژاندارمری وقت که با 12 سرباز مسلح نیز همراهی 
می شد درگیر شد و او را مجروح کرد. سال ها در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل بود و سرانجام در عملیات بدر شربت شهادت نوشید و به دیدار معبود 
شتافت و از آن زمان تاکنون پیکر مطهرش جاویداالثر و خانواده و فرزندانش 
چشم انتظار بازگشت پدر بودند، مادر شهید اشک ها در فراق فرزند ریخت تا 
این که عمرش به دنیا کفاف نداد و سال 85 دار فانی را وداع گفت و اکنون 

نیست تا ببیند فرزند عزیزش بازگشته است.
 

اکنون نوبت اوست که دستم را بگیرد
حاجیه فاطمه زارع همسر شهید محمدعلی محمدصادقی در خصوص این که 
چگونه از خبر پیدا شدنش مطلع شده است، می گوید: چندی پیش حوالی 
ظهر سر سفره ناهار می خوردیم که یکی از دوستان دخترم پیام داد که پدر 
شما پیدا شده که دخترم شروع کرد به گریه کردن، دامادم تلفن را برداشت 
و به خبر نگاه کرد دید درست است خبر با عکس شهید درج شده بود. باز 
هم باورمان نمی شد که بعد از 30 سال برگردد. وی در حالی که اشک در 
چشمانش حلقه زده، احساس خود را این گونه بیان می کند: خوشحالم که 
از سرگردانی نجات یافته، تا حاال پیکر مطهرش در آفتاب، باد و باران بود و 
به سر  انتظاریشان  فرزندانم چشم  و  اکنون روحش آزاد شده  خوشحالم که 

رسید. 
اگر چه شهید محمدصادقی 30 سال است که مفقود بوده و به خانه بازنگشته 
اما این همه ماجرا نیست چرا که کرامات زیادی از این شهید واالمقام توسط 
فرزندان و همسرش دیده شده است. همسر شهید محمدعلی محمدصادقی در 
این باره می گوید: یک ماه پیش دستم خیلی درد گرفته بود بعد از نماز صبح 
که خوابیدم در خواب دیدم مانند این که از جبهه می آید، آمد و دستش 
را روی شانه ام گذاشت. گفتم خیلی دستم درد می کند. گفت خوب می 
شود و پس از این که بیدار شدم دستم خوب شده بود و دستم از درد افتاد. 
به  بیا  هر وقت که در کارم گره می خورد صدایش می کردم و می گفتم 
فریادم برس و واقعًا می آمد. پس از ازدواج یکی از دخترانم که محمدعلی 
در قید حیات بود، دختر دیگرم که می خواست ازدواج کند، داماد از زرند 
به آن خانواده  را  بودم که دخترم  مردد  و  ناراحت  بود؛ شب خواستگاری 
بدهم یا نه که خواب دیدم آمد و کنارم نشست و سه بار اعالم موافقت کرد. 
تقاضا و می گوید:  البته یک  و  با همسرش درد دلی دارد  بانوی صبور  این 
وقتی که با او روبرو شوم پیکر و پالکش را می بوسم و می گویم وقتی رفتی 
همه بچه هایت را بزرگ و عروس و داماد کردم و االن خدا را شکر همه 
خودشان فرزند دارند اما حاال نوبت توست که وقتی آمدم در آن دنیا، دستم 

را بگیری و مرا شفاعت کنی.

 پدر! حاال که آمدی یتیم نوازی کن
فرزند بزرگ شهید محمدصادقی که خاطرات زیادی از پدر به یاد دارد اشک 
امانش نمی دهد و نمی تواند بر احساس خود غلبه کند. شاید این درد دل او 
با شهدای غواص که دو سال گذشته در رفسنجان تشییع شدند دل پدر را به 

درد آورده و فراق را برای او به پایان رسانده باشد. 
سکینه محمدصادقی می گوید: پارسال که شهدای غواص را آوردند همسرم 
التماس  فقط  آنها  به  تابوت شهدا،  رفتم کنار  و  برد  ماشین شهدا  را کنار  من 
می کردم و می گفتم ای شهدا، پیش حضرت فاطمه)س( دعا کنید که ایشان 
ام، زانوهایم بی رمق شده، قدم  پیر شده  برگردد. من  اذن دهد که پدرم 
خمیده شده، چشم هایم سو ندارد و چیزی از عمرم باقی نمانده و می خواهم 
پدرم را ببینم. اما روز چهارشنبه 28 تیر ماه 96 بی شک برای خانواده شهید 
که  روزی  بود،  خواهد  نشدنی  فراموش  و  یادماندنی  به  روز  محمدصادقی 
پدر بعد از گذشت 33 سال، قدم به داخل منزل می گذارد و با خانواده و 

 
فرزندانش دیدار خواهد کرد.

چشمانی که
 با مشاهده پدر 
جان می گیرند

 پایان فراق 33 ساله

پدرانه های شهید محمد صادقی
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»بابا دورت بگردم، قربانت شوم آمدی؟ آمدی دستت را روی سر ما بکش 
و یتیم نوازی کن« فرزند بزرگ شهید محمدصادقی این جمالت را بریده 
بریده و با چشمانی که کاماًل خیس شده و اشک ها پهنای صورتش را گرفته، 

بیان می کند.
 

خوابی که تعبیرش بازگشت پدر بود
فرزند ارشد شهید محمدصادقی در خصوص این که چگونه از خبر پیداشدن 
شهید مطلع شده است، اظهار می دارد: پسرم تماس گرفت و گفت بابابزرگ 
پیدا شده... جا خوردم و باور نمی کردم، پسرم گفت در سایت خبر داده اند 
که بابازبزرگ پیدا شده، خیلی خوشحال و به شدت متاثر شدم، خیلی سخت 
نبینم و پالک پاکش را نبوسم و با اشک  است 33 سال انتظار و حاال هم تا 

هایم نشویم باور نمی کنم. 

وی می افزاید: همیشه احساس غربت می کردیم و با این که صورت قبری 
در گلزار شهداء هرمزآباد برایمان درست کرده بودند ولی قبر خالی خیلی 
برای ما سخت بود. دختر شهید محمدصادقی از یک خواب و توجه پدر به 
دخترش نیز برای ما تعریف می کند: همین اواخر ماه رمضان بود که خواب 
دیدم با مادرم به زیارت امام رضا )ع( رفته ایم، مادرم به من گفت بیا پدرت 
را که پایین هتل و منتظر است باال بیاوریم چون نمی داند اتاق ما کجاست. 
دوان دوان به سمت پایین هتل رفتم و از چند پله مانده تا پایین، خودم را 
پرت کردم و بابا دستانش را باز کرد و مرا در آغوش گرفت و او را بوسیدم، 
و دوباره  باال  رفتیم  باز هم دوباره  و  بود  تنگ شده  برایت خیلی  گفتم دلم 
صورت به صورت پدر گذاشتم تا خوابم برد و در این لحظه از خواب بیدار 

شدم. تعبیر خودم این بود که پدر برمی گردد.
 

بازگشت پدر در باورم نمی گنجد
جواد محمدصادقی فرزند پنجم سردار شهید صادقی نیز می گوید: من هم

با علی آقا  بعد تماسی  بابا مطلع شدم و  پیدا شدن  از  از کانال های خبری 
)برادرم( داشتم که او این موضوع را تایید کرد، چند لحظه ای خیلی سخت 
گذشت چون در باورم خطور نمی کرد که شاهد چنین اتفاقی باشم، برادر 
بزرگترم خیلی به من دلداری داد و گفت که نباید بی تابی کنی. وی عنوان 
 DNA می کند: دو سه سال پیش اقدام بزرگی در این راستا شد و آن گرفتن
درمانگاه  به  که  زمانی  بود،  شهید  برادران  و  فرزندان  مادران،  و  پدران  از 
که  کردم  نمی  فکر  و  داشتند  نفر حضور   31 رفتیم،  گیری  نمونه  برای  امام 
با توجه به این  باشیم.  در رفسنجان هنوز این تعداد شهید مفقوداالثر داشته 
که نزدیک ترین فردی که مطابقت بیشتری با گروه خونی پدرم داشت من 

بودم، از من و خواهر بزرگترم نمونه گیری شد.  
از  پس  و  رسیده  سرانجام  به  قضیه  این  که  خوشحالم  دهد:  می  ادامه  وی 
آزمایش هایی که روی پالک و استخوان انجام داده بودند به مطابقت آنها 
شهید  فرزند  این  شد.  ما  و خوشحالی  باعث خرسندی  و  بردند  پی  شهید  با 
محمدصادقی خوشحالی اش از پیدا شدن بابا را با اشک هایش تصدیق کرده 
البته دایی  بابا را احساس می کردیم.  و می گوید: در این 30 سال کمبود 
یادم  کردند،  می  رسیدگی  بود  توانشان  در  که  آنجا  تا  اقوام  و  عموها  ها، 
می آید زمانی که بچه بودم دایی هر هفته از ناصریه می آمد و ما را از ظهر 
پنجشنبه تا عصر جمعه به خانه خود می برد و همیشه سنگ صبورمان او بود 

و همه دلخوشی مان این بود که آخر هفته شود و دایی بیاید. درست است 
ما  و  بود  پر کرده  را  مادرم همیشه کمبودش  اما  داشتیم  را  پدر  که کمبود 
هیچوقت احساس نکردیم که بی پدر هستیم و بزرگتر نداریم. مادرمان برای 
ما هم مادر بود و هم پدر و امیدواریم همیشه سایه اش باالی سر ما باشد. نوه 
ها و نتیجه ها نیز آخر هر هفته این خانه برای همه آنها هتل است و هر کسی 
هر غم و غصه ای که دارد فراموش می کند و اینجا دور هم جمع می شویم.

 
خواهرم، برای پدر الالیی بخوان

جواد محمدصادقی درباره اینک ه وقتی پدر پس از 33 سال به خانه برگردد 
امروز  کند:  می  عنوان  ریزد،  می  اشک  که  حالی  در  گوید،  می  چه  او  به 
وقتی خواهر کوچکم را دیدم تنها چیزی که به او گفتم این بود که گفتم 
بابا برای تو الالیی نخواند... تو می توانی برای او الالیی بخوانی. و بابا را در 
بغل بگیری و بگویی خوش آمدی... این فرزند شهید بزرگوار محمدصادقی 
خاطره ای خواندنی از حضور شهید در زندگی روزمره خود و خانواده اش 
بیان کرده و می گوید: زمانی که می خواستم ازدواج کنم از دوم فروردین 
بنایی داشتیم، 10 خرداد بود، خیلی  امام جواد )ع( بود  تیر که تولد  تا 23 
امروز کارگران سر  بنا زنگ زد که  استاد  رفتن،  از چند روز سر کار  خسته 
اینقدر خسته بودم که ساعت حدود  برای کمک،  بیا  نیامدند و خودت  کار 
12 زودتر کار را تعطیل کرد. در مسیر که به خانه برمی گشتم، به خودم گفتم 
امسال در بنایی برادران هیچکدام کمک ما ندادند. حوالی 3 بعدازظهر بود 
خواب رفتم و خواب دیدم بابا آمد و سر مرا به دامان خود گرفت و دستش 
را البه الی موهای من کشید و گفت: ناراحت نباش، ما اینقدر به تو کمک 
داه ایم که تو متوجه نشده ای... به او گفتم بابا زن همسایه مان خیلی به ما و 
مادر احترام دارد، پدرم گفت به او بگو خوب شدی، وی فردی بود که به 
سرطان کبد مبتال بود و پزشکان جوابش کرده بودند و گفته بودند احتماال 
دو روز دیگر زنده است و االن پس از 10 سال از آن خواب سالم است و 
شفا یافت. من آن روز 15 دقیقه خوابیدم که به اندازه 24 ساعت استراحت، 
برای من آرامش داشت. پدرم همیشه مراقب ما است و حتی منحصر به ما 
و  فرماندار  ویژه  به  شهرستان  مسئولین  هرمزآباد،  اهالی  همه  از  وی  نیست. 
بخشدار مرکزی، سپاه، شورای اسالمی دهن آباد و هرمزآباد، ستاد یادواره 
شهدا هرمزآباد، همکاران دانشگاه علوم پزشکی که در همین چند روز تالش 
زیادی برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع و وداع با شهید داشته اند تشکر 

و قدردانی می کند.

رفسنجانی ها چشم انتظار 19 شهید مفقوداالثر
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رفسنجان نیز اظهار می دارد: پیکر مطهر 
شهید محمدصادقی همزمان با شهادت امام صادق)ع( در رفسنجان تشییع و 
پس از آن در زادگاهش در گلزار شهدای هرمزآباد به خاک سپرده می شود. 
حسین صابری می افزاید: کاروان شهدا متشکل از 200 شهید گلگون کفن در 
استان  جمله  از  کشور  مختلف  شهرهای  در  )ع(  صادق  امام  شهادت  سالروز 
گفته  به  است.  آنها  از  یکی  شهید محمدصادقی  می شوند که  تشییع  کرمان 
وی شهرستان رفسنجان هنوز منتظر بازگشت پیکر 19 شهید است که برخی از 
آنها پدران و مادرانشان پس از تحمل رنج فراق از دنیا رفته و به فرزندشان 

پیوستند.
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  رونمایي ازتمبر یادواره 
 شهداي بسیج کارمند

در اولین یادواره  شهداي بسیج کارمند استان کرمان از تمبر این یادواره و 
باقري شهید بسیجی و کارمند شهرستان رفسنجان  کاشي کاري تمثال حمید 
که  کرمان  استان  کارمند  بسیج  شهداي  یادواره ی  اولین  در  شد.   رونمایي 
صبح امروز با حضور مسئوالن استان و خانواده ی شهدا در تاالر برق کرمان 
برگزار شد، یاد و خاطره ی 148 شهید کارمند این استان گرامي داشته شد و 

از 35 شهید بسیجي کارمند و خانواده هاي آنان تجلیل به عمل آمد.
ضمن  کرمان  استان  ثاراهلل   سپاه  فرمانده  ابوحمزه  سردار  یادواره  این  در 
گرامي داشت هفته ی دولت با اشاره به وجود 7 هزار شهید در استان کرمان 
فکر و  انقالبي  انقالب،  فرمایش رهبر  گفت: شهیدان کساني هستند که طبق 
عمل کرده اند. وي با تاکید بر این که شهداي دفاع مقدس و شهداي مدافع 
حرم اطاعت از مقام والیت را در پیش گرفته و زمینه ساز این اندیشه هستند، 
افزود: یکي از دالیل انزوا و حذف افراد از گردونه ی انقالب، جدا شدن از 

خط والیت بوده است.
سردار ابوحمزه در ادامه  صحبت هاي خود بصیرت را راه و روش انسان هاي 
اهداف  از  را  ما  که  مي کند  سعي  دشمن  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  بزرگ 
انقالبي و دیني خود جدا کند در حالي که داشتن بصیرت ما را در خط انقالب 
نگه مي دارد. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان انقالبي ماندن و فکر کردن را 
مستلزم داشتن روحیه ی ایثار و فداکاري ذکر و خطاب به خانواده ی شهدا 
نیز  را  باید دیگران  و  مقاومت هستید  و  ایستادگي  تبلور و تجلي  گفت: شما 
ویژگي هاي  از جمله  کنید. وي  تشویق  انقالبي  ارزش هاي  از  دفاع  راه  در 
و  دانست  دیني  واجبات  دادن  انجام  و  بودن  معنوي  را  انقالبي  انسان هاي 

نیستند  بند سیاسي  انقالبي خط مشي روشن دارند و اهل زد و  افزود: افراد 
و به طور واضح و قاطع نظر خود را بیان مي کنند و خود را بدهکار انقالب 

مي دانند نه طلبکار انقالب.
خدمت گزاري  بر  مبني  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  به  اشاره  با  ابوحمزه 
مسئوالن به مردم بیان کرد: همه ي مسئوالن در هر مقامي خادم مردم هستند 

و کار آن ها تنها خدمت گزاري به ملت است.
ثاراهلل  سپاه  بسیج  سازمان  مسئول  جاللي  سرهنگ  مراسم  این  ادامه ی  در 
در  ایثار  فرهنگ  اشاعه ی  را  یادواره  این  برگزاري  از  هدف  کرمان  استان 
گفت:  و  کرد  ذکر  شهدا  خانواده هاي  از  تجلیل  و  تکریم  و  کارمندان  بین 
طي مکاتبه اي با شوراي شهر کرمان قرار شده است  که مکاني از شهر به نام 
شهداي کارمند نام گذاري شود. در این یادواره که میزبان دو شهید گمنام 
دفاع مقدس بود، از تمبر یادبود یادواره، تمثال شهید حمیدباقري و کتاب 
مستندات 150 شهید کارمند رونمایي و از خانواده ي شهدا تجلیل و قدرداني 
شد. الزم به ذکر است این یادواره با مشارکت استانداري کرمان و سازمان 

بسیج کارمندان سپاه ثاراهلل این استان برگزار شد.
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یاد یاران 
پرسه در حوزه احوال فرزانگان و فرهیختگان کرمان 





نام: محمدجواد باهنر
تولد: 1312

محل تولد: کرمان
زمان مرگ: 8 شهریور 1360

احزاب سیاسی:
 نهضت آزادی ایران،

موتلفه اسالمی،حزب جمهوری اسالمی

والدت و تحصیالت
شهید محمدجواد باهنر در سال 1312 در شهر کرمان در 
محله ای به نام “محله شهر” که از محله های بسیار قدیمی 
و مخروبه شهر کرمان بود، به دنیا آمد. ایشان فرزند دوم 
خانواده و دارای نه خواهر و برادر بود. پدر ایشان پیشه 
به  و  داشت  ای  محقرانه  زندگی  که  بود  ای  ساده  ور 
واسطه مغازه کوچکی که در سرگذر محله داشت امرار 
معاش می کرد. شهید باهنر در سن پنج سالگی به مکتب 
خانه ای سپرده شد و نزد بانوی متدینه ای قرآن را فرا 
با راهنمایی حجهاالسالم  یازده سالگی  گرفت از حدود 

حقیقی، فرزند بانوی متدینه مکتب خانه، به 
تعلیم  و  شد  وارد  کرمان  معصومیه  مدرسه 

دروس حوزوی را آغاز نمود. 
حجه االسالم ایرانمنش پسردائی شهید باهنر 
در این باره می گویند: “حدود سن 5 سالگی 

به مکتب خانه رفتیم، در آنجا  با هم در کرمان  بود که 
خواندن قرآن و در ضمن خواندن فارسی و دیوان حافظ 
را فرا می گرفتیم. در آن زمان مدرسه خیلی کم بود و 
تعداد معدودی بودند که به مدرسه می رفتند و کسانی 
که از نظر مالی در حد متوسط و یا ضعیف بودند به همین 
مکتب خانه اکتفا می کردند و بعد دنبال کسب و کارمی 
رفتند؛ چون دیگر مقتضیات زمان اجازه نمی داد. مدرسه 
معصومیه بعد از سالها که در دوران رضا خان تعطیل شده 
بود، فعالیت های خود را آغازکرد و چند نفری از طالب 
را پذیرا شده بود. شهید باهنر مقدمات را با نصاب البیان 
و جامع المقدمات شروع نمود و در کنار دروس رسمی 
حوزوی، تحصیالت جدید را نیز پی گرفت و به صورت 
متفرقه در امتحانات شرکت می نمود و موفق شد مدرک 
پنجم علمی قدیم را اخذ کند. در این دوران، تحصیالت 
دینی ایشان به حدود سطح رسیده بود و در اوائل مهر ماه 

1332 جهت ادامه تحصیالت دینی عازم شهر قم گردید.

ورود به حوزه علمیه
 در سال اول ورود به حوزه علمیه قم، در مدرسه فیضیه 
سکونت یافت و دروس کفایه و مکاسب را نزد اساتیدی 
چون آیت اهلل سلطانی، آیت اهلل مجاهدی و شیخ محمد 
جواد اصفهانی فرا گرفت و در همین سال بود که دیپلم 
کامل متوسطه را نیز اخذ کرد. در ادامه و تکمیل دروس 
و  شد  حاضر  علما  خارج  درس  به   1333 سال  از  دینی 
ضمن شرکت در درس خارج فقه آیت اهلل بروجردی که 
آن زمان با توجه به مرجعیت ایشان و گستردگی درس 
به درس  داشت  شاگردان صورت خاصی  تعداد  نظر  از 
و  نیز حاضر می شد  امام خمینی  اصول حضرت  خارج 
مدت هفت سال یعنی تا اوائل سال 41 از دروس خارج 
فقه و اصول امام بهره مند گردید. شهید باهنر هم چنین 

به مدت شش سال در درس فلسفه )اسفار( عالمه طباطبائی 
شرکت نمود و در کنار آن نیز از درس تفسیر عالمه که 
های  بهره  شد  منتشر  “المیزان”  کتاب  صورت  به  بعدها 

فراوانی کسب نمود. 

شهید باهنر در توصیف دوران تحصیل خود در حوزه عملیه 
چنین می گوید:

این  در  را  مان  تحصیلی  و  علمی  خاطرات  بهترین  “ما 
ورود  سوم  سال  در  داریم”  قم  تحصیالت  ساله  دوراننه 
به حوزه علمیه قم و پس از گرفتن مدرک دیپلم، دکتر 
باهنر در امتحانات دانشگاه شرکت کرده و وارد دانشکده 
الهیات شد و به ادامه تحصیالت دانشگاهی در کنار دروس 
حوزوی پرداخت و با توجه به این که دروس دانشگاهی 
از نظر علمی و کیفی مطالب جدید و تازه ای برای ایشان 
نداشت، به ندرت در کالسها حضور پیدا می کرد و لذا 

حدود سال 37 دوره لیسانس را به پایان رساند. 
اخذ  از  پس  و  دانشگاهی  تحصیالت  تکمیل  ادامه  در 
لیسانس، دوره فوق لیسانس رشته امور تربیتی و دکترای 
الهیات را گذراند. شهید باهنر در حدود سالهای 35-36 
به شهر مقدس نجف مشرف شد و تصمیم داشت در آنجا به 
ادامه تحصیالت دینی خود بپردازد، لذا در مدرسه آیت 
اهلل بروجردی سکونت یافت و در درس آیت اهلل حکیم 
به دالیلی از جمله حضور عالمان  اما  شرکت می نمود، 
قم  علمیه  به حوزه  قم، مجدداً  علمیه  برجسته در حوزه 
نیز  سال  یک  به  نجف  در  ایشان  توقف  مدت  بازگشت. 

نرسید.

آغاز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
فیضیه،  مدرسه  و  قم  در  ایشان  اقامت  سوم  سال  در 
با  ای  حجره  در  و  کرد  مکان  نقل  حجتیه  مدرسه  به 
آیت  رفسنجانی،  هاشمی  السالم  حجت  چون  بزرگانی 

اهلل موحدی کرمانی، حجت االسالم مهدوی کرمانی و 
زمینه همکارهای  آشنایی  این  و  اطاق شد  دیگران هم 

فرهنگی، مطبوعاتی و انقالبی آینده را فراهم نمود.
هاشمی  آقایان  کمک  و  همکاری  با   1336 سال  در   
رفسنجانی و مهدوی کرمانی نشریه مکتب تشیع را منتشر 
باعث  نشریه  در  مطروحه  مطالب  و  مقاالت  نوع  نمود. 
تحول فکری و فرهنگی عمیقی در حوزه علمیه قم شده 
بود و به علت استقبال طالب و علما انتشار آن به صورت 
فصلنامه در آمد و به دلیل اقبال بیش از انتظار و حساسیت 
و توجه رژیم به این مسئله در نتیجه پس از انتشار هفت 
شماره، توقیف شد. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در این 
رابطه می گوید: “ایشان در اداره مجله مکتب تشیع نقش 
درجه اول داشت. در سال 36 یا 37 من و ایشان و عده 
دیگری از دوستان که حدوداً چهار پنج نفر می شدیم 
مسئولیت  عمده  کنیم،  منتشر  مجله  یک  گرفتیم  تصمیم 
های فرهنگی مانند چاپ و رسیدگی به مقاالت، به دوش 
اما  کردیم  می  همکاری  هم  ما  البته  افتاد.  باهنر  آقای 
سابقه  مقدار  یک  و  بود  بهتر  ما  از  قلمش  ایشان  چون 
در  بیشتری  آمادگی  داشت،  مطبوعاتی  کار 
کاربسیار  مجموعًا  لذا  داش،  وجود  ایشان 
خوبی در آمد و در آن روزها که تیراژ ده 
هزار و پانزده هزار خیلی بود اولین چاپ ما 
بود که بالفاصله تمام شد و  تیراژده هزار  با 

پیش فروش کرده بودیم”.

اولین دستگیری
به  تبلیغی  انجام سفر  باهنر که در سال 37 جهت  شهید 
به مناسبت تقارن به رسمیت  آبادان عزیمت کرده بود 
به صورت  ایران  دولت  توسط  اسرائیل  دولت  شناختن 
دو فاکتو )de fact ( حمله شدید و سختی به این مسئله 

دستگیر  شهربانی  توسط  سخنرانی  پایان  از  پس  و  نمود 
شد و این اولین بر خورد شهید با رژیم پهلوی بود.

دومین دستگیری
دومین دستگیری ایشان مصادف بود با جریانات خرداد 
ماه سال 42؛ قرار بود در محرم سال 42 مبلغینی از حوزه 
 
علمیه به سراسر کشور اعزام شوند و مطالب یکنواخت و

زندگینامه شهید 
حجت االسالم دکتر محمدجواد باهنر

شهید دکتر محمدجواد باهنر درحال ایراد 
سخنرانی قبل از خطبه در نمازجمعه تهران

1360-  شهید دکتر محمدجواد باهنر درروز اخذ رای اعتماد 
از مجلس شورای اسالمی به عنوان نخست وزیر
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هماهنگی را در جهت محکومیت رژیم طاغوت و دین 
ستیزی رژیم در منابر بیان کنند. دستگاه امنیتی رژیم شاه 
از این جریان مطلع شد و اقداماتی را جهت کنترل و 

فشار بر سخنرانان پیش بینی نمود. 
اعزام شد و در روز  به همدان  باهنر در آن سال  شهید 
پرشور  سخنرانی  یک  دنبال  به   42 سال  محرم  هفتم 
دستگیر شد اما به دلیل هجوم و فشار مردم و اجتماعی 
که مردم همدان برگزار کردند، دستگاه مجبور شد شهید 
باهنر را آزاد کند آزادی ایشان همراه بود با اخراج از 
شهر همدان؛ اما ایشان تا 12 محرم به سخنرانیهای خود 
ادامه داد و نهایتًا مخفیانه از شهر خارج شد. شهید باهنر 
خود در این باره می گوید: “خاطرم هست دستور این 
بود که از روز ششم ماه محرم سخنرانی ها اوج بیشتری 
پیدا کند و مبارزه شدت گیرد و علتش هم این بود که 
گفتند نگذارید جلسات پر جمعیت باشد و اال اگر بخواهید 
از مردم  از این که اجتماعی  اوائل شروع کنید قبل  از 
باشد، شما را دستگیر می کنند و از همان روز ششم که 

اوج گرفت ظاهراً روز هفتم بود که ما دستگیر شدیم”.

سومین دستگیری
تند  های  سخنرانی  با  بود  همزمان  دستگیری  سومین 
مناسب  به  تهران  بازار  مسجد جامع  در  ایشان  انقالبی  و 
پایان  از  پس  فیضیه.  مدرسه  به  رژیم  حمله  سالگرد 
سخنرانی ایشان در شب سوم، سرهنگ طاهری و دیگر 
قلعه  قزل  زندان  به  و  دستگیر  را  وی  شهربانی  ماموران 
اعزام کردند و پس از محاکمه در دادگاه نظامی به چهار 
ماه زندان محکوم شد. شهربانی کل در تاریخ 42/12/21 
گزارش  ساواک  به  چنین  را  ایشان  دستگیری  موضوع 
کرد: “شیخ محمد جواد باهنر در شب های 18و19 اسفند 
در شبستان مسجد جامع باالی منبر مطالب تحریک آمیز 
میان  به  را  سال گذشته  در  فیضیه  مدرسه  قضیه  و  ایراد 
کشیده و اظهارات ناروایی نموده بود لذا ساعت 21 روز 
مامورین  وسیله  به  مسجد  از  موقع خروج  در  اسفند   19
ویژه دستگیر و با پرونده مقدماتی جهت تعقیب قانونی به 

ساواک اعزام و تحویل گردید.”

همکاری با هیئت موتلفه
ابتدای  در  باهنر  شهید  های  فعالیت  ترین  مهم  از  یکی 
حضورشان در تهران، آشنایی با هئیت موتلفه بود. شهید 
باهنر به وسیله شهید بهشتی به تشکیالت هئیت موتلفه وارد 

شد و در حوزه ها و کانون های آن به آموزش عقیدتی 
نیروهایی موتلفه پرداخت. شهید باهنر در تعمیق مفاهیم 
و آموزش های دینی اعضای هیئت موتلفه از مباحث و 
مطالبی که شهید مطهری تهیه کرده بودند و نیز بحث 
و  برداری  بهره  کردند،  می  آماده  خودشان  که  هایی 
توسط  منصور  حسنعلی  ترور  از  پس  کرد.  می  استفاده 
شدن  متالشی  و  آن  سران  دستگیری  و  موتلفه  هیئت 
سازمان، به منظور ایجاد وحدت و انسجام و جلوگیری 
از فروپاشی و انزوا و پراکندگی نیروهای مبارز و متعهد، 
شهید باهنر با همفکری دیگر بزرگان چون شهید بهشتی، 

تصمیم  دیگران  و  رفسنجانی  هاشمی  مطهری،  شهید 
گرفتند یک تشکیالت نیمه علنی به وجود آورند.

موسسه رفاه
پوششی که برای این تشکیالت تدارک دیده شد در واقع 
یک پوشش اجتماعی و خدماتی بود. نام این تشکیالت 
»موسسه تعاونی و رفاه« بود که از جمله اهدافش کارهای 
تاسیس  و  الحسنه  قرض  های  صندوق  تشکیل  امداد، 
مدارس بود. در پوشش فعالیت های علنی موسسه رفاه، 
ارتباطات مخفی نیروهای مبارز و فعالیت های غیر علنی 
های  کانون  موسسه  این  توسط  و  گرفت  می  صورت 
موتلفه هدایت می شد. شهید رجائی یکی از کسانی بود 
که رهبری بعضی از کانون ها را برعهده داشت و با نام 
های  برنامه  و  شرکت  آنان  جلسات  در  مستعار”امیدوار” 
آموزشی و تعلیماتی خود را اجرا می کرد. آقای هاشمی 
رفسنجانی در توضیح تشکیل موسسه رفاه چنین می گوید: 
توسط  گذشته  رژیم  زمان  در  که  نهادهایی  در  “معمواًل 
انقالبی تشکیل می شد یک عده معینی بودند  مسلمانان 
که به صورتهای مختلف به عنوان مشاور، کمک یا عضو، 
رفاه چون یک  موسسه  در  داشتند.  نقش  کارها  این  در 
موسسه فرهنگی، رفاهی و خدماتی و هم چنین انقالبی 
بارزی بود، ایشان از اول عضو بودند و عضو هیئت امنا 
و هیئت مدیره هم بودند و بیشتر کارهای فرهنگی را به 
بودیم. در کارهای جنبی  ایشان و آقای رجایی سپرده 
مانند سخنرانیها واردوها و جلسات و کارهای دیگری هم 
که داشتیم، ایشان جزو افراد اساسی بودند و در حقیقت 
باید از ایشان به عنوان یک عضو نیرومند مهم »رفاه« و 
به عنوان یکی از موسسین نام برد”. هر چند شهید باهنر 
عماًل از موسسین رفاه بود اما بطور رسمی ساواک با در 
مخالفت  موسسین  هیئت  در  ایشان  عضویت  خواست 

نموده بود.
 

تبلیغ و ارشاد
های  فعالیت  آغاز  و  تهران  به  ورود  از  پس  باهنر  شهید 
را جهت  اقداماتی  از سال 44  و سیاسی خود،  فرهنگی 
ارشاد و تبلیغ مبانی دینی برای اقشار مختلف مردم، انجام 
داد. در سال 45 و 44 در مسجد جلیلی، سخنرانیها مهمی 
ایراد کرد. این مسجد که توسط آیت اهلل مهدوی کنی 
ایشان  بر عهده  نیز  امامت جماعت آن  و  اداره می شد 
قرار داشت یکی از مراکز تجمع نیروهای مذهبی متعهد 
آن  به  رژیم  توجه  و  حساسیت  دلیل  به  و  بود  مبارز  و 
معمواًل از طرف ساواک چند منبع برای آن گمارده شده 
بود تا گزارش کاملی از فعالیت های آن دریافت دارد. 
همچنین دکتر باهنر در سالهای 45 و46 در هئیت »مکتب 

الحسین« حضور می یافت و در مورد مسائل اسالمی و 
مشکالت جامعه و وظایف مسلمانان و چگونگی هدایت و 
رشد مردم بیاناتی می فرمود با عنایت به اینکه در مکتب 
الحسین عناصری از موتلفه اسالمی و حزب ملل شرکت 
می کردند و پایگاه نیروهای مبارز مذهبی محسوب می 
شد، ساواک چند منبع را مامور این هیات ها کرده بود و 

گزارشات آن را پیگیری می کرد. 
منبع ساواک از جلسه 46/3/16 مکتب حسین )ع( چنین 
اظهار  واعظ  باهنر  شیخ  سپس   …“ دهد:  می  گزارش 
داشت ما باید از امام حسین )ع( سرمشق بگیریم و با یزید 
و ظالمین بیعت نکنیم و تسلیم حکومت بی دین و ظالم 
راحت  خیلی  کرد  می  بیعت  اگر  عالیقدر  رهبر  نشویم. 
تر بود ولی در عوض دین از دستمان می رفت. نامبرده 
افزود رهبر عالی مقام شیعیان جهان و آیت اهلل حکیم به 
این  و  اند  فتوی داده  اسرائیل  با  اتفاق در مورد جنگ 
گرفته  قرار  اسالمی  کشورهای  استقبال  مورد  موضوع 
گوید:  می   46/3/30 تاریخ  در  ایشان  چنین  است.”هم 
ندارد  حق  و  تواند  نمی  وقت  امام  جز  کس  هیچ   …“
و  در آن دخل  و  تغییر دهد  را  اسالم  قوانین  و  معارف 
تصرف کند؛ امام و یا جانشین او باید در کشور اسالمی 
زمامدار مسلمین باشد که حق مظلوم را از ظالم بگیرد. 
اگر زمامداران پاک و منزه باشند رباخواری در مملکت 
رایج نمی شود. سینما و مرکز فساد دایر نمی گردد. این 
باالها  باید  این  بنابر  پیوندد  نمی  وقوع  به  جنایت  همه 
وضع خود را اصالح کنند و سپس از طبقات پایین متوقع 
باشند. ما نباید بنشینیم و بگوییم کارها درست می شود. 
آخر تا کی صبر کنیم باید چاره ای اندیشید و فکر کرد.” 
شهید باهنر در ادامه روشنگری های خود و توجه مردم 
به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، در تاریخ 46/4/14 

چنین می گوید:
” آقایان حاال بعد از 1400 سال در مملکت ما وضع سابق 
روحانی  یا یک  مسلمان  نفر  اگر یک  است.  تکرار شده 
را  عمومی  اموال  و  نکنید  زنا  و  نخورید  شراب  بگوید 
چپاول ننمایید و به بانکهای خارج نسپارید به رگ غیرت 
شان بر می خورد. فوری حبس و شکنجه و تبعید را به 
میان می کشند. بنابر این بر هر فرد مسلمان واجب است 
که امر به معروف و نهی از منکر نماید و از طریق تشکیل 
تبلیغات  و  اعالمیه  و پخش  و عمومی  جلسات خصوصی 
دیگر مبارزه نماید و این همه فساد جبران ناپذیر را که 

دامن اسالم را گرفته را بین برد.” 
باید  مسلمان  مردم  می گوید:  تاریخ 46/5/11  در  نیز  و 
و  دانش  و  علم  گوید  می  اسالم  که  باشید  داشته  توجه 
با یکدیگر توام باشد؛ یعنی یک فرد مسلمان  تقوی باید 

1359-  شهید دکتر محمدجواد باهنر درکنار آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی وفخرالدین حجازی در یکی از مراسم

1359- شهید دکتر محمدجواد باهنر درکنار 
پاسدار آالدین 
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برطرف  را  مسلمانان  روزمره  های  گرفتاری  بتواند  تا 
نگردند.  خارجیان  دخالت  و  مستشار  محتاج  تا  نماید 
و  از رشوه خواری  غیر  به  ما  فعلی  متاسفانه در دستگاه 

رقاصی و عیاشی کار دیگری مشاهده نمی شود.” 
به دنبال بیانات بیدارگر و روشنگر شهید باهنر، ساواک 
مرکز به ساواک تهران چنین دستور می دهد: “نامبرده 
باال اخیراً ضمن شرکت در جلسات متشکله مکتب حسین 
که  نماید  می  مصالح  خالف  مطالب  ایراد  به  مبادرت 
ادامه این روش در حال حاضر به مصلحت نمی باشد. 
دادن  ضمن  فرمایید  دستور  است  خواهشمند  علیهذا 
تماسهای  و  رفتار  و  اعمال  مربوطه،  منابع  به  آموزش 
اتخاذ گردد که  ترتیبی  و  قرار داده  نظر  را تحت  وی 
به موازات آن مدارک محکمه پسند و قاطعی در مورد 
مشارالیه جمع آوری و مراتب را به موقع به این اداره 

کل منعکس نمایند.”
الحسین،  مکتب  در  باهنر  شهید  سخنرانی  با  همزمان 
شخصیت های مبارز دیگری نیز برای سخنرانی دعوت 
شهید  رفسنجانی،  هاشمی  آقایان  جمله  از  شدند  می 
هاشمی نژاد، علی اصغر مروارید و … در سالهای 49- 48 
عمده سخنرانیها و مواعظ شهید باهنر در مسجد هدایت 
صورت می گرفت. آیت اهلل طالقانی امام جماعت این 
مسجد بودند و بدین واسطه افرادی از نهضت آزادی، 
روشنفکران مذهبی و دانشجویان مسلمان دانشگاه ها در 

آن حضور می یافتند.

درزمانی که آیت اهلل طالقانی در مسجد حضور داشتند 
زیادی  رونق  مسجد  این  نبودند  تبعید  یا  و  در حصر  و 
می یافت و اقشار گوناگونی در آن شرکت می کردند. 
اهلل  آیت  و  سحابی  دکتر  بازرگان،  مهندس  حضور 
طالقانی در این مسجد، توجه هر چه بیشتر ساواک را به 
این کانون موجب گردید؛ و در هر جلسه و مراسمی که 
در این مسجد برگزار می شد حداقل سه منبع گزارش 
آن را به ساواک منتقل می کردند. سخنرانی های دکتر 
باهنر در این مسجد مورد استقبال فراوان مستمعین قرار 
می گرفت، بطوری که به در خواست آیت اهلل طالقانی 
برنامه های سخنرانی متعددی برای ایشان گذاشته می 

شد.
“مسجد  گوید:  می  زمینه  این  در  باهنر  دکتر  شهید 
تا  که  بود،  ما  پاتوق  طالقانی،  مرحوم  مسجد  هدایت، 
سه سال ماه رمضان را آنجا صحبت می کردیم؛ شبهای 
طبق  باهنر  شهید   ” کردم.  صحبت  آنجا  زیادی  جمعه 
روال گذشته و همیشگی با سخنان و بیانات متین و دقیق 
نیازها، ضرورت ها و خواسته های  با  متناسب  خود که 

مخاطبین و شرایط اجتماعی و سیاسی روز بود توانست 
اقشار مختلفی را جذب مسجد و منبر نماید و مورد توجه 
از  فرازی  در  باهنر  شهید  گیرد.  قرار  مذهبی  نیروهای 
که   67/10/2 تاریخ  به  هدایت  مسجد  در  خود  سخنان 

توسط منبع ساواک گزارش شده چنین می گوید:
پیدا  تحرک  اجتماعی  زندگی  در  قدری  بیایید   …“
کنید و جامعه را از این نکبت و رکورد برهانید و آنگاه 
از بی عفتی بانواند در جامعه اسالمی انتقاد کرد و بیان 
داشت کسانی که ندای آزادی زن را در دنیا بلند کردند 
بزرگترین ضربه را به پیکر جامعه وارد آورند. این همه 
سقط جنین و روابط نامشروع معلول این افکار پوچ می 
باشد.” و در تاریخ 48/8/8 می گوید: “… هر قوم و ملتی 
باشند  نداشته  اگر همبستگی  استعمار هستند  قید  در  که 
از قید اسارت آزاد شوند؛ هر حکومتی در  نمی توانند 
دسته  تا  شود،  می  تشکیل  جامعه  آن  افراد  لیاقت  خور 
آنها عوض  ندهد وضع  تغییر  را  و جمعیتی روش خود 

نخواهد شد.
در  ساواک  سوم  کل  اداره  اظهارات،  این  دنبال  ”به 
تاریخ 49/8/28به ساواک تهران چنین دستور می دهد: 
می  آمیز  تحریک  نامبرده  اظهارات  اینکه  به  توجه  “با 
باشد خواهشمند است دستور فرمایید مشارالیه را احضار 
و تذکرات الزم داده و نتیجه را به این اداره کل اعالم 
دارند.”علیرغم تذکرات و تهدیدات ساواک، شهید باهنر 
به رسالت فرهنگی و دینی خود ادامه داده و آموزش 
های دینی و اجتماعی خود را تداوم می بخشد. در این 
راستا در آستانه برگزاری جشنهای 2500 ساله در محافل 
و مجالس مختلف و بخصوص در مسجد هدایت به افشاء 
و در سخنرانی مورخه  پرداخته  مزورانه طاغوت  چهره 

50/5/30 در مسجد هدایت چنین می گوید: 
“… ملت آن ملتی است که به قدرت صنعت و تکنیک و 
پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی فعلی خود ببالد 
نه اینکه به ستایش مردگان بپردازد و افتخارات باستانی و 

گذشتگان خود را تمجید و تحسین کند”.
مخالفین  با  مقابله  جهت  رژیم  اقدامات  تشدید  پی  در 
اوضاع  شدن  بحرانی  از  وحشت  و  مبارز  های  گروه  و 
اجتماعی در جریان برگزاری جشن های 2500 ساله و 
از سوی ساواک در  باهنر  نیز صراحت در گفتار شهید 
المنبر  ممنوع  کشور  کل  شهربانی  به   50/6/16 تاریخ 
از  که  باال  “نامبرده  شود:  می  ابالغ  چنین  ایشان  شدن 
اخیراً  باشد  می  تهران  مقیم  ناراحت  و  افراطی  وعاظ 
مصالح  و خالف  آمیز  تحریک  مطالب  ایراد  به  مبادرت 
در مسجد هدایت تهران نموده است .علیهذا خواهشمند 
المنبر  ممنوع  وعاظ  نام وی جزو  فرمایید  است دستور 

منظور و از نتیجه معموله این سازمان را آگاه سازند”...
دیگری  مراکز  جمله  از  ارشاد  حسینیه  و  مسجدالجواد 
می  سخنرانی  به  آنجا  در  باهنر  دکتر  شهید  که  بودند 
محل  دو  این   50 اواسط  تا  و   49 سالهای  در  پرداخت 
روشن  و  متعهد  مذهبی  نیروهای  اجتماع  مرکز  نیز 
و  نواندیش  برجسته،  سخنرانان  حضور  که  بود  جامعه 
بیشتری از مردم  انقالبی موجبات رونق و جذب تعداد 
کنار  در  باهنر  شهید  گردید.  می  جوانان  خصوص  به 
این مساجد و مراکز در برخی محافل مذهبی از جمله 
هیاتها و جلساتی که در برخی منازل تشکیل می گردید 
نیز حضور می یافت و به ارشاد و هدایت اقشار مختلف 

این که شهید  الجمله  پرداخت. فی  اسالمی می  جامعه 
به  شرایط  و  ها  زمینه  از  مبارز  روحانیون  دیگر  و  باهنر 
دست آمده توسط مساجد، روضه ها، هیئت ها و حسینیه 
نهضت  های  برنامه  و  امام  های  اندیشه  ابالغ  ضمن  ها 
مسلمان  مردم  روشنگری  و  افشاگری  به  خمینی،  امام 
ایران  مسلمان  ملت  تا  بود  فرصتی  واین  پرداختند  می 
آمادگی اعتقادی و عملی مبارزاتی ضد رژیم را به دست 

آورد.

  ممنوع المنبر شدن
خصوص  در  باهنر  شهید  سخنان  و  اظهارات  دنبال  به 
بیاناتی که به تعبیر  جشن های 2500 ساله شاهنشاهی و 
و  احضار  ساواک  توسط  وی  بود،  آمیز  تحریک  رژیم 
ایشان  بودن  المنبر  ممنوع  المنبر گردید.  ممنوع  سپس 
این  با  داشت.  ادامه  اسالمی  انقالب  پیروزی  آستانه  تا 
وجود ایشان به مناسبت های مختلف در محافل و هیاتها 

مبادرت به سخنرانی می نمود. 
دکتر شیبانی در رابطه با حوادث انقالب چنین نقل می 
کند: “خاطراتی که از شهید باهنر دارم سخنرانی ایشان 

در شیراز بود که ساواک به شدت جلوگیری می کرد و 
قرار بود که این سخنرانی حتمًا برگزار شود. ایشان عبا 
و عمامه را کنار گذاشت و باکت و شلوار سخنرانی کرد 

و تا ساواک آمد جریان را بفهمد از جلسه فرار کرد”.

گسترش فعالیت های فرهنگی
شهید باهنر در دوران ممنوع المنبر بودن، ضمن اشتغال 
و  فرهنگی  های  فعالیت  درسی،  کتب  اصالح  امر  به 
آموزشی دیگری را با کمک و مساعدت همفکران خود 
انجام می داد؛ از جمله تاسیس دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 

سال 1360-  انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری
و شهادت رجائی و باهنر

1360- خانواده شهیدان رجایی و باهنر
 در دیدار با امام خمینی

1360- مرحوم اصغرآقا باهنر پدر شهید دکتر 
محمدجواد باهنر در دیدار با امام خمینی
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نسخه  ها  میلیون  ساالنه  که  بود  شده  موفق  دفتر  این 
پیش  آخر  ساله  چند  در  و  کند  منتشر  را  مفید  کتب 
در  انتشار،  شرکت  شدن  تعطیل  دنبال  به  و  انقالب  از 
واقع محلی بود برای مراجعه کسانی که به دنبال کتب 
ایشان  چنین  هم  دوران  این  در  بودند.  اسالمی  مفید 
توحید  کانون  اردبیلی  موسوی  اهلل  آیت  کمک  با 
علمی  کانون  به  تبدیل  مرکز  این  کردند.  تاسیس  را 
تبلیغی مهمی در تهران شد. الزم به یادآوری است که 
با  و  نمود  تهیه  را  مهندس موسوی طرح ساختمان آن 
راه  و  تکمیل  به  موفق  باهنر  شهید  پشتیبانی  و  کمک 
باهنر  شهید  چنین  هم  شد.  عظیم  مجتمع  آن  اندازی 
در تاسیس مدرسه راهنمایی مفید و نیز در ایجاد مکتب 
درخیابان  امیرالمومنین  مسجد  )جنب  امیرالمومنین 
نصرت( که توسط آیت اهلل موسوی اردبیلی آغاز شده 

بود شرکت داشت.
به طور خالصه اهم فعالیت های فرهنگی ایشان در این 

دوران عبارت است از:
1- تاسیس دفتر نشر فرهنگ اسالمی

2- تاسیس و راه اندازی مدرسه راهنمایی مفید
3- تاسیس مکتب امیرالمومنین )ع(

4- تاسیس و بنای کانون توحید
5- راه اندازی و تاسیس مدرسه رفاه

دستگیری مجدد
شهید  فعالیت های گسترده  دنبال  به  و   1352 در سال 
و  اعمال  بر  ساواک  کنترل شدید  و  و حساسیت  باهنر 
و  روحیه  تضعیف  منظور  به  و  ایشان،  آمدهای  و  رفت 
رژیم،  علیه  مبارزه  در  ایشان  محکم  اراده  در  تزلزل 
به  نزدیکان  مکرر،  و  به طور مرتب  امنیتی شاه  دستگاه 
بازجویی  مورد  و  دستگیر  را  ایشان  همشیره  خصوص 
قرار می داد و در بیابانهای اطراف تهران رها می کرد. 
اهالی  از  یکی  گزارش  پی  در  و  قضایا  این  دنبال  به 
شهید  منزل  در  اعالمیه  توزیع  و  تکثیر  بر  مبنی  محل 
و  برده  یورش  ایشان  منزل  به  ساواک  بالفاصله  باهنر، 
ضمن بازرسی و توقیف برخی کتب، ایشان را دستگیر 
باهنر  تعهد آزاد کرد شهید  با اخذ  از چند روز  و پس 
“یک جریان خانوادگی  باره می گوید:  این  در  خود 
برای من پیش آمد. خواهری داشتم که نزد ما زندگی 
و دستگیری  دستگیر کردند  را  او  و  آمدند  و  می کرد 
و  کردند  می  دستگیر  مرتب  بود.  عجیبی  بسیار  های 

رها  ها  بیابان  در  گاهی  و  داشتند  می  نگه  روز  چند 
می کردند و گاهی در گوشه دیگری از شهر و عمدتا 
اصرارشان این بود که روابط ما را بتوانند از او بپرسند 
که ما با چه گروه هایی ارتباط داریم و چه جلساتی در 

منزل داریم و چه مسائلی را تعقیب می کنیم”.

عضویت در کمیته تنظیم اعتصابات
اعتصابات  کمیته  انقالب،  شورای  های  کمیته  از  یکی 
بود  اعتصابات  به  زدن  دامن  کمیته  این  وظیفه  بود. 
ضروری  نیازهای  خصوص  در  که  مواردی  در  و 
چگونگی  کمیته،  این  آمد  می  وجود  به  مشکلی  مردم 
جریان  در  خصوص  به  کرد.  می  تنظیم  را  اعتصابات 
مردم  سوخت  برای  مشکالتی  نفت  کارگران  اعتصاب 
بنا به دستور حضرت امام، شهید باهنر  به وجود آمد و 
به عضویت این کمیته درآمد و با سفر به نقاط مختلف 
کشور به رتق و فتق امور مربوط به اعتصابات پرداخت.

عضویت در شورای انقالب
اندیشه تشکلی به نام “شورای انقالب” با توجه به شرایط 
خاص آن زمان در میان روحانیون معتمد امام وجود 
داشت. بحث جدی در این زمینه در سفری که استاد 
امام خمینی  با  پاریس داشت  به  شهید مرتضی مطهری 
 …“ رفسنجانی:  هاشمی  آقای  نوشته  بر  بنا  شد.  مطرح 
دستور  پاریس  سفر  از  مراجعت  در  مطهری  آقای 
شورای  تشکیل  بر  مبنی  را  انقالب  الشان  عظیم  رهبر 
مطهری،  شهید  آقایان  امام  حضرت  آوردند،  انقالب 
هاشمی  و  باهنر  شهید  اردبیلی،  موسوی  بهشتی،  شهید 
رفسنجانی را به عنوان هسته اولیه شورای انقالب تعیین 
این  نظر  با  دیگر  افراد  که  بودند  داده  اجازه  و  کرده 
پنج نفر اضافه شوند. در جلسات ابتدایی تصمیم بر این 
شد که حتی االمکان ترکیب شورا از اعضای روحانی 
باشد.  به هم  به نسبت مساوی و نزدیک  و غیر روحانی 
“این شورا در آذر ماه 1357 شکل گرفت و با توجه به 
انقالب  پیروزی  از  پیش  درزمان  کشور  خاص  شرایط 
و  امورانقالب  ریزی  برنامه  و  هدایت  در  شورا  ،این 
)امام  انقالب  معظم  رهبر  به  الزم  های  مشورت  دادن 

خمینی ره( نقش مهمی ایفا می نمود.

 تشکیل حزب جمهوری اسالمی
باهنر  شهید  زندان  از  آزادی  از  پس   ،1357 سال  در 
دیگر  های  شخصیت  برخی  همراه  به  بهشتی،  شهید  و 
نسبت به تشکیل حزب جمهوری اسالمی اقدام نمودند 
بدینوسیله  و  کردند  تهیه  را  آن  اساسنامه  و  مرامنامه  و 
خود  فعالیت  رسمًا  اسالمی  جمهوری  حزب  تشکیالت 
تعیین کننده  بسیار  ایشان در حزب  را آغاز کرد. نقش 
از  پس  شد.  می  مشورت  وی  با  کارها  همه  در  و  بود 
دفتر  انفجار  خونین  فاجعه  در  بهشتی  شهید  شهادت 
باهنر  شهید   ،60 سال  ماه  تیر  هفتم  در  حزب  مرکزی 
به دبیر کلی حزب جمهوری اسالمی انتخاب گردید و 
تا زمان پذیرش پست نخست وزیری  این مسئولیت را 

به عهده داشت.

نخست وزیری
به دنبال برکناری بنی صدر از مقام ریاست جمهوری و 
انتخاب شهید رجایی به عنوان ریاست جمهوری، بنا به 

پیشنهاد شهید رجایی، شهید دکتر باهنر در سال 1360 
به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسالمی معرفی

گردید و مجلس نیز به نخست وزیر و وزرای وی رای 
اعتماد داد.

خصوصیات اخالقی
و  علوم  تحصیل  کنار  در  باهنر  دکتر  بزرگوار  شهید 
همت و تالش خستگی ناپذیر در پیشرفت تحصیلی در 
زمینه کسب کماالت اخالقی و اتصاف به اخالق حسنه 
می  مبذول  را  هایی  مراقبت  و  مجاهدات  اسالمی، 
بسیار  رهبری  معظم  مقام  گفتار  زمینه  این  در  داشت. 
که  داشت  اخالقی  خصوصیات  ایشان   …“ گویاست: 
نظیر آن را ما خیلی کم داریم؛ مرحوم شهید مطهری 
خصوصیات  شیفته  بسیار  بهشتی  شهید  ایشان  از  بیش  و 
ایشان  مهمترین خصوصیات  بودند  باهنر  دکتر  اخالقی 
را بدون  مفید و جمع و جور  و  زیاد  بود که کار  این 
داد.  می  انجام  ظاهری  هیجان  و  تظاهر  هیچگونه 
متین، پرکار،  بردبار، کم حرف،  مردی عمیق، صبور و 
جدی، صمیمی، صدیق و با صفا بود. ایشان در نوشتن 
خوش ذوق، ادیب و دارای نوشته ای آهنگین و زیبا 

بود. و به هر حال یک انسان کم نظیر و برجسته بود.”
در مورد خصوصیات اخالقی شهید باهنر، حجه االسالم 
در  ایشان  با  مدید  های  مدت  که  کرمانی  مهدوی 
نکات  اند  بوده  بحث  هم  و  هم حجره  مدرسه حجتیه 

جالبی بیان می دارند:
” به طور کلی برخورد شهید با کسانی که نزد ایشان می 
توانم  می  و حتی  بود  دوستانه  و  بسیار صمیمی  آمدند 
بسیار  و  بودند  نزدیکتر  نیز  برادر  از  ایشان  که  بگویم 
تا آنجا که می  هم خودمانی صحبت می کردند. وی 
توانست نمازش را اول وقت و با جماعت اقامه می کرد 
نماز  به  فیضیه  مدرسه  صحن  در  غروب  اول  معمواًل  و 
شد  می  تشکیل  اراکی  اهلل  آیه  امامت  به  که  جماعتی 
به  نماز جماعتی که  یافت و ظهرها هم در  حضور می 
امام مرحوم آیه اهلل زنجانی برگزار می شد شرکت می 
کرد و مدتی که ما با هم بودیم چون با هم یک درس 
مشترک داشتیم و از طرفی آن درس بعد از اذان صبح 
بدین  و  باشیم  شده  حاضر  مسجد  در  شد  می  تدریس 
العظمی  آیه  امامت  به  نیز  را  صبح  نماز  ایشان  ترتیب 
مرعشی نجفی و یا آیه اهلل العظمی گلپایگانی اقامه می 
کرد و اعتقاد زیادی به نماز شب و زیارت جامعه کبیره 
و سایر ادعیه داشت که در مواقع تنهایی به آنها مشغول 
مسجد  به  دوستان  اتفاق  به  که  مواقعی  چنین  هم  بود 
ایشان  و  بودیم  پیاده  اوقات  بیشتر  رفتیم  می  جمکران 
نوشته  جمکران  مسجد  آداب  در  که  دستورانی  طبق 

شده، کاماًل عمل به آنها را رعایت می کرد.
اصواًل از نماز شب و نمازهای مستحبی غفلت نمی کرد 
این که  برای  را  ایشان، وی  از دوستان  بعضی  و حتی 
به  اهتمام می ورزید،  این گونه عبادات  به  چون زیاد 
وی گوشزد می کردند که مبادا از درسش که مقصود 
اینکه  به  توجه  با  ایشان  ولی  شود،  غافل  است  اصلی 
برقراری  موجب  و  قلب  صفای  وسیله  را  دعا  و  نماز 
به  بود  معتقد  دانست  می  خود  خدای  با  انسان  رابطه 
لذا  و  بپردازد  درسش  به  تواند  می  بهتر  صورت  این 
بی  بسیار  ایشان  کرد.  نمی  غفلت  اعمال  این  انجام  از 

آالیش بود.

1360-  شهید دکتر محمدجواد باهنر
 در واپسین ماه های حیات
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1358- نمازجمعه تهران، شهید دکتر محمدجواد باهنر در اقتدا به آیت اهلل خامنه ای

1359- افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسالمی، شهید دکتر محمدجواد باهنر 
درگفت وگو با شهید دکتر سیدمحمد بهشتی و آیت اهلل موسوی اردبیلی

1359- شهید دکتر محمدجواد باهنر در جمع علما و روحانیون تبریز

1359- شهید دکتر محمدجواد باهنر درحال اقامه نماز جماعت
 در محل دفتر وزیر آموزش پرورش

1359- شهید دکتر محمدجواد باهنر درکنار عباس دوزدوزانی
 و برخی از پاسداران انقالب اسالمی

1359- شهید دکتر محمدجواد باهنر درکنار شهید دکتر محمدعلی فیاض بخش
 و جمعی از اطرافیان، در دوران تصدی وزارت آموزش وپرورش

1359- شهید دکتر محمدجواد باهنر در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش

1359- شهید دکتر محمدجواد باهنر در نمازجمعه تبریز
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اسفند1357-مراسم بازگشایی حسینیه ارشاد پس از پیروزی انقالب اسالمی.
شهید دکتر باهنر درکنار آیت اهلل سیدمحمود طالقانی واستاد محمدتقی شریعتی

دکترمحمدجواد باهنر،آیت اهلل جعفر سبحانی و شهید دکتر محمد مفتح 
در بازدید از پاالیشگاه نفت آبادان

1340- از راست:آیت اهلل جعفر سبحانی، شهید دکتر محمدجواد باهنر 
و آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

شهریور1358- مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید دکتر باهنر،
 شهید دکتر بهشتی، آیت اهلل طالقانی، بنی صدر و تنی چند از نمایندگان

1359- نمازجمعه تبریز، شهید باهنر در اقتدا به 
شهید آیت اهلل سیداسداهلل مدنی

1359- نمازجمعه تهران، شهید دکتر محمدجواد باهنر 
درگفت وگو با حسین مهدیان

اردیبهشت 1358- حسینیه ارشاد، مراسم ترحیم شهید آیت اهلل مطهری 
شهید دکتر محمدجواد باهنر درکنار آیت اهلل سیدمحمود طالقانی

شهریور1358-مجلس خبرگان قانون اساسی،شهید دکتر محمدجواد 
باهنر درکنار حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حجتی کرمانی

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 120



جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
121



بسمه تعالي

»کاربرگ عضویت«

جامعه کرمانی هـای مقیم تهـران و خارج از کشور

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 الکترونیک

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

3

4

5

  نشانی:تهران،  صندوق پستی 14185/117  -  نمابر:66945670  تلقن: 09132989904

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..

برگزاری مراسمات

به ما بپیوندید

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 122



پرسه در حوزه فرهنگ و هنر کرمان 

رپنیان خیال 



تابش قرآن بر دیوان خواجو 
آناهید خزیر

 

بررسی  به  خواجوی کرمانی  درباره   درس گفتارهایی  مجموعه  از  نشست  دهمین 
»تجلی قرآن در آثار خواجوی کرمانی« اختصاص داشت که با سخنرانی آقای

مرکز  در  انسانی،  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو  موحدی،  محمدرضا  دکتر 
فرهنگی شهر کتاب برگزار شدکه گزیده ای از آن در پی می آید. 

آغاز  به  حدیث  و  قرآن  از  پارسی  سخنوران  اثرپذیری  و  بهره گیری  پیشینه ی 
پیدایی شعر فارسی یعنی نیمه های سده ی سوم می رسد. با گذشت زمان و گسترش 
شعر فارسی، به ویژه پیوند آن با پاره ای از پدیده های فرهنگی که پیوند استوار و 
نزدیکی با قرآن و حدیث داشتند، زمینه ای فراهم آمد تا تجلی قرآن و حدیث در 
شعر فارسی گسترشی روزافزون یابد و سرانجام در سده  های هفتم و هشتم، به ویژه 
اقتباس از قرآن  اثرپذیری و  نیز  به اوج برسد. در آثار خواجو  در مثنوی موالنا 
کریم و احادیث نبوی بسیار چشمگیر است. تلمیح و اشاره به داستان ها و قصص 

قرآنی به فراوانی در آثار خواجو دیده می شود.

شناختن جایگاه زمانی و جایگاه سبکی خواجوی کرمانی
دکتر محمدرضا موحدی گفت: برای بررسی تأثیرپذیری خواجو از ادبیات قرآنی 
خواجوی  کنیم.  بررسی  را  شاعر  این  سبکی  جایگاه  و  زمانی  جایگاه  ابتدا  باید 
کرمانی شاعر قرن هفت و هشت هجری و به نوعی نیمه ی دوم قرن هفتم و نیمه ی 
اول قرن هشتم است. وی در 689 در کرمان و چند سال پیش از این که سعدی 
از دنیا برود به دنیا آمده است. باید جایگاه تاریخی خواجو را در جغرافیای ادبای 
فارسی و در مقایسه با موالنا و سعدی بدانیم. اگر سال وفات سعدی را 691 بگیریم، 
مرگ  از  سالی  بیست  که  است  زمانی  و  است  ساله ای  بیست وچند  جواِن  حافظ 
با سعدی دارد. محل دفن خواجو  تفاوت یکی دو ساله  موالنا گذشته و خواجو 
در شیراز است و طبیعی است که حافِظ خوش قریحه و کنجکاو شعرهای این مرد 

میانسال را پیگیری کرده و غزل هایش را می شناخته است. 

تأثیرپذیری حافظ از خواجو، طبیعی است
در غزلی منسوب به حافظ، این بیت دیده می شود:

استاد سخن سعدی ست پیش همه کس اما
 دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو

یک نکته  دقیق در مصرع دوم وجود دارد: ختم سخن و اوج قله ی سخن فارسی 
سعدی است. ادبا بر این باورند که سعدی به خاطر سالست بیان، رسایی و قدرت 
انطباق مضمون، استاد سخن است. در مصرع دوم باید به یک تناقض اعتراف کنیم 
که مِن حافظ از خواجو پیروی کردم. طرز می تواند به معنی سمت و سو باشد. 
می دانیم که خواجو عرفان را پذیرفته و رسمًا به سلسله  مرشدیه و کازرونیه رسیده 
تصوف  مشایخ  و  عارفان  از  کازرونی  بلیانی  امین الدین  شیخ  مریدان  از  و  است 
ناحیه  فارس است. در سخنوری همه پیرو سعدی هستند، اما این بیت می گوید راه 

دیگری هست که خواجو رفته و پیموده است.

گرایش های عرفانی و ویژگی سبک عراقی خواجو
دکتر محمدرضا موحدی افزود: خواجو گرایش های عرفانی داشته است. خواجو 
از نظر سبک شناسی شعری در رده بندی سبک عراقی قرار گرفته است و همه ی 
سه  کرمانی  خواجوی  است.  کرده  حفظ  خود  در  را  عراقی  سبک  ویژگی های 
جاده ی بزرگ شعر فارسی را به هم وصل می کند. خواجوی کرمانی ویژگی شعر 
غنایی را در خود حفظ کرده است و نظامی و سعدی را در خود هضم کرده است. 
مسیری که با غزل و مثنوِی غنایی آمده، در شعر خواجو دیده می شود. نظامی و 
سعدی آبشخورهای فکری خواجو بودند؛ او شعر تعلیمی را که در سبک عراقی 
سنایی  امثال  که  تفکراتی  همه ی  و  کرده  حفظ  خود  شعرهای  در  داریم  سراغ 
مشاهده  خواجو  قصاید  و  غزلیات  مثنوی،  در  گفته اند،  اصفهانی  کمال الدین  و 
می شود. خواجو در غزل و مثنوی ادامه  شعر غنایی است. شعر حکمی نیز جاده ی 
دیگری است که یک بخش هایی از آن را از فردوسی و خاقانی گرفته که در جای 
خود به اثبات رسیده است. خواجو در مسیر مشترکی سه جاده، از همه وام گرفته 
است و شعر غنایی، تعلمی و حکمی در اشعارش مشاهده می شود. او در تأثری که 
فردوسی،  از  تقلیدی که  و  است  استاد چیره دستی  داده  نشان  از خاقانی گرفته، 
نقدهایی  بدانیم در جای خود  اصل  نسخه ی  با  برابر  اگر  دارد،  نظامی  و  سعدی 
تفکیک کرد.  از هم  را  اوقات چنان شبیه هست که نمی توان آن  دارد و گاهی 
شعرهای خواجو را عالمت موفقیت او می دانند که در حفظ همه ی ویژگی های 
شعر خراسانی کوشیده است. خواجوی کرمانی در جمع بندی ویژگی های شعر 
عراقی موفق بوده است و قرن ها بعد با خواندن اشعارش می توانیم درباره ی او 
قصیده  و  مثنوی  غزل،  از  اشعارش  همه ی  در  کرمانی  خواجوی  کنیم.  قضاوت 
تأثیرپذیری مستقیم از قرآن دارد و کسی که غزل خواجو را می خواند، اوج شعر 

غنایی را می بیند و معلوم است که شاعر خود را آزاد و رها کرده است.

سه نوع تأثیرپذیری در اشعار خواجو
همه   دیگر  که  می زیسته  زمانه ای  در  خواجو  کرد:  خاطرنشان  موحدی  دکتر 
معارف و ادبیات قرآنی به بار نشسته بوده است. اگر خواجو در قرن سوم و چهارم 
می زیست ایرانی ها هنوز با مضامین قرآنی عجیبن نشده بودند، اما خواجو در قرن 
هفتم و هشتم زندگی می کرد و هر آنچه که باید استخراج می شود از علوم قرآنی 

انجام شده بود.
ایرانی حل شده  فرهنگ  در  کاماًل  قرآنی  ادبیات  از وی،  قبل  و 300 سال   200
بود و شاعری در این قرن نمی توانسته شعر بگوید و زبانش متأثر از ادبیات قرآنی 
نباشد. بخشی از این تأثیرپذیری ها ابداع خواجو نیست و قبل از او سنایی، عطار و 
موالنا و حتی قبل از سنایی که او را آغازگر شعر صوفیانه می دانیم، شاعرانی بودند 
دارد  عراقی  و  در سبک خراسانی  پای  سنایی  بودند.  پذیرفته  تأثیر  قرآن  از  که 
اشعاری  و  رودکی  توسی،  دقیقی  بلخی،  ابوشکور  شعرهای  در  سنایی،  از  قبل  و 
که از شاعران ناآشنا که در هرات زندگی می کردند، حتی در اشعار پراکنده ی 
قرن سوم، در تک بیت ها، جای پای معارف قرآنی دیده می شود. خواجو از قرآن 
نوع  سه  است.  برده  آیات  از  فراوانی  بهره ی  و  دارد  بسیاری  تأثیرپذیری های 
تاثیرپذیری در اشعار خواجو دیده می شود و قرآن به سه شکل بر دیوان خواجو 

تابیده است. 
نکته آن که: بیشتر این تأثیرپذیری ها، بر قصیده بوده است.

شکل اول؛ تأثیرپذیری هایی که خواجو از قرآن به شکل کلمه و ترکیب گرفته 
و از صفت و موصوف های قرآنی بهره گرفته و به همان شکل در قصیده و مثنوی 
بهره های  این  نیز می توان  از خواجو  برده است. همچنین در غزل هایی  به کار 

قرآنی را مشاهده کرد. 
تنها  و  کرده  انتخاب  قرآن  از  را  طوالنی  عبارت های  و  جمله ها  او  دوم؛  شکل 
به کلمه بسنده نکرده و در غزل و قصیده های خود به کار برده است. این مسأله 

مهارت بسیاری می خواهد. 
شکل سوم؛ در اشعار خواجو نه کلمه ی قرآنی و نه جمله های قرآن دیده می شود، 
در این دسته اشعار فقط مفهوم قرآنی و نوعی الهام گیری است و باید مفهوم قرآنی 
را بدانید تا بفهمید شاعر از چه بحثی سخن می گوید و به چه چیزی اشاره می کند.

انتقال مضامین قرآنی به زیباترین وجه
دکتر موحدی یادآور شد: خواجو هم مثل حافظ با قرآن مأنوس بوده و ذهنش 
مملو از آیات بوده است، به گونه ای که وقتی غزل و قصیده می گفته، آیات قرآنی 
ناخواسته  و  خواسته  لحظه ها  عاشقانه ترین  در  است.  می شده  جاری  زبانش  در 

مضمون های قرآنی را به زیباترین وجه می گوید. 
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خواجو در زمانه ای می زیسته که فرهنگ و ادبیات قرآنی حاکم شده بود. پیش 
از او، سنایی در قصیده ای مهارت خود را در نحوه ی اتخاذ آیات نشان می دهد. 
اخوان ثالث نیز مقاله ای نوشته بود با عنوان »آیات قرآنی که افتاده در وسط شعر 

فارسی«. 

شاعران ما آیات را چطور در شعرهایشان جا داده اند؟
 ای منزه ذات تو »اما یقول الظالمون«

گفت علمت جمله را »ما لم تکونوا تعلمون«
 چون منزه باشد از هر عیب ذات پاک تو
جای استغفارشان باشد »و هم یستغفرون«

امر امر تست یارب با پیمبر در نبی
 گفته ای »ان ابرموا امر افانامبرمون«

 گوش حس باطنم کر باد اگر نشنوده ام
 با ندایت »ارجعی کل الینا یرجعون«

 در ازلمان گفته ای »ال تقنطوا من رحمتی«
دیگران را گفته ای »منهم اذا هم یقنطون«

 هست در توفیق تو طاعت رفیق بندگان
 ای به شارع گفته »فی الخیرات بل الیشعرون«

 بهره گیری های فراوان سنایی و موالنا از ابیات قرآنی
دکتر موحدی گفت: سنایی نیز از ابیات قرآنی بهره های بسیار برده است باید این 
مسأله را بدانیم که سنایی با چه مهارتی این عبارت ها را آورده است، غیر از وزن و 
قافیه ارتباط معنایی که آغاز کرده است. موالنا را نیز نباید مثال بزنیم زیرا مثنوی 
او که 25 هزار بیت دارد قرآن عجم است که او در آن آیه ها را به شکل معنا و لفظ 
آورده است. موالنا غزل بلندی دارد که در آن از آیات قرآنی بهره گرفته است.

 بانگ آید هر زمانی زین رواق آبگون
آیت انا بنیناها و انا موسعون

تأثیرپذیری هایی که خواجو از حیث کلمه و ترکیب دارد
»بحر او بحرالمحیط و بیت او بیت الحرام
باب او باب الجنان و فصل او فصل الخطاب
زآسمان آمد کتاب و من بدین عالي کالم
 بگذرانم ز آسمانش چون دعاي مستجاب

گر فلک پیشش نماز آرد نباشد عیب از آنک
بیت معمور است، هر بیتش ز روي انتساب

ساکنان ُسّده درگاه او خیر االنام 
حاسدان حضرت اعالي او شرالدواب

مفتي درس الهي، صوفي صف صفا
 معني گیسوي او و اللیل و عارض و الضحي

خسرو عرش آستان کرسي نشین کبریا
 مهبط ناموس اکبر رحمۀ للعالمین«

در این اشعار چقدر بار قرآنی زیاد است که در قصیده ها تعمداً صورت می گیرد و 
سنت شاعرانه این است که نشان دهد آیات را می شناسد.

 چو روز حشر مرا از لحد برانگیزند
 هنوز شعله زند آتشم ز عظم رمیم

 در قرآن چند مورد اشاره شده که منافقان برای تخطئه ی حضرت رسول )ص( 
عبارت های قرآنی را سحر می دانستند و در دوره ی جاهلیت نسبتی میان شعر و 
سحر قائل بودند و بر این باور بودند که در لحظه هایی که شاعر شعر می گوید، از 

خود بی خود و سحر می شده است.
 تو در سخن، ید بیضا نموده ای خواجو
چگونه نسبت شعرت کنم به سحر مبین

 عبارات قرآنی و جمله های طوالنی در اشعار خواجو
مست عشقیم عیب ما مکنید
 فاتقوا اهلل یا اولی االلباب

 عقل چون دید اهل میکده را
گفت طوبی لهم و حسن مب

 هردم آرد باد صبح از روضه ی رضوان پیام
کاخر ای دلمردگان جـز بـاده ی من یحـیی العظـام

گشته تیغ فنـا را بر سـر میدان قهر
جز نسیم لطف جان بخش تو من یحی العظام.
 تأثیرپذیری عامدانه از قرآن اما بدون تلکف

 به بزمگاه صبوحی کنون بمجلس خاص
حیات بخش بود جام می بحکم خواص

 ز شوق مجلس مستان نگر ببزم افق
که زهره نغمه سرایست و مشتری رقاص

بسوز مجمر عود ای مقیم خلوت انس
بساز بزم صبوح ای ندیم مجلس خاص

بگو که فاتحه باب صبح خیزان را
 سپیده دم بدمد حرزی از سر اخالص
تو از جراحت دل های خسته نندیشی

که در ضمیر نیاری که الجروح قصاص
محب روی تو رویم نمی تواند دید

که گفته اند که القاص ال یحب القاص
 نه در جمال تو مشتاق را مجال نظر
نه از کمند تو عشاق را امید خالص

 ز قید عشق تو می خواستم که بگریزم
گرفت پیش ره اشکم که الت حین مناص

 غریض لجه ی دریای عشق شد خواجو
 ولی چو در بکف آرد چه غم خورد غواص

بهره گیری مضمونی خواجوی کرمانی از معنای قرآنی
بهره گیری  به  و  داشته  کریم  قرآن  از  خواجو  بهره گیری  از  نشان  سوم؛  شکل 

مضامین قرآنی اشاره دارد، همچون:
خالص جستم ازو طیره گشت و گفت که خواجو

قتیل عشق نجوید رهایی از کف قاتل
 بچه افسون دل از آن مار سیه برهانم

کان نه ماریست که از حلقه بافسون برود
 ما را به جز از آه سحر همنفسی نیست

زیرا که جز او محرم اسرار نداریم
در  زیرا  کرده  کشف  را  آیه  این  بدواً  خواجو  نمی گویم  که  است  قرآنی  تعبیر 
فرهنگی که او پرورش یافته این مضامین گرفته شده بود و آه سحرگاهی او باعث 
شده که این اصطالح را در اشعارش به کار برده و استفاده  غیر مستقیمی دارد و 

شاید آن را از عطار، سنایی و موالنا بهره گرفته باشد.
 گفتا تو از کجائی کاشفته می نمائی 

گفتم منم غریبی از شهر آشنائی
گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری

 گفتم بر آستانت دارم سر گدائی
 گفتا کدام مرغی کز این مقام خوانی

گفتم که خوش نوائی از باغ بینوائی
 گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی
گفتم به می پرستی جستم ز خود رهائی

 گفتا جویی نیرزی گر زهد و توبه ورزی
گفتم که توبه کردم از زهد و پارسائی

 گفتا بدلربائی ما را چگونه دیدی
گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربائی

 گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم
گفتم به از ترنجی لیکن بدست نائی
 گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی

گفتم از آنکه هستم سرگشته ای هوائی
 گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند

گفتم حدیث مستان سری بود خدائی
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حجت االسالم دعایی 
در جشن هزارگان

هادی مشهدی

یکی از فعالیت های عمده  موسسه فرهنگی »شهرکتاب« برای اعتالی فرهنگ 
کتاب های  نقد  و  معرفی  در  هفتگی  نشست های  برگزاری  فارسی،  ادب  و 
این  به هزار رسید و شهرکتاب  این نشست ها سرانجام  تعداد  اثرگذار است؛ 
اتفاق را جشن گرفت. جشن هزارگان شهرکتاب با نگاه به آینده و نقدوبررسی 

رویکردهای پیشین شکل گرفت. 

کارگزاران  تا  آمدند  گرد  ادبیات  و  هنر  فلسفه،  اصحاب  نشست  این  در 
نشست،  این  در  کنند.  همراهی  بهینه  آتیه ای  صورت بندی  در  را  شهرکتاب 
صالحی امیری  رضا  علوم،  فرهنگستان  رئیس  داوری اردکانی  رضا  دکتر 
نماینده  دعایی  سیدمحمود  حجت االسالم  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بهرام  شهرکتاب،  امنای  هیات   عضو  و  اطالعات  موسسه   ریاست   و  فقیه  ولی 
قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون وزیر، مهندس مهدی فیروزان 
موسایی  داوود  کتاب،   شهر  هیات امنای  عضو  اشعری  شهرکتاب،  مدیرعامل 
فعال حوزه ی نشر و از همراهان قدیمی شهرکتاب، کوروش کمالی سروستانی 
مدیر مرکز سعدی شناسی و جمع بزرگی از استادان حوزه های مختلف چون 
دکتر  اردبیلی،  محمدمهدی  دکتر  سلیمانی،  بلقیس  نجومیان،  امیرعلی  دکتر 
حسن بلخاری و مجید قیصری سخنرانی کردند. در این جشن از تالش های 
بین الملل شهرکتاب  بی وقفه ی علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و امور 
در  تاثیرش  از  و  ستودند  را  وی  بلند  همت  حاضر  افراد  غالب  شد.  تقدیر 

شکل گیری نقاط قوت فرهنگی در جامعه ی فرهنگی امروز گفتند.
 

تجاهل به امور جاری و افول
موضوعی  تنوع  به  ابتدا  در  »شهرکتاب«  موسسه  عامل  مدیر  فیروزان، 
»شهرکتاب«  بین الملل  امور  و  فرهنگی  معاونت  همت  به  که  نشست هایی 
در  محمدخانی  شایسته ی  مدیریت  نقش  از  و  کرد  اشاره  است  برگزار شده 
ذهن  در  جشن  این  داشت:  اظهار  آن پس  از  وی  گفت؛  آن ها  شکل گیری 
ما به مثابه یک امر تشریفاتی نبوده است؛ اصال در ذهن شهرکتاب تشریفات 
نیست. در عرصه ی فرهنگ تشریفات معنی ندارد؛ در این عرصه هدف مطرح 
است. هدف از برگزاری از این جشن مرور آن چه گذشت و شناسایی نقاط 
ضعف و تقویت آن ها در آینده است.وی افزود: می دانید یکی از دغدغه های 

»شهرکتاب« همواره توسعه بوده است، توسعه  فردی و جمعی. 

توسعه در گرو یادگیری است؛ یادگیری به معنای پردازش اطالعاتی که به ما 
قدرت گمانه زنی برای انتخاب درست می دهد. 

چه اتفاقی موجب شد، جوامع اسالمی از اوج شکوفایی خود آهسته آهسته به 
رکود هبوط کردند؟ 

کشف  پی  در  و  یافت  مرکزیت  آسمان  و  شد  لعن  زمین  که  زمانی  از 
یاد  از  را  بردیم، روز و کوچه های زندگی  یاد  از  را  راه های آسمان، زمین 
بردیم و نسخه پردازی برای آخرت را در پی گرفتیم، فاصله گرفتیم از اوج 
این  امور جاری زندگی  به  معنای دیگر تجاهل  به  شکوفایی ای که داشتیم. 
زندگی  به  مشروط  که  نهضتی  کرد:  تاکید  وی  است.  داده  صورت  را  امر 
از  یکی  است. شهرکتاب  انقالب شکل گرفته  از  فکر کند، در سال های پس 
که  معارفی  به  اتکا  با  اندازه ی خودش(  )به  می خواهد  که  است  بنگاه هایی 
امروز  زندگی  برای  بودند،  گذاشته  بنیان  را  ایران  تمدن  شکوفایی  سال ها 
نسل جوان چیزهایی استخراج کند. شهرکتاب معلم نیست؛ بنا نیست کسی را 
هدایت کنیم؛ می خواهیم افراد را به تفکر مشترک دعوت کنیم؛ باید با تولید 

علم و معرفت با یکدیگر رشد کنیم.
 

فضیلت های فراموش شده
حجت االسالم سیدمحمود دعایی، نماینده ولی فقیه و رئیس موسسه اطالعات 
نیز به پیشینه  شکل گیری موسسه »شهرکتاب« و فراز و فرودهای آن اشاره کرد 
دخیل  شهرکتاب  مسیر  تداوم  در  زیادی  افراد  داشت:  تصریح  آن پس  از  و 
از  مسئولیت  پذیرش  شد،  همه  نصیب  که  دستاوردهایی  از  یکی  اما  بودند؛ 
سوی فیروزان بود؛ او یک مدیر مبتکر، موفق، پیگیر و شایسته است. جفاست 
واقعیت ها گفته نشود و شایستگی ها و خدمات و تاثیرات وجودی او مغفول 
بود.  محمدخانی  انتخاب  فیروزان،  موفق  بسیار  انتخاب های  از  یکی  بماند. 
محمدخانی این افتخار را بر اهل فرهنگ عرضه کرده است که هزار شب 
موفق، برنامه های تاثیرگذار و ماندگاری در عرصه ی فرهنگ و ادب و تاریخ 
این کشور بنیان گذاشته است. وی ضمن تاکید بر اهمیت رویکردهای آقای 
محمدخانی، معاونت پژوهشی این موسسه در عرصه های مختلف فرهنگ، در 

خصوص سه کتابی که به محمدخانی هدیه کرد، گفت: 
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یکی از این سه کتاب، فرهنگ  واژه  قرآن است؛ این کتاب مجموعه ای است 
از آثار چهل وسه پژوهش گر برجسته ی مسلمان و غیرمسلمان درباره ی قرآن؛ 
گفته   بر  صرفا  او  است؛  مسائل  این دست  دنبال  به  صدر  سعه   با  محمدخانی 
مسلمان ها تاکید ندارد؛ به غیرمسلمان ها هم بها می دهد و ارزش برایشان قائل 
به همت  کتاب  این  دارد.  نام  ایران«  نامه ی  »مجموعه   کتاب  دومین  است. 
تالیف کرده است که  او آثار زیادی  تالیف شده است.  حمید یزدان پرست 
برخی از آن ها برنده  جایزه ی کتاب سال شده اند؛ برخی دیگر از سوی مقام 
معظم رهبری تشویق و تقدیر شده اند. یزدان پرست فرهیخته ای است گریزان 
از نام و نشان و عنوان، او مجموعه  خدمات خود را در زمینه ی ایران زمین 
در پنج مجلد فراهم کرده است که ما با عشق به محمدخانی تقدیم می کنیم.

حجت االسالم سیدمحمود دعایی در معرفی کتاب سوم گفت: در سال های 
پیش از انقالب در رادیو ایران انسان فرهیخته ای به نام مرحوم راشد سخنرانی 
می کرد؛ سخن این انسان وارسته بسیار تاثیرگذار بود؛ آن چنان که طیف های 
مختلف سخنان او را گوش می کردند و واقعا متاثر می شدند. پس از انقالب 
باشد که  تداوم داشته  راشد  برنامه های  اصرار داشت  مرتضی مطهری  شهید 
البته محقق نشد. تنها فرزند او )مرحوم بتول راشد( کتابی را در اختیار من 
گذاشت که مرحوم راشد در شرح زندگی پدرش)آخوند مالعباس تربتی( 

نوشته بود. 

این کتاب که »فضیلت های فراموش شده« نام دارد، گوهری ارجمند و زیبا 
آن جمله  از  شد؛  نوشته  آن  بر  بسیاری  مقدمات  شد؛  چاپ  کتاب  این  است. 
بسیاری  و  خزعلی  آیت اهلل  سروش،  دکتر  رفیع،  جالل  مقدمه ی  به  می توان 
دیگر اشاره کرد. این کتاب مکررا چاپ و توزیع شد. من این آثار را از طرف 

موسسه ی اطالعات به محمدخانی تقدیم می کنم.

 عمر نوح، بی صبر ایوب
محمدخانی در انتهای این جشن پس از دریافت نشان ویژه  »شهرکتاب« و لوح 
وزیر  االسالم  سیدمحمود دعایی،  از سوی حجت  ویژه ای  و هدایای  تقدیر 
ارشاد و هیات امنا و هیات مدیره ی شهرکتاب به ایراد سخنانی پرداخت؛ وی 
با  و  گفته شد  فرهنگی شهرکتاب  فعالیت های  درباره ی  تمامی آن چه  گفت: 
تکرار نام من همراه بود، همگی مرهون تالش های خود اهل فرهنگ است. 
ما تنها صدای اهل فرهنگیم و همه  این تالش ها از آن خود آن ها است. باید 
)طی  ماه  کتاب  آن  از  پیش  و  شهرکتاب  فعالیت های  شود؛  توجه  نکاتی  به 
بیست سال( از چه روی بوده است؟ کدام کمبود در فضای فرهنگی و علمی 
چه  فعالیت ها  این  است؟  شده  موجب  را  فعالیت ها  این  صورت بندی  کشور 
برخی  مثل  ندارد؛ چرا  وجود  تداوم  ما  جامعه ی  در  داشته اند؟  ویژگی هایی 
کشورهای دیگر، مجله ای نداریم که طی صدوپنجاه سال، متداوم منتشر شود؟ 
وی ادامه داد: هر گروهی که می آید، گویی مبدا تاریخ است و از اول آغاز 

می کند، بنابراین ما همواره در حال آغازیم و هیچ گاه پیش نمی رویم. 
ما سعی داشتیم حرکتی مداوم را آغاز کنیم؛ از این روی طی بیست سال هر 
سه شنبه جلسه ی نقد کتاب را دنبال کردیم. دومین نکته برنامه ریزی و دورنگری 
درس گفتارهای  بیست ساله ی  برنامه   »شهرکتاب«  در  ما  این روی  از  است، 
ادبیات کالسیک فارسی را طراحی کردیم که ده سال از آن گذشته و پانصد 

نخواهد  تکرار  هیچ کجا  رویکرد  این  است.  شده  برگزار  درس گفتار  جلسه 
برنامه ی  می شود؟  برگزار  درس گفتار  خاقانی  درباره   یک سال  کجا  شد، 
با دیگر  تعامل  نیز در  را درانداختیم که شش سال آن  ده ساله  سعدی شناسی 
کشورهای جهان گذشت. بنابراین ما بر آنیم که می توان برنامه ریزی درازمدت 
اظهار داشت: آن چنان که  نکته  داد. محمدخانی در شرح سومین  را صورت 
ما در  مبرم  نیاز  فرهنگی  تاکید کرد، گفت وگوی  امر  این  بر  نیز  ارشاد  وزیر 
بین شرق  نوجوان ها،  و  بین کالسیک ها  ما سعی کردیم  است.  همه  حوزه ها 
و غرب و میان حوزه های مختلف گفت وگو برقرار کنیم. در بحث گفت وگو 
میان فرهنگ های مختلف آسیب های زیادی وجود دارد، اما ما نشان دادیم 
در  اداری  کار  یک  مثابه  به  را  فرهنگ  ما  کوشید.  آن  رفع  به  می توان  که 
زندگی  یکدیگر  با  ما  دادیم،  تشکیل  فرهنگی  خانواده ای  ما  نیاورده ایم،  نظر 
می کنیم و مشکالت یکدیگر را مرتفع می کنیم.  دیگر سیاست ما ساخت پلی 
ادبی میان ایران و دیگر کشورهاست. هر سال چندین برنامه از این دست را 
صورت بندی می کنیم، شواهد بسیاری وجود دارد دال بر این که کشورهای 
مختلف شناخت چندانی از ما ندارند. پل های ادبی ما می تواند این آسیب را 
نیز مرتفع سازد. توجه به زبان و ادبیات یکی مهم ترین وظایف همه ی ماست؛ 
ما این نکته را نیز در نظر آورده ایم. در این سال ها بیش از دویست دوره ی 
آموزشی در این زمینه برگزار کرده ایم و نتایج مطلوبی گرفته ایم؛ این دست 
رویکردها می تواند حتا آسیب های موجود در نظام دانشگاهی را رفع کند. وی 
افزود: ما به فعالیت های بین رشته ای نیز توجه ویژه داشته ایم، دنیای تک رشته ی 
امروز دیگر محلی از اعراب ندارد؛ امروز نمی توان فلسفه را در کتاب گفت، 

باید در فیلم یا یک نقاشی گفت. این رویکرد با گفت وگو محقق می شود. نکته 
دیگر این که اهالی فرهنگ در ایران یا به خودزنی دچارند یا به خودشیفتگی. 
مصادیق زیادی برای هرکدام وجود دارد. اما باید در نظر داشت، خود واقعی 
ایران در این میانه گم شده است.  باید بررسی های دقیق در این باره صورت 
گیرد تا شناخت واقعی از وضعیت فرهنگی و ادبی ایران حاصل شود. ما سعی 

کرده ایم در تحقق این امر نیز بکوشیم. 
یکی از اساتید در یادداشت خود نوشته بود: برگزاری هزار نشست عمر نوح 
می خواهد؛ خدا را شاکریم که عمر نوح به ما داد، اما مشکالتی داریم که از او 

صبر ایوب هم طلب می کنیم.
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گفت وگو با استاد خالقی

خالق طرح و 
نقش و رنگ

شهید آوینی درباره  هنر می گوید: انسان در فطرت 
خویش دارای شعور باطنی نسبت به حقیقت عالم 
این  می خوانیم.  باطن  شعور  را  آن  ما  که  است 
شعور باطن، دارای پیوندی بی واسطه و مستقیم با 
حقیقت  که  آن جا  از  و  است  عالم  کلی  حقیقت 
انسان  است،  جمال  و  کمال  مطلق  وجود  عالم 
فضایل  و  کماالت  به  نسبت  فطری  شعور  دارای 
ذاتی  پیوند  همین  از  نیز  هنر  زیبایی هاست.  و 
عالم  روح کلی  با  و  عالم وجود  با حقیقت  انسان 
منشأ می گیرد؛ همان گونه که عبادت و پرستش نیز 
با حقیقت کلی برمی خیزد.  از همین پیوند ذاتی 
برابر طلوع و غروب خورشید،  انسان در  احساس 
برگ های  البه الی  در  نسیم  وزش  برابر  در 
درختان، در برابر گل ها و در برابر تجلیات فصول 
مختلف در طبیعت، احساس انسان در برابر آسمان 
پرستاره و غیره، تجلیات احساس مختلفی است که 
در روح انسان در برابر حقیقت واحد ظهور و بروز 

پیدا می کند.
روزها  این  که  معنایی  به  هنر  هرگز  ما،  زبان  در 
ارباب هنر،  به کار نمی رفته است.  مصطلح است، 
ارباب کمال بوده اند؛ حال آن که هنر در معنای 
فضیلت،  و  کمال  مفهوم  به  نه  آن،  اصطالحی 
می شود  اطالق  خاصی  مساعی  مجموعه  به  بلکه 
سایر  از  منتزع  و  هنرمندان  جماعت  توسط  که 
مظاهر حقیقت در حیات بنی آدم انجام می شود. 
و  می برده اند  به کار  مفهوم  همین  به  را  هنر  قدما 
اگر می گفتند »عیب مبین تا هنر آری به دست« 
هنر را مفهومی در مقابل عیب و به معنای کمال و 
فضیلت اعتبار می کرده اند. مفهوم اصطالحی هنر، 
در این قرن اخیر باب شده است. اما استاد خالقی 
همان  با  را  هنر  که  کریمان  دیار  از  هنرمندیست 
معنای کمال و فضیلت می شناسد. او رنگ و بوم و 
نقاشی را پله ای می داند برای رشد و از این هنر با 

احساسی شفاف یاد می کند. 
آن چه در ادامه می خوانید گفت وگوی کوتاهی 

ا ست با این نقاش هنرمند.

• روایت شما از دوران کودکی چگونه است
کرمان  شهر  در  شمسی   1309 سال  فروردین  در 
دست  از  را  خود  پدر  کودکی  در  شدم.  متولد 
یافتم.  پرورش  مادر  مهر  پر  دامان  در  و  دادم 
ارث  به  باید  پدر  از دارایی  راستا آن چه  این  در 
بی خبر  خدا  از  ایادی  توسط  می رسید  ما  به 
ما  و  رفت  یغما  به  و  شد  تصاحب  )سلیمان میرزا( 
با آب  اراضی مزروعی  ارثیه پدر که شامل  از  را 
ساختند  محروم  بود  قناتغستان  و  ماهان  در  واقع 
کودکی  اوان  از  کردیم.  سختی گذران  با  ما  و 
فراوان  عالقه  و  ذوق  سازندگی  و  نقاشی  هنر  به 

استعداد  و  عالقه  همین  به  نظر  داشتم. 
تا  می کردم  نقاشی  زیاد  خدادادی 
 12  -  11 ساعت  تا  گاهی  از شب  پاسی 
که  مالی  بضاعت  بیش تر.  هم  شاید  شب 
امکانات  سایر  و  کار  ابزار  و  وسایل  نبود 
این  با وجود  نداشت.  فراوانی وجود  به 
برای  را  فرصتی  هیچ  وقفه  بدون  من 
تشویق  به  تا  نمی دادم  دست  از  نقاشی 
چندین  آشنایان  و  دوستان  راهنمایی  و 
سیدعلی  استاد  یاد  زنده  مکتب  در  سال 
شاگردی  گرانمایه  استاد  صنعتی  اکبر 
و  پویایی  کوتاهی  مدت  در  کردم. 
تعدادی  با  و  دادم  نشان  را  خود  ذوق 

از شاگردان ایشان از جمله شادروان علی قهاری 
نام  به  اساتید  از  کدام  هر  که  ابراهیمی  هژبر  و 
مجسمه سازی کشورمان هستند آشنا شدم؛ آن چه 
را در این بستر هنری اندوخته ام از داده های آن 

استاد بزرگوار است.

• هدف شما از نقاشی چه بود؟
نبود  کسی  خوش آیند  یا  فروش  نقاشی  از  هدفم 
بلکه هم برای یادگیری بود و هم بیان آن چه در 
نداشتم  استاد  زمانی که  و در  ضمیرم می گذشت 
واقعا  اندوخته ام.  تجربه  راه  از  را  چیزها  بسیاری 
تشنه ی یادگیری بودم به دنبال استادی بودم که 

مرا سیراب کند

• دوران نوجوانی را چگونه گذراندید؟
سال 1328 شمسی بود که دوره  اول دبیرستان را 
تمام کردم. مانده بودم که چه بکنم چه نکنم. رفته 
رفته به این نتیجه رسیدم که نقاشی را ادامه دهم و 

دست از تحصیل بشویم. 
این که  تا  می کردم  فکر  موضوع  این  به  مدت ها 
مددکار  همواره  که  نیک مردی  راهنمایی  با 
مقدماتی  دانش سرای  به  قدم  بود  من  کودکی 
در  تحصیل  دوران  طول  در  گزاردم.   کرمان 
ورزشی  و  هنری  مختلف  رشته های  در  دانش سرا 
و  نوشتن  در  ویژه  به  داشتم  چشم گیر  فعالیت 
قبل  از  نقش آفرینی های  و  نمایشنامه  اجرای 
یاری  به  تئاتر  هنر  با  رابطه  در  نشده.  پیش بینی 
بازی  گری ها  بهترین  توانستیم  عالقه مند  دوستان 

را روی صحنه بیاوریم. 
افسوس که در آن دوران دستگاه فیلم برداری و 
که  نداشت  وجود  امروز  صورت  به  عکس  حتی 
را  کردن  گریم  کنیم.  فیلم برداری  صحنه ها  از 
تمام  نقاشی  از  استعانت  با  من  نمی دانست  کسی 
چیزی  می کردم.   گریم  خودم  را  بازیگران 
فعالیت  هم  ورزش  زمینه ی  در  که  نگذشت 
چشم گیری پیدا کردم به طوری که در فوتبال و 
تیم  نائل شدم.  نشان  و  مدال  دریافت  به  والیبال 
بودم  فعال  آن  در  هم  من  که  دانش سرا  فوتبال 
در آن سال )30-29( مقام قهرمانی دبیرستان های 
کرمان را به دست آورد و برای انجام دادن چند 
اعزام  مشهد  جمله  از  دیگر  استان های  به  مسابقه 
شد و البته به امتیازاتی هم دست یافت و نظر به 

ورزش  دبیر  هم  سال  یک  پشتکار  و  عالقه  همین 
سال  آن  در  و  شدم  )نمونه(  فروغی  دبیرستان 
دبیرستان های  قهرمان  دبیرستان،  فوتبال  تیم  هم 

کرمان شد.

• یعنی نقاشی را کنار گذاشتید؟
با وجود  نه، هرگز. زمانی که در دانش سرا بودم 
چشم گیر بودن فعالیت های ورزشی و هنری همه 

من را »علی نقاش« خطاب می کردند.

• سبک نقاشی استاد خالقی چیست؟
و  آبستره  چون  نقاشی  مدرن  سبک های  از 
کوبیسم و امثال آن هیچ آشنایی ندارم. سبکی را 
می پسندم که« واقع گرا، طبیعت گرا و مردم پسند 
و  آب رنگ  و  نقاشی  رئالیست(  و  )کالسیک  باشد 
صنعتی  استاد  شیوه  به  را  کاردک  با  تکه رنگ 
کار  تنوع  برای  گاهی  هرچند  و  می پسندم 

می کردم.

• سرانجام تابلوهای شما چه بوده؟
کنم.  پیدا  نتوانستم  را  نقاشی هایم  از  بسیاری 
تعدادی را پسران و دوستان به خارج برده اند و 
کوچکی  مجموعه  اما  ندارم  اطالعی  هم  بقیه  از 

برایم مانده است که می تونید تماشا کنید.

• سخن آخر
رفتاری  و  اخالقی  خصوصیات  از  کالم  آخرین 
خود بدون حرف و حدیث باید بگویم که در تمام 
دوران زندگی هنری و مسئولیت های اداری که 
داشته ام اهل کم ترین ادعا و خودنمایی نبوده و 
نیستم و هیچ گاه به دنبال کسب مقام و شهرت و 
تملق گویی نرفته ام و اگر مسئولیتی به من واگذار 
امور  مسئوالن  که  است  عنایتی  و  توجه  از  شده 
خود به من داشته اند و گرنه خانه نشینی را بر مقام 
و  انزوا  این  البته  نمی دادم.  ترجیح  و خودنمایی 
که  می گیرد  نشات  آن جا  از  بیش تر  گوشه گیری 
و  وابسته  فوق العاده  خانواده خود  و  خانه  به  من 
هم چنان  خانه نشینی  و  دلبستگی  این  و  دلبسته ام 
ساری و جاری است شاید به همین دلیل در هیچ 
به  هم  )شاید  نداشته ام.  شرکت  هم  نمایشگاهی 
تنها  و  بودن  جدا  دیگر  علت  حضور(  شرم  علت 
زیستن به قول دوستی خاکی! بودن من است که 

آن هم مزید بر علت است.  
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تجلیل از فعاالن 
قرآنی کرمان

در مراسم پایانی طرح های قرانی تابستان 96 و از 
دانی  قدر  کرمان  ماهان  در  امروز  قرآنی  فعاالن 
این  در  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر  شد. 
قرانی  در  فعالیت 250 موسسه  به  اشاره  با  مراسم 
استان کرمان افزود  با ادغام موسسات قرآنی در  
این اداره کل و بر گزاری انتخابات این موسسات 
است. حجت  نیز مشخص شده  آنها  مدیره  هیات 
االسالم جاللی با اشاره به وجود 450 خانه قرآن 
حمایت  خواستار  استان  در  روستایی  و  شهری 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 

این موسسات قرانی را خواستار شد .
شورای  مجلس  در  وراور  کرمان  مردم  نماینده 

مراسم  این  نیز در  اسالمی 
فعاالن  از  دانی   قدر  با 
امروز  گفت:  قرآنی 
با  جدی  مقابله  راهکار 
اتکا  آسیب های اجتماعی 
به کالم وحی است. دکتر 
محمدرضا پور ابراهیمی با 
نظام  دشمان  که  این  بیان 
زدن  آسیب  برای  اسالمی 
هیچ  از  قرآنی  فرهنگ  به 
نمی  گذار  فرو  تالشی 
های  رویش   : افزود  کنند 
از  پس  قرآنی  فرهنگ 
همچون  شهدایی  انقالب 
در  را  حججی  محسن 

از  وی  است.  داده  پرورش  خود  قرآنی  مکتب 
های  فعالیت  از  اسالمی  شورای  مجلس  حمایت 

فرهنگی خبر داد و گفت: بهتر است تعدد حوزه 
های تصمیم گیر درباره مسائل فرهنگی پایان یابد 

و مدیریت مسائل فرهنگی تجمیع شود.

عکاس »جامعه کریمان« باشید
 فصلنامه »جامعه کریمان« برآن است که در بخش »اول دفتر« عکسی از یک 
کتیبه »بسم اهلل« را که مرتبط با یک بنای تاریخی و یا اثری مرتبط با صنایع 

و هنرهای سنتی کرمان، همراه با توضیحاتی جامع اما مختصر، منتشر 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 
ما  برای  را  های خود  سفرنامه  و  خاطرات  ها،  عکس  کنید،  می  سفر  یا  و 
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.

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

شده است.
5. اگر در مورد سوژه عکاسی خود، اگر مطلبی برای معرفی و یا توضیح 

بیشتر داشتید، حداکثر در 300 کلمه ارسال فرمایید.
6. نام و نام خانوادگی خود، تلفن ثابت و همراه خود، نشانی پستی و پست 
شما  با  تماس  امکان  لزوم  صورت  در  تا  فرمایید  ذکر  را  خود  الکترونیک 

وجود داشته باشد.                   منتظر دریافت عکس های شما هستیم.
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احیای صنعت گردشگری موسیقی در کرمان به سبک آکاِپال 

موسیقی فولکلور کرمان

مقدمه:
و  تاریخی  اماکن  ترمیم  با  ایران  در  گردشگری  صنعت  بازار  که  روزگاری  در 
ساخت اماکن بوم گردی برای گردشگران رو به پیشرفت است در کرمان اما 
، این صنعت در حال طراحی سیستمی است که نه تنها در ایران در نوع خود 
منحصر بفرد است بلکه در جهان نیز نظایر کمی دارد. این رویکرد جدید توسط 
گروه موسیقایی »مهروطن« به کوشش مسعود نکوئی پا به میدان گذاشته است و 
تا امروز آثار قابل توجهی از این گروه به آهنگسازی ایشان در سطح بین الملل 
منتشر شده است.  این گروه که نخستین آثار کرال آکاپال پلی فنیک شرق ایران 
با تمرکز بر  را در قالب هفت آلبوم موسیقی و هفت کتاب منتشر نموده است 
پیشگام  خود  نوع  در  گردشگران  جذب  خصوص  در  موسیقی  نوین  سبکهای 
است. این گروه تا کنون در چند فستیوال و رقابت بین المللی موسیقی شرکت 
نموده و افتخارات زیادی برای ایران کسب نموده است. اخیرا گروه مهروطن 
به مسابقات جهانی آواز گروهی در کشور افریقای جنوبی با حضور بیش از 500 
گروه کر از کشورهای دیگر دعوت شده است و قرار است سال آینده در این 
رقابتها بعنوان نماینده ایران شرکت کند. به همین بهانه با آقای مسعود نکوئی که 
خود دانش آموخته فیزیک در دانشگاه شهید باهنر بوده و موسیقی را به صورت 
علمی آموخته است، گفتگویی داشتیم که در ادامه به ابعاد مختلق این رویکرد 

نوین می پردازیم:

 لطفا در مورد ایده، رویکرد و دغدغه های موسیقایی تان بفرمایید
در دوران هیجان زده ای که با ابزار فناوری و سرگرمی های مجازی ، فرهنگ 
ها را می شوید و محو می کند مدتها با خودم فکر می کردم که چطور می توان 
آثار موسیقی متعالی با تکنیک های متداول موسیقی روز تولید نمود و به جامعه 
معرفی کرد و همیشه تصویری کلی و با موضوعات عمومی ملی و جهانی به ذهنم 
خطور می کرد اما اکنون که فرهنگ عامه و میراث شفاهی مردم این مرز و بوم 
در حال فراموشی است و آخرین مردمان آن روزگار یا به دیار باقی شتافتند و 
یا پا به سن پیری گذاشته اند ، دیگر فرصتی نیست و تنها راه ، حفظ و انتشار نشانه 
ها و یادهایی از این دّر گرانبها با لهجه و گویش محلی و با هنر ارزشمند موسیقی 
است.  برخالف اینکه ایران پیشینه بسیار غنی در بخش تولیدات هنری و فرهنگی 
دارد اما هنوز نتوانسته است جایگاه مناسبی در گردشگری هنری برای خود  به 
وجود آورد. با این همه در سال های اخیر تالش شده تا به این بخش از تقاضای 
گردشگری توجه بیشتری شود. به این ترتیب طرح گردشگری هنری به صورت 
یک طرح کارآفرینی در سطح ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب 
رسیده و با توجه به چشم انداز 1404 که ایران باید از نظر اشتغال زایی و ارزآوری 

اقتصادی به جایگاه های باالی منطقه برسد، مورد توجه قرار گرفته است. 

آنها  از  که  فجر  تئاتر  و  موسیقی  فیلم،  جشنواره های  مثل  هنری  جشنواره های 

برای  عاملی  نتوانسته اند  هنوز  می کنیم،  یاد  بین المللی  جشنواره های  به عنوان 
جلب نظر گردشگران به ایران زمین باشند. این جشنواره ها شاید از نظر اخبار 
این  اما  کنند  ایجاد  گسترده ای  سروصدای  خبری  بمب  همانند  جشنواره ای 
چون  نیست؛  تاثیرگذار  کشورمان  گردشگری  رونق  در  چندان  هیجـــان 
نتوانسته ایم خوب برای این جشنواره بازاریابی کنیم و مدت اقامت افراد در زمان 

برگزاری این گونه جشنواره ها معموال افزایش نخواهد داشت.   
شهرهای سنتی ما، همانند کرمان ، اصفهان ، یزد ، شیراز با پیشینه عظیم فرهنگی 
هنری خود در محاصره صنایعی قرار گرفته اند که اکثرا با کمتر از نیمی ظرفیت 
فعالیت می کنند و برخی از آنها مواد اولیه خود را نیز زایل و محیط زیست را 
آلوده می کنند و آب کمیاب را از بین می برند. اگر در این شهرها و اطراف 
آنها بجای سرمایه گذاری روی این صنایع زایل کننده ، آلوده کننده و مصرف 
کننده و غیرمولد ، بر روی صنعت گردشگری و خصوصا گردشگری هنری تمرکز 
شود عالوه بر تکیه بر داشته های فرهنگی و صنایع دستی ، می توانیم با برگزاری 
فستیوالهای هنری و فرهنگی خصوصا موسیقی عالوه بر کسب درآمد و اشتغال 
مولد  غیر  و ضایعات صنایع  آلودگیها  و  عواقب  از  الاقل   ، این حوزه  در  زایی 

جلوگیری کنیم.

نظر شما چالش های نرم و نامرئی گردشگری موسیقی در ایران
 کدامند و آیا تدبیری بر آنها اندیشیده شده ؟

به میان می آید پرسش های  هر گاه در ایران صحبت از گردشگری موسیقی 
زیادی مطرح می شود از جمله این که از نظر موارد اعتقادی و پوشش عرف 
نوشیدنی ها  اندیشید؟ در خصوص  باید  برای گردشگران  تمهیداتی  جامعه چه 
و خوراکی های منطبق بر ذائقه مخاطبین غیر ایرانی که در شرع و عرف ایران 

مجاز نیست چه باید کرد؟
 با موسیقی که بر پایه اجرای تکخوانی بانوان طراحی شده و گاهی این اجراها 

پیش بینی نشده و آثاری که حرکات موزون و فولکلور به همراه دارد چه باید 
کرد؟ 

بزرگ  رویداد  یا  فستیوال  یک  در  موسیقی  گردشگران  امنیت  ایجاد  جهت 
موسیقی در منطقه چه تدبیری باید اندیشید؟ 

کرمان باستانی با دارا بودن سازهایی با قدمت چند هزار سال و گویش و فرهنگی 
و  ها  فستیوال  طراحی  است.  موسیقی  گردشگری  ویژه  مناطق  از  یکی  اصیل 
رویدادهای خاص موسیقی در اماکن تاریخی با ویژگی های آن مکان و طراحی 
منحصر بفرد آن می تواند هنردوستان و هنرمندان جهان را به سوی خود بکشد و 
ساالنه هزاران گردشگر را به خود جذب کند. مکانهای تاریخی کرمان با قابلیت 
در برگرفتن حدود 100 تا 200 نفر در هر مکان مسقف و ظرفیت بیش از 2000 نفر 
در اماکن روباز تاریخی امکان اجرای موسیقی را دارند و زیبایی و معماری خیره 

کننده آنها اشتیاق حضور گردشگران را دو چندان می کند. 
ها جذابیت  مکان  این  در  ایرانی  و  بومی  موسیقی  اجرای  ساده  طراحی های 
چندانی ایجاد نمی کند اما اجرای موسیقی به همراه فرم و با طراحی بر اساس 

ویژگی های معماری و فرهنگی این مکان ها بسیار کارساز و جذاب می نماید. 

بجای  گردشگری  کارآفرینی  جایگزینی  بر  تاثیری  چه  رویکرد  این 
مشاغل صنعتی دارد؟ آیا به بخش خصوصی برای پیشبرد این صنعت بها 
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داده می شود؟
سبک  این  هنرمندان  پرورش  و  حوزه  این  در  اشتغال  ایجاد   ، رویکرد  این  با 
بصورت اختصاصی و نیروهای پشتیبانی و ستادی جهت رفاه گردشگران و ایجاد 
اقتصاد پویای گردشگری موسیقی در منطقه در نوع خود کارآفرینی گردشگری 
را ایجاد می کند و باعث بالندگی و رشد منطقه خواهد شد. شما در بسیاری از 
کارخانجات صنعتی استان کرمان هنرمندان موسیقی را می بینید که به ناچار به 
کار صنعتی روی آورده اند. اگر امکان ایجاد زیرساختهای گردشگری موسیقی در 
کرمان به نتیجه برسد دیگر هنرمندان مجبور نیستند به مشاغل دیگر روی بیاورند و 

به کار تخصصی خودشان می پردازند. 
زیرا بخش خصوصی هنوز  نیست  انجام  قابل  به راحتی  این رویدادها  متاسفانه 
جایگاه حقوقی الزم را حتی پس از اخذ تمامی مجوزها از اداره ارشاد و سایر 

نهادهای مربوطه، پیدا نکرده است و ریسک این برنامه ها در این است
 که تمامی موارد به درستی انجام شود و در روزهای برگزاری یا چند روز پیش 
از آن ناگهان به بهانه های گوناگون این برنامه کنسل شود. در اکثر موارد اجرای 

برنامه ها ، آن هایی که از طرف نهادهای دولتی از جمله استانداری و ارشاد و 
سایر نهادها برنامه ریزی شده به موقع و بدون مشکل برگزار می شود اما این نظم 
و تحقق در مورد موسسات خصوصی چندان صدق نمی کند و علی رغم حمایت 
اداره ارشاد به هر بهانه ای ممکن است برنامه موسسات خصوص لغو شود یا به 
تعویق بیفتد که در این حالت پیامدهای سنگینی برای بخش خصوصی و اعتبار 

آن به همراه خواهد داشت.

رسالت شما در این میان چیست؟ 
رسالت ما توسعه انسانها و احیای هویت فراموش شده فرهنگی ، هنری ، آداب و 
رسوم ، بازیهای محلی و گویش در حال فراموشی ایران و کرمان است که این 
نسلها و انسانهای توسعه یافته آینده فرهنگ و اقتصاد این مرز و بوم را به روشنی 
رقم بزنند. گردشگری موسیقی استان کرمان شامل گروههای موسیقی آوازی و 
گروههای موسیقی محلی است که با طراحی برنامه مرتبط با فرهنگ و منطقه و 
لباس و ابزار و کارآواها در آن منطقه با فرم نمایشی و با سناریوی مشخص برای 
اجرا در نظر گرفته می شود. این محدوده اجرایی شامل تمامی موارد زمانی و 
مکانی و طراحی صحنه و اعضای گروههای اجرا کننده و ایجاد اقتصاد پویا برای 

موسیقی گردشگری است.

جهت اجرایی و اقتصادی شدن این رویکرد چه پیشرانه ها و راهبردهای 
عمل  تا  ایده  فاصله  دانید  می  بهتر  گرفتید؟ خودتان  نظر  در  عملیاتی 

چقدر زیاد است.
بله مطمئنا این رویکرد به دلیل نو بودن نیاز به پیشرانه ها و فرهنگ خاصی دارد تا 
بتواند به نتیجه برسد و البته ما سعی کردیم با تنوع تعداد و کیفیت باال و تولیدات 
را به موازات اجرائیات باال ببریم و این بدنه فرهنگی هنری متناسب رشد کند 
تا پایدار و توسعه یافته شود. توجه به آموزش موسیقی و فرم و حرکت، ادبیات 
و  نوآواری   ، ابزار مرتبط  و  لباس  و  برگزاری  ، مکان  اجرای فرهنگی موسیقی 
، امکان استفاده از  خالقیت در طراحی و اجرا، رفع محدودیت های مجوزها 

امکانات محیطی میراث فرهنگی و مکان های تاریخی، 
تولید آثار مرتبط با گردشگری موسیقی به صورت آلبوم های صوتی و تصویری 
 ، موسیقی  چره  شب  موسیقی،  گردی  بوم  نمایشی،  هنرهای  کلیپ،  ویدیو  و 

سازشناسی قومی، آواشناسی قومی، لهجه و گویش و فرهنگ عامه، کارآوا و کار 
رفتار، صنایع دستی، ضرب المثلها و متل ها ، بازی های محلی، غذا های محلی  از 

جمله پیشرانه های این صنعت هستند که مورد توجه ما هستند. 

آقای نکویی پایان نامه دکتری شما هم حول همین یعنی » بررسی و 
شناخت و ارائه کارراهه اقتصادی گردشگری موسیقی در استان کرمان » 
است که در آن به قابلیت های بالقوه و بالفعل و پهناوری و اصالت و ایده 
های نوین در خصوص معرفی هویت، فرهنگ و تاریخ و هنر و گویش 
این منطقه به زبان موسیقی وحرکت اشاره شده است. لطفا بفرمایید روی 
چه قابلیتها و دارایی ها و مهارت هایی از نظر فیزیکی و فنی و فرهنگی 

تمرکز دارید تا به این ایده های نو جامه عمل بپوشانید؟

شما به هدف اصلی بنده و موضوع پایان نامه اشاره نمودید، بنده به طور خالصه 
خدمت تان عرض می کنم که چه پشتوانه فیزیکی و فنی و فرهنگی و هنری 

مورد نیاز هست:
1- رفع ممانعت ها و کارشکنی ها و عدم اطمینان مجوزها از طرف مراجع صادر 
کننده مجوز برای ایجاد گردشگری موسیقی به صورت سیستماتیک و ماندگار و 

ایجاد برنامه های گام به گام برای ایجاد صنعت گردشگری در استان کرمان.
2- ایجاد قابلیت های فیزیکی و دانش محور شدن موسیقی گردشگری کرمان در 
هر دو زمینه موسیقی و هم گردشگری با مشخصات ویژه خود در پرورش نیروهای 

کارآمد برای هدایت و راهبری و انجام موسیقی گردشگری
و فرهنگ  فرهنگی هنری در خصوص شناخت هنر  پژوهش های گسترده   -3
حال  در  قدیم  رسوم  آداب  و  صنعت  و  فرهنگی  آثار  تولید  راستای  در  اصیل 

انقراض و فراموشی 
4-برگزاری فستیوال های موسیقی با رویکرد جذب گردشگران تخصصی موسیقی 
در استان کرمان و ایجاد پایگاه آواز گروهی بین المللی زیر نظر مجمع جهانی کر 

5-راه اندازی سبک های موزیکیوم ، اکتاپال و شب چره موسیقی در رویدادهای 
خاص باستانی و ملی و اعالم بین المللی برنامه ها از طریق وبگاه در بسترفضای 

مجازی جهت حضور گردشگران عالقمند
6-بررسی زیرساخت های اقامتی-رفاهی و تورهای گردشگری و آژانس های 
مسافرتی کرمان و ارتباط آنها با آژانس های تهران و آژانس های بین المللی و 
امکان سنجی ستادی و اجرایی فستیوال های فرهنگی موسیقی گردشگری در 

سطح ملی و بین المللی
7-امکانات تبلیغات و رسانه ای شدن این نهضت در راستای احیای گردشگری 

موسیقی و ایجاد صنعت موسیقی گردشگری

این  بیان  سادگی  عین  در  مطالب  این  پیچیدگی  کمی  و  گستردگی 
پرسش را با خود می آورد که اهمیت این موضوع به نسبت این همه 
دغدغه و مسائل حل نشده چقدر است و حل این مسئله و ایجاد این 

رویکرد جدید چه میراثی برای آیندگان به جای خواهد گذاشت؟

 اهمیت این تفکر استراتژیک و رویکرد نوین از دو جنبه قابل ذکر و اهمیت است 
که به اختصار ذکر می شود :
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1-پیشگیری :
ایران کشوری خشک و کم آب است و صنایع سنگین و غیرمولد آب را مصرف 
و زایل می کنند و کشاورزی غیر مکانیزه و پر مصرف در محصوالت غیر ضروری 
و غیر استراتژیک نیز آب را تباه می کنند لذا بهترین جایگزین صنعت آالینده و 
کشاورزی غیر بارور ، هنر مجهز به دانش فنی و خالقیت و نوآوری و مبتنی بر 
پهناورترین  بعنوان  استان کرمان  و  اصالت و آموزه های ملی است  و  فرهنگ 
و  تاریخی  آثار  بودن  دارا  با  کشور  های  استان  ترین  خشک  از  یکی  و  استان 
فرهنگی و طبیعت خاص خود می تواند از تخریب محیط زیست و خشکسالی 
و بی آبی فائق آید و ضمن کارآفرینی در زمینه گردشگری موسیقی ، به زبان 
هنر ، فرهنگ خود را به نمایش بگذارد و صادر کند. نکته قابل توجه اینجاست 
که تمامی عوامل ایجاد گردشگری موسیقی در کرمان وجود دارد که تا به حال 
بصورت کارآمد گردآوری و استفاده نشده است و برعکس صنایع زایل کننده 
درجه 2 و 3 وارداتی هیچ ارزبری و هزینه ای ندارد و عوامل آن خشت های 

زنده فرهنگی هنری موسیقی هستند که به اجرای برنامه می پردازند.

2-حل مسئله:
استان کرمان به نسبت دارا بودن مکان های گردشگری خاص و معروف در 
ایران و جهان، به واسطه کم توجهی و بی مهری آژانس ها و معرفان مرکز با 
بازدیدکنندگان و گردشگران کمی روبرو است که اکثر کسانی که به کرمان 
سفر می کنند از اماکن تاریخی و فرهنگ کرمان اطالع دارند و با آگاهی 
ایجاد  جذابیتی  خودبخود  موسیقی  گردشگری  ایجاد  کنند.  می  شرکت 
خواهد کرد که مسئله حضور گردشگران را در کرمان حل خواهد کرد و 

گردشگران خواه موزیسین و یا غیر موزیسین را به خود جلب خواهد کرد.

آقای نکویی، به نظرم وقت آن رسیده که مختصری در مورد سبک های 
جدید و اجرایی گروه مهروطن که قرار است گردشگران خارجی و داخلی 

را در کرمان به وجد بیاورند بیشتر بگویید.
گروه مهروطن عالوه بر طراحی مبتکرانه موسیقی های برنامه ای و خصوصا 
آوازی، شیوه هایی را برای اجرای موسیقی در موزه ها و اماکن تاریخی 
تدوین نموده است که مختص همان مکان و برای گردشگری موسیقی است 

و بیانگر هویت و فرهنگ آن منطقه و مکان تاریخی است. 

موزیکیوم:
این سبک ترکیبی از موسیقی آوازی آکاپال )بدون ساز( و استفاده از فضای موزه برای 
اجرای این نوع موسیقی است به گونه ای که موزه در آن برنامه زنده می شود و 
جریانات تاریخی با سناریوهای مربوطه در آن به اجرا در می آید. این جریانات به 
صورت اجرای موسیقی آوازی و ابزاری و گاهی سازی است و مخاطب را به دنبال 
خود می کشاند بدین معنا که در این  برنامه مخاطب در مسیری بدنبال جریان موسیقی 
که راوی جریان و رویداد در موزه است حرکت می کند و خود بخشی از اتفاقات و 
مراسم های آن برنامه است . این برنامه ها با مخاطبان محدود برگزار می شود و شرکت 
کنندگان درگیر جریاناتی می شوند که تا آن زمان تجربه نکرده اند. این برنامه ها تا 
کنون در موزه های حمام گنجعلیخان و موزه هرندی کرمان در شب هایی خاص 
به مناسبت های تاریخی و در ساعاتی خاص برگزار شده و تعجب و حیرت شرکت 
کنندگان را به همراه داشته است. بی شک نمونه های اندکی از بخش هایی از این نوع 

موسیقی برنامه ای در دنیا وجود دارد و در نوع خود منحصر به فرد است.

  نوروزگاه:
نوروزگاه کرمان در سال 1395 به عنوان بهترین مراسم نوروزگاهی ایران توانست با 
50 اجراکننده نظر گردشگران ایرانی و خارجی را به خود جلب کند. شیوه اجرایی 
این گردشگری موسیقی بدین گونه بود که گردشگران با مراسم چهارشنبه آخر سال و 
مراسم پیش از سال نو به واسطه اجرای موسیقی و رسوم آن آشنا می شدند، از خوراکی 
های اصیل کرمان تناول می کردند و در این برنامه ها بیش از 25 بازی محلی ایرانی 
و کرمانی به صورت کرال آکاپال پلی فنیک با صدای کودک و نوجوان احیا شد و 
در لیست مرکز مردم شناسی ایران قرار گرفت. این در حالی است که شهرهای دیگر 
با هزینه های چندصد میلیون تومانی برای این مراسم نتوانستند این جایگاه را بدست 

بیاورند.
   

 اکتاپال:
اکتاپال ترکیبی از موسیقی آکاپال ) بدون ساز( و  اکت به معنای حرکت است که نمونه 
آن اکتاپالی قیام شالباف ها است که در 17 شب برنامه اجرا شده شاهد استقبال بی 
نظیری بود و توانست بیش از 3000 مخاطب را به خود جذب کند. در این برنامه یک 
جریان فرهنگی مربوط به 250 سال پیش که مبتنی برصنعت ابریشم و شالبافی بود به زبان 

موسیقی و حرکت به اجرا در آمد.    

کارآوا و کاررفتار:
تولید و اجرای مراحل انجام کار و مشاغل قدیم که این مشاغل در حال فراموشی است 
به زبان آواز و با حرکات جمعی و مرتبط آن. در این سبک که بصورت کرال آکاپال 
است هر گروه صدایی به نقش آفرینی مربوط به کار خود می پردازد و مجموع آن 

آوازها و حرکات بیانگر آن شغل و حرفه است. 
   

ُکرال راک:
این سبک نوخاسته ، برخاسته از دو شیوه موسیقی کرال آکاپالی پلی فنیک و موسیقی 
با سازبندی راک است که قطعات چهاربخشی کرال با همراهی سازبندی و جمله بندی 
راک را اجرا می کند. این نوع موسیقی شامل قطعات آوازی کرال مذهبی، محلی 
است که برخی آثار با گویش و لهجه نیز با شیوه ای خاص و پر انرژی اجرا می شود. 
اصوال این دو ژانر موسیقی تفاوتهای اساسی با هم دارند اما این تفاوت، جذابیت های 
انکارناپذیری برای تلفیق دارد که این کار در کرمان به انجام رسید و مخاطبین بیشماری 

پیدا کرد.
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  نوای زباله:
ساخت و اجرای موسیقی با وسایل دور ریختنی و زباله ای برای هشیار نمودن 
مردم در خصوص تولید کمتر زباله و استفاده نکردن از پاکت های پالستیکی با 
گروه موسیقی 88 نفره که بزرگترین ابزار نوازی زباله ای در ایران محسوب می 
شود در کرمان با همکاری شهرداری و موسسه نسل مهر برگزار شد و بازخورد 
بسیار خوبی در مجامع ملی و بین المللی داشت و از شبکه های مختلف داخلی 

و خارجی به نمایش گذاشته شد.

موسیقی،  گردشگری  صنعت  بحث  کنار  در  که  این  دیگر  پرسش 
جشنواره ای با نام شما طراحی شده با چه هدفی و چرا در کرمان پایه 

گذاری شده است؟
همیشه برای گروه های کر و خوانندگان تجربه های جدید در تورهای آوازی 
و  مکانی جذاب  در  را  امکان  این  ما  است.  آموزنده  و  دنیا جذاب  سراسر  در 
دیدنی،  در ایران ، کرمان،  برای گروه های آوازی فراهم آوردیم. این رویداد 
آوازی با مشارکت گروههای ایرانی و گروه های شرکت کننده از سراسر دنیا 
در کرمان به انجام خواهد رسید. این جشنواره و تور آوازی برای گروه های 
اماکن گردشگری کرمان  اجرای موسیقی در  و خارجی در خصوص  داخلی 
طراحی شده و در بخش های رقابتی و غیر رقابتی و تولید نماآهنگ حرکت 
ملی و بین المللی خود را آغاز نموده است. این گردشگری موسیقی می تواند 
ساالنه بیش از 10 هزار گردشگر داخلی و خارجی را به کرمان جذب کند و در 
مقابل این گروه های آوازی در اماکن تاریخی کرمان ویدئو کلیپ موسیقی 
به  منطقه  و  کرمان  و  کرد  خواهند  تولید  کرمان  تاریخی  اماکن  در  را  خود 

واسطه این ویدیوها و آثار بیشتر به دنیا معرفی خواهد شد.

به شما و گروه مهروطن تبریک عرض می کنم، شما به عنوان نماینده 
جنوبی  افریقای  کشور  در  کر  های  گروه  جهانی  مسابقات  در  ایران 
و  فرصتها  و  افتاد  اتفاق  این  چگونه  بفرمایید  لطفا  شدید،  پذیرفته 

چالشهای این مشارکت چیست؟
از لطف شما متشکرم. این فستیوال که دوساالنه و هر دوره در یک قاره و یک 
کشور برگزار می شود گردهمایی گروه های کر جهان است. سال هاست که 
با )اینترکلتور ( مجمع بین المللی گروه های کر جهان در ارتباط هستم و دوره 
فستیوال  این  در  نتوانستیم  گروه  اعضای  مالی  توانایی  عدم  بدلیل  قبل  های 
جهانی شرکت کنیم اما در این دوره با برنامه ریزی کامل در خصوص حضور 
در این فستیوال پس از دریافت دعوتنامه رسمی از این فستیوال، ثبت نام انجام 
شد و در حال تدارک برنامه ای خاص برای دو بخش از رقابتهای جهانی هستیم 
. اما تنها چالش فعلی ما هزینه بلیط هواپیما و سایر هزینه های اعزام است که 
امیدوارم حامیان فرهنگ و هنر گروه را یاری نمایند. در این سفر قرار است با 
رهبران گروه های کر سایر کشورها که برخی از آنها از دوستان قدیم اینجانب 
در فستیوالهای گذشته بوده اند در خصوص حضورشان در کرمان و فستیوال 
های طراحی خودمان در کرمان برای جذب گردشگران خارجی مذاکره کنم 
بتوانیم  کرمان  در  و  کند  را طی  اولیه خود  مراحل  کرمان  در  این صنعت  تا 

فستیوال ساالنه موسیقی آوازی داشته باشیم.

برای شرکت در فستیوال  اید و صرفا  پس شما فکر همه جا را کرده 
سفر نمی کنید؟!

دقیقا همینطور است، حضور ما در این فستیوال ها عالوه بر اجرای آثار گویش 
کرمانی و ایرانی و آثار کالسیک در این کشورها ، فرصتی برای رایزنی فرهنگی 
هنری برای جذب گردشگران خارجی برای کرمان و ایران است چون این 

افراد اهل سفر و موسیقی هستند و از تجربه های جدید استقبال می کنند.
 در وبگاه شما دیدم افزونه ای برای گردشگری موسیقی کرمان ساخته 
اید و از آن استقبال خوبی هم شده ، توضیح می دهید که چگونه این 

کار انجام شد؟
بازار  دوست و همکار خوبم آقای برسام صباغ این افزونه را طراحی و روانه 
آن  از  گردشگران   1396 نوروز  و  داشتیم  خوبی  بسیار  بازخورد  که  کردند 

استقبال کردند. 

و  اندروید  عامل  سیستم  همراه  های  تلفن  روی  بر  نصب  قابل  که  افزونه  این 

ios است مخاطبین را با آوازهای گروهی با گویش کرمانی به بازدید مجازی 
با فرهنگ و آداب و رسوم و هویت  اماکن تاریخی کرمان می برد و آنها را 
را  گردشگران  اشتیاق  تواند  می  افزونه  این  سازد.  می  آشنا  ایرانی  کرمانی 
برای حضور در این اماکن و شنیدن این آوازها از نزدیک بیشتر کند و به سفر 

گردشگری موسیقی واقعی هدایت کند.
 واقعیت این است که باور انجام این همه تولید و فعالیت متمرکز تا به 
حال توسط گروه مهروطن سخت بود اما با دیدن تعدادی از اجراهای 
فوق العاده شما از جمله اجرا در سالن همایش های بین المللی برج 
های  تالش  البته  و  شد  مواجه  نظیری  بی  استقبال  با  که  تهران  میالد 
برسیم که صنعت  این حقیقت  به  باید کم کم  این عرصه  فعاالن  سایر 
گردشگری کرمان در حال شکل گیری و شکوفایی است و اگر موانع 
آن رفع شود می تواند یکی از پایه های اصلی اقتصادی استان کرمان 
باشد. در پایان اگر پیشنهاد خاصی در تقویت این صنعت و هنر دارید 

عنوان بفرمایید.
بله از خداوند متعال بسیار سپاسگزارم که این افتخار را نصیب بنده کرد که تا 
امروز بیش از 230 قطعه موسیقی برای کرمان و ایران بسازم و چه به صورت 
آلبوم موسیقی و چه به عنوان کتاب پارتیتور و چه در اجراهای متعدد تقدیم 
با  اما  دارد  زیادی  موانع  بودن  نو  بدلیل  پروژه  این  البته  کنم.  عزیز  کرمان 
پیش بینی و ارائه راهکارهای مناسب در هر مرحله می توان به نتایج زیر که 

به نوعی زیرساخت های گردشگری موسیقی منطقه ای هستند دست یافت:
بر  مبتنی  موسیقی  هنری  گردشگری  های  مهارت  با  هایی  نسل  1-پرورش 

هویت انسانی و ملی
2-ایجاد صنعت سبز گردشگری و پاسداشت محیط زیست

به  ایران  معرفی  راستای  در  و  موسیقی  نوین  متدهای  و  ها  سبک  3-ایجاد 
جهان

فراموشی  از  جلوگیری  و  عامه  فرهنگ  و  ناملموس  فرهنگ  4-پاسداشت 
هویت و گویش ایرانی به زبان نافذ موسیقی

5-پیشرفت موسیقی علمی و عملی در کرمان 
6-ایجاد سرزندگی و شادابی منطقه و استان کرمان

بعنوان مکانهایی جهت  7-حفظ و مرمت اماکن تاریخی و همگام سازی آنها 
اجرای گردشگری موسیقی

معادن  و  اولیه  مواد  فروشی  خام  و  ملی  منابع  استخراج  از  8-جلوگیری 
ارزشمند منطقه و استان با صنعت گردشگری موسیقی

گردشگری  موسیقی  واسطه  به  خیر  گردشگر  مناطق  از  زدایی  9-محرومیت 
ناب در آن مناطق با توجه به بضاعت و پیشینه عظیم مناطق استان کرمان

10-صادرات فرهنگ موسیقی کرمان و معرفی گویش ها و لهجه ها و آداب 
و رسوم منطقه به جهان
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گروه بین المللی موسیقی»مهروطن«
در یک نگاه

عناوین ملی و بین المللی: 
دیپلم افتخار مسابقات جهانی کرال کره جنوبی 2011، اجرا ی سه کنسرت در 
کشور کره جنوبی2011، اجرای کنسرت در سالن اپرای سفارت آلمان در کشور 
فجر1391،  موسیقی  المللی  بین  بخش کرال جشنواره  رتبه دوم  تایلند 2011، 
برتر  المللی موسیقی فجر1389، آهنگساز  بین  رتبه سوم بخش کرال جشنواره 
جشنواره ملی موسیقی مقاومت1392، آهنگساز برتر جشنواره ملی کرال رضوی 
1391، رتبه برتر کرال جشنواره ملی کرال رضوی 1391، رتبه برتر جشنواره 
ملی موسیقی خنیاگران 1391، برگزیده آهنگسازی مرکز موسیقی صدا و سیمای 
فجر  موسیقی  المللی  بین  در جشنواره  اجرا  و  دوره دعوت  پنج  ایران 1393، 
1387تا1393 ، دعوت در بخش رقابتی ethnic فستیوال کرال بارسلونا اسپانیا 
کرال  فستیوال   folklore . ethnic رقابتی   بخش  در  دعوت  2012و2013، 
ایتالیا 2013، طراحی و آهنگسازی و اجرای اکتاپالی قیام شالباف ها  ریمینی 

)موسیقی آکاپالی پلی فونیک و رقص مدرن(، اپرای تل ابلیس)درحال انتشار(، 
اپرای ُا، اپرای گودخشماال، اپرای باغ موزه )رسم زندگی(، مدیر اجرایی پروژه 

نوروزگاه کرمان.

آلبوم های موسیقی: 
آلبوم موسیقی مکتب خانه ، آلبوم موسیقی مفشو ، آلبوم صوتی اتلک ، آلبوم 
هفت سین ، آلبوم ماچُلس ، آلبوم موسیقی هفتواد ، البوم موسیقی هفت سین ، 

آلبوم موسیقی کارآوا )در دست انتشار(.

تالیفات: 
)پارتیتور  کاروونسرا  کتاب   ،1392 کرمان(  محلی  آثار  )پارتیتور  یشکی  کتاب 
آثار محلی کرمان( 1392 ، کتاب پته )پارتیتور آثار محلی کرمان( 1392، کتاب 
صوتی پوتسولی2071 )انتشارات چنگ( 1392، کتاب صوتی سلفژ پوتسولی2072 
)انتشارات چنگ(  1392، کتاب پخ پخو ) پارتیتور بازیهای محلی کهن کرمان( 

1394، کتاب آُشق ) پارتیتور بازی های محلی کهن ایران(.

تحقیق و نوآوری در سبک های:
اکتاپال ، موزیکیوم، ُکر راک، ابزار نوازی و موسیقی زباله ها.

رتبه چهارم مسابقات بین المللی 
آهنگسازی  ایتالیا برای مسعود نکویی

چهارمین دوره رقابت های بین المللی آهنگسازی کرال مردان komos  ایتالیا 
در مرحله پایانی خود با 10 آهنگساز راه یافته به مرحله نهایی این رقابت ها، 
از کشورهای ایتالیا ، امریکا ، ایران، استرالیا، ژآپن، نیوزلند، اندونزی، پرتغال، 
به  نکوئی  مسعود  فستیوال،  این  در  داد.   پایان  کار خود  به  انگلستان  و  کانادا 
عنوان تنها آهنگساز شرکت کننده از ایران حائز رتبه چهارم شد که تنها با یک 
آثار در  به کیفیت  نظر  قرار گرفت.  این جایگاه  رتبه سوم در  با  رای اختالف 
بخش نهایی آثار این آهنگساز ایرانی نیز در نشریه آلتره دیزیونی ایتالیا منتشر 

خواهد شد.  
پنج داور متخصص از ایتالیا با نام های لورنزو اورالندی، کریس ویلیامز دانیل 

ونتوری ، ماتیو جولیانی و جیلیو گاُرتی   آثار را بررسی و رای نهایی را اعالم 
نمودند. شیوه امتیاز دهی بدین گونه طراحی شده بود که هر داور به رتبه 1 
عدد3 ، رتبه 2 عدد2 و رتبه 3 عدد 1 اعطا می کند که پس از بررسی آثار مسعود 
نکوئی از نظر چهار داور حائز رتبه دوم و سوم شد و در مجموع رای داوران 
به رتبه نخست،  ایتالیا  به رتبه چهارم دست یافت.  در این رقابت ها آهنگساز 
آهنگساز ژاپن به رتبه دوم و آهنگساز نیوزلند به رتبه سوم و مسعود نکوئی از 
پارتیتور آهنگ های  ارائه  با  یافتند. مسعود نکوئی  به رتبه چهارم دست  ایران 
ناخدا و همای رحمت و یوسف گمگشته در  پلی فنیک  خدای  کرال آکاپال 
داوران  دید  از  ناخدا  خدای  پارتیتور  و  کرد  شرکت  المللی  بین  رقابت  این 
شایسته رتبه دوم و پارتیتور همای رحمت شایسته رتبه سوم شناخته شد اما در 
برای  تنها  مسابقات  این  گرفت.  قرار  چهارم  جایگاه  در  پارتیتور  سه  مجموع 
گروه کر مردان طراحی شده بود و با توجه به این که آثار مسعود نکوئی برای 
نتیجه   ، متفاوت  نوشته شده علی رغم شرکت در بخش  گروه میکس 4 بخشی 

ارزشمندی برای این آهنگساز محسوب می شود.
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با  شهریور ماه    16 و   15 کرمان  استان  آزاد  شعر  جشنواره  سومین  نیز  امسال 
با حضور دو  بردسیر  اثر در  از 500  بیش  ارسال  و  از 200 شاعر  بیش  شرکت 

شاعر کشوری ،هرمز علی پور و دکتر محمدحسین بهرامیان برگزار شد.
معرفی  و  کشف  هدف  با  نو  و  کالسیک  شعر  بخش  دو  در  جشنواره  این 
شاعران  تجارب  انتقال  برای  مناسب  بستر  ایجاد  استان،  ادبی  استعدادهای 
همه  فعالیت  از  حمایت  و  رقابت  حس  ایجاد  جوان،  نسل  به  پیشکسوت 

جریان ها، گرایش ها و سلیقه های ادبی استان برگزار شد. 
به  استان گفت: ازحدود 500 شعری که   ارشاد اسالمی  و  مدیر کل فرهنگ 
جشنواره ارسال شده بود ،90 اثر داوری شد درجشنواره شعر آزاد استان در 

بردسیرو 60 اثر به مرحله مسابقه رسید.
علیزاده افزود: از 13 اثر برگزیده جشنواره دردوبخش نو و کالسیک تجلیل 

شد
 نفرات برگزیده ی سومین دوره جشنواره ی شعر آزاد استان کرمان: 

بخش نو: رتبه اول: خانم عاطفه پژمان _بافت
رتبه دوم: خانم رزا رودینی _بردسیر

زتبه سوم: آقای اصغر میرزایی _ عنبراباد
 بخش تقدیری سپید:

خانم لیلی انصاری_ #جیرفت
آقای سیدجواد حسینی_بردسیر

آقای محمدهاشم نجف پور_بردسیر
بخش کالسیک:

 رتبه اول: خانم فاطمه هویدا _کرمان
رتبه دوم: خانم نسترن موحدی نیا_کرمان و آقای علی اسدی_شهربابک

رتبه سوم بطور مشترک به آقایان ایرج انصاری فرد _ #جیرفت و 
سیدمحمدعلی رضایی _رفسنجان

 بخش تقدیری کالسیک: شیما مظهری صفات_کرمان

یک اتفاق فرهنگی برای کرمان:

جشنواره شعر آزاد بردسیر 
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برگزاری جشنواره ملی 
هنرهای تجسمی جوانان

با  ملی هنرهای تجسمی جوانان  بیست و چهارمین جشنواره  اختتامیه  آیین 
حضور شرکت کنندگان، داوران، اساتید و مسئوالن در مجموعه تاریخی باغ 
فتح آباد کرمان برگزار شد. در ابتدای این مراسم کلیپی از فعالیت های چهار 
ارائه  روزه جشنواره پخش شد، سپس رضوان علیزاده دبیر جشنواره ضمن 
گزارشی از روند برگزاری جشنواره بیست و چهارم در سخنانی کوتاه گفت: 
800 هنرجو در 9 رشته هنری ثبت نام کردند که 197 شرکت کننده به مرحله 
نهایی راه یافتند و امشب از برگزیدگان آن ها با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 25 

میلیون ریال تجلیل می شود.
در ادامه، ضمن معرفی اساتید پیشکسوت هنر تجسمی کرمان در قالب کلیپ، 
)نقاش(  )نقاش( و ایرج یزدان پناه  از محمد هژبر )مجسمه ساز(، علی خالقی 
و  ارشاد  وزارت  تجسمی  هنرهای  مرکز  مدیرکل  مالنورزی  مجید  توسط 

محمدرضا علیزاده مدیرکل ارشاد کرمان تجلیل به عمل آمد.
نگارخانه   7 و  هنری  آزاد  آموزشگاه   118 در سخنانی گفت:  علیزاده  سپس 
آقای  حضور  با  و  داریم  استان  شهرستان های  و  کرمان  در  خصوصی 
بهتر  ایشان برای فعالیت  مالنوروزی از تک تک نگارخانه ها دیدن کردیم و 
اساتید  از  که  بس  همین  ما  برای  جشنواره  رهاورد  دادند.  مشاوره  آن ها 
پیشکسوت کرمانی تقدیر کنیم،  ضمن این که با حمایت آقای سیاهکارزاده 
مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، کتاب موزه هنرهای صنعی 
کرمان چاپ می شود. ان شاءاهلل کارگاه های تخصصی در طول سال تداوم 

داشته باشد.
از  جوان  هنرمندان  داشت:  اظهار  مراسم  این  ادامه  در  نیز  مالنوروزی 

اقلیم های مختلف آمده اند و آینده سازان توسعه و فرهنگ کشور هستند و 
این  شاید  و  شوند  بهره مند  کشور  برجسته  اساتید  تجربه  از  که  بود  فرصتی 
موضوع بیش از جایزه ها ارزش داشته باشد. فرهنگ چندهزار ساله کرمان و 
موزه  استاد صنعتی در کنار دانشکده هنر و معماری، زیرساخت های مناسبی 

را برای درخشش کرمان در ساحت فرهنگ و هنر ایران پدید می آورد.
بیانیه  این  از  قرائت شد. در بخشی  را  پایانی هیأت داوران  بیانیه  ادامه،  در 
آمده است: رویکرد هیأت داوران در بررسی، انتخاب و داوری آثار بر مبنای 
کشف استعدادهای نو در هنر جوانان ایرانی است. سپس داوران بخش های 

مختلف روی سن آمدند و نفرات برگزیده را بدین شرح معرفی کردند:
پوستر: زهرا قدیری از استان مرکزی، زهره سلیمان زاده از اصفهان، علیرضا 

عزیزی از قم
خراسان  از  سعید  مرضیه  شرقی،  آذربایجان  از  مهاجر  مینا  تصویرسازی: 

رضوی،  سارا نیک فیروز از تهران
از  اکبری  یزد،  فاطمه  از  محمودی  سعید  تهران،  از  شیری  حسین  حجم: 

مازندران
خوشنویسی: سیدعلیرضا مطّلبی از مازندران، هادی آقایی از البرز، امیرعباس 

نصیری از تهران
طراحی: نازنین قرنجیک از تهران، محمدرضا جهانشهر از آذربایجان شرقی، 

امیرمهدی گل محمدی از قم
عکاسی: محمد نظری از گیالن، علی کربالیی  محمد از تهران، فرناز دمنابی 

از تهران
از  نیازی  عارف  و   قم  از  ضرغان  محمدرضا  چهره  بخش  در  کاریکاتور: 

کرمانشاه، در بخش موضوعی رضا حمیدی مطلق از سمنان
نقاشی: علی بهرامی از تهران، فاطمه اسداهلل زاده از اصفهان، آیدا روزبیانی 

از البرز
حمیدرضا  تذهیب  در  قم،  از  پارسا  محمدرضا  مرغ  و  گل  در  نگارگری: 

سلیمانی از قزوین، در نگارگری میالد بیلکی از خوزستان.
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مدیرعامل خانه هنر کرمان:

استفاده از 
پتانسیل مردم 

در هنر

پتانسیل مردمی در  از  مدیرعامل خانه هنر و فرهنگ کرمان گفت: استفاده 
فعالیت های هنری اولویت است لذا خانه هنر و فرهنگ کرمان بر فعالیت 
بخش خصوصی تمرکز دارد. امیر عابدین پور در نشست خبری در محل خانه 
فرهنگ و هنر کرمان افزود: این مجموعه در آموزش ورود کرده و کارگاه 
های تخصصی در سینما، تئاتر، موسیقی با حضور اساتید برجسته کشور برای 
هنرمندان درنظر گرفته است. وی تصریح کرد: امسال برای نخستین دوره 
به مناسبت روز ملی سینما، جشنی در باغ شاهزاده ماهان برگزار خواهد شد 
و 500 نفر از اهالی فرهنگ و هنر و قشرهای مختلف مردم در این جشنواره 
اینکه  بیان  با  فرهنگ کرمان  و  حضور خواهند داشت. مدیرعامل خانه هنر 
سطح  ارتقای  برای  گفت:  شد  خواهد  برگزار  رقابتی  صورت  به  این جشن 
کیفی رقابت آثار برتر سه ساله هنرمندان استان کرمان در رشته های مختلف 
به هیات داوران ارائه شده و برترین ها انتخاب می شوند. وی افزود: سه اثر 
برتر سینمایی، هفت اثر از تئاتر، بهترین خواننده پاپ، بهترین عکاس تئاتر و 
سینما، بهترین پوستر، و بهترین خبرنگار و منتقد شهر کرمان در این جشنواره 
معرفی شده و به آثار برتر هدایا، تندیس جشن و دیپلم افتخار اهدا می شود.

عابدین پور اظهار کرد: هیات داوران این جشنواره مهدی جعفری، علیرضا 
سیدفواد  پور،  عابدین  امیر  اسالمی،  محمد  نژاد،  عرب  سکینه  زاده،  مهدی 
وی  هستند.  ماهری  آریانوش  و  احمدی  جلیل  جعفری،  مهدی  توحیدی، 
گفت: این جشن با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
و حمایت فروشگاه زنجیره ای رفاه، جمعیت هالل احمر استان کرمان)طرح 

خادم( و مجموعه ماهان گشت کریمان برپا شده است. 
همچنین در این آیین از پوستر و تندیس جشنواره و پوستر ویژه نکوداشت 
زنده یاد علی معلم رونمایی خواهد شد. نخستین جشنواره خانه هنر و فرهنگ 

کرمان به مناسبت روز سینما در ساعت 19 و 30 دقیقه 29 شهریورماه 96 در 
محل باغ شاهزاده ماهان برگزار می شود و عالوه بر هنرمندان استانی، پنج 

هنرمند کشوری در این جشنواره حضور خواهند داشت.

تئاتر »بچه های مسجد«
 ارزش  در قالب هنر دینی

مسعود گنجعلیخانی مدرس دانشگاه معتقد است هدف تئاتر مردمی بچه های 
مسجد ارزشگزاری عرصه رقابت معنوی در قالب هنر دینی است. 

دست اندرکاران  نشست  در  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  گنجعلیخانی  مسعود 
دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد حوزه هنری کرمان با اشاره به کارکردهای 
تئاتر مردمی بچه های مسجد گفت: ترغیب جوانان مسجدی به هنر نمایش و 
تئاتری جهت حضور در مساجد از کارکردهای مهم این  تشویق هنرمندان 

عرصه است.
وی افزود: اجرای نمایش های خوش ساخت و تکنیک محور همراه با مفاهیم 
بر  تاکید  با  گنجعلیخانی  است.  جریان  این  به  مخاطب  اقبال  باعث  ارزشی 
بدنه ی  با  مسجد  بچه های  مردمی  تئاتر  ارتباط  را الزمه  وحدت گرایی، آن 

اصلی تئاتر برشمرد.

کرد:   تصریح  فرهنگی  مسئول  این 
در  مسجد  های  بچه  مردمی  تئاتر 
باید  هنری  و  فرهنگی  موازنه ی 
بداند که این تئاتر تنها به قصه های 
دادن  نشان  و  اولیا  و  انبیا  از  دینی 
بلکه  نمی شود  ختم  دینی  مناسک 
جامع امور بشری است که هم این 
شامل  را  جهان  آن  هم  و  جهان 

می شود.
همه ی  آن  نقش  داد:  ادامه  وی 

امور انسانی است از واقعیات زندگی و جامعه تا همه ی امور و موجودات که 
در پرتو آن تعالی می یابد.

گنجعلیخانی با اشاره به وضعیت تئاتر در استان کرمان بیان کرد: تئاتر استان 
در حال خروج از مرحله مقدماتی به پیشرفته و تئاتر کشور از مرحله حرفه ای 
به تجربی است. وی خاطر نشان کرد: برای بهبود در این عرصه نیازمند تولید 

نمایشنامه های خوب هستیم.

فرصت مطالعاتی در دانشگاه کرمان
 )Ph.D ( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان از 2 نفر از اساتید برجسته و 2 نفراز دانشجویان دوره دکترا

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.
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فیلم مستند کرمانی
در جشنواره 

فیلم کوتاه رضوی

مصیب  کارگردانی  به  سرخ«  گل  مستند»برای 
به  کرمان  استان  هنری  حوزه  محصول  اسدی 
»فیلم  ملی  جشنواره  دوازدهمین  نهائی  بخش 

کوتاه رضوی« راه یافت. 
اسدی  مصیب  را  سرخ«  گل  »برای  مستند  فیلم 
میرحسینی«  »سیدحمید  و  کرده  کارگردانی 

مونتاژ آن را برعهده داشته است.
فرهنگ  ترویج  هدف  با  که  جشنواره  این  در 
منور رضوی ،گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری 
ویژه  به  السالم(  بیت)علیهم  اهل  سیره  با  مرتبط 
از  گیری  بهره   ، السالم(  رضا)علیه  امام  حضرت 
مرتبط  روایات  و  احادیث  و  دینی  معتبر  منابع 
داشت  وگرامی  شناسایی   ، رضوی  فرهنگ  با 
حوزه  آثار  پدیدآورندگان  و  تولیدکنندگان 

این  گسترده تر  انتشار  به  وکمک  فرهنگ رضوی 
آثار با محوریت فرهنگ رضوی و سبک زندگی 
اسالمی و کرامت انسانی در مهرماه سال گذشته 
 407 مجموعا  بود  شده  منتشر  آن  فراخوان 
 ، کوتاه  داستانی  بخش  اصلی  بخش  سه  در   اثر 
دبیرخانه  به  ویژه  و  جنبی   ، کوتاه  مستند  بخش 

 27 میان  این  از  که  بود  رسیده  جشنواره  این 
گفتنی  یافتند.  راه  نهایی  بخش  به  و  منتخب  اثر 
مستند  کوتاه  فیلم  جشنواره  دوازدهمین  است؛ 
مبارک  دهه  با  همزمان  یزد  رضوی  داستانی  و 
کرامت، از هفتم تا نهم مرداد ماه سال جاری در 

سینما تک یزد برگزار خواهد شد.

تعزیه 
هنر یادآوری معارف دینی

استان  هنری  حوزه  رئیس 
هنر  که  این  بیان  با  کرمان 
یادآوری  هنر  تعزیه،  آئینی 
معارف دینی در همه ابعاد و 
هنر ادای دین است گفت: 
از آنجا که این هنر با روح عاشورا و مکتب امام 
شکوهمندانه  کامال  باید  دارد  پیوند  حسین )ع( 

برگزار شود. 
پنجمین  افتتاحیه  آئین  در  ملکی،  محمد حسین 
سوگواره استانی تعزیه ده زیار کرمان اظهار داشت: 
هنر تعزیه خوانی پیوند عمیقی با عاشورا و نهضت 

حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( دارد.
مغفول  تعزیه  ظرفیت های  که  این  بیان  با  وی 
تعزیه  مجلس  اجرای  به  اشاره  با  است  مانده 
شاهچراغ در مراسم افتتاحیه گفت: بخشی از این 
مجلس، به صورت شادمانه اجرا می شود که نشان از 
ظرفیت بزرگ این هنر آئینی در همه ابعاد دارد.

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  هنری  حوزه  رئیس 
سایر  استان  تعزیه  گروه های  تمام  همت  با  باید 
بخش های تعزیه به عنوان یک هنر آئینی نیز احیا 
دینی  معارف  یادآوری  مجلس  تعزیه  افزود:  شود 
است که می تواند با برگزاری در همه ایام سال از 

آن به خوبی بهره برد.
وی با اشاره به این که تعزیه یک هنر کهن مردمی 
است و پیوند عمیقی با مردم دارد خاطر نشان کرد: 
تعزیه خوانی  ده زیار  روستای  در  سال  سال های 
می شود و اغلب مردم در این منطقه اشعار تعزیه 

از  نشان  که  هستند  حفظ  کامال  را 
این هنر و عالقمندی مردم  قدمت 
این  و  آئینی  هنر  این  به  منطقه 
عزای  مجلس  برگزاری  از  شیوه 

اهل بیت )ع( دارد.
محور  که  این  بیان  با  ملکی 
تعزیه  استانی  سوگواره  پنجمین 
مجلس  اجرای  کرمان،  ده زیار 
حر بن یزید  حضرت  شهادت  تعزیه 
گروه ها  تمام  برای  ریاحی نسب 
روند  مردم  آنکه  با  گفت:  است 

آن  با  و  می دانند  خوبی  به  را  مجالس  برگزاری 
آشنایی کامل دارند اما با عالقه کامل در مجالس 
تعزیه حاضر می شوند و استقبال بسیار خوبی شده 

است.
به  دین  ادای  هنر  تعزیه  که  این  به  اشاره  با  وی 
ساحت مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( است 
افزود: برگزاری سوگواره های تعزیه نیز به نوعی 
تعزیه خوانان  بیشتر  گردهمایی و آشنایی هر چه 

با هم هست و وفاق و همدلی را به دنبال دارد.
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  هنری  حوزه  رئیس 
از  آن  بودن  مردمی  و  تعزیه  بودن  اصیل 
تصریح  است  دینی  ممتاز  هنر  این  ویژگی های 
حضرت  تعزیه  گروه  که  دارد  تقدیر  جای  کرد: 
دیار  این  مردم  و  ده زیار  روستای  ابوالفضل)ع( 
همه ساله اقدام به برگزاری این مراسم می کنند 
از  دوره  پنجمین  برگزاری  شاهد  هم  امسال  و 

برگزاری سوگواره استانی تعزیه هستیم.
استان کرمان  هنری  اینکه حوزه  به  اشاره  با  وی 
سال  سال های  تعزیه  سوگواره های  برگزاری  با 
بیشتر  رونق  بر  سعی  و  است  داشته  زیادی  همت 

این هنر آئینی دارد افزود: 
و  آموزش  بخش  سوگواره،  برگزاری  کنار  در 
پژوهش در این حوزه نیز باید مد نظر گرفته شود. 
ملکی با بیان این که حوزه هنری تالش می کند تا 
حرکت های مردمی در بحث تعزیه را جهت دهی 
و ساماندهای کند گفت: اعتقاد داریم از آنجا که 
امام حسین )ع(  مکتب  و  عاشورا  روح  با  هنر  این 
شود  برگزار  شکوهمندانه  کامال  باید  دارد  پیوند 
و برای برگزاری تعزیه از همه ظرفیت ها استفاده 
شود. وی با اشاره به این که باید از تحریف ها در 
برگزاری مجلس تعزیه جلوگیری کرد بیان کرد: 
با تالش خود گروه های تعزیه خواهد  این اتفاق 
به حمایت مسئوالن فرهنگی در  نیاز  البته  افتاد و 

برگزاری دوره های آموزشی الزم دارد.
این که  بیان  با  استان کرمان  رئیس حوزه هنری 
باید یک کارکرد امروزی برای برگزاری مجالس 
جذاب  بسیار  هنری  تعزیه  گفت:  کرد  پیدا  تعزیه 
استفاده  آن  در  هنرها  از  بسیاری  از  که  است 
هم  خوبی  بسیار  مخاطب  که  آنجا  از  و  می شود 
از  بیشتر  معارف اسالمی  نشر  از آن در  باید  دارد، 

این بهره برد.
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بشر  زندگی  و  مجازی  »فضای  کاریکاتوری 
کارتونیست  رزم حسینی  محمدصالح  از  امروزی« 
 Ymittos کرمانی، به نمایشگاه بین المللی کارتون

یونان 2017 راه یافت.

چندین  در  تاکنون  که  رزم حسینی  محمدصالح 
زمینه  در  رتبه  حائز  داخلی  و  خارجی  جشنواره 
کاریکاتور و کارتون شده، این بار نامش در میان 
منتخبان این نمایشگاه بین المللی دیده می شود که 

با موضوع آزاد برگزار شده است. 
الزم به ذکر است در مجموع آثار 104 هنرمند از 
سراسر جهان به نمایشگاه کارتون Ymittos یونان 
آثاری  رزم حسینی،  اثر  کنار  در  که  یافته اند  راه 
میرایی،  علی  ازجمله  دیگر  ایرانی  هنرمند   13 از 
به چشم  نیز  اصغری  بغال  رحیم  و  گنجی  احسان 
تاثیر  به  خود،  اثر  این  در  رزم حسینی  می خورد. 
فضا و شبکه های مجازی بر زندگی انسان امروزی 

پرداخته است.

برگزیدگان 

جشنواره ملی شعر رضوی
 

 
بیست و سومین جشنواره ملی شعر  برگزاری  از سه روز  پس 
رضوی به میزبانی شهرستان رفسنجان، برگزیدگان رشته های 

مختلف این مراسم معرفی شدند.

شایستگان دریافت لوح سپاس و هدیه نقدی
همدان- از  سوری  رفسنجان-اعظم  از  زاده  حیدری  علی 

سعید غضنفری از خراسان رضوی-سیدروح اهلل فریدونی از 
خراسان جنوبی-حبیب قاسمی از دلیجان-آرزو طبیبی نیا از 
کرمان-علی مرادی زاده از سیرجان-سیدمهدی نژادهاشمی 
مشهد-محمدحسن  از  ابوالقاسمی  سبزوار-مجتبی  از 
مشهد-افسانه  از  مختاری  بیات  کرمان-الهه  از  اسفندیارپور 
سادات حسینی از نیشابور-میثم داودی از قم-فاطمه سلیمان 
پور از قم-سیدمصطفی صاحلی از بروجن-خدابخش صفادل از 
نیشابور-طاها ارجونی از گلستان-سیده نرگس میرفیضی از قم.

بخش شعر اهل بیت )ع(
شیما مظهری صفات از کرمان و محمدحسین ملکیان از اصفهان 
مشترکا سوم، سیدسلمان عولی از قم دوم، این بخش رتبه اول 
نداشت. در بخش شعر سپید؛ زهرا حسینی از همدان شایسته 
تقدیر و مجتبی صفدری از گیالن و فاطمه بیرانوند از تهران 
مشترکا سوم شدند و این بخش نیز رتبه اول و دوم نداشت. 
در بخش ویژه کرامت فائزه زرافشان از یزد شایسته تقدیر شد. 
در بخش شعر رضوی 8 نفر شایسته تقدیر شدند که عبارتند از: 
نجمه سادات هاشمی از قم، ندا نوروزی از تهران، امیرحسین 
نورالدینی از رفسنجان، اسد فرهمند از لرستان، علی سلیمیان 
از زرین شهر اصفهان، حسن زرنقی از آذربایجان شرقی، اکبر 
خدادادی از رفسنجان و ایرج انصاری فرد از هرمزگان. در 
کرد  کسب  را  سوم  رتبه  کرمان  از  مالزاده  مژده  بخش  این 
و  بیست  ازداوران  نداشت.  دوم  و  اول  رتبه  بخش  این  و 
سومین جشنواره ملی شعر رضوی، سیدعلی میرافضلی، علیرضا 

فوالدی و قربان ولیئی نیز تجلیل به عمل آمد.

اثر هنرمند کرمانی 
در نمایشگاه یونان
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ربگزاری جشنواره              موسیقی   نواحی اریان
دهمین جشنواره »موسیقی نواحی ایران« که از ششم تیر 

ماه در کرمان آغاز و با معرفی برترین ها در عمارت 
»باغ فتح آباد« این شهر کار خود را به پایان رساند.
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پرسه در حوزه بهداشت و درمان وسالمت کرمان

سفیر سالمت



افزایش سن همراه با ابتال به برخی بیماری ها می 
از  یکی  کاتاراکت  یا  مروارید  آب  بیماری  باشد. 
به شمار می رود.  از مهم ترین آنها  بیماری ها و  این 
انسان  بینایی  به حس  معنا که هم  این  به  مهم ترین 
مربوط است و هم این که ابتالیش تقریبًا صددرصد 
است. آب مروارید شایع ترین علت افت بینایی در 
بر  مروارید  اثرات آب  است.  سال   40 باالی  افراد 
دستگاه بینایی، متفاوت و متعدد بوده و در صورت 
شود. منجر  هم  نابینایی  به  می تواند  درمان  عدم 

رخ دادن آب مروارید با افزایش سن افراد ارتباط 
بیماری  سالمندان  در  مشکل  این  نتیجه  در  دارد. 
افراد  از  نیمی  از  بیشتر  شود.  می  محسوب  رایجی 
و  اند  داشته  مروارید  یا عمل آب  سال،   80 با سن 
یا خواهند داشت. برای بیشتر افراد، محدوده سنی 
65 تا 70 سال به عنوان زمان ابتال به این بیماری در 
این  در  آن  بروز  احتمال  و  است  گرفته شده  نظر 
بازه زمانی تا 50 درصد پیش بینی می شود اما از سن 
70 سالگی و باالتر، این احتمال تا 75 درصد افزایش 
یافته و به تدریج شدت می گیرد.  از مهمترین دالیل 
ابتال به این بیماری کهولت سن و پیری است و به 
طور معمول با افزایش سن ظاهر می شود؛ البته اشعه 
به چشم،  بنفش خورشید، ضربه های وارده  ماورای 
روماتیسم،  تغذیه،  دیابت، سوء  التهاب های چشمی، 
مصرف طوالنی مدت برخی داروها مانند کورتون 
ها و علل مادرزادی و ارثی هم در ابتال به آن نقش 
از  بیشتر  مراتب  به  اثری  دخانیات  مصرف  و  داشته 

همه این موارد دارد.

آب مروارید
آب مروارید یا کاتاراکت )cataract( عبارت است 
از کدر شدن عدسی چشم که بصورت طبیعی شفاف 
دالیل  با  چشم  بیماری  نوعی  مروارید  آب  است. 
آغاز  چشم  عدسی  شدن  تار  با  که  است  گوناگون 
شده و با افزایش تیرگی و کدر شدن عدسی، بینایی 
چشم مختل می شود.  آب مروارید، عبور نور را کم 
می کند و به همین خاطر یک تصویر را واضح نمی 
بینید. این بیماری وابسته به سن می باشد که در آن 
عدسی های چشم آسیب می بینند و اگر تحت عمل 
جراحی قرار نگیرد تهدیدی برای بینایی می باشد. 
البته در افرادی هم که به خوبی تغذیه شده اند، این 
آفتاب،  نور  معرض  در  گرفتن  قرار  اثر  در  بیماری 
آسیب اکسیداتیو، عفونت های ویروسی، مواد سمی 

و اختالالت ژنتیکی ممکن است به وجود آید.

تاثیر آب مروارید بر بینایی 
عدسی بخش واضح و روشن چشم است که کمک 
و   شده  متمرکز  چشم  شبکیه  در  نور  تا  کند  می 
بافت  شبکیه  شود.  تشکیل  شبکیه  روی  بر  تصویر 
در یک چشم  است.  پشت چشم  در  نور  به  حساس 
سالم، نور از طریق عدسی شفاف به شبکیه چشم می 
رسد و پس از آن، در شبکیه  پیام ها از طریق عصب 
بایستی  ها  عدسی  یابند.  می  انتقال  مغز  به  بینایی 
را  واضح  تصویر  یک  بتواند  شبکیه  تا  باشند  شفاف 
دریافت کند. اگر عدسی به سبب آب مروارید کدر 

شود، تصویری که فرد می بیند تار می شود. 

دکتر احمد شجاعی باغینی
جراح و متخصص بیماری های چشم)فوق تخصص عیوب انکساری و قرنیه(

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(

آب مروارید در سالمندان

چشم بیمار دارای آب مروارید
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دیگر مشکالت چشمی از جمله نزدیک بینی نیز می 
تواند باعث تاری دید شود، اما آب مروارید دارای 

برخی عالئم و نشانه های دیگر می باشد.

عالیم شایع آب مروارید
کاتاراکت وابسته به سن به تدریج پدیدار می شود. 
کاتاراکت  ایجاد  اولیه  مراحل  در  علت  همین  به 
آرام  کاهش  نشود.  آن  متوجه  فرد  است  ممکن 
شب  در  رانندگی  برای  خصوص  به  بینایی  حدت 
تصادفات  باعث  و  بوده  خطرناک  بسیار  می تواند 
جاده ای گردد. از همین روی به همه افراد توصیه 
می شود بعد از سن چهل سالگی به صورت دوره ای 

و منظم به چشم پزشک مراجعه نمایند. 

عالئم پیشرفت آب مروارید
است  ممکن  )کاتاراکت(  مروارید  آب  پیشرفت  با 

فرد عالئم زیر را تجربه نماید:
دید کدر و تار

دشواری دید در شب یا نور کم
حساسیت به نورهای مستقیم و خیره کننده

دیدن هاله در اطراف چراغ ها
محو شدن یا زرد شدن رنگ ها 
احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه 

تغییر مکرر نمره عینک
دو بینی در یک چشم

برای  مروارید،  آب  موقع  به  درمان  و  تشخیص 
تشخیص  از  پس  است.  ضروری  دید  بازگرداندن 
آب مروارید برای کنترل تغییرات، چشم ها باید به 
صورت دوره ای توسط چشم پزشک ویزیت شوند. 

تشخیص آب مروارید
تنها راه تشخیص قطعی آب مروارید، معاینه عدسی 
با  متسع کردن مردمک  است. چشم پزشک  از  بعد 
توسط  چشم  معاینه  و  چشم  عدسی  به  کردن  نگاه 
بینایی  تعیین حدت  اسلیت المپ و معاینه شبکیه و 
هرگونه  وجود  یا  و  مروارید  آب  عالئم  می تواند 
ناراحتی  یا  و  باعث کاهش دید  مشکل دیگری که 
می شود را تشخیص دهد. ممکن است علل دیگری 
عالوه بر آب مروارید به ویژه مشکالت پرده شبکیه یا 
این  اگر  و  بینایی شود  باعث کاهش  بینایی  عصب 
مشکالت شدید باشد حتی عمل آب مروارید ممکن 
است منجر به بهبود دید نشود. بنابراین بعد از این 
که آب مروارید در چشم تشخیص داده شد و انجام 
از عمل مشخص  قبل  باید  تفهیم شد  بیمار  به  عمل 
مشکل  آب مروارید  بر  عالوه  بیمار  آیا  که  شود 
یا  دارد  را  می شود  دید  کاهش  باعث  که  دیگری 

خیر.

پیشگیری از ابتال به آب مروارید
1. مصرف داروهایی مانند کورتون که روی عدسی 
چشم تاثیر می گذارند به دقت تحت نظر قرار دهید

است  ممکن  که  دیابت  مانند  چشمی  بیمار های   .2
باعث آب مروارید شود سریعًا درمان کنید

و کاله های  آفتابی  عینک های  از  منظم  به طور   .3
نقاب دار استفاده کنید

4. رژیم غذایی دارای مقادیر بسیار زیاد و مناسب 
از ویتامین A مانند میوه، سبزیجات و مواد غذایی 

سرشار از آنتی اکسیدان ها داشته باشید
از  یکی  نیز  آن  استعمال  یا کاهش  سیگار  ترک   .5

راه های پیشگیری از آب مروارید است

درمان آب مروارید
تنها راه درمان آب مروارید جراحي و خارج کردن 
عدسی کدر شده از چشم است. به هر حال چنانچه 
عینک  نمره  تغییر  باشد  خفیف  مروارید  آب  عالئم 
ولی  نماید  را حل  شما  مشکالت  موقتا  است  ممکن 
هیچگونه دارو، روش تغذیه، ورزش یا وسائل نوري 
وجود ندارد که باعث درمان یا جلوگیري از آب 
مروارید شوند. ناگفته نماند در بعضی بیماران ممکن 
کدر  چشمی  داخل  لنز  زمانی  مدت  از  پس  است 
به  لنز  سازی  شفاف  عمل  صورت  این  در  که  شود 
وسیله لیزر انجام شده و فرد برای همیشه قادر است 
از آن استفاده کند. بهتر است بیماران بعد از عمل 
جراحی آب مروارید به مدت یک ماه از چشم خود 
بیشتر از قبل مراقبت نمایند؛ به ویژه از مالش دادن 

آن پرهیز کنند. 
 

زمان مناسب عمل آب مروارید
در پاسخ به این سؤال باید بر این نکته تأکید کنم 
اصطالح  پیشرفته جراحی،  تجهیزات  و  امکانات  که 
فرهنگ  از  را  مروارید«  آب  »رسیدِن  قدیمی 
می گوییم:  ما  امروزه  است.  کرده  حذف  پزشکی 
کدورت  که  کرد  عمل  باید  زمانی  را  کاتاراکت 
عدسی اثر قابل توجهی بر بینایی بیمار داشته باشد. 
یعنی زمانی که فرد برای انجام فعالیت های معمول 
خود با مشکل مواجه شود. به این ترتیب، نیازهای 
به  بیمار،  روزمره  فعالیت های  چگونگی  و  شغلی 
عنوان معیار اصلی چشم پزشک برای انتخاب زمان 

جراحی در نظر گرفته می شود.

آزمایشات قبل از عمل جراحی
قبل از عمل، به وسیله دستگاه هایی به نامA   اسکن،  
انحنای  و  IOL master  طول چشم  و  کراتومتر  
قرنیه چشم اندازه گیری می شود. این اندازه گیری 

عدسی  قدرت  تا  می کند  کمک  شما  پزشک  به  ها 
انتخاب کند.  مناسب را برای کاشت در چشم شما 
در صورتی که شما قباًل عمل لیزیک یا دیگر اعمال 
عمل  می توانید  هنوز  داده اید،  انجام  دید  اصالح 
جراحی آب مروارید را انجام دهید. عمل جراحی 
لنز داخل چشمی  انتخاب  سابق می تواند  انکساری 
فرمول  از  باید  که  کند  مشکل  کمی  را  مناسب 
برنامه ریزی  حین  در  شود.  استفاده  خاص  محاسبه 
برای عمل جراحی، پزشک خود را از عمل جراحی 
قبلی و نسخه ها و مدارک قبل از عمل مطلع سازید. 
لنز  تا  می کند  کمک  شما  پزشک  به  اطالعات  این 

داخل چشمی شما را به درستی انتخاب کند.

مراقبت های بعد از جراحی
بعد از جراحی، پس از استراحت کوتاه در بخش 
مراقبت های سرپایی و البته با نظر پزشک مرخص 
بهبود  برای  جراحی،  عمل  از  بعد  شوید.  می 
قطره  و  کنید  تهیه  را  داروئي خود  نسخه  سریع تر 
هاي چشمي تجویز شده توسط پزشک را به طوري 
که آموزش مي بینید استفاده کنید. همچنین الزم 
است در هنگام خواب از محافظ استفاده کرده و 
چشمي  سمت  به  خوابیدن  از  و  بخوابید  پشت  به 
که عمل شده و یا به طرف شکم خودداري کنید. 
از  آفتابی  عینک های  از  استفاده  با  زیاد  نور  در 
باشید که  چشم خود محافظت کنید. توجه داشته 
چشمتان را نمالید. طی هفته اول بعد از عمل، باید 
بلند کردن  قبیل ورزش،  از  فعالیت های شدید  از 
اشیاء سنگین، سجده کردن و خم شدن خودداری 
کنید. ورود آب، گرد و خاک یا چیزهای دیگر به 
چشم ممکن است باعث عفونت شود. ممکن است 
باشید  داشته  تار  دید  عمل،  از  بعد  اول  روز  چند 
که به تدریج بهتر می شود. اگر درد یا کاهش دید 

دارید، با چشم پزشکتان تماس بگیرید.
و نکته آخر این که امروزه به دلیل پیشرفت چشم 
از  یکی  کاتاراکت  عمل  ایران،  و  جهان  پزشکی 
به  می شود؛  محسوب  جراحی  اعمال  مطمئن ترین 
بی مورد  استرس،  و  نگرانی  هرگونه  دلیل  همین 

است.

چشم سالم بدون آب مروارید
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رییس سازمان پزشکی قانونی کشور؛ 

پیشنهاد واردات 
جسد به کشور 

آیا  که  این  درباره  باغینی  احمدشجاعی  دکتر 
اختیار  در  تشریح  برای  جسدی  قانونی  پزشکی 
یا  قرارمی دهد  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
تا  می کنند  وصیت  که  افرادی  اظهارکرد:  خیر؟ 
اجسادشان را اهدا  کنند یا اجساد ناشناسی که بعد 

از شش ماه کسی به سراغشان نیامده باشد با کسب 
اجازه قانونی از مقام قضایی به دانشگاه های علوم 
پزشکی تحویل داده می شوند. وی درباره تعداد 
بسیار  اجساد  این  تعداد  گفت:   نیز  اجساد  این 
را  نیاز دانشگاه های علوم پزشکی  و  اندک است 
طول  در  است  ممکن  طوریکه  به  نمی کند؛  رفع 
سال تنها یک جسد به دانشگاه داده شود که این 

به درد دانشگاه نمی خورد.
واردات  امکان  درباره  همچنین  شجاعی  دکتر 
جسد از خارج به کشور، به ایسنا گفت: ما پیشنهاد 
بیاورند که  از کشور جسد  از خارج  داده ایم که 
آمادگی  اعالم  گروه ها  از  بعضی  میان   این  در 
همکاری  آنها  با  که  گفتیم  هم  ما  و  کردند 
کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس  می کنیم. 

انجام  جسد  واردات  تاکنون  آیا  که  این  درباره 
جسد  واردات  کنون  تا  اظهارکرد:  خیر؟  یا  شده 
بوده  کم  خیلی  آن  تعداد  بوده  اگر  یا  نداشتیم 
است اما اگر این کار انجام شود نیاز دانشگاه رفع 

می شود.

بدهی ۱۰ میلیاردی 
دانشگاه علوم 

پزشکی رفسنجان

پشتیبانی  و  توسعه  معاون  راوری،  علی  دکتر 
 10 بدهی  از  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به شرکتهای دارویی  این دانشگاه  میلیارد تومانی 

خبر داد. 
دکتر علی راوری در همایش تجلیل از بازنشستگان 
این  به  اشاره  با  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  به  همکاران  از  زیادی  های  درخواست  که 
دانشگاه  داشت:  اظهار  شود،  می  ارسال  معاونت 
در  را  الزم  های  همکاری  تمام  پزشکی  علوم 
من  و  داد  خواهد  انجام  بازنشستگان  خصوص 
معرض  در  دانشگاه  پشتیبانی  معاون  عنوان  به 

درخواست های متعددی هستم که از جمله این 
درخواست ها از سمت کسانی است که به افتخار 
اشراف  زیادی  حد  تا  و  اند  رسیده  بازنشستگی 
از جمله درخواستهای  این که  بیان  با  دارم. وی 
مالی  آنان در حوزه  به حق  بازنشستگان مطالبات 
است، تصریح کرد: ما خیلی از این پیگیری های 
که همکاران بازنشسته انجام می دهند استقبال می 
از  بعضی  با  داشتند  ای  مکاتبه  هم  اخیرا  و  کنیم 
نماینده های مجلس که به وزارت بهداشت رسیده 
و از ما خواسته بودند که مطالبات رو به شیوه ای 

مناسب تر پرداخت کنیم. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پشتیبانی  و  توسعه  معاون 
رفسنجان تصریح کرد: ما از منابع زیادی استفاده 
کردیم تا بتوانیم مطالبات بازنشستگان را پرداخت 
کنیم ولی در سال 1395 هیچ گونه اعتباری برای 
نشده  داده  ما  به  بازنشستگان  مطالبات  پرداخت 
است و مطالبات خیلی چشمگیری از سازمان های 

بیمه داریم که پرداخت آنچنانی نداشته اند. 
به  دانشگاه  این  تومانی  میلیارد   10 بدهی  از  وی 

به  نسبت  افزود:  شرکت های دارویی خبر داد و 
پایان  تا  نیز  بازنشسته  همکاران  مرخصی  بازخرید 
کل  مهرماه  و  گرفته  صورت  پرداختی   95 آذر 
هیئت  اعضای  جز  به   95 سال  مرخصی  بازخرید 

علمی تسویه می شود. 
بازنشستگی  پاداش  مورد  در  که  این  بیان  با  وی 
شد:  یادآور  نداشتیم،   95 سال  در  اعتباری  هیچ 
کانون  عهده  بر  بازنشستگان  های  برنامه  مورد  در 
قرارگرفته و امسال گروهی از بازنشستگان به سفر 

معنوی مشهد مقدس مشرف می شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان:

کیفیت محصوالت خونی 
ایران باالتر از آمریکا

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: افزایش 
کیفیت محصوالت خونی ایران هم تراز با اروپا و 

باالتر از آمریکا است.
دکتر روح اهلل میرزایی در نخستین نشست مشترک 
پدافند سایبری کرمان افزود: سازمان انتقال خون 
را  کشور  اطالعاتی  بانک های  مهم ترین  از  یکی 
خون  انتقال  کل  اداره  دلیل  همین  به  دارد، 
سایبری  رزمایش  برای  مهم  به عنوان یک دستگاه 
داری  نگه  امر  در  سازمان  این  و  شد  انتخاب 
اطالعات قدم های خوبی برداشته و شاهد این امر 

اقدامات پلیس فتای استان کرمان است.
این  بیان  با  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
که در بازرسی های اخیر به جز مشکالت مخابراتی 
مشکلی  استان  در  امنیتی  اطالعات  زمینه ی  در 

بدو  از  خون  انتقال  سازمان  داد:  ادامه  نداشتیم، 
زمینه ی  در  خوبی  اقدامات   53 سال  در  تاسیس 
در  و  است  داده  انجام  فرآورده های خونی  تهیه 
خونی  فرآورده های  زمینه ی  در  کشور   12 آسیا 
به خودکفایی رسیده اند که یکی از این کشورها 

ایران است.
دکتر میرزایی خاطرنشان کرد: در کشور ما فرآیند 
و  است  داوطلبانه  کاماًل  به صورت  خون  اهدای 
اهدای  به  اقدام  قلبی  رضایت  با  اهداکننده ها 
پرداخت  دلیل  به  گذشته  در  اما  می کنند،  خون 
هزینه برای اهدای خون  بیشتر افراد فقیر به سمت 

اهدا می رفتند که هم اکنون این گونه نیست.
مالی  پشتیبانی  از  سازمان  این  داد:  ادامه  وی 
برخوردار نیست و مصرف بهینه ی خون برای این 
سازمان بسیار مهم است و با اقداماتی که در این 
زمینه انجام شده سال گذشته 17 میلیون دالر به 
و  شد  صرفه جویی  ایران  در  پالسما  ارسال  دلیل 
پالسما  که  است  استان هایی  جزو  کرمان  استان 
کیفیت  افزایش  گفت:  وی  می کند.  ارسال 
باالتر  و  اروپا  با  تراز  ایران هم  محصوالت خونی 

از آمریکا است و در استان کرمان 60 درصد اهدا 
کنندگان خون مستمر هستند،

 به عبارتی دیگر، سالی دوبار خون اهدا می کنند.
عوارض  می تواند  هم  خون  که  این  بیان  با  وی 
کرمان  استان  کرد:  خاطرنشان  کند،  ایجاد 
ماهانه  که  دارد  خاص  بیمار  نفر   500 و  یک هزار 
بنابراین  می کنند  مصرف  خون  واحد  دو  حدود 
بسیار مهم است که خون اهدا شده از کیفیت باال 

برخوردار بوده و دارای عوارض کمی باشد.
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تقدیر استاندار 
از رییس دانشگاه 

علوم پزشکی 

اقدامات  از  پیامی  صدور  با  کرمان  استاندار 
راستای  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
توسعه بهداشت و سالمت جامعه و اجرای تدابیر 
عرصه  این  در  امید  و  تدبیر  دولت  راهگشای 
علی  دکتر  جدید  مسئولیت  ادامه  در  و  تقدیر 
ریزی،  برنامه  معاونت  در سمت  اکبر حقدوست 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  هماهنگی  و  راهبردی 

آموزش پزشکی را تبریک گفت.
مهندس  علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان در 
این پیام، توسعه بهداشت و ارتقای سطح سالمت 
راهگشا  بسیار  و  مهم  استراتژی  را  جامعه  افراد 
خوبی  به  استراتژی  این  گفت:  و  کرد  عنوان 
قرار  امید  و  تدبیر  دولت  های  فعالیت  صدر  در 
گام  سالمت،  تحول  طرح  اجرای  با  و  گرفت 
جوامع  عمومی  سالمت  مسیر  در  بزرگی  های 
شهری و روستایی برداشته شد و بی شک اکنون 
کرمان  استان  و  کشور  سطح  در  کسی  کمتر 
وجود دارد که از اثرات کاهش چشمگیر هزینه 
های درمانی، افزایش کیفیت این خدمات و نیز 

داشتن بیمه درمانی بی نصیب باشد. 
وی در این پیام آورده است: کسب رتبه برتر در 
بنیان عرصه  اولین جشنواره شرکت های دانش 
اثرگذار  علمی  حرکت  یک  عنوان  به  سالمت 
دانشگاه  )ژاپن(،   PIKEN با  نامه  تفاهم  عقد  و 
برازیلیا)برزیل(، دانشگاه موناش )استرالیا( و مرکز 
NATEL ) برزیل( به عنوان یک حرکت توسعه 
علوم  دانشگاه  شاخص  اقدامات  جمله  از  آفرین 
پزشکی کرمان است که در سایه مدیریت درست 
مجموعه  این  کارکنان  هدفمند  همکاری  و 

حاصل شده است.

به  کرمان  استان  انتخاب  پیام  این  ادامه  در 
حوزه  در  کشوری  برگزیده  استان  عنوان 
در  موفق  استانداری  تندیس  اعطای  و  سالمت 
به استاندار کرمان توسط ریاست  حوزه سالمت 
ویژه  های  مراقبت  تخت   52 ایجاد  جمهوری، 
بیمارستانی، آغاز ایجاد 1600 تخت بیمارستانی، 
کلنگ زنی بیمارستان 700 تختخوابی جایگزین 
پایه  بلند  شخصیت   92 بازدید  شفا،  بیمارستان 
پیاده  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  علمی 
نوآوری  و  تحول  بسته   12 اجرای  و  سازی 
رشته   17 اندازی  راه  و  دانشگاه  آموزش  در 
دانشگاه  اقدامات  دیگر  از  نیز  تکمیلی  تحصیالت 
این  است که جایگاه  عنوان شده  پزشکی  علوم 
دنیا  سطح  در  بلکه  کشور  در  تنها  نه  را  دانشگاه 

ارتقاء داده است .
پیام یادآور شده است:  استاندار کرمان در این 
گرچه بیان و توصیف دستاوردهای دانشگاه علوم 
گنجد  نمی  کلمات  مجال  در  کرمان  پزشکی 
و  بوده  آشنا  خدمات  این  با  خوبی  به  مردم  اما 
و  ماندگار  اقدامات  و  ها  تالش  این  قدردان 
بی  است:  افزوده  وی  بود.  خواهند  ای  توسعه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  انتخاب  شک 
راهبردی  ریزی،  برنامه  معاون  عنوان  به  کرمان 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  هماهنگی  و 
این  و  است  استان  این  برای  افتخاری  پزشکی 
به  متعهد  که  دوست  حق  دکتر  به  نیز  را  سمت 
سیاستهای دولت تدبیر و امید هستند تبریک گفته 
و تداوم توفیقات ایشان را در ادامه عمر خدمتی 
خود در نظام مقدس جمهوری اسالمی از درگاه 

ایزد منان آرزو نمایم.

دکتر حقدوست؛
 معاون وزارت 

بهداشت شد

در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
حکمی دکتر علی اکبر حق دوست را به عنوان 
این  هماهنگی  و  راهبردی  ریزی  برنامه  معاون 

وزارتخانه منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:

»جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست«

استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

ارزنده جنابعالی  تعهد، دانش و تجربیات  به  نظر 
به موجب این ابالغ به عنوان معاون برنامه ریزی 

راهبردی و هماهنگی منصوب می شوید.
های  ظرفیت  و  توان  از  استفاده  با  دارم  انتظار 
اهداف سند چشم  با رعایت  و  تخصصی موجود 
ابالغی  سالمت  کلی  های  سیاست  توسعه،  انداز 
توسعه  ششم  برنامه  قانون  و  رهبری  معظم  مقام 
اهتمام خود را در تدوین سیاستگذاری و برنامه 
اجرای  و  ها  شاخص  تدوین  هماهنگی،  ریزی، 
برنامه  پایش  و  تدوین  ارزیابی،  کارآمد  نظام 
سازمان  و  ها  دانشگاه  وزارت،  در  عملیاتی  های 
های تابعه، انعکاس سیاست ها و برنامه های کالن 
و  هماهنگی  ایجاد  ذیربط،  مراجع  به  وزارت 
وحدت رویه و برگزاری منظم و مستمر جلسات 
های  دانشکده  و  ها  دانشگاه  امنای  هیات های 

علوم پزشکی کشور بکار گیرید. 
روسای  و  مدیران  معاونین،  کلیه  است  بدیهی 
بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
معمول  جنابعالی  با  را  الزم  همکای  درمانی 
خداوند  به  اتکال  با  است  امید   . نمود  خواهند 
قانون  رعایت  با  شایسته وظایف  انجام  در  متعال 

اخالقی  منشور  و  گرایی  اعتدال  و  مداری 
دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
حفظ  با  را  دوست  حق  دکتر  دیگری  حکم 
علوم  دانشگاه  سرپرست  عنوان  به  سمت 
کرمان  درمانی  بهداشتی،  خدمات  و  پزشکی 

منصوب کرد.
برنامه  معاون  دوست،  حق  اکبر  علی  دکتر 
بهداشت،  وزیر  هماهنگی  و  راهبردی  ریزی 
CEM-سالمت تحقیقات  مشورتی  کمیته  عضو 

ACHR در حوزه مدیترانه شرقی شد. 
زمانی  بازه  در  دوست  حق  دکتر  است  قرار 
تحقیقات  مشورتی  کمیته  عضو   2021-2017
این   EMRO حوزه  در  که  باشد  سالمت 

اهمیت است. مسئولیت حائز 
عنوان  به  دوست  حق  دکتر  این  بر  عالوه 
مدیترانه  در   HIV ای  منطقه  هاب  مسئول 
در  پژوهش  اخالق  تدوین  تیم  عضو  و  شرقی 
عنوان یک  به  بهداشت  سازمان جهانی  سالمت 

المللی شناخته شده است. چهره بین 
گفتنی است، دکتر علی اکبر حق دوست،

علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  تمام  استاد 
پزشکی و خدمات درمانی کرمان است.
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بازدید استاندار از
 بیمارستان جدید شهید باهنر

مهندس علیرضا رزم حسینی به اتفاق دکتر حق دوست، از روند عملیات پروژه 
در حال احداث بیمارستان 320 تختخوابی جایگزین شهید باهنر کرمان با 90 

درصد پیشرفت فیزیکی بازدید به عمل آورند.

توسعه فضای درمانی 
رفسنجان

رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه،  معاون 
گفت: حدود 30 هزار متر مربع فضای جدید بهداشتی درمانی طی سه سال 
توسعه  روند  راوری،  است. دکتر علی  ایجاد شده  این شهرستان  گذشته در 
را در سال های  رفسنجان  و درمانی شهرستان  بهداشتی  و رشد بخش های 
معاونت  جمله  از  پروژه  چند  افزود:  و  دانست  تقدیر  قابل  و  نظیر  بی  اخیر 
غذا و دارو، مرکز بهداشتی درمانی شماره چهار، پایگاه بهداشتی فیض آباد، 
پایگاه اورژانس شماره 2 و اتاق عمل زنان بخش زایمان بیمارستان علی ابن 
ابیطالب)ع( در مجموع با زیربنای بالغ بر 2 هزار و 500 متر مربع و با اعتباری 
بیش از 25 میلیارد ریال در شش ماهه دوم سال 92 به بهره برداری رسید. 
وی ادامه داد: پروژه های دانشکده پزشکی پردیس اصلی، مسجد نور پردیس 
مرکز  زنان  داخلی  بخش  نوسازی  و  میثم  محمدآباد  بهداشت  خانه  اصلی، 
با  ابیطالب )ع( در سال 93 در مجموع  ابن  آموزشی درمانی حضرت علی 
زیربنایی بالغ بر 12 هزار و 200 متر مربع و با هزینه ای بیش از 67 میلیارد 

ریال افتتاح شد.
با  نیز در سال 94  بهداشتی درمانی  پروژه  بیان کرد: 27  راوری  دکتر علی 
زیربنایی بالغ بر هشت هزار و 700 متر مربع و با هزینه ای بیش از 114 میلیارد 
ریال به بهره برداری رسید.وی خاطرنشان کرد: 9 پروژه نیز در سال گذشته 
با مجموع زیربنای سه هزار و 450 متر مربع و بیش از 35 میلیارد ریال اعتبار 
بهسازی بخشهای ان آی سی  بیان کرد: سه پروژه از جمله  افتتاح شد. وی 
یو، مغز و اعصاب، آندوسکوپی، لنژری و اسکیل لب، مرکز بهداشتی درمانی 

پیامبر اعظم )ص( و مرکز بهداشتی درمانی جهان آباد )آستان قدس رضوی( 
در مجموع با زیربنای بالغ بر 2 هزار و 300 متر مربع و با هزینه ای بیش از 30 

میلیارد ریال طی سال جاری در رفسنجان به بهره برداری رسید.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: بالغ بر 
با اعتبارات ملی و  54 هزار متر مربع پروژه در حال ساخت و ساز داریم و 
استانی، کمک های خیرین و سایر منابع این پروژه ها تکمیل می شود و به 
و درمان شهرستان  بهداشت  تاکید کرد: حوزه  برداری می رسد. وی  بهره 
رفسنجان با بهره برداری از طرح های در دست اجرا این بخش متحول می 
شود. وی افزود: طرح تحول نظام سالمت به عنوان یکی از خدمات دولت، 
کرد:  بیان  وی  است.  شده  جامعه  آحاد  به  مطلوب  رسانی  خدمات  موجب 
با  پزشکی  دانشکده  عنوان  با   1365 سال  از  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پذیرش دانشجو در 2 رشته پرستاری و پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در 

حال حاضر تعداد دانشجویان در این دانشگاه حدود 2 هزار نفر است.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شهرستان های رفسنجان و انار را زیر پوشش 

دارد.
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پرسه در حوزه فرهنگ و ادب کرمان

تپش قلم



جدیدي  دنیاي  وارد  مطبوعات  با  ایران  جامعه 
نگاهي  و  قلم  با  باید  که  جدیدي  دنیاي  شد؛ 
وطن  عقب مانده  چهره  افشاي  به  ایران دوستانه 
حالي  در  مشفقانه  کوشش  این  البته  مي پرداخت، 
آغاز شد که شاهان قاجار درک درستي از روزنامه 
نداشتند و در جامعه نیز درصد پاییني از افراد قادر 
از  آنچه  این حال  با  بودند.  نوشتن  و  به خواندن 
تاریخ مطبوعات برمي آید حاکي از این است که 
افراد  و  مي خریدند  روزنامه  بي سواد  افراد  بعضي 
ایراني،  جامعه  مي خواندند.  آنها  براي  باسواد 
روزنامه را در حالي تجربه کرد که با جهان خارج 
از خودش از نظر توسعه فرسنگ ها فاصله داشت؛ 
به  جدي تري  حالت  مطبوعات  با  که  توسعه اي 
آغازین  گام هاي  که  مطبوعاتي  گرفت.  خود 
حساسیت  که  بود  آن  بر  تالش  و  برمي داشت  را 
این  در  برنینگیزد.  را  قاجار  مستبد  شاهان  دربار 
میان قشر مطبوعاتي و افرادي که با دشواري بسیار 
بسیار  مشقات  تحمل  با  گذاشتند،  قدم  راه  این  به 
توانستند چرخه مطبوعات ایران را فعال نگه دارند. 
نفس  سومي  جهان  کشوري  در  که  مطبوعاتي 
مردم  درد  و  داد  تا  مي زد  پا  و  و دست  مي کشید 
و پیشرفت جهان را به گوش شاهان قاجار برساند. 
را  روزنامه نگاران  مشفقانه  تاب سخنان  که  شاهاني 
نداشتند و روزنامه را در خدمت خود مي خواستند 
فارغ  سلطنت  مدح  و  قلم فرسایي  براي  مجالي  و 
پژوهشگراني  از  یکي  ایراني.  جامعه  غم  و  درد  از 
یدک  خود  با  را  مطبوعات  تاریخ  از  دریایي  که 
به  وي  از  که  است  قاسمي«  »سیدفرید  مي کشد، 
به  شود،  مي  یاد  ایران  مطبوعات  حافظه  عنوان 
مناسبت سالروز تولد استاد قاسمي برآن شدیم تا با 
وي مروري بر سپیده دم مطبوعات در ایران داشته 
مطبوعات  با  سال هاست  که  وي  زبان  از  باشیم؛ 
با  گذشته  دل  از  است،  دمخور  امروز  و  دیروز 
امروز پل مي زند و از قصه هاي دیروز و غصه امروز 

روزنامه نگاران حکایت هاي ناگفته  بسیار دارد.

مواجهه دربار قاجار با آغاز روزنامه نگاري در 
ایران چگونه بود؟

با دشواري بسیار در ایران به وجود آمد.  روزنامه 
شاه و دربار تصوري از مطبوعات و روزنامه نگاري 
نفره  یک  صف  در  سال   18 صالح  میرزا  نداشتند. 
محمدشاه  دوره  در  باالخره  تا  بود.  مجوز  صدور 
حاجي  به  مشهور  ماکویي،  مالعباس  صدارت  و 
میرزا آقاسي ایرواني در سال 1252 قمري-1215 
انتشار نشریه شد. میرزا صالح  به  خورشیدي موفق 
در  اما  مي کرد،  الگوبرداري  اروپایي ها  از  اگرچه 
مطبوعات  ایرانیزه شدن  پایه هاي  اول  گام  همان 
را  دیروز  نباید  امروز  معیار  و  متر  با  گذاشت.  را 
نظر  در  باید  را  زماني  ظرف  کنیم.  اندازه گیري 
بگیریم. باید متقاعد کردن شاه و صدر اعظم را از 
هنرهاي میرزاصالح قلمداد کرد. محمد شاه از قلم 
نوشته اند موقعي که  او  مي ترسید. هم روزگارهاي 
ابوالقاسم قائم مقام را حبس کردند محمدشاه که 
از قدرت قلم بیم داشت گفته بود به او قلم و کاغذ 
ندهند و اگر مطلبي نوشت براي شاه نیاورند چون 
ممکن  و  مي کند  معجزه  قائم مقام  قلم  داشت  باور 

است تصمیم او را تغییر دهد.

چه  به  مطبوعات  با  شاه  ناصرالدین  برخورد 
شکل بود؟

و  کرد  حکومت  شاه  ناصرالدین  سال   50 قریب 
فقط دو  مقام صدراعظم رساند که  به  را  تن  شش 
نفر  چهار  بودند.  عالقه مند  عموم  آگاهي  به  نفر 
مي دانستند.  خود  بقاي  پایه  را  عامه  جهالت  دیگر 
اعظم  صدر  چهار  آن  با  امیرکبیر  میرزاتقي خان 
داشت.  تفاوت  جانشینانش  بگویم  بهتر  یا  خلف 
میرزاتقي خان به روحیه شاه واقف بود. مي دانست 
حساس  روزنامه نگاري  و  روزنامه  به  را  شاه  نباید 
دارالخالفه  اخبار  روزنامچه  نام  انتخاب  کرد. 
روزنامه  به  نام  تغییر  بعد  و  اول  شماره  در  طهران 
در  شهري  توزیع  گسترده  تصمیم  اتفاقیه،  وقایع 
درایت  از  نشان  همه  کشوري  توسعه  بعد  و  آغاز 

امیرکبیر دارد.

وضعیتي  چه  ناصري  دوره  در  مطبوعات 
داشت؟ به عبارتي آیا دولتي بودن مطبوعات 
کارکرد  که  بود  شده  باعث  دوره  آن  در 

دولتي و محدود داشته باشند؟
دوره  روزنامه هاي  از  شماره  یک  دیدن  صرف  به 
ناصري نمي توان حکم کلي صادر کرد و کارنامه 
تعمیم  به کل مطبوعات آن دوره  را  یک روزنامه 
داد. به طور کلي روزنامه نگاران در بیشتر دوره ها 
محدود بوده اند، اما هنر روزنامه نگار این است که 
به  را  پیام خود  و  بزند  بین سطرها  را  هدف خود 
نیز  ناصري  دوره  روزنامه نگاران  برساند.  مخاطب 
مفاهیم  امروز  آنچه  از  بسیاري  بودند.  گونه  این 
اطالع  به  روزنامه نگاران  وسیله  به  مي نامند  جدید 
آن  در  که  روزنه هایي  از  یکي  رسید.  عموم 
اخبار  بزنند  را  دل شان  حرف  مي توانستند  دوره 

معرفي  بهانه  به  مثال  بود.  خارجي  گزارش هاي  و 
یا ذیل خبرهاي آن کشور مي نوشتند: در  بلژیک 
آزادي  دیگر  ممالک  بعضي  مثل  بلژیک  مملکت 
کامل وجود دارد. روزنامه نویس ها هر چه دل شان 
حرفه اي گري  درباره  یا  مي نویسند  بخواهد 
روزنامه نگارانه در بسیاري از کشورها مي نوشتند تا 
شاه و درباري ها از یک طرف و مردم در طرف دیگر 
در جریان باشند که تفاوت از کجا تا کجاست؟ با 
همان  در  که  مي شوید  متوجه  دوره  آن  بررسي 
محاکمه هاي  و  بازداشت  توقیف،  هم  روزگار 
مطبوعاتي وجود داشته، حاال یک کسي فوق العاده 
به فالن شهر  ناصرالدین شاه مثال  نامه سفر  یا ویژه 
حکم  دوره  آن  مطبوعات  کل  براي  و  مي بیند  را 
نوآوري  ممیزي شهامت  فرمان  بله  صادر مي کند. 
همان  اما  کرد.  سلب  ایراني  روزنامه نگاران  از  را 
در  را  خواص  سطرها  بین  زماني  روزنامه نگاران 
تفاوت هاي  جامعه  بدنه  به  تا  مي گذاشتند  جریان 
روزنامه نگاري  شوند.  یادآور  را  انیران  و  ایران 
پیکر  بر  جانکاهي  ضربه  تاریخ  همه  در  دولتي 
در  قوه  یک  دخالت  معنایش  است.  مطبوعات 
قوه دیگر است. در این نوع روزنامه نگاري تامین 
نیازهاي شاه جاي تامین نیازهاي مخاطب را گرفته 
و موجب گسست بیشتر مردم از روزنامه ها شد. در 
مخاطب  نیازهاي  نتواند  روزنامه  اگر  تاریخ  همه 
روزنامه  بي رحمانه  مخاطب  کند،  برآورده  را 
جانشین  رسانه هاي  سراغ  به  و  مي کند  رها  را 
روزنامه نگاران  مشکل ها  همه  وجود  با  مي رود. 
آزادي  افکار،  آزادي  مطالبي درباب  ناصري  عهد 
به  روزنامه  فایده  و  روزنامه نگار  وظیفه  مطبوعات، 
چاپ رسانده اند. ما باید با اشراف و انصاف درباره 
کنیم.  اظهارنظر  مشروطه  از  پیش  روزنامه نگاران 
همه  صفحه  به  صفحه  که  باشم  فردي  تنها  شاید 
از  را  روزنامه نگاري  اول  سال  هفتاد  روزنامه هاي 
آغاز تا مشروطیت به دقت دیده ام، این حرف هایي 
بر  مبتني  و  که مي زنم حاصل جمع بندي شخصي 

پژوهش است.

مخاطبان این روزنامه ها چه کساني بودند؟
آن  در  را  ایران  جمعیت  میزان  باید  شما  ببینید 
دوره بدانید. عدد باسوادها را در نظر بگیرید. بعد 
باشید که در کانون هاي  نکته توجه داشته  این  به 
و  مسجد  قهوه خانه،  مثل  قاجار  عصر  ارتباطي 
براي  سوادها  با  عمومي  حمام هاي  رختکن 
روزگار  آن  در  مي خواندند.  روزنامه  بي سوادها 
هم باسوادها روزنامه مي خریدند و هم بي سوادها. 
با یک باسواد  بي سوادها روزنامه را مي خریدند و 
کانون هاي  یا  گذرگاه  در  که  مي گذاشتند  قرار 
به هر صورت  بخواند.  روزنامه  براي شان  ارتباطي 
کشور  جمعیت  که  دوره  آن  روزنامه هاي  تیراژ 
حدود 10 )ده( میلیون نفر بود از شمارگان بعضي 
از روزنامه هاي امروز با جمعیت بیش از 80 میلیون 

نفر بیشتر بود.

اوضاع  اخبار،  به  فقط  مطالب  محتوا  نظر  از 
خارجي  دولت هاي  با  ایران  روابط  دربار، 

سرگذشت مطبوعات 
در ایران
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به  براي پرداختن  یا جایي  اختصاص داشت 
زندگي روزمره مردم هم در نظر گرفته شده 

بود؟
روزنامه هاي آن دوره در مجموع به همه زمینه ها 
و موضوع ها مي پرداختند، البته با زبان آن روزگار. 
رده بندي  ایران،  مطبوعات  سرگذشت  کتاب  در 
کنار  در  نوشته ام.  را  روزنامه ها  مضمون  و  قالب 
اخبار و گزارش هاي سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و هنري، شما مي توانید خبر ورزشي هم 
منظورشان  یخ که  مثال سر خوردن روي  بخوانید 
اسکي است، یا اخبار حوادث، معرفي کتاب، شعر، 
دستاوردهاي  و  رویدادها  فکاهه،  و  طنز  داستان، 
علمي. سرآغاز گزارش نویسي، مصاحبه، مقاله، نقد 
و تفسیر و تحلیل، پاورقي، نامه نویسي هم به همان 

روزگار برمي گردد.

قلم  قاجار  دوره  مطبوعات  در  که  افرادي 
چه  بودند،  طبقاتي  یا  طبقه  چه  از  مي زدند، 
گفتماني  تحلیل  نظر  از  داشتند؟  تحصیالتي 
از چه ایده اي متاثر بودند؟ از چه دیدگاهي 
در  را  متن هایي  چه  مي کردند؟  دفاع 

مطبوعات ترجمه مي کردند؟
فرهنگ  عنوان  با  دارم  نشده اي  چاپ  پژوهش 
زندگینامه  اثر  این  در  ایران.  مطبوعات  ناموران 
را  مطبوعاتي ها  کلي  طور  به  و  روزنامه نگاران 
شما  شود  منتشر  کتاب  این  روزي  اگر  نوشته ام. 
تاریخ  مفاخر  و  مشاهیر  بیشتر  که  دید  خواهید 
با  را  خود  زندگي  از  دوره  یک  ایران  معاصر 
فعالیت هاي مطبوعاتي و به خصوص روزنامه نگارانه 
روزنامه نگاران  رده بندي  درباره  گذرانده اند. 
در  مثال  رسانده ام.  انجام  به  کارهایي  دوره  هر 
نوشته ام  بیستم«  قرن  در  ایران  »مطبوعات  کتاب 
مي توان  را  ایراني  جامعه  نخبگان  کلي  طور  به 
خودمحور،  به  دستي  سر  تقسیم بندي  یک  با 
سخن  به  یا  نفي محور  میهن محور،  دین محور، 
دیگر به خود دوست، دین دوست، میهن دوست و 
نفي دوست از یکدیگر تفکیک کرد. خودمحورها بر 

اساس منافع شخصي تصمیم مي گیرند. 
و تجددطلب  به دو گروه سنت گرا  دین محورها 
دو  به  مي توان  را  میهن محورها  تقسیم اند.  قابل 
که  کرد  تفکیک  باور  دین  و  باستان گرا  گروه 
با  زمینه ها  بعضي  در  میهن محور  دین باورهاي 
داشته اند،  نظر  اشتراک  تجددطلب  دین محوران 
مخدوش  مرزبندي شان  گاهي  که  جایي  تا 
همه چیز  نفي   درصدد  نیز  نفي محورها  مي شود. 
بودند و تلقي و تصورشان این بود که نفي نشانگر 
ایران  اینها  بر  عالوه  آنهاست.  برتري  و  پیشگامي 
نیز  فن دوست  یا  فن محور  نخبگان  بیستم  قرن  در 
کار  به  و  بود  خودشان  کار  به  سرشان  که  داشت 
و فن شناسي اهمیت مي دادند. در هر رده اي هم 
کتاب  همان  در  دید.  مي توان  معتدل  و  افراطي 
و  حرفه اي  روزنامه نگاري  درباره  آثارم  سایر  و 
روزنامه نگاري حزبي هم مطالبي نوشته ام و خالصه 
هر  ایران  مطبوعات  تاریخ  روزنامه نگاران  اینکه 

دوره هم رده بندي شده اند. 

به درستي ورق  تاریخ مطبوعات آن دوره را  اگر 
متفاوت،  تحصیل  سطح  با  گوناگون  افراد  بزنید 
و  موافق  دیدگاه هاي  و  متضاد  گفتمان هاي 
در  برگردان هایي  و  نگارش ها  با  یکدیگر  مخالف 
هر  زندگي  مي بینید.  موضوعي  زمینه هاي  همه 
باید جداگانه رده بندي کرد. مثال زندگي  یک را 
روزنامه نگاري،  دارد:  مرحله   4 دهخدا  علي اکبر 
سیاست ورزي، خارج نشیني، انزوا و کتاب نویسي و 

فرهنگ نگاري.

ساختار تحریریه در مطبوعات در عهد قاجار 
درآمدي  راه  این  از  آیا  بود؟  شکل  چه  به 

کسب مي کردند؟
منبع  تنها  قاجار  روزگار  روزنامه نگاران  بیشتر 
البته در دوره محمدشاه  بود.  معیشت شان روزنامه 
از وزارت امور خارجه حقوق مي گرفتند. در دوره 
ناصرالدین شاه به ترتیب از وزارت علوم و معارف، 
انطباعات  وزارت  از  بعدها  و  روزنامه جات  اداره 
مظفرالدین شاه،  دوره  در  مي گرفتند.  حقوق 
چون نشریه خصوصي پدید آمد اداره نشریه هاي 
بر  روزنامه نگاران  حقوق  پرداخت  و  خصوصي 
البته  که  بود  خصوصي  نشریه هاي  ناشران  عهده 
شد.  باب  ایام  همان  در  هم  یارانه  متاسفانه  و 
روزنامه هاي  انتشار  همزاد  مطبوعاتي  یارانه  یعني 
مطبوعاتي  رانت  البته  است.  ایران  در  خصوصي 
در  دارد.  مطبوعاتي  یارانه  از  دیرینه تري  پیشینه 
کماکان  مظفري  عهد  در  هم  دولتي  مطبوعات 
انطباعات  وزارت  را  روزنامه نگاران  حقوق 
هواي  و  حال  مشروطه  از  پس  مي پرداخت. 
دستمزد روزنامه نگاران به طور کلي تغییر کرد. هر 
کس هفت تومان پول داشت، چهار تومان کاغذ 
روسي مي خرید و سه تومان هزینه چاپ مي داد و 

مي شد مدیر و سردبیر!

تبلیغات و آگهي ها تا چه اندازه مطرح بود؟
مدخل آگهي را براي بسیاري از دایره المعارف ها و 
دانشنامه ها نوشته ام. در جلد اول کتاب سرگذشت 
اختصاص  آگهي  به  را  فصلي  ایران  مطبوعات 
داده ام. مدیر نخستین نشریه ایران در سفرنامه اش 
درباره اهمیت آگهي در مطبوعات انگلیس مطالبي 
عمري  ایران  در  مطبوعاتي  اعالم  است.  نوشته 
با  آگهي  دارد.  روزنامه نگاري  تاریخ  بلندي  به 
و  دینار  پانصد  پنج شاهي،  سه شاهي،  قیمت هاي 
ایران  روزنامه هاي  در  دیگر  گوناگون  قیمت هاي 
باب شد. انواع آگهي را هم در روزنامه هاي پیش 
و پس از مشروطه مي توان خواند. از آگهي اجاره 
و فروش خانه تا زنجیر و دستبند و چتر و شمع، ساز 
و پیراهن، از آگهي هایي که بعدها به غلط نام هاي 
آگهي هایي  تا  گرفت  خود  به  مزایده  و  مناقصه 
آگهي ها  از  بعضي  تاریخي اند.  اسناد  امروز  که 
فهرست  چون  مثال  است.  محققان  مرجع  امروز 
نشده  منتشر  قاجار  عصر  کتاب هاي  از  درستي 
آگاهي  راه هاي  از  یکي  کتاب  فروش  اعالن هاي 
و  مي آید  حساب  به  دوره  آن  کتاب هاي  نشر  از 
کتاب پژوهان باید از این منبع بي نظیر بهره بگیرند.

روزنامه ها  مطالب  برخي  با  مخالفت  یا  نقد 
چگونه بازتاب پیدا مي کرد؟

به شیوه هاي گوناگون نقد و نظرها بازتاب داشت. 
مقاله اي درباره سرآغاز جنگ هاي قلمي مطبوعاتي 
و مقاله هاي دیگري درباره سیر نقد نوشته ام. گاهي 
روزنامه  که  هم  زماني  و  بود  امروز  شبیه  روال 
رسانه هاي  وسیله  به  مي زد،  سرباز  نقد  چاپ  از 
اطالع  به  را  ردیه ها  و  انتقادها  و  نقدها  جانشین 
روزنامه ها  بعضي  پاسخ  گاهي  مي رساندند.  عموم 
در رساله ها چاپ شده، زماني در جزوه، اوقاتي به 
صورت اعالن دیوارکوب، نمونه هایي هم موجود 
است که هنوز نسخه خطي باقي مانده اند و تا امروز 

چاپ نشده اند.

علما در رابطه با مطبوعات چه واکنشي نشان 
مي دادند؟

موضع عالمان دیني در ارتباط با مطبوعات متفاوت 
و  داشت  نظر  یک  خراساني  آخوند  مثال  بود. 
از  بسیاري  نظر  دیگر.  نظري  نوري  فضل اهلل  شیخ 
مقدمه  در  داشت.  تفاوت  یکدیگر  با  دیني  عالمان 
انضمام  به  مطبوعات  و  روزنامه نگاران  اسناد  کتاب 
دوره  در  دیني  عالمان  نظر  درباره  چاپ  اسناد 
مشروح  اسناد،  اساس  بر  ملي  شوراي  مجلس  اول 
گفت وگوهاي مجلس و دیگر برجاي مانده مطالبي 
نوشته ام. مثال سید عبدالحسین شهشهاني در مجلس 
مشترک  حس  منزله  به  روزنامه  مي گوید:  اول 
است نسبت به سایر حواس در وجود مملکت. اگر 
مختل  حواس  سایر  شود  توقیف  روزنامه  شد  بنا 
ابراهیم  شیخ  نام  به  فردي  یا  مي ماند.  بي نتیجه  و 
با توقیف روزنامه ها گفته است: حکم  در مخالفت 
شرعي و مجازات شرعي بر آالت نیست بر صاحب 
آالت است. آالت معصیت را شرع نفرموده توقیف 
باید مجازات  مقرر فرموده،  بر آن  کنند. مجازات 
کتابفروش  میرزا محمود  ندارد.  معني  توقیف  داد 
خوانساري در تایید شیخ ابراهیم مي گوید که در 
یک  اگر  مشغولند  نفر   30 که  پارچه فروشي  مغازه 
نفر خالفي کرد، نباید مغازه پارچه فروشي را بست. 
آن دسته از عالمان دیني که در دوره اول مجلس 
شوراي ملي نماینده شدند همه مجتهد مسلم بودند 
و بیشترشان توقیف را قتل مي دانستند و مي گفتند 
عالمان  نظرهاي  اگر  قتل!  یعني  روزنامه  توقیف 
اطالعات  بانک  یک  وارد  قاجار  روزگار  دیني 
و  مطبوعات  به  مهربان تري  نگاه  شاید  مي شد 
روزنامه نگاران صورت مي گرفت.      بازنشر/ اعتماد
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وزیر اطالعات گفت: تالیف و چاپ کتاب های »انقالب اسالمی در استان کرمان 
به روایت اسناد ساواک«، ادای دینی کوچک در زمینه حق بزرگ مردم این 

استان در انقالب اسالمی است. 
استان  در  اسالمی  انقالب  همایش  در  علوی  سیدمحمود  دکتر  االسالم  حجت 
و  خردورزانه  انقالبیگری  اینکه  به  اشاره  با  ساواک  اسناد  روایت  به  کرمان 
افزود:  استان کرمان است  از ویژگی های مردم  تاثیرگذار در تمام عرصه ها 
وزارت اطالعات رسالت خود دید که درباره حرکت مردم و حرکت علمای 
انتقال فرهنگ  از ساواک رسالت  مانده  به جا  اسناد  پایه  بر  انقالب  کرمان در 
انقالب به نسل های بعدی را انجام دهد و در این رابطه 20 جلد کتاب تالیف 
می شود. وی با تاکید بر اینکه خردورزی یکی از ویژگی های علمای کرمان 
نشان  باهنر  دکتر  شهید  و  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  کرد:  اظهار  است  بوده 
دادند که در عین حالی که انقالبی و مبارز بودن، حالت احساساتی بودن داشته 
اند و همچنین چهره های سیاسی و نظامی از جمله سردار سلیمانی نیز در اوج 

انقالبی بودن در آرامش بر محور عقالنیت حرکت می کنند.
وزیر اطالعات از آیت اهلل پورمحمدی، آیت اهلل هاشمیان، آیت اهلل فهیم، آیت 
اهلل حجتی کرمانی و علمای دیگر کرمان نیز یاد کرد. وی گفت: شخصیت آیت 
اهلل جعفری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان از نظر رفتاری، تاثیرگذاری 
بوده است و در سخنانش هیچوقت  ایجاد وحدت  بارز  در خطبه ها مصادیق 
به سمت 2 قطبی کردن جامعه نبوده و همواره برای ایجاد امت واحده بوده 
است. حجت االسالم دکتر علوی اضافه کرد: خطبه های نماز جمعه آیت اهلل 
را  بذر محبت  ایشان همواره  زیرا  باشد  ائمه جمعه  برای  الگویی  باید  جعفری 

در جامعه کاشته و هیچگاه تخم کینه را در بین مردم نکاشته 
نماز  های  خطبه  در  جعفری  اهلل  آیت  داد:  ادامه  وی  است. 

نشکسته  را  فردی  جمعه هیچگاه حرمت 
و به هیچ یک از اعضای خانواده انقالب 
توهین، بدگویی، تخریب و بی حرمتی 
اهلل جعفری  آیت  از  لذا  و  است  نکرده 
در طول سالیان امامت جمعه هر چه به 

نظام و جامعه رسیده، خیر بوده است .
کرد:  بیان  علوی  دکتر  االسالم  حجت 
با  وی  پدرانه  و  بزرگوارانه  برخورد 
دادن  بها  و  است  ارزشمند  بسیار  مردم 
به چنین شخصیت ارزشمندی خود یک 

ارزش است و آیت اهلل جعفری به جایگاه امامت جمعه بها و شخصیت داده اند. 
به گفته وی آیت اهلل جعفری بزرگ و نور چشم مردم هستند و ارزش ایشان 
با اعتمادی که به علما داشتند زمانی که  ارزش ذاتی است. وی افزود: مردم 
پرچم را در دست آنها می دیدند به صف مبارزان و مجاهدان می پیوستند و 
علما همواره جلودار بوده و حرکت کرده اند و مردم همراه آنها شده اند و 

هیچگاه در برابر استعمارگران کوتاه نیامده اند.
وزیر اطالعات بیان کرد: عزت نفس، مخاطره پذیری، مجاهدت و استقامت علما 
همواره برای مردم به عنوان یک الگو و اسوه مطرح بوده است و در روز قیامت 
مداد علما و خون شهدا را در ترازو می سنجند و بی شک قلم علما ارزشمند 
تر خواهد بود زیرا قلم علما، مجاهدان را پرورش می دهد. وی افزود: برای 
کسانی که از همه چیز خود می گذرند و خود را وقف مردم می کند و حافظ 
این  او همراهی کرد و سود  با  و  قائل شد  اهمیت  باید  آزادگی مردم هستند 

همراهی به جای رسیدن به عالم، به خود مردم می رسد.
از احادیث کسی که عالمی را  بر اساس برخی  این که  بیان  با  وزیر اطالعات 
احترام کند به خدای خود حرمت قائل شده است گفت: امام حسن عسکری 
)ع( فرموده اند که علمای شیعه مرزداران مرزهای عقیدتی شیعه هستند و در 
ورای مرزی که ابلیس و نیروهایش سنگر گرفته اند به دفاع از مرزهای عقیدتی 
کنند.  به شیعه جلوگیری می  یارانش  و  ابلیس  از سلطه  و  پردازند  شیعیان می 
وی اضاقه کرد: امام حسن عسکری )ع( علما را مرزداران اعتقادات و باورهای 
عقیدتی دانسته اند و در طول تاریخ اسالم نیز هر جا که اسالم در خطر بوده 

علما با هوشیاری های زیاد خود از آن حفظ و حراست کردند. 
و  مجاهدت  خطرات  این  همه  برابر  در  علمای  که  این  بیان  با  علوی  دکتر 
پروردگار  لقای  به  خونی،  جامه  با  که  علمایی  بسیار  چه  و  داشته  خطرپذیری 

ائمه  از  تبعیت  به  )ع(  بیت  اهل  مکتب  و  اسالم  علمای  کرد:  تصریح  رسیدند، 
این  بارور کنند که در  را  علما  فقهی  و  علمی  مکتب  اند  طاهرین سعی کرده 
زمینه کتاب های ارزشمندی تدوین و تالیف شده است. وی بیان کرد: علمای 
خود  جان  از  و  رفتند  خطر  استقبال  به  اسالم  امت  کرامت  حفظ  برای  شیعه 
و  باشند  سربلند  و  عزیز  بیت  اهل  پیروان  و  اسالم  مکتب  و  اسالم  گذشتندتا 
نرفتند. حجت االسالم دکتر علوی  بیگانه  برای حفظ خود زیر پرچم  هیچگاه 
یادآور شد: زمانی که فاتحان تهران در زمان مشروطیت جان حاج فضل اهلل 
نوری را تهدید می کردند،به ایشان گفتند اگر به سفارت روسیه پناهنده شوید 
نمی توانند به شما آسیبی برسانند و آیت اهلل فضل اهلل نوری گفتند من برای 
حفظ جان خود به بیگانه پناه نمی برم و در خانه خود نشسته ام و حتی حاضر 
نشد برای حفظ خود زیر بیرق بیگانه برود و باالی چوبه دار رفت. وی تصریح 
کرد: علما هرگاه تنها بودند دست از انجام وظیفه خود برنداشتند و امام )ره( 
نیز در شرایطی که تمام تحلیل گران سیاسی فریاد مبارزه را با پاسخ فراگیری 

پیش بینی نمی کردند فریاد زدند و فریاد خود را فراگیر کردند.
وزیر اطالعات بیان کرد: علما همواره در هر زمان خطرات سخت و نرم اسالم را 
تهدید کرده به صحنه آمده اند که نمونه آن فتوای میرزای شیرازی در تحریم 

تنباکو بود که توطئه استعماری انگلیس و توطئه هند شرقی را خنثی کرد.
حجت االسالم علوی از مردم استان کرمان به عنوان مردمی بلند همت در عرصه 
یاد  ایران اسالمی دارند  بر  بزرگی  مبارزه، دفاع مقدس و سازندگی که دین 
کرد و گفت: کرمان با مردمی متین، عاقل، اندیشه ورز و انقالبی نقش بزرگی در 
انقالب اسالمی ایران داشته است. وی اظهار کرد: ویژگی انقالبیون کرمانی در 
این است که انقالبی بودن آنها در جوش و خروش شعارهای 
انقالبی  با  را  عقل خود  مردم  این  و  نمی شد  انقالبی خالصه 
گری و شعارهای انقالبی گری همراهی 
می کردند. وزیر اطالعات تصریح کرد: 
ماجرای مسجد جامع کرمان خون تازه 
ای را وارد بدن انقالب کرده و آن را 
کرمان  علمای  و  است  کرده  تر  فراگیر 
داشته  ممتازی  نقش  زمینه  این  در  نیز 
مدیرکل  کرمان،  استاندار  از  وی  اند. 
جمعه  نماز  اقامه  ستاد  استان،  اطالعات 
این  برگزاری  در  که  افرادی  همه  و 

همایش نقش آفرین بودند، تقدیر کرد.
این همایش با حضور جمعی از مسئوالن، نخبگان و صاحبنظران و نیز خانواده 
های 23 شهید انقالب اسالمی، 59 تن از آزادگان و جانبازان انقالب، 140 نفر 
در  را  خدمات خاصی  که  روحانیونی  از  نفر   30 و  انقالب  از  قبل  مبارزان  از 
انقالب انجام داده اند در کرمان برگزاری شد. در این همایش ضمن رونمایی 
از تمبر یادبود مراسم، از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و روحانیون مبارز 

نیز تجلیل شد.
احصا،  سند  برگ  20هزار  از  و  است  15جلد  حدود  که  کتاب  مجموعه  این 
مطالعه و گزینش شده است از نقش بی بدیل مردم کرمان به خصوص بزرگان 
سیاسی و فرهنگی این دیار در پیروزی انقالب اسالمی بر مبنای اسناد موجود 
و  تدوین  اطالعات  کل  اداره  پژوهشی  حوزه  وسیله  به  ساواک  از  مانده  و 
یافته  انتشار  اکنون  هم  که  ها  کتاب  این  از  جلد  پنج  است.  شده  گردآوری 

است که با حضور شخصیت های کشوری رونمایی شد.
مطالب این کتاب که خود عالوه بر این که نشانگر سهم بزرگان دیار کریمان 
سایر  کنار  در  اسالمی  انقالب  پیروزی شکوهمند  روند  به  بخشیدن  در سرعت 
بیانگر این واقعیت  نقاط میهن اسالمی دارد  دیگر شخصیت های بزرگ دیگر 
است که برخالف برخی دیدگاه های رایج امروزی، انقالب اسالمی به سادگی 
انکار  و  اساسی  بارز،  فراگیر  نهضت  این  در  روحانیت  نقش  و  نیامده  به دست 

ناپذیر است.
این اثر نفیس و ارزشمند می تواند به عنوان یک اثر محتوایی قابل استفاده در 
شبکه های مجازی و اجتماعی ضمن آگاهی بخشی به نسل نوجوان و جوان 
اسالمی  انقالب  پیروزی  حین  حتی  و  قبل  مبارزات  بحبوحه  در  که  امروزی 
قابلیت  مجازی  فضای  این  در  انقالب  تحریف  پروژه  با  مقابله  در  اند،  نبوده 

استفاده زیادی داشته باشد.

کرمان؛ 
به روایت ساواک

رونمایی از کتاب انقالب اسالمی
 در استان کرمان به روایت ساواک
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پرسه در حوزه کرمان پیش از تاریخ

کرمان باستان



تصویر)1(: نمای کنونی تل ابلیس

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

پراکنده  طور  به  کرمان  استان  در  انسانها  حضور  شواهد 
ولی در  باشد  از آن می  پیش  و حتی  نوسنگی  از دوران 
حضور  شاهد  مفرغ  عصر  آن  از  بعد  و  مس-سنگ  عصر  
منطقه  این  در  ثروتمند  و  شکوفا  استقرارهای  و  چشمگیر 
شرایط  از  اندکی  هوایی  و  آب  شرایط  هرچند  هستیم. 
حاکم امروزه بهتر بوده ولی دلیل اصلی حضور و رونق در 
این منطقه معادن و منابع غنی معدنی می باشد که عالوه 
بر استفاده محلی به طور گسترده به مناطق دور و نزدیک 
استان  در  تاریخ   از  پیش  دوران  از  گردید.  می  صادر 
کرمان چهار محوطه شاخص کشف و حفاری شده است 
محوطه  یحیی،  تپه  ابلیس،  تل  شامل:  ها  محوطه  این  که 
شهداد و تپه های کنارصندل و قبرستان های هاشیه هلیل 
رود در جیرفت می باشد.در این سلسله مقاالت به بررسی 

این محوطه خواهیم پرداخت.

تل ابلیس
تل  از  ایران  فالت  در  مس  تولید  شواهد  اولین 
ابلیس)3500-5500ق م( واقع در دشت بردسیر در 

جنوب شهر کرمان به دست آمده است. 
موزه  توسط  المللی  بین  حفاری  1966م  سال  در 
ایلی نویز به سرپرستی جوزف کالدول در تل ابلیس 

دنبال  به  که   ،)1967.Caldwell(گرفت صورت 
کهن،  فلزگری  از  ای  ارزنده  بسیار  آثار  کشف 
با  اسمیت  سیریل  رهبری  به  فلزشناسی  تیم  یک 
بررسی  به  پلینر  ردومیر  و  ورتایم  تئودور  همراهی 
مس  اولیه  استحاله  شواهد  آوری  جمع  و  منطقه 
تاریخ  از  پیش  در  برداری  بهره  مورد  معادن  و 
در  ابلیس  تل   .)1967.Smith et al(پرداختند
و  کرمان  شهر  غربی  جنوب  کیلومتری   80 حدود 
سه کیلومتری دهکده دشتکار مشیز قرار دارد. این 
شناسی  باستان  بررسی  دنبال یک  به   1314 در  تل 
به وسیله ی سر اورل اشتاین کشف و مورد مطالعه 

قرار گرفت.
نتایج بررسی فوق نشان دادکه اوال« تل مذکور در 
سال 1314 به صورت تپه ای بود که دارای 1200 
متر طول و 800 متر عرض و 11 متر ارتفاع داشته 
، ثانیا« تپه ی مذکور در آن تاریخ به علت وجود 
آثار و مدارک باستانی به عنوان یک تپه ی پیش از 
از سال 1314  استان کرمان معرفی شد.  تاریخ در 
دیگری  شناسی  باستان  مطالعه  گونه  هیچ   1343 تا 
پائیز  در  نگرفت.  انجام  مذکور  ی  تپه  مورد  در 
به سرپرستی  باستان شناسی  سال 1343 یک هیات 
مورد  مجددا«  را  مذکور  تپه  کالدول  ژوزف 
گزارش  طبق  داد.  قرار  علمی  ارزیابی  و  بازدید 
غیر  های  برداری  خاک  علت  به  مذکور  هیات 
مجاز جهت استفاده از خاک آن به عنوان کود نه 
تنها هیچ گونه آثاری از بلندی11 متری آن باقی 
نمانده بود بلکه در قسمت مرکزی تپه یک گودال 

عمیق و وسیعی ایجاد شده بود )تصویر1(. 
باستان  هیات  مقدماتی  های  بررسی  ضمن  در 
سفالین)تصویر2(  های  بوته  تعدادی  اخیر  شناسی 

تل  اطراف  کنار  و  گوشه  در  مس  سنگ  ذوب 
ابلیس مشاهده و جمع آوری شد. به دنبال بررسی 
هیات مذکور هیات دیگری به سرپرستی علی اکبر 
سرفراز جهت بررسی های باستان شناسی به استان 

کرمان اعزام شد. 
به  اقدام  نیز  ابلیس  تل  در  مذکور  ایرانی  هیات 
این  ضمن  در  نمود.  آزمایشی  های  گمانه  حفر 
سفالین  های  بوته  از  تعداددیگری  که  بود  کاوش 
اظهار شد  و چنین  آمد  به دست  ذوب سنگ مس 
که ساکنان تل ابلیس اولین قومی در ایران هستند 
به معادن سنگ مس کوه های اطراف خویش  که 
ظروف  در  آن  ذوب  با  و  نموده  پیدا  دسترسی 
سفالین اقدام به ساخت وسایل زندگی و ابزارآالت 

نموده اند.
 با روشن شدن وضعیت ویژه ی تل ابلیس مجددا« 
سرپرستی  به  دیگری  شناسی  باستان  هیات  یک 
و  شد  ابلیس  تل  1345وارد  پاییز  در  ژ.کالدول 
تحقیقات علمی خود را به مدت دو ماه با حفر هفت 
نمود)صراف،  آغاز  آن  کنار  و  گوشه  در  کارگاه 

.)193 ،1369
کشاورزان  خاکبرداری  دلیل  به   1343 بررسی  در 
طبقه  شش  توانست  ،کالدول  همجوار  های  زمین 
در  محل  این  ساکن  اقوام  توسط  که  مختلفی 
گذشته در دوره های مختلف به وجود آمده بود 
مشاهده کند. هر طبقه به وسیله ی قطعات سفال و 
تعویض رنگ خاک و مهم تر از همه ذغال چوب 
که تا آن زمان در هیچ محل باستانی به آن فراوانی 
دیده نشده بود، از طبقه ی فوقانی خود مجزا می 
گردید)تصویر3(. طبقه ای را که بالفاصله بر روی 

خاک بکر واقع شده بود طبقه صفر نامیده شد. 

کرمان
 در پیش از تاریخ )۱(

نخستین  مسگران ایران
پژوهش و عکس از:

اسما شجاعی؛
 کارشناس ارشد باستان شناسی
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این طبقه اولین طبقه ای بود که توسط اقوام ساکن 
این محل اشغال شده بود و آنها بناهای خود را بر 
دسته  پنج  سپس  بودند.  کرده  بنا  بکر  خاک  روی 
پنج  طبقات  و  گردیده  ساکن  محل  این  در  اقوام 
تعیین  از  پس  اند.  داده  تشکیل  را  فوقانی  گانه 
مقداری  طبقات  بین  فواصل  از  طبقات  ضخامت 
ذغال چوب جهت آزمایش رادیوکربن جمع آوری 

.)1966.Caldwell( شد

هر  از  آمده  دست  به  سفال  نوع  براساس  کالدول 
نتایج  به  توجه  با  و  نمود  گذاری  نام  را   آن  الیه 
آزمایش رادیو کربن، ابلیس صفر »الله زار« را بین 
بین 4400- »بردسیر«  ابلیس1  و  م  4502-4410 ق 

 4000-4100 بین  »ابلیس«  ابلیس2  و  م  ق   4200
»علی  ابلیس4  و  م  ق   3792_+60 ابلیس3   و  م  ق 
آباد قدیم«  57+_2869 ق م  و ابلیس5 »علی آباد 
جدید«  نامشخص و ابلیس6 »مشیز«  120+_1130ق 
-24 :1967 .Caldwell(تاریخ گذاری می کند م  

36(. ولی لزلی فریم در کتاب خود به نقل از وویت و 
دایسون یک گاهنگاری جدید ارائهمی کند. آنها در 
کتاب خود با نام گاهنگاری های دنیای قدیم باستان 
شناسی در فصل گاهنگاری ایران، 8000-2000 ق م 
که در 1992 چاپ شده است به اصالح گاهنگاری 
ابلیس پرداخته اند. بر اساس بررسی آنها ابلیس صفر 
وجود نداشت و قدیمی ترین الیه ابلیس1 می باشد 

که مربوط به 4420-5290 ق م است. 

 4460-4400 ابلیس3   ، م  ق   5205-4685 ابلیس2  

م  ق   4415-3365  4 ابلیس   ، م  ق 
عنوان  نامشخص  و 6 هم  ابلیس 5  و 
در   .)34  :2004  .Frame(است شده 
از  خانه  دو  کالدول،   1345 حفاری 
دوره صفر، الله زار به دست می آورد 
که این خانه ها شامل مصنوعات مسی 
است و در کف آن بی شمار خرده 
بوته  تکه  یک  و  مس  اکسید  های 

سفالین قرار داشت.
 در کنج یک اتاق نسبتا« محفوظ خانه 
ای، یک محفظه ی گلی با کف مدور 

در 6 سانتی متری باالی آتش دان قرار 
داشت . در کف این محفظه یک توده 
فلز ذوب شده شکننده سفید سبک تر از 
کوزه  چند  اتاق  همان  در  و  بود  سرب 
ایستاده و یک توده غالت هم به دست 
با تجزیه تمپر سفال ها که کاه  آمد که 
اثر  با  سنگی  ی  تیغه  چند  و  بود  گندم 
سیلیس بر روی آنها که نشان از استفاده 
آن در قطع گیاهان دارد ،مردمان این 
از  دانند.  می  کشاورز  را  ابلیس  زمان 
دوره بردسیر دو خانه و یک زباله دانی به 
دست آمد که دارای اشیاء مسی، قطعات 

سنگ معدن و  چند تکه بوته ی سفالین 
بودند. دوره ابلیس شامل بیشترین شواهد فلزگری است 
که صدها قطعه بوته ی سفالین کوچک با زنگار و تفاله 

مس از آن جمله است)تصویر4(. 
بوته های  ابلیس قطعات شکسته  زباله دانی دوره  در 
شامل  خانگی  فعالیت  دورریز  همراه  به  فلزگری 
خرده  و  حیوانی  استخوان  چوب،  ذغال  مقادیری 
سفال؛ نشان از فلزگری خانگی و نه یک صنعت حرفه 
ای است. در این ناحیه هیچ چاله یا کوره برای احیای 
مس پیدا نشد. در این الیه چهار خانه با بیش از نود اتاق 
با نقشه  دقیق به دست آمد که اتاق ها در اطراف حیات 
مرکزی ساخته نشده بودند بلکه آنجا محیط پیرامونی 
شامل اتاق های نشیمن به دور هسته مرکزی از انبارها 
و اتاق هایی با کاربری خاص قرار داشتند. دیوارهای 
خشتی، اندود شده بودند و درگاه ها به دقت ساخته 
شده بودند. دیوار و کف اتاق ها به رنگ قرمز نقاشی 

شده بود و کف اتاق توسط حصیر پوشانده می شد، 
سو  آن  به  سو  این  از  بلند  تیرهای  توسط  سقف 
گسترانده شده بود که بر روی آن اندود گل قرار 

می گرفت)Caldwell.1967(.  دکتر دورتی بر روی 
یک نمونه بوته سفالین آزمایشاتی انجام داد که در 
استحصال  برای  آن  از  که  کرد  مشخص  آن  نتیجه 
نه ذوب مس  و  استفاده می شده  سنگ معدن مس 
و  بوته  بدنه  آزمایش  اساس  بر  هم  نتیجه  این  خام، 
حد تحمل حرارتی آن و هم بر اساس زنگار و مواد 
گرفته  بوته  درون  مس  معدن  سنگ  از  مانده  باقی 

 .)1967:19.Dougherty(شد
برداشت خاک توسط  به علت  باالیی  در الیه های 
در  فقط  نیامد  دست  به  توجهی  قابل  چیز  اهالی 
نسبتا«  و  بزرگ  سفالگری  کوره  یک  الیه  باالترین 

آن  تاریخ  که  آمد  دست  به  مختلف  اجزا  با  سالم 
مربوط به 1100ق م می باشد)صراف،1369، 195(. 
اواخر  در  ابلیس  در  سکونت  که  رسد  می  نظر  به 
هزاره دوم قبل از میالد به پایان رسیده است. تغییر 
هجوم  و  آب  کمبود  زار،  الله  ی  رودخانه  مسیر 
شن های روان به عمر این مرکز باستانی که برای 
نزدیک به چهار هزار سال کم و بیش بطور مداوم 

پایگاه تمدن این ناحیه بود مهر پایان زد. 
های  محوطه  دیگر  نسبت  به  ها  خانه  مجموع  در 
برخوردار  باالیی  کیفیت  و  استحکام  از  همزمان 
آتشدان  نوعی  ها  خانه  همه  در  و  است.  بوده 
از  نان  پخت  برای  کالدول  نظر  به  که  شد  کشف 
ابلیسی  خانواده  هر  است.  شده   می  استفاده  آن 
ذوب  کوره  یک  خود  خانه  خلوت  حیاط  در 
های  بوته  درون  را  مس  سنگ  که  داشت  مس 
با کنترل  این کوره ها  قرار می داد و در  سفالین 
آوردند  می  دست  به  مس  کم  مقدار  به  اکسیژن 
فعالیت  از  نشان  شواهد  این  )ماهری،1379(. 
می  روزمره  های  فعالیت  دیگر  کنار  در  فلزگری 
یک  صورت  به  فلزگری  دوران  این  در  و  باشد 
ی  منطقه  یک  در  و  وقت  تمام  تخصصی  صنعت 
در  هنوز  ابلیس  مردمان  و  باشد  نمی  جداگانه 
با    .)1967.Caldwell(هستند روستانشینی  مرحله 
توجه به تعداد زیادی خرده های بوته سفالین که 
از قدیمی ترین الیه شاهد ظهور آن هستیم و این 
شواهد فلزگری تا چهار دوره بعدی ادامه دارد و 
هرچند درهر بوته کوچک مقدار کمی مس تولید 
از  نشان  احتماال«  آنها  زیاد  تعداد  ولی  شود  می 
تولید بیش از نیاز محلی و مبادله آن با دیگر مناطق 

.)37-1967:34.Caldwell( است

 )1967.CALDWELL( طرح بوته ذوب فلز تل ابلیس :)تصویر)2  

تصویر)3(: یافته های سطحی بازدید از تل ابلیس

 تصویر)4(: بقایای فعالیت فلزگری یافت شده از سطح تل ابلیس
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طوفان شن شدید در شهر فهرج کرمان، شهری باستانی را در دل کویر نمایان 
حتی  و  مختلف  ظروف  کوزه،  مانند  آثاری  با  همراه  قدیمی  تمدنی  ساخت. 
اسکلت کشف شده است. هنوز در این رابطه اطالعات دقیقی در دست نیست و 

امروز، ما تنها شاهد بخشی از شهر یاد شده هستیم.

سفال، اسکلت و دیوارهای خشتی، از جمله مواردی هستند که در شهر دیده 
نیز  گل  و  خشت  از  شده  ساخته  شکل  طاقی  بنایی  اند.  شده  کشف  مباستانی 
انجام  حال  در  هنوز  شناسان  باستان  کند.  می  خودنمایی  آثار  دیگر  میان  در 
تحقیقات اولیه هستند و باید منتظر خبرهای بعدی در این زمینه باشیم. تصاویری 
نشان می  به شما  را  باستانی کشف شده در کرمان  ادامه می آید، آثار  که در 

دهند. دعوت می کنیم به تماشای آن ها بنشینید:

کشف شهری باستانی در دل کویر
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