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سال  پایانی  هفته های  در  مرکزی  بانک  اقدامات 
غیرتخصصی  و  غیرکارشناسی  کامال  تصمیمات   96
افزایش  ارز که  بازار  و  ارز  تنها مشکل  نه  بود که 
غیرمنطقی و غیرقابل قبول داشت را تنظیم نکرد، 
بلکه صدمات زیادی به بازار سرمایه و بازار پولی 
کشور وارد کرد. به نظر می رسد بانک مرکزی و 
باید  رییس جمهور  شخص  و  دولت  آن  راس  در 
اتخاذ  زمینه  این  در  کارشناسی  نگاه  و  رویکرد  با 
موجود  التهاب  از  را  ارز  بازار  و  کنند  تصمیم 
نرخ  بر  منفی  تاثیر  و  شده  ایجاد  که  شرایطی  و 
برهانند.  منطقی  و  کارشناسی  تدبیر  با  دارد  تورم 
دور  به  و  کاذب  هیجانی،  را  ارز  قیمت  افزایش 
و  کرد  توصیف  ایران  اقتصادی  واقعیت های  از 
غیرکارشناسی  ابزارهای  از  استفاده  شد:  یادآور 
التهاب  افزایش  موجب  طبیعتا  بازار  کنترل  برای 

می شود که همین اتفاق در این زمینه رخ داد.
بهترین راهکاری که می شود برای کنترل بازار ارز 
در نظر گرفت مجموعه ای از تصمیمات در ساختار 
برگرداندن  آن  مهمترین  که  است  بانکی  نظام 
اعتماد به مردم برای نگهداری حساب های ارزی 
مرکزی  بانک  و  بانک ها  گذشته  سال  در  است.  
نرخ  تغییرات  با  و  دادند  انجام  فاحشی  خطای 
روش  با  را  مردم  سپرده های  نشدند  حاضر  ارز 
راهکار  یک  کنند.  پرداخت  آنها  به  ارزی  تسویه 
مهم بازگشایی حساب های سپرده ارزی و تضمین 
آن از سوی بانک مرکزی است. در این صورت 
ریالی شان  دارایی  که  هستند  نگران  کسانی  اگر 
می کند،  پیدا  کاهش  ارز  نرخ  تاثیرات  واسطه  به 
آن  و  باشند  داشته  ارزی  سپرده  می تواند حساب 
باشد،  قابل تسویه  بانک مرکزی  با تضمین  حساب 
باید به  اینکه سود منطقی و کارشناسی هم  ضمن 
راهکارهایی  از  خود  این  و  یابد  اختصاص  آن 
داخل  در  را  ارز  از  زیادی  بخش  که  است 
نگهداری می کند. بیش از 30 میلیارد دالر ارز در 
طول ماه های پایانی سال 96 از کشور خارج شده، 
گفت: همچنین 20 میلیارد دالر ارز هم خارج از 

می شود.  نگهداری  بانکی  شبکه 
وقتی چنین وضع غیرکارشناسی 
داشته  وجود  کشور  اقتصاد  در 
باشد، رفتار غیرکارشناسی هم به 
مردم  و  می گیرد  شکل  آن  تبع 
ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می شوند که 
ایران  اقتصاد  در  واقعی  تقاضای  و  عرضه  با  این 
می دهد.  افزایش  را  التهاب  و  ندارد  همخوانی 
انجام شود،  فوریت  به  باید  که  اقداماتی  از  یکی 
بازگشایی  ارزی  سپرده  حساب  که  است  همین 
شود و تضمین تسویه آن از ناحیه بانک های دولتی 
صورت گیرد و بانک های دولتی تضامین الزم را از 
طریق بانک مرکزی بدهند تا هر کس هر ارزی را 
که سپرده گذاری کرد، بتواند برداشت کند. این 
نظام  به  ارز  از  عظیمی  حجم  می شود  باعث  کار 
بانکی برگردد و قدرت بانک مرکزی برای کنترل 
باراز ارز را نیز به شدت افزایش می دهد و نگرانی 
منابع  افراد  اگر  می گیرد.  جامعه  از  را  دغدغه  و 
نگهداری کنند و در هر  به همین شکل  را  ارزی 
زمان که بخواهند آن را تحویل بگیرند، در این 
صورت تقاضا در بازار ارز هم کاهش پیدا می کند. 
شرایط فعلی مبنای منطقی برای افزایش نرخ ارز 
میزان  و  بوده  رقمی  تک  ما  تورم  گفت:  ندارد، 
اقتصادی  خاص  شرایط  علیرغم  هم  ارزی  منابع 
2.5 برابر مصارف ارزی بوده و مجموع این منابع 
که  است  غیرنفتی  و  نفتی  درآمدهای  از  ناشی 
تقریبا در مقایسه با میزان واردات 2.5 برابر است.

افزایش  واسطه  به   97 سال  در  می شود  پیش بینی 
نفت  به  وابسته  محصوالت  و  نفت  جهانی  قیمت 
مثل پتروشیمی )که ما سالیانه 13 تا 20 میلیارد دالر 
افزایش  می کنیم(،  صادر  پتروشیمی  محصوالت 
قیمت جهانی سنگ آهن )که ما صادرکننده عمده 
از  )که  مس  جهانی  قیمت  افزایش  و  هستیم(  آن 
بزرگ ترین کشورهای تولید مس در منطقه هستیم 
و صادرات قابل توجهی داریم( درآمدهای ارزی 
ما  لذا شرایط  پیدا کند  بهتری  نیز وضعیت  کشور 
وجود  ارز  بازار  در  التهابی  که  نیست  گونه ای  به 
در  مرکزی  بانک  ناکارآمدی  جز  به  باشد  داشته 
مدیریت بازار ارز در کشور که رییس جمهور باید 

تصمیم جداگانه ای برای آن بگیرد.  

 20 به   16 از  بانکی  سپرده های  سود  افزایش 
درصد را از تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسی 
در زمینه نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: این 
مشکل  تنها  نه  داد  رخ  سال گذشته  در  که  اتفاق 
بازار ارز را حل نکرد، که اثر منفی آن 15 هزار 
قرار  تاثیر  تحت  را  دولت  منابع  تومان  میلیارد 
این  باید  دولت  ایجاد شد.  شرایط خاصی  و  داد 
رفتارهای نسنجیده و غیرکارشناسی بانک مرکزی 
در  باید  رییس جمهور  شخص  و  کند  جبران  را 
لنگرگاه های  از  یکی  عنوان  به  ارز  بازار  عرصه 
در  کند.  نقش  ایفای   97 سال  در  اقتصادی  مهم 
ما  بازار  که  عالقه مندند  خیلی ها  کشور  از  بیرون 
داخل  در  را  ملی  تولید  نتوانیم  تا  بماند  ملتهب 
کشور رونق دهیم و آثار منفی اینگونه تصمیمات 
در اقتصاد ایران در صورت عدم اتخاذ تصمیمات 

جامع برجایی خواهد ماند.
ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
هفته های  در  که  بودیم  کرده  آماده  را  طرحی 
کارهای  اما  کنیم  مطرح  را  آن  قبل  سال  پایانی 
عجیب و غریب بانک مرکزی این اجازه را نداد 
کنیم.  عملیاتی  را  خود  کارشناسی  رویکرد  که 
یکی از مواردی که در این طرح پیش بینی شده، 
تسویه  برای  تضمین  ارائه  به  مرکزی  بانک  الزام 
دولتی  بانک های  طریق  از  ارزی  سپرده های 
قرار  مبنا  را  بانک  چند  که  ترتیب  این  به  است. 
سپرده گذاری  آنجا  را  ارزهایشان  مردم  دهیم، 
تعریف  رسمی  نرخ  با  بودند  مایل  اگر  یا  و  کنند 
آن  و  کنند  تبدیل  ارز  به  را  ریال شان  شده 
از  یکی  کنند.  نگهداری  ارزی  صورت  به  را 
شده،  پیش بینی  طرح  این  در  که  دیگری  موارد 
یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی شدن آن است 
کرده  فساد  ایجاد  آن  نرخی شدن  چند  که  چرا 
ارز  واقعی  نرخ  که  نیست  جوابگو  کس  هیچ  و 
نیاز داریم که نرخ  ما  چه عددی است. در واقع 
ساماندهی  سوم  موضوع  و  باشد  شفاف  کامال  ارز 
ارز است که  و فروش  به خرید  مربوط  اطالعات 
طرح  این  رکن  مهم ترین  صرافی ها  ساماندهی 
است چرا که صرافی ها اصلی ترین عامل مبادالت 
ارزی کشور محسوب می شوند و باید سامانه خرید 

و فروش ارز در کشور شفاف باشد.

سردبیر افتخاری؛

این شماره:
دکتر محمدرضا پورابراهیمی

نماینده محترم کرمان و راور 

رییس جمهور در مدیریت بازار 
ارز شخصا ایفای نقش کند



سپهر سیاست
پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان 
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رییس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
جمهور برای سفری 5 روزه وارد کرمان شد 
و با استقبال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمان، معاون امور فنی و عمرانی 
استاندار کرمان و جمعی از مسئوالن استانی 
وارد فرودگاه بین المللی آیت اهلل هاشمی 
مناطق  از  بازدید  شد.  کرمان  رفسنجانی 
پروژه  افتتاح  زلزله زده شهرستان هجدک، 

خودروسازی  های 
و  بم  شهرستان  در 
خیریه  از  بازدید 
شهرستان  این  سپهر 
از جمله برنامه های 
رییس  اول  معاون 
به  سفر  در  جمهور 
استان کرمان است.

استاندار کرمان به مناسبت فرا رسیدن بهار 97، 
پیام نوروزی را صادر کرد. 

 متن این پیام به شرح زیر است:
های  شکوفه  از  هایی  جلوه  با  طبیعت  »بهار 
از  دامانی  با  و  دوباره  آفرینش  و  عشق  زیبای 
زیبایی های وصف نشدنی هر بار فرصت تازه 
ای برای زندگی جدید و آغازی دوباره را در 
اختیار آدمی قرارمی دهد تا با بهره گیری از 
ای  آینده  خود  زیبای  یا  سخت  های  تجربه 
برای خود رقم زند.  را  تر  پرامید  و  تر  روشن 
سنت  و  ایرانیان  زیبای  رسم  عنوان  به  نوروز 
دیرین آریایی، مظهر تمدنی سرافرازانه است 
که از مسیر افتخارات مهر آفرین این سرزمین 
می گذرد و بر مهربانی و عطوفت مردمان این 
و  ایران  بدانیم  تا  کهن دیار صحه می گذارد 
است.  نوازی  مهمان  و  مهر  از  مظهری  ایرانی 
دیروز که بهار 96 در عرصه روزگاررخ نمایاند 
تا امروز که بهاری دیگر را به نظاره نشسته ایم، 

دیار کریمان شاهد گام های بزرگی از جنس 
تدبیر و امید بود تا حالوت توسعه را به خوبی 
به جان تجربه کند واز این رو بود که کارهای 
بر 20  بالغ  زنی  و کلنگ  افتتاح  بزرگی چون 
در  مختلف  های  طرح  تومان  میلیارد  هزار 
کرمان  استان  انتخاب  جمهوری،  ریاست  سفر 
در  اختیارات  تفویض  پایلوت  استان  عنوان  به 
اعظم  پیامبر  بزرگ  کنگره  برگزاری  کشور، 
انتخابات دوازدهمین  )ص( و برگزاری موفق 
دوره  پنجمین  و  جمهوری  ریاست  دوره 
استان  این  شوراهای اسالمی شهر و روستا در 

به ثمر نشست.
بهاری  با  قرین   97 بهار  حلول  رو،  این  از 
خود  هموطنان  تمامی  برای  را  آرزوها  ترین 
ایزد  درگاه  از  کریمان  دیار  مردمان  باالخص 
منان آرزومندم و ضمن تبریک نوروز باستانی، 
سالی سرشار از برکت و معنویت ، برای همگان 

مسالت دارم.

سفر معاون اول رییس جمهور 
به کرمان

سفره هفت سین، نوروز 1397، امامزاده شاهزاده حسین)ع(، جوپار - عکس از: امیر شیخ بهایی

پیام نوروزی
 استاندار کرمان
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فرماندهی  ستاد  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق 
که  این  بر  تاکید  با  همچنین  مقاومتی  اقتصاد 
باید در سال جدید با جدیت هر چه بیشتر برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، تصریح کرد: 
برای   97 سال  در  جدی تر  اراده ای  و  عزم  باید 
مصمم تر  و  شود  ایجاد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
برداریم.  گام  مسیر  این  در  گذشته  سال های  از 
اقتصادی  ثبات  جمهورگفت:  رییس  اول  معاون 
یکی از مهم ترین دستاورد های اقتصادی دولت و 
نظام است که با به کارگیری سیاست های عالمانه 
و مدیریت قوی و منسجم از آن حفاظت خواهد 
مجموع  داد:  ادامه  وی  می یابد.  استمرار  و  شد 
 96 سال  در  کشور  اقتصادی  کالن  شاخص های 
مناسبی  ثبات  از  کشور  اقتصاد  که  می دهد  نشان 
حال  این  با  اما  بود،  برخوردار  گذشته  سال  در 
جدی  کار های  و  اقدامات  نیازمند   97 سال  در 
تری هستیم، به خصوص که با وجود تهدید های 
خارجی علیه کشورمان الزم است امور اقتصادی 
در  تا  کنیم  مدیریت  خوبی  به  را  کشور  داخل 
بخش سیاست خارجی نیز بتوانیم به نتایج بهتری 
نایل شویم. جهانگیری با تاکید بر ضرورت حاکم 
شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تمام شئون 
که  همانگونه  داشت:  اظهار  کشور،  اقتصادی 
که  نیست  قرار  اند  فرموده  رهبری  معظم  مقام 
از  نباید  یعنی  باشیم،  داشته  کشور  در  برنامه  دو 
سوی  از  و  کشور  توسعه  برای  برنامه ای  سو  یک 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای  برای  برنامه ای  دیگر 
اداره  نحوه  و  برنامه ها  تمام  بلکه  کنیم  تدوین 
اقتصاد  چارچوب  در  باید  نیز  کشور  جاری  امور 
مقاومتی تعریف شود و باید دقت داشته باشیم که 
اقتصاد  با  مطابق  می کنیم  اجرا  که  برنامه ای  هر 
مقاومتی باشد و هیچ گونه سیاست گذاری مغایر 

با اقتصاد مقاومتی انجام نشود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری 

برنامه های  اجرای  برای  ملی  ایجاد 12 کارگروه 
کرد:  خاطرنشان   96 سال  در  مقاومتی  اقتصاد 
تشکیل  جدی  صورت  به  باید  ستاد  دبیرخانه 
جلسات این کارگروه ها را برای تدوین و اجرای 
پیگیری  مقاومتی  اقتصاد  دار  اولویت  برنامه های 
کند و ضمن ارائه گزارش عملکرد این کارگروه ها 
ستاد  کار جلسات  دستور  و  برنامه ها   ،96 سال  در 
داد:  ادامه  وی  کند.  تعیین  را  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  اقدامات  از  دیگر  یکی 
مقاومتی در سال 96 تعیین برنامه های اولویت دار 
زیادی  بخش  که  بود  اجرایی  دستگاه های  برای 
نظیر تکمیل شبکه ریلی کشور،  اولویت ها  این  از 
توسعه  و  گاز  و  نفت  مشترک  میدان های  توسعه 
صادرات غیرنفتی، برنامه هایی بلندمدت و فراتر از 
برنامه های یک ساله بودند که این برنامه ها نباید 
متوقف شود و در سال 97 نیز باید ادامه پیدا کند 
شود.  ارائه  برنامه ها  این  پیشرفت  از  گزارشی  و 
به  جدید  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  جهانگیری 
نامگذاری  این  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  عنوان 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  بر  منطبق  را 
دانست و گفت: باید برای تحقق شعار سال جدید 
نیز سیاست و برنامه هایی عملیاتی تدوین کنیم تا 
وظایف و تکالیف هر بخش برای تحقق این شعار 

مشخص باشد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از راه های حمایت 
از کاالی ایرانی را مبارزه با قاچاق کاال دانست و 
اظهار داشت: دولت سال گذشته فهرستی از اقالم 
و کاال های اصلی قاچاق را تدوین کرد تا تمرکز 
اصلی دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق بر این 
خوبی  دستاورد های  خوشبختانه  و  باشد  کاال ها 
تلفن  گوشی  رجیستری  طرح  اجرای  نظیر  نیز 
گرفته  صورت  اقدامات  با  و  شد  حاصل  همراه 
با قاچاق کاال، میزان واردات از  در زمینه مبارزه 
مبادی رسمی افزایش یافت و از قاچاق این کاال 
قانون  به  اشاره  با  همچنین  وی  شد.  جلوگیری 
به  توجه  ضرورت  بر  داخل،  ساخت  از  حمایت 
این مقوله در اجرای طرح های عمرانی از طریق 
باید  افزود:  و  تاکید کرد  مالی خارجی  تسهیالت 
داخلی  توانمندی  از  طرح ها  اینگونه  اجرای  در 

بخش هایی  در  و  شود  استفاده  نیز 
که توان ساخت داخل وجود دارد، 
خارجی  طرف  به  اجرایی  کار های 

سپرده نشود. 
مصوبات  از  دیگر  یکی  افزود:  جهانگیری  دکتر 
ممنوعیت  داخلی  تولید  از  حمایت  برای  دولت 
داخلی  مشابه  که  است  خارجی  کاال های  خرید 
تدوین  فهرستی  دولت  راستا  این  در  که  دارد، 
آن  داخلی  مشابه  که  کاال هایی  از خرید  تا  کرد 
جلوگیری  دولتی  بودجه  محل  از  دارد  وجود 
با تاکید بر اینکه  شود. معاون اول رئیس جمهور 
باید  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  دبیرخانه 
از  فعالیت کند  انرژی مضاعف  با  در سال جاری 
آینده  هفته  دو  ظرف  تا  خواست  دبیرخانه  این 
شعار  تحقق  برای  را  خود  پیشنهادی  برنامه های 
سال جدید و برنامه کارگروه های ملی برای سال 

97 ارائه کند. 
شده  ارائه  گزارش  به  اشاره  با  همچنین  وی 
برای  کاال  شناسه  طرح  درخصوص  جلسه  در 
جلوگیری از قاچاق کاال گفت: الزم است وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن 
طرح  این  اجرای  نحوه  خصوص  در  تجارت  و 

توافق و نتیجه را گزارش کنند.
وشهرسازی؛  راه  نفت؛  وزرای  که  جلسه  این  در 
کشاورزی؛  جهاد  اجتماعی؛  رفاه  و  کار  تعاون، 
و  اقتصادی  امور  اسالمی؛  ارشاد  و  فرهنگ 
مسلح؛  نیرو های  پشتیبانی  و  دفاع  و  دارایی 
سازمان  رئیس  بودجه؛  و  برنامه  سازمان  رئیس 
سازمان  رئیس  کشور؛  استخدامی  و  اداری  امور 
گردشگری؛  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
معاون  و  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  دبیر  داشتند، 
گزارشی از برنامه پیشنهادی سال 97 برای اجرای 
کاالی  از  حمایت  بر  تاکید  با  مقاومتی  اقتصاد 
حمایت  گزارش  این  براساس  کرد.  ارائه  ایرانی 
اشتغال،  ایجاد  و  ایرانی  و خدمات  تولید کاال  از 
داخلی،  کاالی  مصرف  ترویج  و  تقاضا  تحریک 
تقویت صادرات کاال و خدمات داخلی، مدیریت 
واردات و جلوگیری از قاچاق، مشارکت عمومی 
از  بر عملکرد  مبتنی  بودجه ریزی  و  و خصوصی 
دار  اولویت  برنامه های  اصلی  محور های  جمله 
اقتصاد مقاومتی در سال 97 خواهد بود. دبیر ستاد 
از  گزارشی  مقاومتی همچنین  اقتصاد  فرماندهی 
مقاوتی  اقتصاد  اجرای  برای  دولت  برنامه های 
در بخش مسکن، بخش حمل و نقل درون شهری 
صنایع  بخش  و  کشاورزی  بخش  شهری،  برون  و 
سال  برای  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  دستی، 
رفع  مالی،  شفافیت های  گفت:  و  کرد  ارائه   97
فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی و نظارت بر 
اجرای برنامه ششم، بودجه و احکام رئیس جمهور 

از دیگر موضوعاتی است که در سال 
97 دنبال خواهد شد.

اجازه نمی دهیم ثبات 
اقتصاد آسیب ببیند
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رئیس شورای شهر تهران در مورد شایعات منتشر 
انقالب  معظم  رهبر  با  وی  دیدار  بر  مبنی  شده 
مهندس محسن هاشمی  ارائه کرد.  را  توضیحاتی 
رفسنجانی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران، در 
با  وی  دیدار  مورد  در  شده  منتشر  شایعات  مورد 
با رهبر معظم  نیز  بنده  انقالب گفت: دیدار  رهبر 

انقالب در سال گذشته در رابطه با آثار 
و خاطرات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
صورت گرفته و ما نظرات و دیدگاه های 
ایشان را جویا شدیم تا مانند زمان حیات 
انتشار  که  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
معظم  مقام  مشورت  با  و خاطراتش  آثار 
رهبری بوده است، این روند ادامه یابد. 
وی با بیان اینکه ایشان نیز ضمن ابراز لطف و یاد 
پاس رفاقت 60  به  فرمودند که  خاطرات گذشته 
ساله هر نیمه شب قبل از نماز صبح برای آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی نماز و دعای خیر دارند، اظهار 
کرد: از فعاالن رسانه ای و مجازی می خواهم که 

از شایعه پردازی و انتشار اخبار بی اساس در این 
موضوع خودداری کنند.

تاکید  سازندگی  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
از  نمی خواهد  جهانگیری  اسحاق  دکتر  کرد: 
شهردار  برای  هم  قصدی  و  بدهد  استعفا  دولت 
شایعه  درباره  مرعشی  سیدحسین  ندارند.  شدن 
اولی  معاون  از سمت  اسحاق جهانگیری  استعفای 
ریاست جمهوری گفت: استعفای آقای جهانگیری 
از دولت مطرح نیست. من با ایشان حرف زدم و 
وجود  هم  گالیه ای  ندارد.  وجود  چیزی  چنین 
ندارد و مشکلی هم نیست. ایشان نمی خواهند از 
شهردار  برای  هم  قصدی  و  بدهند  استعفا  دولت 
شدن ندارند. جهانگیری باید در دولت باقی بماند 
به  پاسخ  در  کند. وی  روحانی کمک  آقای  به  و 
ناراحتی  از گالیه و  این سوال که برخی شواهد 
سیدمحمود  عملکرد  به  نسبت  جهانگیری  دکتر 

واعظی حکایت می کند، اظهار داشت: 
نباید آن  و  ندارد  چنین چیزی وجود 
را مطرح کرد. چنین مسائلی در دولت 
مطرح نیست و نباید آن را بزرگ کرد 
و به آن پرداخت. نماینده مردم کرمان 
در مجلس ششم در پاسخ به این سوال که برخی 
از اصالح طلبان می گویند اسحاق جهانگیری باید 
هر چه زودتر از دولت استعفا بدهد؛ ارزیابی شما 
نسبت به این مسئله چیست؟ تصریح کرد: تحلیلی 
خروج  و  جهانگیری  آقای  استعفای  بر  مبتنی  که 
دکتر  می دانم.  غلط  را  است  دولت  از  ایشان 
آقای  به  و  بماند  باقی  دولت  در  باید  جهانگیری 
روحانی کمک کند. جدایی جهانگیری از دولت 

به مصلحت روحانی، اصالح طلبان و کشور نیست 
مرعشی با بیان این که دولت روحانی، دولت همه 
اصالح طلبان است، خاطرنشان کرد: نه به مصلحت 
آقای روحانی و نه به مصلحت اصالح طلبان و نه به 
مصلحت اصالح طلبان و نه به مصلحت کشور است 

که آقای جهانگیری از دولت جدا شوند. وی در 
مخالف  کارگزاران  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
تداوم حضور محمدعلی نجفی در کسوت شهردار 
نجفی خودشان  آقای  داشت:  ابراز  است؟  تهران 
استعفا دادند و باید به مردم توضیح بدهند که چرا 
این  کارگزاران  حزب  ارزیابی  داده اند.  استعفا 
اعتماد  نجفی  آقای  صداقت  به  باید  ما  که  است 
کنیم. وقتی ایشان بیماری دارند و آمادگی ندارند 
اذیت  را  ایشان  باید  چرا  بپذیرند  را  مسئولیتی  تا 

کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بررسی افزایش 50 درصدی 
وزارت جهاد کشاورزی  کارمندان  العاده حقوق  فوق 

در جلسه هیئت دولت موافقت کرد.
کشاورزی چندی  جهاد  وزیر  محمود حجتی  مهندس 
معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر  به  نامه ای  در  پیش 
حقوق  نابرابری  به  اعتراض  در  جمهور،  رئیس  اول 
برخی  حقوق  که  کرد  اظهار  دولتی  دستگاه های  در 
و  و قضائی 50 درصد  مالیاتی  امور  مانند  از دستگاه ها 
وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و با توجه 
امنیت غذایی کشور  تأمین  این وزارتخانه در  به نقش 
افزایش 50درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم،در 
را  جاری  سال  در  وزارتخانه  این  کارکنان  حقوق 
محمود  قول  به  و  نامتعارف  افزایش  شد.  خواهان 
حال  در  دستگاه ها  برخی  در  حقوق  محرمانه  حجتی 
موضوع  که  حالی  در  است.  دستگاهها  سایر  به  رواج 
افزایش حداکثر 19 درصدی حقوق کارگری برای سال 97 میان نمایندگان 
رئیس  چهره گشا  کاظم  است،  کش وقوس  حال  در  کارگران  و  کارفرمایان 
انصاری رئیس سازمان  به  نامه ای مشترک  دفتر معاون اول رئیس جمهور در 
اداری استخدامی کشور و دکتر  نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، 
از پی نوشت جهانگیری بر نامه حجتی و موافقت با طرح افزایش 50 درصدی 

حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در جلسه هیئت دولت، خبر داد.

روایت محسن هاشمی 
از دیدار با رهبری

جدایی جهانگیری از دولت
 به مصلحت نیست

دستور جهانگیری برای بررسی 
افزایش حقوق دولتی ها
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جهانگیری خطاب به احمدی نژاد؛

به خود بیا
هم اندیشی  نشست  در  جهانگیری  اسحاق  دکتر  
کرد:  اظهار  امید،  و  تدبیر  دولت  ارشد  مدیران 
نظام  کمک  به  بحرانی  مقاطع  در  همواره  مردم 
بوده  مردم  دوش  بر  همواره  نظام  این  و  آمدند 
این  رییس جمهور  سال  هشت  که  کسی  است. 
نتیجه  امروز،  مشکالت  اکثر  و  است  بوده  کشور 
اینقدر جسور شده که می گوید سیل  اوست  کار 
انقالبی  و  می شود  خالی  شما  پای  زیر  و  می آید 
با  شما  افزود:  وی  است.  اجرا  حال  در  بزرگ تر 
هزینه  چگونه  را  کشور  منابع  کردید؟  چه  کشور 
بیندازید.  راه  سیل  می خواهید  شما  کردید؟ 
بیایید  خودتان  به  می کنید،  تهدید  را  نظام  شما 
رهبری  و  نظام  پای  ما  بدانید.  را  و حد خودتان 
پای  تا  هم  با  انتقادات  همه  وجود  با  ایستاده ایم. 

جان پای نظام ایستاده ایم.
به  بخواهید  اگر  داد:  ادامه  جهانگیری  دکتر 
مواجه  مردم  توده  سیل  با  شوید  نزدیک  نظام 
می شوید که تحمل نمی کنند که کسی سال ها در 
بدهد،  اخطار  و  مطالبه گر شده  بوده  راس کشور 
افراد  با  مسائلی  اگر  بیایید.  خودتان  به  امیدوارم 
در  جهانگیری  دکتر  کنید.  حل  را  آن ها   دارید 
بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به این که

عده ای در داخل و خارج از کشور تمرکز دارند تا 
به امید مردم به آینده آسیب برسانند، خاطرنشان 
چالش های  میان  بی سابقه ای  پیوستگی  یک  کرد: 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی 
به وجود آمده و هر مساله بین المللی می تواند بر 
مسائل اقتصادی و اجتماعی ما تاثیر بگذارد و مسائل 
داخلی بر مسائل منطقه ای و بین المللی موثر باشد، 
سه گانه  قوای  میان  هماهنگی  مقطعی  چنین  در 
کرد:  تاکید  وی  باشد.  ما  اول  اولویت  جزو  باید 
همه باید از امید مردم پاسداری کنیم و مدیران 
دغدغه های  حل  دنبال  خودگذشتگی  از  با  باید 

مردم باشند، ما نباید اسیر التهابات شویم.
پیگیری  کرد:  بیان  رییس جمهور  اول  معاون 
با  سازنده  تعامل  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های 
سیاست های  پیگیری  برجام،  به  ویژه  نگاه  جهان، 
مبارزه  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت  ارزی،  جدید 
بانکی،  نظام  اصالح  آب،  مشکل  حل  قاچاق،  با 
خطوط  از  استفاده  اجتماعی،  آسیب های  کاهش 
از  بزرگ  طرح های  تکمیل  و  خارجی  اعتباری 
جمله اهداف دولت است.  وی ادامه داد: آمریکا 
دچار  ایران  برجام،  از  خروج  با  می کند  تصور 
همه  برای  ما  حالیکه  در  می شود  جدی  مشکل 
شرایط برنامه داشتیم و دغدغه ای نداریم. ما برای 
اداره کشور بدون برجام هم برنامه داریم، اما مهم 
این است که مدیران پای کار باشند، بدون برجام 
دکتر  نمی افتد.  کشور  برای  اتفاقی  کوچک ترین 
اهداف  تحقق  برای  که  این  بیان  با  جهانگیری 
دولت باید الزاماتی را در نظر بگیریم، گفت: احیا 
گفت وگوی  راه اندازی  دولت،  نهاد  تقویت  و 
ملی، نگاه ملی و فرابخشی به مسائل کشور، تقویت 
حس مسئولیت پذیری و کار جمعی، توجه به افکار 
این  جمله  از  خصوصی  بخش  ظرفیت  و  عمومی 

الزامات است. 
وی با اشاره به برنامه دولت برای کنترل بازار ارز، 
خاطرنشان کرد: دولت نمی تواند نسبت به زندگی 
در  اجماع  با  تصمیم  این  باشد.  بی تفاوت  مردم 

دولت گرفته شد و هیچ طرح دیگری هم روی 

میز نبود. رسانه های خارجی هم القا می کنند که 
این  در حالیکه  است  تصمیم شکست خورده  این 
طرح های  قوت  نقاط  زیرا  می شود،  موفق  طرح 
ندارد. همه  را  نقاط ضعف آن ها  و  را دارد  قبلی 
مدیران دولت هم باید پای این تصمیم بایستند. ما 
بازی آمریکا را با این تصمیم به شکست می کشانیم، 
برنامه های  از  و  بیایند  پای کار  باید  همه مدیران 

دولت دفاع کنند. 
بدهیم  اجازه  نباید  ما  افزود:  جهانگیری  دکتر 
مشکالت به چالش های سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
این  که  است  کسی  موفق  مدیر  شود.  تبدیل 
موضوع  کند.  حل  شروع  نقطه  در  را  چالش ها 
هر  مردم  نمی شود  شود،  حل  باید  کازرون 
موج  این  بر  هم  عده ای  و  بیایند  خیابان  به  روز 
دولت  دهند.  سر  را  شعار های خود  و  شده  سوار 
درباره کازرون هیچ تصمیمی نگرفته است. مساله 
شود.  حل  باید  هم  خوزستان  و  یزد  زاینده رود، 
به سرعت در استان ها حضور داشته  باید  مدیران 
و  یابد  التیام  باید  زلزله کرمانشاه هم  باشند. زخم 

مسکن آن ها تامین شود. 
ملی  گفت وگو های  باید  ما  افزود:  همچنین  وی 
را با هدف تقویت وحدت در جامعه دنبال کنیم. 
یعنی  دارد،  سیاسی  راهکار  کشور  مشکالت  تمام 
کرد.  حل  را  مشکالت  می شود  ملی  انسجام  با 
عده ای دنبال حذف دیگران هستند، اما باید همه 
جمع  هم  دور  را  نخبگان  و  سیاسی  جریان های 
کرد. وی با اشاره به این که بسیاری از طرح های 
خارجی  اعتباری  خطوط  از  استفاده  با  داخلی 
در  دستگاه ها  برخی  کرد:  اظهار  می شود،  محقق 
این زمینه عملکرد خوبی نداشتند که من گزارش 
خطوط  از  استفاده  در  دستگاه هایی  چه  می دهم 
اعتباری اخالل کردند و چه دستگاه هایی فعالیت 
در  که  اقداماتی  از  انتقاد  با  او  داشتند.  مناسبی 
اگر  گفت:  می شود،  انجام  دولت  تضعیف  جهت 
کشور  از  دیگری  جای  هیچ  شد  ضعیف  دولت 
تقویت نمی شود. تقویت دولت است که موجب 

تقویت نظام می شود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از جعل 
یک سند برای بدنام کردن روحانیت پرده برداشته 
است.پایگاه اطالع رسانی رئیس فقید مجمع 
از  ای  خاطره  نظام  مصلحت  تشخیص 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در روز 22 فروردین 
سال 1360 منتشر کرده است. هاشمی رفسنجانی 
که در آن روزها ریاست مجلس شورای اسالمی 
برای  به تالش  اشاره ای  به عهده داشته است  را 
بدنام کردن روحانیت می کند و می نویسد:جلسه  
علنی  نداشتیم . ساعت  نه  صبح  تا دوازده  ونیم  در 
کمیسیون  آئین  نامه  شرکت  کردم .روزه  داشتم  و 
  وقت  ناهار صرفه جوئی  شد.پاکتی  آوردند که  در 
حساب عنوان   به   جعلی   حساب   صورت   یک   آن  

من ، در یکی  از بانکهای  اروپا بود که  
نشان  می داد.  مبلغ  کالنی  موجودی  

ابدا  از کشور  خوشبختانه  من  در خارج  
ندارم .  بانکی   غیر  و  بانکی   حساب   اصال  و 
ظاهرا این  جعل ، توطئه ای  برای  بدنام  کردن  
روحانیون  مسئول  است . خوشبختانه  جاعل ، فامیل  
واقعی  من  را نمی  دانسته  و به  اسم  مشهور من  جعل  
توطئه   موقع   به   و  کنیم   تحقیق   باید  کرده است. 
افشا شود. راستی  که  ضدانقالب  چه  بی  وجدان  و 
بی اخالق  است !مصاحبه ای  با مجله  سپاه  پاسداران  
مطهری   شهید  شخصیت   درباره   انقالب [  ]پیام  
کردم.افطار را در مجلس  بودم  و شب  را هم  در 

تا  زود خوابیدم   بودم ؛  ماندم . خسته   مجلس  
تالفی خستگی  شود.

ماجرای حساب آیت اهلل 
هاشمی در اروپا
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چهل و دو تن از اعضای کابینه و مدیران ارشد دولت های نهم و دهم در بیانیه ای نسبت به عملکرد

 دکتر محمود احمدی نژاد هشدار داده و با او اتمام حجت کردند. در متن این بیانیه آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شکر و سپاس به درگاه ایزد منان که علیرغم تمامی مشکالت، تهدیدها، تحریم ها و اقدامات 
خصمانه، به اذعان همگان انقالب اسالمی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی، از چنان اقتدار 
و صالبتی برخوردار است که آمریکای جهانخوار، صهیونیسم جنایتکار و ارتجاع عرب را 
در مواجهه با نظام اسالمی مستأصل نموده است. آرمان های واالی امام خمینی قدس سره 
و ارزش های انقالب همچون استقالل، آزادی، مردم ساالری دینی، عدالت طلبی، حمایت 
از محرومان و مظلومان و ظلم ستیزی همچنان زنده و الهام بخش است و پرچم پرافتخاری 
که امام و شهدای گرانقدر برافراشتند همچنان با عزت در دست با کفایت خلف صالح امام 
و فرزندان برومند انقالب در اهتزاز است. جمهوری اسالمی توانسته است هم بر هجمه های 
فتنه های رنگین  و  ترورها، جنگ تحمیلی  منازعات قومی و مذهبی،  نظیر کودتا،  سنگین 
فائق آید و هم دستاوردهای چشمگیری در فراهم ساختن زیرساخت های عمرانی، رفاهی، 
آموزشی، بهداشتی و ارتباطات و نیز رشد علم و فناوری در حوزه های گوناگون از جمله 
های  سلول   ، تکنولوژی  بیو  ماهواره،  هوافضا،  نانو،  موشکی،  و  دفاعی  ای،  هسته  صنعت 
بنیادین و پزشکی داشته باشد. این توفیقات در پرتو عنایات حضرت حق تعالی، توجهات 
حضرت ولیعصر )عج(، رهبری الهی دو امام بزرگوار انقالب، مجاهدت نیروهای انقالبی و 
مشارکت مردم عزیز حاصل شده است. تجربه چهار دهه گذشته ثابت کرده که به هر میزان 
التزام به مبانی اسالم ناب، آرمان های انقالب، مدیریت جهادی و والیت پذیری بیشتر بوده، 
در خدمت به مردم و نیز در سیاست خارجی و تعامالت جهانی موفقیت های شایان توجهی 
حاصل شده است و هرگاه فاصله گرفتن از این مبانی و دلدادگی به نسخه های لیبرالی و 
نیز کم توجهی به منویات رهبری بر اندیشه و مرام دست اندرکاران امور غلبه یافته است، 
حرکت پرشتاب و رو به پیشرفت کشور کند شده و معضالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
افزون شده است. یک دلیل روشن بر این حقیقت، اوضاع فعلی است که در کنار نقاط قوت 
و اقتدار نظام اسالمی در دفاع از امنیت و آرامش کشور و تقویت جبهه مقاومت که منجر به 
پیروزی بزرگ در سوریه و عراق و فروپاشی دولت خودخوانده داعش و تضمین منافع ملی 
نامناسب اقتصادی مردم و مشکالت معیشتی طبقات ضعیف و  شد، متأسفانه شاهد شرایط 
متوسط جامعه هستیم که بخش عمده آن نتیجه پنج سال رویکرد نادرست برخی دولتمردان 
لیبرال منش است که اینک بی تدبیری، کم تحرکی و ضعف مدیریتشان زبانزد عام و خاص 
شده و قابل کتمان و توجیه نیست. شعارها و وعده های بر زمین مانده و فرصت سوزی ها، 
اشرافی گری و روحیه امتیازطلبی، وام ها و حقوق های نجومی، بی توجهی به ظرفیت ها 
و توانمندی های داخلی و تضعیف تولید ملی، رکود و بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و 
نوسانات نرخ ارز، منزوی ساختن نیروهای جهادی و سرمایه های انسانی کشور، دامن زدن 
به دو قطبی های کاذب، حاشیه سازی و القائات ناصواب در حوزه های اعتقادی و فرهنگی، 
تحقیر منتقدان و دلسوزان، زیر سؤال بردن اقدامات ارزنده و خدمات ماندگار خادمان مردم، 
فرافکنی ضعف ها، پذیرش و عمل به نسخه های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 
نافی  ایرادات  این  البته  هاست.  تدبیری  بی  نتایج  از  بخشی  و...   2030 سند  همچون  غرب 
اقدامات مفید و خدمات دولت و مدیران نیست و امیدواریم دولت با بهره گیری از تجربه 

ناخوشایند اعتماد به بیگانگان در موضوع برجام و تغییر نگاه و رویکرد از خارج به توانمندی 
از  گشایی  گره  به  مذکور  موارد  رفع  ضمن  درایت  و  تدبیر  و  داخلی  های  ظرفیت  و  ها 
مشکالت و خدمت به مردم و رشد و تعالی کشور موجبات امید و سرزندگی را فراهم نماید.

رفع فقر، فساد، تبعیض و تسهیل خدمت خالصانه و صیانت از کرامت انسانی و پاسخگویی 
مجاهدت  و  به همت  منوط  است  انقالب  بلند  های  آرمان  از  مردم که  به حق  مطالبات  به 
هماهنگ قوای سه گانه و سایر ارکان نظام و دستگاه های حاکمیتی است. دستگاه قضایی 
در تحقق عدالت، احیای حقوق مردم و مبارزه با ظلم و فساد رسالت سنگینی بر عهده دارد. 
از سوی دیگر در شرایطی که بیش از پیش همبستگی ملی، وحدت نیروهای متعهد برای 
پاسخگو کردن و تصحیح رویکرد دولت و حفظ نظام اسالمی در برابر صف آرایی بی سابقه 
استکبار و ایادی منطقه ای ضروری است، مع االسف شاهد برخی مواضع و 
رفتارهای ساختارشکنانه رئیس دولت نهم و دهم هستیم که نه تنها خدمات 
های  دولت  مردمی  و  والیتمدار  متخصص،  نیروهای  و  مدیران  گسترده 
مذکور را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه با مخالف خوانی به نوعی زمینه 
را جهت جوالن عوامل فتنه و دشمنان خارجی برای تخطئه نظام و آسیب به 
منافع مردم فراهم کرده است. نامه پراکنی های غیرمتعارف، طرح خواسته 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری زودهنگام  مانند  قانونی  غیر  های 
مجلس شورای اسالمی، تضعیف نهادها و ارکان نظام اسالمی به بهانه نقد و اصالح گری، 
عدم ترجیح مصالح ملی بر مسائل شخصی و گروهی مانند تکرار موضوع مهندسی انتخابات 
در حالی که کلیدواژه ناروای عوامل فتنه در سال 88 بود، التهاب آفرینی در جامعه، خود حق 
پنداری و استفاده از شیوه های خارج از روال قانونی که موجب خسارت به کشور و مردم 
است، فاصله گرفتن از شعارهای انقالبی که مبنای میثاق و رأی مردم بود، انقالبی نمایی به 
جای انقالبیگری و استفاده ابزاری از عدالت، تکرار ادعاهای بی اساس فتنه گران و رسانه 
های معاند و ضد مردمی، پیش بینی بی پایه در مورد اتفاقات و تحوالت آتی، حال آنکه 
در گذشته نیز در مواردی از رخدادهایی سخن گفته شد که هرگز تحقق نیافت. اینک خیر 
و مصلحت ایشان را در بازگشت به آرمان های امام و انقالب می دانیم که اهم آن تقوای 
الهی، والیت پذیری و خدمت خالصانه به مردم است و خواستگاه اقبال مردم به وی در سال 

84 بوده است.
در پایان با الهام از سخن امام که فرمود: »در کشور اسالمی بن بست وجود ندارد« به ملت 
ایران نوید می دهیم که با بصیرت، هم دلی و انسجام ملی تحت زعامت رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب حضرت امام خامنه ای مّدظله العالی چالش ها را پشت سر نهاده و در مسیر پیشرفت 

و عدالت آینده روشنی را برای کشور ترسیم خواهیم کرد.
و آخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمین

و العاقبة للمتقین
1397/01/23

جمعی ازوزراء و معاونان رئیس جمهور 
در دولت نهم و دهم

1- مرتضی بختیاری)دادگستری(2- مهردادبذرپاش)سازمانجوانان(3- محمود بهمنی)بانک 
)ارتباطات(6-  پور  رضاتقی   - ریزی(5  برنامه  و  امیرمنصوربرقعی)مدیریت  مرکزی(4- 
ارشاد  و  سیدمحمدحسینی)فرهنگ  پ��رورش(7-  و  بابایی)آموزش  حاجی  حمیدرضا 
خلیلیان)جهاد  صادق  دارایی(9-  و  اقتصادی  حسینی)امور  الدین  شمس  اسالمی(8-سید 
کشاورزی(10-کامران دانشجو)علوم تحقیقات و فناوری(11- پرویز داودی)معاون اول(12-

مجید دوستعلی)دبیر دولت(13 - محمدمهدی زاهدی)علوم تحقیقات و فناوری(14-مسعود 
هرندی)فرهنگ  صفار  سلیمانی)ارتباطات(16-محمدحسین  زریبافان)بنیادشهید(15-محمد 
خانواده(18-محمدحسن  و  زنان  نوری)امور  زاده  طبیب  اسالمی(17-زهره  ارش��اد  و 
عباسی)ورزش- معادن(20-محمد  و  منفرد)بهداشت(19-علیرضاطهماسبی)صنایع  طریقت 

و  مدیریت  عزیزی)توسعه  اتمی(22-ابراهیم  انرژی  عباسی)سازمان  تعاون(21-فریدون 
سرمایه انسانی(23-علیرضا علی احمدی)آموزش و پرورش(24-محمد علی آبادی)تربیت 
فرشیدی)آموزش  وتجارت(26-محمود  غضنفری)صنعت،معدن  بدنی(25-مهدی 
وپرورش(27-لطف اهلل فروزنده)منابع انسانی-پارلمانی(28-رستم قاسمی)نفت(29- منوچهر 
مصری)رفاه(32- محصولی)کشور-رفاه(31-عبدالرضا  متکی)امورخارجه(30-صادق 

)دفاع-کشور(34-محمدجواد  نجار  محمد  )اطالعات(33-مصطفی  مصلحی  حیدر 
الدینی)پارلمانی(36-مسعود  میرتاج  زیست(35-سیدمحمدرضا  زاده)محیط  محمدی 
نامجو)نیرو(39- اردکانی)تعاون(38-مجید  میرکاظمی)بازرگانی-نفت(37-محمدناظمی 

وحید  مرضیه  وح��ی��دی)دف��اع(41-  زیست(40-احمد  جوادی)محیط  واع��ظ  فاطمه 
دستجردی)بهداشت(42-سیدمهدی هاشمی)کشور(

بیانیه اعضای کابینه دولت نهم و دهم
 در واکنش به رفتارهای احمدی نژاد
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کنایه جهانگیری
 به نجفی 

دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در 
جلسه شورای عالی استان ها گفت: اگر دکتر نجفی 
نمی خواست استعفا دهد هیچکس نمی توانست او را 
وادار به استعفا کند. برخی می گویند دکتر نجفی به 
علت فشارها استعفا داد اما همه مدیران تحت فشار 
 هستند. نجفی به واقع خودش از سمت شهرداری 
بیماری و  کسالت  آن  علت  و  کرد  کناره گیری 

درخواست  تهران  شهر  شورای  بود.از  جدیدش 
می کنم سریعتر برای تهران، شهردار انتخاب کنند. 

شهردار قوی که دولت بتواند از او حمایت کرده 
و با او همکاری کند

 

نیکنام مشکل 
حل شود

استان ها  عالی  شورای  رئیس 
رئیس  اول  معاون  به  خطاب 
عضویت  مشکل  کرد  تقاضا  جمهور 
سپنتا نیکنام - عضو زرتشتی شورای 
اسالمی شهر یزد-حل و فصل شود. 
در  الویری  مرتضی  مهندس 
شورای  عمومی  اجالس  چهارمین 

عالی استان ها که با حضور 
معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
استاندار  جمهوری،  رئیس  اول 
عنوان  به  تهران  فرمانداران  و 
قدیم  محل  در  ویژه  مهمانان 
برگزار  اسالمی  شورای  مجلس 

 - نیکنام  سپنتا  به  اشاره  با  شد، 
شهر  اسالمی  شورای  زرتشتی  عضو 
اقلیت های  بحث  در  گفت:   - یزد 
خالف  بر  ما  اعتقاد  به  زرتشتی 
برای  مشکالتی  موجود  مقررات 
است.  آمده  پیش  شورا  عضو  این 
فردی  به  مردم  آزاد  انتخاباتی  در 
بوده  نماینده  نیز  قبل  در دوره  که 
رای قاطعی دادند اما متاسفانه او با 

مشکالتی مواجه شده است. 
شش  مهلت  که  این  به  توجه  با 
اتمام  حال  در  او  عضویت  ماهه 
نشود  رفع  مشکل  این  اگر  و  است 

می شود  عضویت  سلب  ایشان  از 
تقاضا  جمهور  رئیس  اول  معاون  از 
این مورد کمک کنند  می کنیم در 
شود.  فصل  و  حل  مشکل  این  تا 
در  استان ها  عالی  شورای  رئیس 
سراسر  شوراهای  اظهارکرد:  ادامه 
یک  با  عضو  هزار   117 با  کشور 
شورای  اعضای  دموکراتیک  روش 
می کنند،  انتخاب  را  استان ها  عالی 
اساسی  قانون  در  که  شورایی 
و  وظایف  مختلف  بندهای  در 
مسئولیت های آن مورد تاکید قرار 

است. گرفته 

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس 
تفحص  و  تحقیق  کمیته  رئیس  و  اسالمی  شورای 
»میزان  خصوص  در  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  از 
تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان« 
اظهار داشت: در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از 

صندوق ذخیره فرهنگیان، در چند ردیف تخلفات 
اعالم شد. وی ادامه داد: عدد مجموع تخلفات در 
تومان  میلیارد  هزار   15 فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
صندوق  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  رئیس  است. 
تخلف  میزان  این  اینکه  بیان  با  فرهنگیان  ذخیره 
آن  به  تفحص  و  تحقیق  در  ما  که  است  عددی 
رسیده ایم، افزود: ممکن است قوه قضائیه وقتی به 
این پرونده ورود پیدا کرده و افراد را احضار کند، 

به عدد بیشتری برسد.

سیدحسین مرعشی در باره استعفای
اظهارنظرهای  و  تهران  شهردار 
دادستان کل کشورگفت: استراتژي 
رو  از  ما  است.  روشن  اصالح طلبان 
ترک  را  صحنه  نباید  و  نمي رویم 
تندروها  دست  به  را  کشور  و  کنیم 
منتظري  االسالم  حجت  بسپاریم. 
کشور  کارکشته  و  برجسته  قضات  از 
ایشان  که  مي کنم  فکر  من  است. 
عجله  اظهارنظر  در  مقداري  یک 
نجفي  دکتر  بیماري  بحث  کردند. 
جدي است و رأي شوراي شهر هم 
راستای  در  آنها  رأي  نبود.  سیاسي 
نجفي  دکتر  اقدامات  از  قدرشناسي 

با  قضائي  مقامات  بود  خوب  بود. 
حوصله و صبر بیشتري منتظر تصمیم 

نهایي شورا مي شدند. 
و  تحوالت  و  تغییر  این  همه 
که  مي دهد  نشان  فرازونشیب ها 
استراتژي اصالح طلبان براي حضور 
در صحنه سیاسي و همراهي با مردم 
درست  کشور،  مشکالت  حل  براي 
این  باید  معتقدم  من  است.  بوده 
استراتژي را حفظ کرد و ادامه داد و 
هیچ راهي جز پیگیري سیاست هاي 
مشکالت  حل  براي  اصالح طلبانه 
کشور و اصالح نظام سیاسي و اداري 

وجود ندارد.

صحنه را ترک نمی کنیم

اعالم رقم تخلف 
صندوق ذخیره   فرهنگیان
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دکتر فاطمه هاشمی رفسنجانی؛ 

خیرین و دولت در کنار هم
های  بیماری  امور  بنیاد  رئیس  و  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  ارشد  دختر 
می  خیرین  کرد:  بیان  سالمت  حوزه  در  خیرین  حضور  به  اشاره  با  خاص 
در  خیرین  اگر  مثال  عنوان  به  چراکه  بگیرند  قرار  دولت  کنار  در  بایست 
تأمین  دولت  توسط  آن  کادر  و  پزشک  اما  بسازند  بیمارستان  ای  منطقه 
نشود، خیرین چگونه می خواهند آنجا را اداره کنند؟ دکتر فاطمه هاشمی 
رفسنجانی افزود: در ابتدا دولت می بایست در شهرها و روستاها زیرساخت 
آید.  وجود  به  آنجا  در  خدمت  امکان  تا  سازد  فراهم  خیرین  برای  را  ها 
وی عنوان کرد: در مناطق روستایی کارهای خوبی در حوزه اشتغال زایی 

بانوان انجام شده است و این اشتغال زایی می بایست با تاکید بر 

های  وپتانسیل  امکانات 
صورت  منطقه  هر 
از  دست  باید  پذیرد. 
و  برداریم  گداپروری 
سوی  به  را  نیازمندان 
دهیم.  سوق  اشتغالزایی 
خود  که  زمانی  تا 
بدانیم  مردم  قیم  را 

جامعه  در  محرومیت  کاهش  برای  بایست  می  و  شد  نخواهد  حل  مشکالت 
امور را به مردم بسپاریم. دکتر فاطمه هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: به 
واسطه وظیفه در بنیاد بیماری های خاص به مناطق مختلف کشور سفر میکنیم 
معیشتی  حوزه  در  اما  کنیم  می  کمک  را  خاص  بیماران  درمانی  حوزه  در 
نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم و متاسفانه روز به روز هم بر مشکالت معیشتی 

مردم افزوده می شود.

در باب انتخاب شهردار تهران

توصیه های مرعشی
 به اصالح طلبان

شهردار  انتخاب  گفت:  کارگزاران  حزب  شاخص  عضو  مرعشی،  سیدحسین 
میزان  در  نمي کنم  فکر  و  دارد  زیادي  بسیار  اهمیت  کشور  پایتخت  براي 
اهمیت نحوه انتخاب شهردار تهران اختالفي وجود داشته باشد اما با توجه به 
شرایط کنوني سه توصیه به کساني دارم براي کساني که مي خواهند ظرف 
چند روز آینده دست به انتخاب شهردار بزنند در ادامه این یادداشت آمده 

است؛
به آن توجه کرد پذیرش شرایط موجود و  باید  نکته اي که  اولین  نظرم  به 
تالش براي فعالیت در همین شرایط است. به روشني مشخص است که ما از 
زمان وقوع اتفاقات سال 88، براي اینکه بتوانیم با نهادهاي باالدست نظام به 
مفاهمه برسیم، با محدودیت هایي مواجه بوده ایم اما به هر حال پذیرفته ایم 
که با وجود این مشکل، در مسیر اعتالي ایران و خدمت به مردم قدم برداریم.

با  که  کنیم  عمل  گونه اي  به  باید  طبیعتا  پذیرفتیم  را  موضوعي  وقتي چنین 
کمترین حاشیه به رفع مشکالت مردم بپردازیم. نباید زانوي غم بغل کنیم و در 
مواجهه با هر مشکل و فشاري کنار بکشیم و بگوییم یک عده اي نمي گذارند ما 
کار کنیم. این رفتارها مساله  هاي ما را حل نمي کند بلکه باید با همه سختي ها 
کاري که به عهده گرفته ایم به عنوان یک وظیفه ملي انجام بدهیم و همه 
اینها را گفتم که تاکید کنم انتخاب شهردار تهران نباید بهانه اي براي زنده 

با  باید طوري عمل کنیم که روابط مان  بلکه  باشد  شدن مناقشه هاي قدیمي 
سایر نهادهاي حکومتي بهبود پیدا کند. این اولین ضرورت کار است. 

قابلیت هاي  کرد  توجه  آن  به  شهردار  انتخاب  در  باید  که  نکته اي  دومین 
مدیریتي فرد منتخب است. دوستان ما باید توجه کنند و کسي را به عنوان 
شهردار تهران انتخاب کنند که جسارت، توان و قابلیت اجراي وظایفي که بر 
عهده اش گذاشته مي شود داشته باشد. نباید صرفا به اسم ها توجه کنیم، یعني 
شهرداري  شان  در  سابقه اش  که  شود  انتخاب  فردي  باید  که  عین حال  در 

تهران است، باید از توانایي هاي مدیریتي خوبي هم برخوردار باشد.
است.  منتخب  شهردار  گیرد، خوشنامي  قرار  نظر  مد  باید  که  مساله  سومین 
با توجه به آنچه که در شهرداري تهران گذشته است، باید فردي به عنوان 
شهردار جدید انتخاب شود که به پاکدستي و شفافیت مالي معروف باشد و 

این خصوصیاتش براي همه مسجل شده باشد.

مردم از اصالح طلبان پیشی گرفته اند
سخنگوی حزب کارگزاران گفت: صادقانه باید اعتراف کرد اکثریت مردم 
از اصالح طلبان پیشی گرفته اند، بنابراین تفکر کلیشه ای اصالح طلبی نیز نیاز به 
اصالح دارد. سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران گفت وگویی با 
روزنامه قانون انجام داده است که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید: 
ابعاد و مختصات ذهنی و فکری جدا از  قشر نوجوان و جوان جامعه امروز 
تصمیم سازان و تصمیم گیران پیدا کرده است و آن چنان عالقه ای به کالس 
درس دیکته و انشا ما نشان نمی دهند و همین گونه انشا و دیکته آنان را متوجه 

نمی شویم و البته عالقه ای نیز نشان نمی دهیم. 
با نوجوانان و جوانان آفت و خطرناک است و  افتراق و طالق ذهنی  این 
باعث می شود دو مسیر جداگانه پیموده شود. صادقانه باید اعتراف کرد که 

اکثریت مردم از اصالح طلبان پیشی گرفته اند، بنابراین تفکر کلیشه ای 

اصالح طلبی نیز نیاز به اصالح دارد با توجه به شرایطی که در نظام سیاسی 
با  متناسب  و  هوشمندانه  طلبان  اصالح  کنش های  است  بوده  حاکم  کشور 
ادبیات سخت قدرت نبود و این واقعیت عدم همخوانی، شرایطی به وجود 

آورد که متحمل هزینه های زیادی شده ایم.
باید پذیرفت که ادبیات قدرت با هیچ جریان و گروهی که مغایر با خواست 
تعادل  به  برای  اما تنوع دیدگاه ها  تعارفی ندارد  باشد  آنان حرکت داشته 
کشاندن جامعه نیازی ضروری است. همان گونه که جامعه نیاز به اصالحات 
دارد جریان اصالح طلبی نیز نیاز به اصالح دارد، بنابراین یکی از موضوعاتی 
به  که  است  این  باشیم  داشته  خود  حامی  همچنان  را  مردم  می تواند  که 
اشتباهات خود اعتراف کنیم. درد مردم را بشناسیم و متوجه باشیم که ذهنیت 
های منفی موجود در جامعه آثار مخرب دارد. البته این ذهنیت های منفی 
را خودمان باعث شده ایم. صالح کار کجا و من خراب کجا- ببین تفاوت ره 

از کجاست تا به کجا.
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پویایی دیپلماسی اقتصادی
و فرآیند خروج از رکود 

البی های پشت پرده و عدم شفافیت بودجه 
سردار شهباز حسن پور بیگلری  با اشاره به عدم ساماندهی بودجه شرکت 
های دولتی، گفت: متاسفانه در بودجه سال 97 نیز به بسیاری از چالش های 
اساسی کشور همانند موسسات مالی و اعتباری، اشتغال و صادرات آن گونه 

که مدنظر رهبری بود پرداخته نشده است. 
بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
این که یکی از مشکالت اساسی که اصال در بودجه سال 97 به آن توجه نشد 
وضعیت بودجه شرکت ها است، افزود: بودجه شرکت ها بالتکلیف است و 
شفاف نیست، در حالی که قانون شفاف سازی در مجلس تصویب شده و همه 

چیز باید شفاف و روشن و در ویترینی در اختیار مردم قرار گیرد. 
داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
بودجه  وضعیت  که  شده  سبب  ها  شرکت  پرده  پشت  های  البی  متاسفانه 
این  از دولت و شرکت ها  ما  انتظار  نباشد، در حالی که  شرکت ها شفاف 
سازی  شفاف  جهت  در  کارها  سازی  شفاف  و  سازی  روان  برای  که  است 

حساب های مالی، عملکرد و بهره وری آنها تالش کنند.

پاداش های آنچنانی برای شرکت های زیانده
با بیان این که بسیاری از شرکت ها بهره وری پایینی دارند و زیانده  وی 
هستند، یادآور شد: زمان پاداش ها که می شود، پاداش های آنچنانی برای 
این شرکت ها ترسیم می شود، در حالی که بسیاری از این شرکت ها زیانده 

و بسیاری از آنها باید منحل شوند.

دخالت شرکت های دولتی در خرید و فروش ارز
حسن پور بیگلری افزود: بسیاری از این شرکت ها در اختیار بانک ها است، 
در حالی که بانک ها نباید بنگاهداری کنند بلکه باید کار قانونی خود که 
جذب سپرده و ارائه تسهیالت است را باید انجام دهند، اما خارج از وظیفه 

خود عمل می کنند. 
وی با بیان این که معضالت و مشکالتی که در نوسانات نرخ ارز وجود دارد 
به دلیل این بوده که نظارتی بر شرکت ها نیست، ادامه داد: گاهی شنیده 
می شود که حتی این شرکت ها در خرید و فروش ارز دخالت می کنند که 

امیدوارم صحت نداشته باشد.

بودجه شرکت های دولتی تعیین تکلیف شوند
تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
کرد: مجلس و دولت باید بودجه شرکت های دولتی را تعیین تکلیف کنند 
باید  از آنها اصل 44 است  قانون اساسی که یکی  براساس اصول مترقی  و 

بسیاری از این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شود.

خروج از رکود اقتصادی تنها در آمار رخ داده 
اقتصادی در  سردار شهباز حسن پور در خصوص وضعیت خروج از رکود 
سال 96 گفت: یکی از مشکالت اصلی در اقتصاد کشور بحث رکود اقتصادی 
را  از رکود  تمامی کارشناسان و مسئوالن خروج  اینکه  است که علی رغم 
یک اولویت می دانند اما تاکنون در این زمینه اقدام موثری صورت نگرفته 
است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: با این که در آمارها اعالم می شود اقتصاد کشور از رکود خارج 
شده اما مردم این موضوع را احساس نکرده اند چرا که به طور مثال در 
موضوع مهم رفع مشکل بیکاری تحول خاصی صورت نگرفته و سطح درآمد 

بخش قابل توجهی از مردم افزایش نیافته است.

عدم پویایی یپلماسی اقتصادی کشور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس دهم شورای اسالمی افزود:دولت 
یازدهم در بحث مهار رشد نرخ تورم، موفقیت های داشته است اما در بحث 
خروج از رکود باید پذیرفت اتفاق خاصی نیافتاده است.حمایت واقعی از 
تولید صادرات محور و رفع مشکالت تولیدکنندگان و تسهیل صادرات در 

خروج از رکود اقتصادی تاثیرگزار است. 
سردار شهباز حسن پور بیگلری تصریح کرد:برای خروج از رکود اقتصادی 
باید اقدامات هماهنگ انجام داد بطور مثال باید تقویت دیپلماسی اقتصادی 
کشور مدنظر باشد و سفارتخانه های جمهوری اسالمی از فعاالن اقتصادی و 

صادرکنندگان حمایت بیشتری داشته باشند.

غفلت از صادرات به 150 کشور جهان
از  در خارج  اقتصادی  رایزنان  باید  که  این  بر  تاکید  با  بیگلری  پور  حسن 
کشور فعالتر شوند، تصریح کرد:در حال حاضر بخش عمده ای از  صادرات 
کشور تنها به حدود 10 کشور جهان انجام می شود و به حدود 150 کشور 
معاونت  تشکیل  به  توجه  با  بنابراین  گیرد  نمی  صورت  صادرات  جهان 
اقتصادی در وزارت خارجه امیدواریم در سال 97 تاثیر انجام این مهم به 
رشد قابل توجه در صادرات منتهی شود.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: حدود نیمی از واحدهای 
تولیدی تعطیل یا با ظرفیت کم کار می کنند بنابراین نمی توان گفت که 

در زمینه خروج از رکود عملکرد موفقی نداشته ایم.
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 21 شنبه  سه  روز  از  جمهور  رئیس  اول  معاون  گفته  به 
فروردین 97، هیچ نرخ دالری با قیمت های غیر از 4200 
غیر  ارز  قیمت  نمی شود و هر  به رسمیت شناخته  تومان 
مثل  شد؛  خواهد  تلقی  قاچاق  بازار  در  دیگری  رسمی 
و  است  قاچاق  مخدر  مواد  می گوییم  وقتی  که  قاچاقی 
با کسی که خرید و  کسی حق خرید و فروش ندارد و 
اگر  هم  دیگری  نرخ  می شود،  برخورد  می کند،  فروش 
امنیتی  نیرو های  و  قضایی  دستگاه  بگیرد،  بازار شکل  در 

برخورد خواهند کرد.
جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  دکتر 
برای  دولت  اقتصادی  ستاد  العاده  فوق  جلسه  پایان  در 
دنبال  به  اخیر  جلسه  که  این  بیان  با  ارز  بازار  مدیریت 
جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسائل ارزی کشور 
تشکیل شده بود، گفت: در این جلسه، تصمیمات نهایی با 
اطالع  رئیس جمهور گرفته شد که جهت  آقای  حضور 
یکی  اینکه  بیان  با  وی  می کنم.  اعالم  ایران  عزیز  ملت 
از مهم ترین دستاوردهایی که در دولت یازدهم به آن 

دسترسی پیدا کردیم، ثبات اقتصادی کشور بود و البته در بخش اقتصادی 
کشور کاهش نرخ تورم و تک واحدی شدن این نرخ جزو دستاوردهای 
مهم بود، اظهار داشت: ثبات اقتصادی در هر کشوری جزو وظایف دولت 
است که شرایطی را به وجود بیاورد تا شاخص های اصلی اقتصادی برای 
فعاالن اقتصادی قابل پیش بینی باشد. همانند نرخ ارز و سود بانکی؛ اتفاقاتی 

که تأثیر تعیین کننده ای در فعالیت های اقتصادی دارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ 
ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعاالن اقتصادی شد و از طرفی، 
ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد 
تهدید قرار گرفت. اسحاق جهانگیری با اشاره به تالش دشمنان و مخالفین 
و بخصوص آمریکایی ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای 
تشویق  از  جلوگیری  هدف  با  کشور  اقتصادی  فضای  دادن  نشان  متالطم 
دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی که در 
عرصه بین المللی انجام گرفت، با دولت های مختلف در حال فعالیت هستیم 
و توافق کردیم که میلیاردها دالر فاینانس به ایران اختصاص داده شود و 
بیش از 30 میلیارد دالر حتی ضمانت نامه اش در سطح دولت به نام بانک های 
این کشور صادر شد و یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به 
سمت کشور است و در چنین شرایطی، این گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی 
غیرطبیعی است و به نظر می آید که عوامل غیراقتصادی، توجیه و پیش بینی 
نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی توانیم اجازه دهیم 
این  بیان  با  اول رئیس جمهور  معاون  متالطم شود.  اقتصادی کشور  فضای 
که در این چهارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسائل ارز و نیازهای 
ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی، 
مجموعه کاالهایی که طی  است.  ایران  میلیارد دالر صادرات   90 از  بیش 
سال های گذشته و سال 96 وارد کشور شده، متوسط سالی حدود 50 میلیارد 
به مسافران،  ارائه خدمات  برای  ارز هم  دالر بوده و در کنار آن مقداری 
دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تأمین شود. 
جهانگیری گفت: در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در 
برخی از سال ها تا 15 تا 20 میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای 

ضروری اقتصاد، واردات کاال و واردات خدمات داشته ایم.
ارزی  مازاد  همواره  که  اقتصادی  کرد:  تأکید  جمهور  رئیس  اول  معاون 
است.  غیرطبیعی  این  و  بیفتد  گونه ای  این  اتفاق  یک  آن  در  نباید  دارد، 
حال بعضی ها می گویند که ممکن است دست های مداخله گر بیرونی فضای 
اقتصاد کشور را آشفته می کند و بعضی ها می گویند فضاسازی های برخی 
از جریانات در کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن زده تا نگذارند 
فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود. جهانگیری اظهار داشت: دولت 
باثبات،  اقتصاد کشور را  به مردم اطمینان دهد که قادر است  مصمم است 

که  گرفتیم  تصمیم  دلیل  همین  به  کند،  اداره  پیش بینی  قابل  و  بااطمینان 
نرخ دالر از سه شنبه، برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای 
در  که  دانشجویانی  مسافران،  خدماتی  نیازهای  آنان،  اداری  و  قانونی 
خارج از کشور تحصیل می کنند، محققین و دانشمندانی که برای کارهای 
تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با 
این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی ها 
و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد. مردم 
نباید هیچ دغدغه ای برای تأمین ارز با این نرخ داشته باشند، مراجعه بکنند و 
حتما در اختیارشان قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی با 
قیمت های دیگری به رسمیت نمی شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی 
دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که 
وقتی می گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد 
هم  دیگری  نرخ  می شود،  برخورد  می کند،  فروش  و  خرید  که  کسی  با  و 
اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند 
کرد و به رسمیت نمی شناسیم. جهانگیری افزود: مجدداً تأکید می کنم برای 
تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعالم شد، ارز از طریق بانک، 
حواله ای، صرافی و روش هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و 

تأمین می شود.
قابل  ارزی  مازاد  یک  حتمًا  این  از  بعد  افزود:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
توجه ای برای کشور خواهیم داشت؛ حتی اگر در مواقعی که نیاز باشد برای 
با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتمًا تأمین خواهیم  بخش های دیگری 
بازار در  کرد. دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ کسی نمی تواند در 
جایی اعالم کند؛ به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن 
است شکل بگیرد، کاالیی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد. وی 
گفت: ارزش هر کاالیی که در بخش های مختلف وارد کشور می شود با این 
نباید نگران باشند که کاالیی  عددی که اعالم شد تعیین می شود و مردم 
افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس جمهور و قوای سه 
گانه دارند که مصمم هستند این سیاست را به صورت جدی اعمال بکنند، 
ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت های 
اقتصادی کشور تأمین خواهد شد. وی افزود: حتی سرمایه گذار خارجی که 
ارز وارد کشور می کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعالمی 
خواهد بود. به شرکت های هواپیمایی که فعالیت می کنند، برای بلیت ها، 
کشور، خدمات  گذاری  سرمایه  نقل،  و  ارز، حمل  به  ریالشان  تبدیل  برای 
کشور، مسافری، دانشجویی و برای همه بخش های مختلف تأکید می کنم 

که ارز مورد نیازشان با این قیمت تأمین خواهد شد.

دولت قادر به کنترل اقتصاد است 
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معاون اول رییس جمهور بیان کرد: محصول ایرانی زمانی موفق خواهد بود و معتبر 
باشد باید راهکارهای مناسب آن را نیز اجرا کنیم و نمی توانیم این راه را صرفا با 
جلسات پیش ببریم، این جهت گیری حمایت از کاالی ایرانی یک هدف گیری 
بسیار عالمانه و دلسوزانه ای است. دکتر »اسحاق جهانگیری« چهارم فروردین ماه در 
آئین رونمایی از اولین خودروی تولیدی هیوندای اکسنت شرکت کرمان موتور 
باشد، گفت:  نشاط  و  موفقیت  از  پر  سالی  اینکه سال جاری  از  امیدواری  ابراز  با 
امیدواریم در سال جاری چالش ها و محرومیت هایی که پیش روی ملت و کشور 
است، بتوانیم برطرف کنیم. وی ادامه داد: امیدوارم در سال جاری بتوانیم مشکالت 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور را رفع و پیشرفت و توسعه کشور را در مسیر 
صحیحی قرار دهیم و هر روز شاهد موفقیت های جدیدی در کشور باشیم. معاون 
اول رییس جمهور با بیان این که امیدوارم بتوانیم گرد و غبار محرومیت را از شرق 
استان کرمان برطرف کنیم، خاطرنشان کرد: زلزله بم یکی از تلخ ترین حوادث بود 
و چندین هزار نفر از هموطنان ما در این حادثه جان خود را از دست دادند. به همت 
مسئوالن و جوانان این منطقه، بم دوباره ایستاده و راه توسعه خود را ادامه می دهد البته 
نواقصی هم وجود دارد که برای رفع آن ها پیگیری می کنیم. وی با اشاره به اینکه هر 
منطقه یک استعدادی دارد و خرمای مضافتی بم یک ظرفیت مهم برای این منطقه 
است، تصریح کرد: این محصول کشاورزی، صادرات آن ارزش افزوده خوبی برای 
کشور دارد. کشاورزان خرما مشکالتی دارند؛ این محصول کشاورزی، محصولی 

است که دیر به ثمر می رسد و هنوز بازار صادراتی 
خود را به خوبی پیدا نکرده و از وزیر کشاورزی و 
و  ورود  زمینه  این  در  که  می خواهم  صنعت  وزیر 

پیگیری جدی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نام گذاری سال 
توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان »حمایت از 
که  است  این  واقعیت  کرد:  بیان  ایرانی«  کاالی 
هیچ کشوری نمی تواند به توسعه دست پیدا کند 
گذاران  سرمایه  و  داخلی  تولیدات  به  آنکه  مگر 
افزود:  وی  باشد.  شده  قایل  ویژه ای  اهمیت  خود 
باید به محصولی که حاصل دست رنج کارگران، 
مهندسان، جوانان و سرمایه گذار این مملکت است 
می  مگر  کرد،  حفاظت  آن  از  و  گذاشت  احترام 
شود سرمایه گذار یا مدیری یا کارشناس یا کارگر 
نباشند،  که این محصول را تولید کرده اند محترم 

بیان کرد:  دکتر جهانگیری  بپردازیم.  موضوع  این  به  به صورت جدی  بایستی  ما 
محصول ایرانی زمانی موفق و معتبر خواهد بود که راهکارهای مناسب آن را نیز 
اجرا کنیم. نمی توانیم این راه را صرفا با طرح پیشنهادات و جلسات پیش ببریم، این 
جهت گیری حمایت از کاالی ایرانی یک هدف گیری بسیار عالمانه و دلسوزانه ای 
است. وی با بیان این مطلب که باید به سمتی حرکت کنیم که فرهنگ ما از محصول 
ایرانی حمایت کند، تصریح کرد: استفاده از کاالی خارجی برای برخی از مردم 
پرستیژ شده است، باید رسانه ها و صاحبان تریبون به جای آنکه از تریبون های خود 
برای محکوم کردن عده ای استفاده کنند، بیایند از تریبون های خود برای اصالح 
فرهنگ مردم استفاده کنند و فرهنگسازی الزم را برای استفاده از کاالی ایرانی در 
بین مردم ترویج دهند. معاون اول رییس جمهور حمایت از کاالی ایرانی را موضوع 
اول فرهنگ سازی در این زمینه دانست و بیان کرد: تولید کننده باید متعهد شود که 
قیمت و کیفیت کاالی تولیدیش مناسب محصولش باشد ضمن آنکه نباید به یک 
کاال بازار انحصاری داده شده شود تا تولید کننده محصولی با هر کیفیت بد و قیمت 
باالی تولید کند ضمن آنکه نباید اجازه رقابت به سایر رقبای خارجی او را درون 
مملکت دهیم و این موضوع یک جفا به حق ملت ایران و مردم است. وی تاکید 
کرد: ما در عین حالی که از مردم می خواهیم از کاالی ایرانی در راستای حمایت از 
کاالی ایرانی، استفاده کنند، اما در عین حال از تولید کننده می خواهیم که کیفیت 
و قیمت کاالی تولیدش مناسب باشد، بنابراین باید حتما بازار رقابتی ایجاد کنیم و 
باید برای همه محصوالت رقیب ایجاد کنیم و مردم نیز باید به دنبال کاالی با کیفیت 

باالی ایرانی بروند.
داخلی  کاالی  از  حمایت  را  مقاومتی  اقتصاد  های  پایه  از  یکی  جهانگیری  دکتر 

دانست و عنوان کرد: مبارزه با قاچاق کاالی یکی از انتظارات به حق تولیدکنندگان 
می باشد. متاسفانه ایران جزء محدود کشورهایی است که در آن قاچاق کاال وجود 
دارد. وی اظهار کرد: در بررسی هایی که در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و  ارز داشته 
ایم به این نتیجه رسیدیم که حدود 6 کاالی پایه اصلی قاچاق هستند که موبایل، 
نساجی، قطعات خودرو و ... از جمله آنها می باشد بنابراین تصمیم گرفته شد که 
روی این کاالها تمرکز بیشتری شود و برای آنها راهکار پیدا کنیم که برای موبایل 
هم اکنون طرح رجیستری کردن اجرا شد.معاون اول رییس جمهور با بیان این مطلب 
که همان روشی که برای مبارزه با قاچاق موبایل صورت گرفته برای سایر محصول 
انجام دهیم، تصریح کرد: باید تولید کننده داخلی خیالش از بابت قاچاق کاال ایمن 
شود و مطمئن شود که از طریق قاچاق کاال از پای در نمی آید، همچنین واردات 
کشور باید مدیریت شود و ما نمی توانیم درب های بازار کشور را به روی واردات 
کامال باز کنیم. وی از لزوم حضور کاالی ایرانی در بازارهای بین المللی سخن به 
میان آورد و عنوان کرد: مردم باید بدانند آن کاالی ایرانی که توانسته صادراتی 
شود و در بازارهای بین المللی حضور یابد، حتما کیفیت باالی دارد لذا بیشتر چنین 

کاالهایی خریداری کنند.
متمرکز  مقاومتی  اقتصاد  و ستاد  باید در سطح دولت  بیان کرد:  دکتر جهانگیری 
روی سیاست حمایت از کاالی ایرانی شویم و در این راستا باید به سرمایه گذار 
و تولید کننده اطمینان داد. وی با بیان اینکه این چه بخلی است که انسان می ورزد 
و می گویند که یک عده می توانند کار کنند ما 
نمی توانیم، ما اگر توانایی کار نداریم چرا چوب 
الی چرخ افرادی که می توانند کار کنند و مشکل 
بیکاری جوانان را حل کنند، می گذاریم، ادامه داد: 
به چه حقی به خود اجازه می دهیم که با تولیدکننده 
با او مشکل داریم چوب الی  به هر دلیلی  ای که 
چرخ کارش بگذاریم، آنها تعداد زیادی را مشغول 

به کار کرده اند.
لزوم وجود خدمات  بر  رییس جمهور  اول  معاون 
افزود:  تاکید کرد و  برای کاالهای  از فروش  پس 
در سال 1392 بخشنامه ای ابالغ کردم که هر کاالی 
باید آن شرکت  بادوامی که وارد کشور می شود 
خارجی در ایران نمایندگی داشته باشد و مسئولیت 
برعهده  را  خود  کاالی  فروش  از  پس  خدمات 
بگیرد. وی با بیان این مطلب که می دانم فضای بین 
المللی برای تولیدکنندگان ایرانی فضای مناسبی ممکن است نباشد، تصریح کرد: اما 
باید بدانیم که ایران یک کشور با عظمت و بزرگی است به طور مثال فقط با همین 

ارگ تاریخی بم، می توان عظمت ایران را به رخ جهانیان کشید.
دکتر جهانگیری در ادامه با بیان این مطلب که اگر ملت ایران با این تحریم ها و 
تهدیدات می خواست بترسد امروز این جایگاه را نداشت، اظهار کرد: پشتوانه ما 
تمدنمان است و ما با تمدنمان با دنیا صحبت می کنیم، افرادی همچون ترامپ نمی 
توانند تهدیدی برای ما باشد و مانع کارهای ما شود، ممکن است ما را اذیت کنند 
و نگذارند کارهای توسعه ای ما آنگونه که می خواهیم پیش نرود اما ایران در قرن 
های متمادی خطرات خیلی بزرگ تر در پیش رو داشته و به خوبی از آنها عبور 
با ملت  باید  دنیا سهم دارد و  ایران در تمدن  این که  به  اشاره  با  کرده است. وی 
ایران با احترام صحبت شود، بیان کرد: اگر با ادب و با استدالل با ما صحبت شود، 
ایرانیان همواره نشان داده اند که اهل گفتگو و مذاکره هستند، حاال اردیبهشت نیز 
خواهد رسید و آمریکایی ها نشان خواهند داد که آیا می توان به آنها اعتماد کرد؟ 
و آیا این توافق می شود امضاء کرد یا نه؟ اگر آمریکایی ها به برجام پشت پا بزنند 
حداقل پیام آن این است که مردم جهان و کشورها باید بپذیرند که با آمریکایی ها 

نمی توان تفاهم کرد. 
دکتر جهانگیری با تاکید برآن که فضای بین المللی برای ما مهم است و می خواهیم 
با دنیا از موضع منطق و استدالل کار کنیم، عنوان کرد: ما عالقمندیم با دنیا تعامل و 
رابطه خوبی داشته باشیم و همچنین به بازارهای دنیا ورود پیدا کنیم و از دنیا پول و 
تکنولوژی وارد کشور کنیم و تبادل فرهنگی با دنیا داشته باشیم و ضمن آن که نشان 

داده ایم اهل منطق هستیم و خواهان کار با دنیا هستی.

حمایت از کاالی ایرانی؛
 یک هدف گیری عالمانه
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ایجاد نواحی صنعتی بم
 

در  صنعتی  نواحی  ایجاد  گفت:  بم  فرماندار 
و  معدن  صنعت،  سازمان  توسط  بم  شهرستان 

تجارت در حال بررسی است.
شورای  مشترک  جلسه  در  شهسوارپور  هادی 
اداری و روسای شوراهای اسالمی شهر و روستای 
بخش های  در  شهرستان  توسعه  داشت:  اظهار  بم 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باید 
انجام شود.

 وی افزود: در مرحله اول باید اطالعات الزم را 
و  شهر  حوزه  در  کار  این  که  کنیم  جمع آوری 
روستا در حال انجام است و فرم هایی در اختیار 

ادارات و دهیاری های قرار خواهد گرفت.
چالش ها،  می خواهیم  ما  داد:  ادامه  شهسوارپور   
مشکالت و ظرفیت ها را شناسایی کنیم و با استفاده 
جانبه  همه  توسعه  راستای  در  باید  موارد  این  از 

گام برداریم.
 وی با بیان این که سعی داریم برنامه دو ساله ای 
ابراز داشت:  کنیم،  اقدام  و طبق آن  را طراحی 
سال  در  مدنظر  کارهای  باید  دهیاران  و  شوراها 
بروند  جلو  برنامه  طبق  و  کنند  مشخص  را   97
روستا  در  تاثیرگذار  و  باسواد  افراد  اطالعات  و 

جمع آوری شوند.
در  دولت  سیاست های  اجرای  بر  بم  فرماندار   
در  تالش  کرد:  عنوان  و  تاکید  روستا  و  شهرها 
راستای نشاط و شادابی مردم در شهر و روستا از 

وظایف مهم شهرداران و دهیاران است.
نقطه  پنج  در  صنعتی  نواحی  ایجاد  گفت:  وی   

شهرستان از اقداماتی است که در دستور کار قرار 
دارد و این موضوع توسط اداره صنعت معدن در 

حال پیگیری است.
خبر  دهبکری  منطقه  شدن  بخش  از  شهسوارپور   
برای  مجلس  نماینده  همکاری  خواستار  و  داد 
ارتقای دهبکری و انجام فعالیت های اقتصادی و 

صنعتی در این منطقه شد.
مناطق  در  گردشگر  جذب  داشت:  بیان  وی   
برنامه های  دیگر  از  کوهستانی  و  روستایی 

فرمانداری است.
 شهسوارپور تاکید کرد: امسال اوضاع آبی مناسبی 
نداریم و می طلبد در خصوص مدیریت منابع آب 

اقدام کنیم.

گفت:  ایران  عشایر  امور  سازمان  مقام  قائم   
سال  در  کم بهره  تسهیالت  اعطای  بحث  در 
با توجه به  گذشته اقدامات خوبی داشتیم و 
در  یکساله  تنفس  پیگیر  اخیر  خشکسالی های 

بازپرداخت وام ها هستیم.
از  بازدید  حاشیه  در  عالیی مقدم  شاهپور   
بم  شهرستان  دارزین  دشت  عشایری  منطقه 
اظهار داشت: 3 میلیارد و 200 میلیون تومان 
کرمان  استان  به  افزوده  ارزش  اعتبارات  از 
سهم  تا  کردیم  پیگیری  که  یافت  اختصاص 

عشایر مشخص و در این بخش هزینه شود.
بیان  با  ایران  عشایر  امور  سازمان  مقام  قائم 
بحث  در  مسکن  بنیاد  متاسفانه  که  این 
بیان  ندارد،  ما  با  مناسبی  همکاری  عشایری 
وضعیت  شدن  بهتر  راستای  در  داشت: 
و  دارند  مهمی  نقش  فرمانداری ها  عشایر 
و  بم  فرمانداری  همکاری  با  امیدواریم  ما 
بتوانیم  افزوده  ارزش  اعتبارات  طریق  از 

مشکالت عشایر را برطرف کنیم.
تومان  میلیارد   60 ساالنه  کرد:  عنوان  وی 
عشایری  سازمان  به  افزوده  ارزش  اعتبارات 
تسهیالت  اعطای  بحث  در  و  می گیرد  تعلق 

کم بهره در سال گذشته اقدامات خوبی داشتیم و 
با توجه به خشکسالی های اخیر پیگیر تنفس یکساله 

در بازپرداخت وام ها هستیم.
اثرات  کاهش  برای  کرد:  بیان  عالیی مقدم 
به زودی  بم  دارزین  دشت  منطقه  در  خشکسالی 
پنل  نصب  آشامیدنی،  آب  چاه  برداری  بهره 
نصب  احداث حمام،  روشنایی،  برای  خورشیدی 
علوفه  یاارنه  اختصاص  و  خورشیدی  آبگرمکن 

انجام خواهد شد.
 وی با بیان این که برای استان کرمان 12 دستگاه 

است،  شده  خریداری  سیار  آبرسانی  برای  تانکر 
افزود: می طلبد فرمانداری ها آن را از طرق کمیته 
برنامه  ریزی جذب کنند و در بحث تامین علوفه 
از محل بند ب تبصره 18 یارانه علوفه در اختیار 

عشایر قرار خواهد گرفت.

به  اشاره  با  ایران  عشایر  امور  سازمان  مقام  قائم 
دستور  به  گفت:  کرمان  استان  در  بارش  کاهش 
عشایری  سازمان  ریاست  و  کشاورزی  جهاد  وزیر 
کرمان  استان  به  عشایری  مشکالت  بررسی  برای 

سفر کردم.

پیگیری تنفس بازپرداخت
 وام های عشایری
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استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  حضور  با 
 – دارزین  محور  دوم  باند  پروژه  کرمان، 
این  بم کلنگ زنی شد.  دهبکری در شهرستان 
 500 با  اول  فار  در  کیلومتر   9 به طول  پروژه 
مهندس  می شود.  اجرا  اعتبار  تومان  میلیون 
راه  مدیرکل  بلوردی،  محمدمهدی 

این  حاشیه  در  کرمان،  استان  شهرسازی  و 
 28 مسیر  مجموع  که  این  بیان  با  کلنگ زنی 
نیز  جاده  آسفالت  برای  قیر  و  است  کیلومتر 
دوراهی  داشت:  اظهار  است،  شده  تحویل 
در  آینده  سال  برای  دهبکری  تونل  تا  ابارق 
دستور کار است و تقاطع غیرهمسطح دهبکری 
بیان  با  وی  می شود.  انجام  قالب  همین  در 
 – ریگان  ریگان،   – نرماشیر  دوم  باند  که  این 
جاسک و محمدآباد ریگان – فهرج در دستور 
سال  در  کاری  تمرکز  عنوان کرد:  است،  کار 
تا  بود  خواهد  استان  شرق  راه های  روی   97

شاخص راه افزایش یابد و به سطح قابل قبولی 
کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  برسد.مدیرکل 
همکاری  با  بم  والیت  روگذر  پل  داد:  ادامه 
پل  مطالعه  و  است  انجام  حال  در  شهرداری 

زیرگذر مهدویت به زودی انجام می شود. 
وضعیت  ساماندهی  برای  پیگیری  از  بلوردی 
توسط  زلزله  از  بعد  شده  واگذار  زمین  های 
با  جلسه ای  در  بروات  و  بم  شهرداری های 
حضور وزیر و معاونان وزیر خبر داد و گفت: 

را  بزرگ  مشکل  این  بتوانیم  امیدواریم 
برطرف کنیم.

بم؛
محور تصادفات و تلفات جاده ای

 
 

شورای  مشترک  جلسه  در  مقبلی  خداد  مهندس 
اسالمی  شوراهای  روسای  و  بم  شهرستان  اداری 
شهر و روستا و دهیاران اظهار داشت: ساالنه 170 
میلیارد تومان برای نگهداری راه های استان به ما 

اختصاص می یابد که در بخش های مختلف هزینه 
می شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
از  یکی  حادثه خیز  نقاط  رفع  کرد:  بیان  کرمان 
وظایف ما است که در سال قبل از مجموع 115 
نقطه پرحادثه 20 نقطه حادثه خیز اصالح شد و در 
راستای ایجاد سطح مناسب در آسفالت معابر 600 

کیلومتر روکش آسفالت در سال قبل انجام شد.
مهندس مقبلی یادآور شد: ایمن سازی معابر شامل 
نصب و اصالح عالئم افقی و عمودی، خط کشی 
محورها و پاکسازی معابر از دیگر اقداماتی است 
که توسط همکاران راهداری انجام می شود. وی 
محورهای  در  شیروانی  شیب  اصالح  به  اشاره  با 
اصلی استان افزود: ما بعضی اوقات ساالنه تا 240 
میلیارد تومان هم هزینه کردیم اما شاهد افزایش 

تصادفات هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
در  تسهیل  و   آرامش  راستای  در  افزود:  کرمان 
هالل  اورژانس،  توسط  اقداماتی  مردم  تردد 
احمر و پلیس انجام شده  اما در سال 96 نزدیک 
در  ما  داشتیم.  جاده ای  تلفات  نفر  یک هزار  به 

بررسی هایی  کشور  و  استان  ایمنی  کمیسیون 
که  بگوییم  باید  و  آمد  به دست  نتایج  که  داشتیم 
 - بم  مسیر  در  استان  تلفات  و  تصادفات  بیشترین 

کرمان بوده است.
مهندس مقبلی تصریح کرد: در محور بم - کرمان 
به دلیل قرار گرفتن در دشت، تصادفات زیادی به 
دنبال داشته که خواب آلودگی، خستگی، استفاده 
مهم  عوامل  از  غیرمجاز  و سرعت  تلفن همراه  از 
تصادفات بوده است. وی بیان داشت: از دهیاران، 
شوراها و مسووالن شهرستان بم می خواهم که در 
کاهش  برای  مردم  بین  فرهنگ سازی  راستای 

تصادفات تالش کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان با اشاره به آموزش 7 هزار دانش آموز در 
کاهش  راستای  در  ما  کرد:  خاطرنشان  قبل  سال 
تصادفات از اساتید دانشگاهی و دو پیمانکار بهره 
بردیم و آموزش افراد توسط کارشناسان امر انجام 
می شود. مقبلی اظهار داشت: با همکاری نماینده 
پیچ های  اصالح  برای  الزم  اعتبار  مجلس  در  بم 
دهبکری و تکمیل تقاطع غیرهمسطح ورودی این 

منطقه گردشگری اختصاص یافته است.

کلنگ زنی باند دوم محور 
دارزین – دهبکری
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بازار روسیه 
و فرصت های صادراتی کرمان 

استان  بازار روسیه و فرصت های صادراتی  اتاق کرمان در همایش  رئیس 
روابط  برقراری  و  روسیه  در  ایران  محصوالت  بازار  توسعه  گفت:  کرمان 
است.  همایش  این  برگزاری  اهداف  جمله  از  مستمر  و  محکم  تجاری 
مهندس سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به برگزاری نشست های رودر رو 
از حضور هیات روسی  پیش  افزود:  و روسیه،  اقتصادی کرمان  فعاالن  بین 
در کرمان، هیاتی از فعاالن اقتصادی استان را برای بررسی و شناسایی بازار 
ویژگی  دارای  را  روسیه  و  ایران  وی  کردیم.  اعزام  کشور  این  به  روسیه 
روسیه  داد:  ادامه  و  دانست  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  مشترک  های 
بسیاری  برای  خوبی  بازار  تواند  می  و  است  پرجمعیتی  و  ثروتمند  کشور 
بسیار  رقابت  که  این  بیان  با  زاده،  طبیب  باشد.  کرمان  استان  تولیدات  از 
سختی در بازار روسیه وجود دارد، گفت: الزمه ورود به این بازار داشتن 

قدرت اقتصادی است که امیدواریم با تشکیل معاونت اقتصادی وزارت امور 
خارجه، بسیاری از موانع پیش روی صادرکنندگان برطرف و روابط تجاری 
حضور  حاضر  حال  در  افزود:  کرمان  اتاق  رئیس  شود.  تقویت  کشورها  با 
باید  که  ندارد  وجود  روسیه  بازار  در  صادرکنندگان  هماهنگ  و  یکپارچه 
با تشکیل شرکت های مدیریت صادرات، کنسرسیوم های صادراتی و ثبت 
برند، این ضعف را برطرف و حضور موثرتر و سودمندتری را در بازار این 
بر کشاورزی، فرصت های  باشیم. وی خاطرنشان کرد: عالوه  کشور داشته 
خوبی برای فعالیت های اقتصادی دو جانبه کرمان و روسیه در حوزه های 

معدن، صنعت، انرژی و حمل و نقل وجود دارد.
محصوالت  که  این  بیان  با  شمالی  قفقاز  اتاق  رئیس  همایش  این  ادامه  در 
آمادگی  گفت:  است،  روسیه  بازارهای  نیاز   مورد  کرمان  استان  تولیدی 
فراهم کردن زمینه صادرات این محصوالت به روسیه و کمک به همکاری 
افزود:  توگانوو،  کازبک  داریم.  را  کشور  دو  اقتصادی  فعاالن  و  بازرگانان 
کرمان ظرفیت های فراوانی دارد و  فرصت های خوبی در بخش معدن، 
صنعت، کشاورزی، ساختمان و حمل و نقل برای فعالیت بازرگانان روسیه 
انعقاد  در استان کرمان فراهم است. وی یکی از اهداف این همایش را 
و  عنوان  روسیه  و  ایران  اقتصادی  فعاالن  بین  تجاری  قراردادهای 
خاطرنشان کرد: بخش حمل و نقل برای صادرات محصوالت تولیدی 
به ویژه در استان کرمان بسیار اهمیت دارد که فعاالن اقتصادی 
با یکدیگر همکاری  نیز  این زمینه  توانند در  دو کشور می 

داشته باشند.
روسیه  در  ایران  بازرگانی  رایزن  همایش  این  ادامه  در 

روسیه  و  ایران  اقتصادی  روابط  در حال حاضر  این که  بیان  با 
بر  کشور  دو  مسئوالن  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  وضعیت  بهترین  در 

بخش  و  کرده اند  مهیا  را  مسیر  ها  دولت  دارند،  تاکید  روابط  گسترش 
را  روسیه  بازار  پرند،  فرهاد  کند.  استفاده  فرصت  این  از  باید  خصوصی 

های  حوزه  در  ایران  تولیدی  محصوالت  عرضه  برای  مناسب  فرصتی 
دارویی، پتروشیمی، میوه و محصوالت کشاورزی عنوان کرد و گفت: عمده 
و  پسته، خشکبار  مانند  سنتی  کاالهای  روسیه  به  ایران  محصوالت صادارتی 
با  صنعتی  کاالهای  صادارت  سمت  به  باید  که  حالی  در  است  موادغذایی 
در  روسیه  وارداتی  کاالهای  ارزش  افزود:  وی  برویم.  باال  افزوده  ارزش 
سال 2017 بیش از 290 میلیارد دالر بوده که سهم ایران تنها 400 میلیون 

باید آن را افزایش داد. پرند، از آمادگی سفارت ایران در  دالر است که 
روسیه و رایزنی بازرگانی، برای همکاری با تجار و فعاالن اقتصادی استان 

کرمان خبر داد.
پس از برگزاری این همایش نشست های b2b تعدادی از فعاالن اقتصادی 
میوه  پسته،  های  حوزه  در  روسی  تجاری  هیات  اعضای  با  کرمان  استان 
مدرن،مواد  ساز  و  ساخت  مواد  نوشیدنی،  ماهی،  میوه،  سبزیجات،  خشک، 
غذایی و شیرینی و موضوعات بانکی برگزار شد. همچنین در ادامه سفر دو 
روزه هیات روسی به استان کرمان، نشست هیات نمایندگان اتاق کرمان با 
راه  از  نشست  این  در  اتاق کرمان  رئیس  برگزار شد که  هیات روسی  این 
اندازی میز ارتباط با روسیه در محل اتاق کرمان خبر داد و از طرف های 
نیز  قفقاز شمالی و کاباردینوباالکاریا  اتاق های  روسی درخواست کرد در 

میزی برای ارتباط فعاالن اقتصادی با ایران و کرمان ایجاد کنند. 
پرواز  زودتر  چه  هر  امیدواریم  گفت:  زاده  طبیب  سیدمهدی  مهندس 

جیرفت- قفقاز راه اندازی شود تا بتوانیم محصوالت بیشتری را به روسیه 
صادر کنیم. در پایان این نشست تفاهم نامه های همکاری بین رئیس 

اتاق کرمان و روسای اتاق های قفقاز شمالی و کاباردینوباالکاریا 
کشور روسیه به امضا رسید.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
گفت:کرمان یکی از استان هایی است که محور 
توسعه صادرات در کشور است و خبر خوب این 
است که تا سقف هزار میلیارد تومان منابع برای 

صادرات اختصاص داده ایم.
استانی  شورای  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در سال 
جدید منابع حمایت از صادرات در کشور پایدار 
و قطعی است و استان کرمان باید مطالبه گر اصلی 

برای توسعه صادرات باشد.

 3.5 در کشور  استان کرمان  سهم  داد:  ادامه  وی 
اما  است  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 
متناسب با جمعیت، سرانه سهم این استان از تولید 
است  تر  پائین  سرانه کشوری  از  داخلی  ناخالص 
است.  بوده  بیشتر  کشوری  متوسط  از  ما  رشد  اما 
کرد:  اظهار  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
صادرات  حوزه  در  ویژه  استانی  کرمان  استان 
پیش  از  بیش  الزم  های  زیرساخت  اگر  و  است 
فراهم شود، اتفاقات بزرگی در استان رخ خواهد 
داد. دکتر پورابراهیمی در ادامه سخنان خود از 
استاندار فعال و پرتالش استان کرمان 
تقدیر کرد و گفت: نگاه و ادبیات ما در 
کنیم  می  تالش  و  است  توسعه  استان 
اساس  بر  را  کار  خروجی  بتوانیم  که 
وی  کنیم.  ارزیابی  مثبت  نتیجه  یک 
اظهار کرد: یکی از مشکالت این است 
که روش اجرا پروژه ها بر اساس آئین نامه های 
گذشته  از  متفاوت  کنونی  شرایط  اما  است  قدیم 
بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  است. 
اینکه استان کرمان در آستانه جهش های بزرگ 
اقتصادی است، عنوان کرد: در جدول پیش بینی 
است  درصد  هشت  کشور  اقتصادی  رشد  متوسط 
اما این آمار در استان کرمان 8.5 درصد می باشد.

دکتر پورابراهیمی گفت: موضوعات مربوط به بهره 
وری از شاخص های اصلی ماست که از ظرفیت 
های بزرگی مانند زغالسنگ و غیره استفاده کنیم. 

وی افزود: پیش بینی می شود که در آینده با راه 
اندازی واحدهای فوالدی سه میلیون تن واردات 
در  این  و  باشیم  داشته  را  کرمان  استان  به  زغال 
حالی است که استان کرمان دارای ظرفیت های 
مردم  نماینده  است.  زغالسنگ  حوزه  در  بزرگی 
بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی نیز 
با بیان این که مثلث توسعه اقتصادی به عنوان یک 
ایده در نقاطی از کشور اجرائی شده است ،گفت: 
وحدت و هماهنگی بسیار خوب موجود در استان 
بخورند.  استان ها  غبطه  برخی  موجب شده که 
علی بختیاری اظهار کرد: بخش عمده رشد قابل 
توجهی که در استان کرمان رخ داده مربوط به 

حوزه صنایع و معادن است.
وی با اشاره به این که برخی مشاغل روستایی در 
حوزه  در  گفت:  است،  شده  تعطیل  نقاط  برخی 
هستیم  روبرو  مشکالتی  با  کشاورزی  و  دامپروری 
باید درآمدهای خرد  بهره وری  افزایش  برای  و 
پیشنهاد  بختیاری  دهیم.  افزایش  را  ها  خانواده 
کرد: ستادی ویژه برای بازسازی نظام دامپروری 
وی  شود.  تشکیل  کرمان  استان  در  کشاورزی  و 
های  بخش  در  نامتوازن  توزیع  کرد:  تصریح 
اعتباری در بخش های دولتی و خصوصی موجب 
می شود در برخی مناطق همیشه بیکاری را داشته 
باشیم و به دنبال آن شاهد مهاجرت افراد باشیم. 
از مدیران فعال در شورای استانی  در این آئین 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تقدیر شد.

»دکتر محمدجواد فدائی« در جلسه مشترک مجمع 
سرمایه  و  اشتغال  کارگروه  با  استان  نمایندگان 
پیش  مقوله  پنج  به  اشاره  با  کرمان  استان  گذاری 
بینی شده استان در حوزه ایجاد اشتغال، اظهار کرد: 
یکی از طرح های اجرایی استان برای ایجاد اشتغال، 
طرح های دوساله دستگاه های اجرایی بوده است 
که در این راستا پیش بینی ایجاد 34 هزار و 200 
شغل در سال جاری را داشتیم که طبق آمار سامانه 
رصد هم اکنون 38 هزار و 500 شغل در سطح استان 
کرمان ایجاد شده که نشان می دهد از برنامه تعهد 
طرح  به  وی  هستیم.  جلوتر  درصد   12 شده  داده 
اشاره  اشتغالی  خود  و  خانگی  خرد،  های  اشتغال 
خوب  فعالیت  شاهد  بخش  این  در  گفت:  و  کرد 
دستگاه های اجرایی همچون کمیته امداد، اداره 
کار و تعاون، بهزیستی، صندوق کار آفرینی امید و 

غیره بودیم و بدین منظور 224 میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص داده شده به استان می باشد که تاکنون 
به استان ابالغ شده و این  190 میلیارد تومان آن 
درحالی است که 96 درصد اعتبار تخصیصی به بانک 
های استان معرفی شده اند و بانک ها نیز 73 درصد 
این اعتبارات را پرداخت کرده اند. دکتر فدایی به 
اشتغال فراگیر )تبصره 18( بعنوان دیگر طرح استان 
برای ایجاد اشتغال اشاره و گفت: متاسفانه اعتبارات 
حوزه اشتغال فراگیر با تاخیر و در دو ماه آخر سال 
ابالغ شد. سهم استان کرمان 618 میلیارد تومان بود 
که 302 میلیارد تومان آن به استان کرمان ابالغ شده 
است. در این حوزه 524 میلیارد تومان طرح به بانک 
های استان معرفی شده و پرداختی بانک ها تا کنون 
15 میلیارد تومان بوده که بسیار پایین است و بایستی 

به زودی جبران شود.
معاون استاندار کرمان به اشتغال روستایی نیز اشاره 
با  و اظهار کرد: در حوزه اشتغال روستایی منابعی 
سود 6 درصد برای پرداخت تسهیالت در روستاها 
و شهرهای زیر 10 هزار نفر در نظر گرفته شده که 
سهم استان حدود 400 میلیارد تومان بود که حدود 
100 میلیارد تومان به بانک ها استان ابالغ شده و 
این در حالی است که 258 میلیارد تومان طرح به 
بانک ها معرفی شده اما بانکها تاکنون 2.3 درصد این 
تسهیالت را اعطاء کرده اند. وی با اشاره به اجرای 
طرح کارورزی در استان کرمان تصریح کرد: در 
این طرح فارغ التحصیالن دانشگاه ها برای دوره 3 
تا 4 ماهه به بنگاه های اقتصادی معرفی می شوند. 

برنامه استان معرفی 5000 نفر کارورز بوده است و 
تا کنون 1340 نفر )27 درصد( به واحدهای مجری 
معرفی شده اند و افراد کارورز در صورتیکه پس از 
دوره کارورزی در همان واحد مشغول بکار شوند، 
دولت تا دو سال حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت 

می نماید.
»شهباز حسن پور« نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه تصریح 
تشکیل جلسات  استان  موفقیت های  از  یکی  کرد: 
پنجره واحد بوده که این مهم می تواند در رونق 
تولید استان کرمان بسیار موثر باشد. وی به حوزه 
و  کرد  اشاره  استان  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 
افزود: خوشبختانه شاهد هستیم به خوبی از ظرفیت 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  دستی،  صنایع  های 
استان در حوزه اقتصادی استفاده می شود به طوری 
شهرستان  اشتغال  و  صادرات  چشمگیر  افزایش  که 
سیرجان در حوزه گلیم شیریکی پیچ را پس از ثبت 
جهانی آن، شاهد بودیم. نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی در پایان به مصوبه 
استاندار کرمان پیرامون انتقال حساب های شرکت 
و  کرد  اشاره  استان  داخل  به  استانی  بزرگ  های 
بزرگ  های  شرکت  هستیم  شاهد  متاسفانه  گفت: 
استان  مالی  گردش  وضعیت  در  معدنی  ویژه  به 
این شرکت های بزرگ  ندارند و حسابهای  نقشی 
به استان کرمان انتقال داده نشد و انتظار داریم از 
سوی استاندار کرمان نماینده ای برای پیگیری این 

موضوع انتخاب شود.

کرمان؛ 
محور توسعه صادرات ایران

وضعیت اشتغال کرمان 
در سال گذشته
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مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، 
گفت: در سال 96 بالغ بر10هزار و 55 شغل در استان 

کرمان برای بانوان ایجاد شده است.
بانوان کارآفرین  فاطمه السادات حسینی در جمع 
ایجاده  اشتغال  مجموع  از  افزود:  زرند،  شهرستان 
شده در حوزه بانوان در سال جاری، سه هزار و 500 
شغل مربوط به کمیته امداد، یک هزار و 53 شغل 
مربوط به بهزیستی، پنج هزار شغل در حوزه تولید 
پنل  به نصب  مربوط  نیز  پوشاک و دو هزار مورد 
های خورشیدی برای زنان سرپرست خانوار بوده 
ایجاد صندوق های  با  اینکه  به  اشاره  با  است. وی 
خرد روستایی برای 702 نفر شغل ایجاد شده است، 
توسط کار  نیز  اشتغال  و 500  عنوان کرد: 6 هزار 
آفرینان در  خانه های روستائیان ایجاد شده است 
که این مشاغل اغلب در زمینه صنایع دستی، گیاهان 

دارویی وتولید پوشاک بوده است. 

حسینی به راه اندازی سامانه »سما بانو« اشاره و بیان 
کرد: این سامانه به منزله چتری برای تمام مشاغل 
این  در  صنف   30 تاکنون  که  است  کرمان  زنان 
اقدامات حوزه  به  سامانه شناسایی شده است. وی 
بیان  و  اشاره  پژوهش  و  آموزش  حوزه  در  بانوان 
کرد: دوره های آموزشی در خصوص مهارت های 
زندگی و شغلی، تدوین سندهای سالمت و اشتغال و 
انعقاد 3 تفاهم نامه ملی در حوزه فرهنگی، اجتماعی 

و اشتغال در این راستا انجام شده است. حسینی به 
اقدامات حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز اشاره و 
بیان کرد: زنان استان کرمان رتبه اول مشارکت در 
شوراها و دهیاری ها و مهارتهای زندگی و تاب آوری 
اجتماعی را به خود اختصاص داده اند. وی درباره 
ورزش و نشاط بانوان نیز گفت: بانوان استان کرمان 
در حوزه ورزش قهرمانی رتبه اول کشوری را به خود 
اختصاص داده اند و در کنار آن در راستای شناسایی 
استعدادها،  قهرمان پروری و  حمایت از قهرمانان 

تالش شده است.
بانوان و خانواده استانداری کرمان،  مدیرکل امور 
ادامه داد: در حوزه سالمت و بهداشت بانوان استان 
کرمان نیز سند سالمت بانوان استان تدوین شده و در 
کنار آن،  توسعه بیمارستان های جنوبی و توسعه خانه 

های بهداشت نیز انجام شده است. 

مطالبات  و  های12گانه  برنامه  و  انداز  به چشم  وی 
کرد:  بیان  و  اشاره  درسال 97  استان  بانوان  جدی 
بانوان  وضعیت  پایش  و  رصد  توسعه،  سند  تدوین 
استان به صورت آماری و کاربردی و ارائه نقشه راه 
باهمکاری سازمان های مختلف یکی از این ولویت 

ها است. 
راهبردی  مردمی شدن شورای  داد:  ادامه  حسینی 
بیان  به صورت  بانو« و مطالبه گری در شورا  »سما 
مشکالت و بیان راهکار تصمیم سازی توسط بانوان 
درهر انجمن، فعالیت شورای تحکیم تعالی خانواده با 
محوریت والدین در ادارات، مساجد و محالت، توسعه 
مراکز مشاوره سالمت خانواده در ادارات و مناطق 
محروم و حاشیه شهرها و آموزش های هماهنگ با 
موضوع مهارت های زندگی و تاب آوری اجتماعی 

از دیگر برنامه های سال 97 به شمار می رود. 
بانوان و خانواده استانداری کرمان،  مدیرکل امور 
بانوان  فراکسیون  طریق  از  پیگیری  کرد:  تصریح 
های  شرکت  حمایت  و  توسعه  راستای  در  مجلس 
رویکرد  با  گردشگری  و  سبز  اشتغال  بنیان،  دانش 
فن آوری و توسعه و تقویت صندوق های محلی و 
شرکت های تعاونی، مطالبه بازارچه خود اشتغالی و 
نمایشگاه، حمایت از سازمان های مردم نهاد حوزه 
زنان وخانواده و ایجاد پارک ویژه سالمت دختران 
و  بهداشت  های  خانه  توسعه  ها،  خانواده  و  جوان 
و  محروم  مناطق  در  سالمت  همیاران  از  حمایت 
فعالیت هماهنگ کار گروه های چهارگانه کنوانسیون 
حقوق کودک در تمام شهرستان ها از دیگر برنامه 
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  کل  اداره  های 

کرمان در سال 97 است.

ایجاد ۱۰ هزار شغل 
برای بانوان کرمان

اعطا وام به رانت جوها؛
 ممنوع

جلسه  در  و  فروردین   21 رئیس جمهور  اّول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
شورای عالی اشتغال، ایجاد فرصت های شغلی را از اصلی ترین اولویت های 
کاری کشور برشمرد و با بیان این که تثبیت شغل یکی از برنامه های جّدی 
دولت است بر ضرورت اشتغال زایی در کنار صیانت از مشاغل موجود تأکید 
بر ضرورت سرعت و دقت در  تأکید  اّول رییس جمهور ضمن  معاون  کرد. 
اظهار داشت: روند اجرای  اشتغال زایی روستایی،   تسهیالت طرح  پرداخت 
این طرح باید با سرعت بیشتری انجام شود و همه مکلف هستیم تا گره ها را از 
زندگی مردم باز کنیم. البته باید دقت داشته باشیم که دقت کار نباید فدای 
سرعت شود و این تسهیالت در اختیار عده ای رانت جو قرار گیرد. وی با 
بیان اینکه سرعت فعلی در پرداخت این تسهیالت قابل قبول نیست از وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا هفته آینده جلسه ای در این خصوص 

برگزار و موانع موجود را برطرف کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه گزارشی از تعداد واحدهای 
با شرایط  از این واحدها  ارائه کرد و گفت: برخی  تولیدی فعال در کشور 
مشکالت  تا  شد  تالش  و  شد  مشخص  آنها  تعداد  که  بودند  مواجه  نامطلوب 
بسیاری از این واحدها برطرف شود و برخی نیز با مشکل منابع مالی و تأمین 
سرمایه در گردش روبرو هستند. دکتر شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه 

هستند،  فعالیت  مشغول  درصد   50 ظرفیت  با  تولیدی  واحدهای  از  برخی 
افزود: در 12 ماه سال گذشته 5831 پروانه بهره برداری جدید صادر شده که 
منجر به ایجاد 102 هزار و 994 فرصت شغلی شده است. وی افزود: رشد 7 
درصدی مصرف برق صنعتی نشان دهنده این است که رونق به بخش صنعت 

کشور بازگشته است.
بخش  عملکرد  از  گزارشی  نشست  این  در  هم  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
کشاورزی در حوزه اشتغال ارائه کرد و به تشریح پیشنهاداتی برای تسریع در 

اجرایی شدن برنامه ای اشتغال این وزارتخانه پرداخت.
شهرسازی،  و  راه  اجتماعی،   رفاه  و  کار  تعاون،  وزرای  که  جلسه  این  در 
ارتباطات  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  دادگستری،  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
و فناوری اطالعات،  رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون رییس 
جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی 
تامین  سازمان  رییس  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رییس  گردشگری،  و 
اجتماعی نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی اشتغال ضمن تشریح تحوالت 
برنامه و  اشتغال کشور و وضعیت  از وضعیت  بازار کار در سال 96 گزارشی 
بودجه اشتغال برای سال 97 ارائه کرد. وی همچنین با بیان اینکه آمارها نشان 
هستند،  تحصیلکرده  افراد  درصد   41 بیکاران حدود  بخش  در  که  دهد  می 
فاقد  شاغلین  از  زیادی  تعداد  که  هستند  این  بیانگر  همچنین  آمارها  گفت: 
تحصیالت دانشگاهی هستند از این رو برنامه های اشتغال زایی بیشتر متمرکز 

بر فارغ التحصیالن بیکار است.
دبیر شورای عالی اشتغال همچنین از تدوین سه برنامه برای صیانت از اشتغال 
موجود در کشور خبر داد و گفت: برای تثبیت شغل و جلوگیری از ریزش 
تأیید در دستور کار قرار  از  پیشنهاد شده که پس  برنامه  نیروهای شاغل سه 

خواهد گرفت.
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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

کرمان؛ 
الگوی عدالت محوری در توسعه سیاسي

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گفت: موضوع مدیریت جهادی 
الزمه مدیریت در همه سطوح و در همه جای کشور است و از باالترین سطح 
تا پائین ترین سطوح اجرایی باید بدانند که مدیریت جهادی شرط اصلی برای 

عبور کشور از بحران ها است.
سردار سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری در نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان، افزود: روحیه و مدیریت جهادی سه شرط اصلی اخالص در عمل، 
سخت کوشی و تالش مضاعف علی رغم داشتن مخالف را دارد زیرا کار جهادی 
باید مخالف داشته باشد و ساده ترین مخالف آن، سنت ها، وضع جاری و عادت 
ها است. وی با تاکید براین که یکی از معضالت بزرگ ما در انجام کار، عادت 
تا  به روش های جاری کار است، عنوان کرد: بحران های اجتماعی  کردن 
زمانی که به مردم نقش ندهیم، حل نخواهد شد و باید مردم را در حل مشکالت 
مشارکت دهیم. سردار سرلشگر جعفری با تاکید بر اینکه ایجاد تغییر و تحول و 
ارائه کار جدید با مخالفت همراه است، تصریح کرد: باید بدانیم کشور ما احتیاج 
به کار و تالش مضاعف با روحیه جهادی دارد که بتوانیم با مشکالت مواجه شده و 
آنها را حل کنیم. وی تصریح کرد: این که مردم را عادت دهیم که همه کار آنها 
را دولت انجام دهد، درست نیست و برای رفع این موضوع، باید در مدل اداره 
کشور و روش توسعه ای که اکنون در دست انجام است، تجدید نظر شود زیرا 
با این روش روز به روز دولت سنگین تر می شود، بنابراین باید کار را به خود 
مردم واگذار کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان این که رهبر معظم انقالب 
اسالمی تبعیض، فقر و فساد را سه چالش اصلی کشور دانسته اند، گفت: باید با 

این موارد مبارزه شود و مسئوالن اجرایی کشور باید در این زمینه اقدام کنند.
وی تصریح کرد: انشااهلل اقدامات معین های اقتصادی استان کرمان در کشور 
مبنای رفع همه چالش های اصلی درکشور خواهد شد. سردار سرلشکر جعفری 
از استاندار کرمان تقدیر کرد و گفت: ایشان با روحیه جهادی و روحیه دوران 
دفاع مقدس و با دلسوزی بسیار خالصانه برای مردم شهید پرور استان کرمان 
تالش می کنند. وی ادامه داد: مدیریت استان کرمان با وجود تمرکز اختیارات 
در مرکزیت، ندادن اختیارات، بروکراسی اداری و سایر سختی ها، به صورت 
خستگی ناپذیر و با روحیه باال به تالش جهادی خود ادامه می دهد. وی گفت: 
ایشان ادامه دهنده راه شهیدان و هم رزم و همدم شهیدان بوده اند و انتظار 
است که با روحیه جهادی، سختی ها و نامالیمات را تحمل کرده و از موانع 
استاندار  کرد:  خاطرنشان  جعفری  سرلشگر  سردار  کنند.  عبور  بلند  جهش  با 
کرمان پرورش یافته دانشگاه دفاع مقدس هستند و می دانیم که رزمندگان در 
دوران دفاع مقدس هیچ مانعی را مانع نمی دانستند و با عزم و اراده و تالش و 
سختکوشی از آن عبور می کردند. وی با بیان این که شاهد اقدامات بسیار موثر 
در استان کرمان هستیم، گفت: امیدواریم الگو سازی که در استان کرمان آغاز 
شده است، در آینده ای نزدیک در سطح کشور اجرایی شود و استان کرمان 

به عنوان یک استان نمونه در استقرار عدالت در کشور در رابطه با توسعه باشد.
سردار سرلشکر جعفری اظهار کرد: بی عدالتی در توسعه کشور از چالش های 
اساسی است که این چالش در استان کرمان با روحیه عدالت محوری استاندار 
در حال رفع است و این کار، کار بسیار بزرگی است و این الگوسازی در کشور 
ما یک نیاز بسیار جدی برای پیشرفت و آبادانی کشور است. وی خاطرنشان کرد: 
می دانیم که فشار زیادی روی مدیریت اجرایی استان کرمان است و امیدواریم 

خداند متعال و روح شهدا به استمداد ایشان بیایند.
فرمانده کل سپاه پاسداران به دستاوردهای انقالب اسالمی اشاره و بیان کرد: 
انقالب اسالمی پیشرفت های بسیار بزرگی در حوزه مادی داشته و دستاوردهای 
معنوی آن بسیار بیشتر بوده است. وی استقالل، آزادی، امنیت کامل، بی نظیر 
و مثال زدنی را از دستاوردهای معنوی انقالب اسالمی ایران برشمرد و تصریح 
کرد: ایران اسالمی درحال حاضر از امنیت قابل قبولی برخوردار است. توسعه 
و ترویج فرهنگ مقاومت در منطقه و جهان با شکست پی در پی دشمنان در 

منطقه حاصل شده است و اینکه فرهنگ مقاومت در کشورهای اسالمی منطقه 
در جریان است، از دستاوردهای دفاع مقدس به شمار می رود. وی تصریح 
کرد: شکست دشمنان و ابرقدرت های شرق و غرب به برکت انقالب و مبارزات 
و ایستادگی های ملت ایران حاصل شده است و هیمنه دشمنان و ابرقدرت ها را 

شکسته است که دشمنان نمی توانند آن را تحمل کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اگر به آموزه های امام راحل 
دقت کنیم می بینیم اهداف انقالب اسالمی، توسعه، پشرفت و عدالت در کشور و 
نیز ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است و انقالب اسالمی به خوبی این اهداف 
را دنبال کرده است. وی انقالب اسالمی را دارای دو بعد داخلی و خارجی 
دانست و گفت: انقالب اسالمی در بعد خارجی بسیار موفق و رو به جلو است و با 
شتاب و سرعت باال رو به پیشرفت است و بار اصلی آن بر دوش همشهری محبوب 
شما سردارحاج قاسم سلیمانی است که به توسعه نهضت اسالمی و بیداری اسالمی 
در منطقه می انجامد. سردار سرلشکر جعفری شکست قطعی داعش و آزادی 
کامل سوریه در آینده نزدیک را مورد اشاره قرار داد و افزود: انقالب اسالمی در 
بعد داخلی بعد از یکسری پیشرفت ها در عرصه های سازندگی و زیرساخت ها، با 
چالش اساسی موجود یعنی اقتصاد و معیشت مردم روبرو است که معضل بزرگی 
است و دشمنان نیز از راه فشار و تحریم اقتصادی در صدد رسیدن به اهداف 
خود هستند. وی ادامه داد: همه امید داریم و به این باور هستیم که مسائل داخلی 
کشور، فساد اداری، مشکالت معیشتی و تبعیض و نکاتی که به مدیریت در کشور 
برمی گردد، قابل حل است اما متاسفانه این موارد هنوز وجود دارد. سردار 
سرلشکر جعفری گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید شده که مشکالت 
کشور با مدیریت و روحیه جهادی و انقالبی قابل حل است. وی اظهار کرد: 
ایران اسالمی به تنهایی در هشت سال در برابر ابرقدرت های شرق و غرب ایستاد 
و پیروز شد و این غلبه بر بحران جنگ با روحیه جهادی و سختکوشی، تالش، 
اعتقاد و باور و با استفاده از توانمندی های داخلی کشور و متمرکز شدن روی 
توان های داخلی انجام شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با تاکید بر این که حل بحران اقتصادی کشور آسانتر از جنگ است، گفت: در 
دوران دفاع مقدس مشکلی که با بنی صدر داشتیم نوع نگاه به مقاومت و دفاع 
بود زیرا او حضور مردم در عملیات ها را قبول نداشت و به یک تفکر خاصی 
اعتقاد داشت که الگوگیری از روش های دیگر بود و در همان ماه های اول 
جنگ شکست خورد. وی اظهار کرد: حل مشکالت امروز با مدیریت جهادی و 
تفکر متکی به توانمندی های داخلی امکان پذیر است و در این رابطه اختیارات 
موضوع بسیار مهمی است. او گفت: کارهایی که امروز در قلعه گنج و سایر 
مناطق استان کرمان انجام شده با امکانات حداقلی و بدور از بروکراسی اداری 
انجام شده و این روحیه و مدل کار که مدل متفاوتی است، بسیار خوب است. 
وی خاطرنشان کرد: امروز اعتمادی که مردم استان به مدیریت استان پیدا کرده 

اند در استان های دیگر در این حد وجود ندارد.
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: فعالیت های الگوساز در استان کرمان 
در دست انجام است و این کار بزرگی است و امید زیادی دارم که این کار 
اثر خود را در کشور طی دو سال دیگر بر جای می گذارد این الگوسازی به 
ناچار در کشور باید ترویج یابد و جاهای دیگر نیز این حرکت ها را انجام دهند.

سردار سرلشکر جعفری گفت: انقالب کردیم که استضعاف و بی عدالتی را حل 
نیز همین کار را می کنید و این حرکت عدالت محور است و  کنیم و شما 

خداوند به آن برکت زیادی خواهد داد.



جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
27

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
بانو«  »سما  مشورتی  شورای  تشکیل  از  کرمان 
بانوان  حضور  با  شورا  این  گفت:  و  داد  خبر 
به  صنف   30 نمایندگان  و  دانشگاهی  فرهیخته، 
و  شده  تشکیل  بانوان  مشاغل  ساماندهی  منظور 

راهبردهای  اساس  بر  را  شده  تدوین  های  برنامه 
پیش بینی شده، دنبال می کند.

دکتر فاطمه سادات حسینی در نشست برنامه ریزی 
مشورتی  شورای  افزود:  بانو  سما  مشورتی  شورای 
بانوان استان و سامانه سما بانو در استان تشکیل شده 
شورای  تشکیل  و  بخش  دو  این  تجمیع  با  که  بود 
مشورتی سما بانو تمرکز بیشتر ظرفیت ها ، پرهیز از 
موازی کاری و پیگیری بهتر طرح ها و پیشنهادات 

امکان پذیر است. وی با اشاره به پیشرفت های بانوان استان کرمان در حوزه 
های مختلف، تاکید کرد: نبود یک سامانه منسجم و جامع یکی از خالء های 
موجود در این حوزه بوده است که با تشکیل شورای مشورتی سما بانو این 
مشکل برطرف می شود. وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال 
برنامه  با  بانو  مشورتی سما  عنوان کرد: شورای  ایرانی«،  از کاالی  »حمایت 
ریزی هدفمند زمینه را برای تحقق شعار سال، اصالح الگوی مصرف و استفاده 
بهینه از آب را بر اساس فرهنگسازی و آموزش فراهم می کند و در کنار آن 
مسائل و مشکالت اصناف مرتبط با حوزه بانوان شناسایی و با همکاری مدیران 
رفع می شود. وی یادآور شد: سامانه سمابانو در سال 96 پیشنهاد شد و نرم 
با قابلیت های بسیار زیاد راه اندازی شده  افزار مرتبط با آن نیز طراحی و 
است. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با تاکید بر این که 
شورای مشورتی سما بانو بدون نگاه های سیاسی، جناحی و انتفاعی و با نگاه 
این شورا  فعالیت خواهد داد، خاطرنشان کرد:  ادامه  بنیان خانواده  تحکیم 
کار آموزش، برندسازی، ایده پردازی، معرفی محصوالت، تولید و عرضه را 
خانواده  بنیان  تحکیم  به  نهایت  در  تا  است  دیده  کامل  بسته  یک  قالب  در 
و  وحدت  ایجاد  بانوان  حوزه  در  کار  مهمترین  داد:  ادامه  وی  شود.  منجر 
معرفی اقدامات انجام شده از سوی بانوان توانمند و فرهیخته است. حسینی 
در ادامه سخنان خود یادآور شد: هر ساله به اقتضای شرایط حاکم بر کشور و 
در حلول سال جدید برای تحقق اهداف اصلی و پیش رو از طرف معظم له 
شعاری برای سال انتخاب و اولویت اصلی کار و تالش و برنامه ریزی بر این 

اساس شکل می گیرد.
حل  برای  کلیدی  نکته   10 به  باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  علمی  عضوهیات 
برخی مشکالت خانواده ها تاکید کرد و گفت: مهمترین میثاق همدلی، رمز 
این است که مردم و دولت در کنار هم  امید خانواده ها  و  نشاط  آرامش، 
مشکالت  حل  به  مقدس  دفاع  دوران  مانند  والیت؛  محور  حول  وحدت  با 
خانوادگی  و  اجتماعی  های  آسیب  کاهش   ، جوانان  بیکاری   ، اقتصادی 
بپردازند. حسینی بیان کرد: شاه کلید و نسخه درمانی مسائل موجود؛ برنامه 
ریزی هدفمند با رویکرد کاربردی به پیام راهبردی مقام معظم رهبری است 

متعصبانه  و  مجاهدانه  حمایت  راستا  این  در  که 
ازتولید ملی وکارآفرینان مورد تاکید است.

تولید شرط اصلی توسعه  از  وی گفت: حمایت 
کیفیت  ارتقاء  عامل  که  است  اقتصادی  وتنوع 
اقدام   این  با  و  رود  می  شمار  به  ایرانی  کاالی 
تولید  چرخه  و  شوند  می  راغب  خرید  به  ملت 
و  اشتغال  زنجیره  به  نهایت  و در  سرعت می گیرد 
ازدواج پایدار جوانان منجر خواهد شد. مدیرکل 
امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با تاکید بر 
این که زنان به عنوان محورخانواده نقش کلیدی، 
عاطفی و تربیتی دارند، اظهار کرد: برای رسیدن به 
باید یک اقدام جمعی مدبرانه و فرهنگ  این مهم 
خانواده  اعضا  برای  عاشقانه  و  مسئوالنه  سازی 
درخانه صورت گیرد. وی از خانواده به عنوان اولین کانون تربیت یاد کرد 
را  مادری خود  رسالت  مختلف  ادوار  در  متدین  بانوان  از  بسیاری  و گفت: 
ثابت کردند؛ سرداران بزرگ کرمانی چون حاج قاسم سلیمانی، در دامان 
اسالم  جهان  سربلندی  موجب  امروز  که  یافتند  پرورش  زنانی  شیر  چنین 
هستند، لذا باید بانوان فاطمی برای تقویت باورهای دینی و فضایل اخالقی 
خانواده، تالش کرده و مسئوالن نیز باید محور سیاست گذاری های خود را 
بر نقش موثر خانواده ها در برنامه ریزی ها قرار دهند. وی یادآور شد: بانوان 
حماسه ساز دیار کریمان در سال های اخیر باالترین نرخ مشارکت اقتصادی 
و اجتماعی و رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دادند و چون با اقتدا به 
بانوی کارآفرین و اولین مدافع پیام آور وحی و باهمت و غیرت تالش کرده 
اند، امسال نیز با عزمی راسخ شعارسال را چراغ راه خود قرارخواهند داد و 

با جدیت از کاالی داخلی حمایت می کنند.
بانوان و خانواده استانداری کرمان اظهار کرد: شایسته است  مدیرکل امور 
با تالش  با پیروی از فرمان فرمانده بصیر و  که زنان و مردان دیار کریمان؛ 
دولت تدبیر و همگام با استاندار مدیر و والیی استان، در حمایت از اشتغال 
این  و  باشند  داشته  غیرتمندانه  حمایتی  ایرانی  کاالهای  از  پایدار  توسعه  و 
تالش جهادی خود را یک تکلیف دینی و ملی بدانند. وی گفت: الزم است 
مردم دیار نجابت به خصوص مادران، در میان خانواده های خویش مدیریت 
اصالح الگوی مصرف بهینه را کاربردی و ارزش افزوده و فرهنگ تعامل را 
با دانش و بینش، آموزش داده و نهادینه کنند. وی ادامه داد: امید است که 
مهارت  و محبت، در کانون گرم خانواده،  معرفت  با  تا  والدین تالش کنند 
های زندگی و آداب شهروندی را آموزش دهند و فرصت خالقیت و حرفه 
آموزی مناسب و کسب کار پایدار را به کمک متولیان امر برای نسل جوان 
ایجاد کنند. دکتر حسینی در پایان تصریح کرد:  دفتر امور بانوان و خانواده 
استاندار ساعی و  از خداوند سبحان وحمایت  استعانت  با  استانداری کرمان 
بانوان و خانواده  پیگیری، مدافع حقوق  برنامه ریزی و  با  همراهی مدیران 
خواهد بود و با تعامل تالش می کند  همچون گذشته در عرصه های مختلف 

موجبات توان افزایی و عزت وسربلندی زنان کرمانی را فراهم کند.

تشکیل شورای مشورتی 
»سما بانو« در کرمان

با حضور معاون اول رییس جمهورصورت گرفت:

رونمایی از اولین هیوندای 
اکسنت شرکت کرمان موتور

هیوندای  تولیدی  خودروی  اولین  از  جمهور  رییس  اول  معاون  حضور  با 
با  مراسمی  اسفندماه در  رونمایی شد. چهارم  موتور  اکسنت شرکت کرمان 
حضور معاون اول رییس جمهور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
هیوندای  تولیدی  خودروی  اولین  از  استانی  و  محلی  مسئولین  و  کرمان 
اکسنت جدید شرکت کرمان موتور رونمایی کرد. در این مراسم فرماندار 

بم با اشاره این که ارگ بم 
و  انسان  تعامل  کامل  نماد 
است  در دل کویر  طبیعت 
ارگ  مجموعه  کرد:  اظهار 
حمایت  بحث  در  جدید 
فعالیت  داخلی  کاالی  از 
این  25درصد  و  کند  می 

همراه  به  رییس جمهور  اول  معاون  همچنین  است.   داخلی  تولید  خودرو 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، امام جمعه بم و فرماندار بم از خط 
تولید مودم ارگ جدید بم بازدید کرد. براساس این گزارش، این خط تولید 
کشور  در  الکتریکی  ولتاهای  مونتاژ  ترین  پیشرفته  همچنین  و   SMB کننده 

می باشد که ساالنه 500 هزار انواع مودم تولید می کند.
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با اشاره به مکانیزه 
کردن اسناد توسط این اداره تصریح کرد: بیش از 15 میلیون 
ارشیو  و  اسکن  تا سال 96  را  استان  ثبتی  اوراق  و 500 هزار 
کرده ایم که انشاهلل با تامین اعتبار تا پایان سال 97 کل اوراق 

اسناد استان اسکن و آرشیو خواهند شد. 
»محمدرضا طالبی زاده« 20 فروردین ماه در دیدار نوروزی 
اراضی  مالکیت  تثبیت  وضعیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  با 
ملی در استان کرمان اظهار کرد: در کل کشور 143 میلیون 

هکتار اراضی دولتی و ملی وجود دارد که تا پایان سال 96؛ غریب به 30 
میلیون هکتار، از این اراضی تثبیت مالکیت شده است که از این میزان 
10 میلیون و 200 هزار هکتار در استان کرمان تثبیت شده است. وی با 
اشاره به 17 میلیون اراضی ملی در استان کرمان تصریح کرد: خوشبختانه 
با اقدامات صورت گرفته، در سه سال متوالی 94 تا 96، استان کرمان رتبه 
اول کشور در بحث تثبیت اراضی را خود اختصاص داده است. طالبی 
زاده به دیگر اقدامات این سازمان در حوزه وصول معوقات بانکی اشاره 
بانکی استان کرمان توسط  و تصریح کرد: در سال 95، وصولی معوقات 
این اداره 62 میلیارد 520 میلون تومان بوده که این رقم در سال 96 به 
104 میلیارد و 338 میلیون تومان رسیده که 66 درصد رشد داشته است. 
کردن  مکانیزه  به  اشاره  با  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
اسناد توسط این اداره افزود: بیش از 15 میلیون و 500 هزار اوراق ثبتی 
استان را تا سال 96 اسکن و ارشیو کرده ایم که انشاهلل با تامین اعتبار 
تا پایان سال 97 کل اوراق اسناد استان اسکن و آرشیو خواهند 

شد. وی در ادامه با بیان اینکه صدور سند مالکیت و تبدیل دفترچه های 
دستی به کاداستری هم اکنون ظرف مدت دو ساعت صورت می گیرد، 
ادامه داد: تمامی دفاتر اسناد استان کرمان هم اکنون به صورت مکانیزه 
عمل می کنند که این مهم سبب شده 80 درصد جعل اسناد و 100 درصد 
خطا، اشتباه و جعل در دفاتر اسناد کاهش یابد ضمن آنکه تمامی دفاتر 

ازدواج استان نیز به سامانه ثبت احوال متصل هستند. 
طالبی زاده با اشاره به اینکه بیشترین مراجعه کنندگان اداری مربوط به 
کرد:  نشان  خاطر  است  استان  در  اسناد  و  ثبت  اداره کل  و  دادگستری 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  عهده  بر  توسعه  ششم  برنامه  طبق  مهریه  وصول 
امالک است که همین امر سبب افزایش مراجعه کنندگان به این اداره 

شده است.
استاندار کرمان نیز در این دیدار با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته 
توسط اداره تثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت: با توجه به حجم 

مراجعات روزانه به این اداره با کمتر حاشیه و شکایات مواجه هستیم 
که جای تقدیر و تشکر را دارد

آرشیو تمام اوراق 
ثبتی کرمان تا پایان سال 

کرمان؛
رتبه اول طرح کارورزی کشور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان از صدور 25 هزار کد بیمه جدید در 
اجتماعی  تامین  سازمان  توسط  جاری  سال 

خبر داد.
در جلسه   96 اسفندماه   24 اسماعیلی«  »رضا 
کارگروه  با  نمایندگان  مجمع  مشترک 
کرمان  استان  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
سال  در   95 سال  سرشماری  طبق  گفت: 
نزدیک به 32 هزار نفر با نرخ مشارکت 37 درصد ورودی بازار کار استان 
خواهد بود که در کارگروه اشتغال برای این رقم ورودی برنامه ریزی 
توسط  شغل  هزار   34 که  این  بیان  با  وی  گرفت.  صورت  مختلفی  های 
دستگاه های اجرایی استان پیش بینی ایجاد شغل را در سال جاری کرده 
سامانه  در  شغلی  فرصت   500 و  هزار   38 تاکنون  کرد:  اظهار  بودیم 
رصد توسط دستگاه های اجرایی استان ثبت شد که 113 درصد 

این تعهد محقق شده و این رقم باالتر از برنامه های تعهد شده 
استان در حوزه  ایجاد شده در  اشتغال  بیشتر  باشد که  استان می 

مشاغل خانگی، کوچک و خرد بوده است. 
اسماعیلی با بیان این که 25 هزار کد بیمه جدید نیز در سال جاری ایجاد 
شد، اظهار کرد: بیشترین شغل های ایجا شده در شهرستان بافت، سیرجان 
و بردسیر بوده که این مهم نیز به دلیل پیگیری های نمایندگان این حوزه 
استان  اجتماعی  و رفاه  تعاون، کار  بوده است.مدیرکل  فرمانداران  و  ها 
کرمان به ارائه تسهیالت اشتغالزایی از سوی دولت در کشور اشاره و افزود: 
نظر  در  در کشور  اشتغال  برای  تومان  میلیارد  هزار   20 طی سال جاری 
تاکنون 524  بود و  میلیارد تومان  استان کرمان 618  گرفته شد که سهم 
میلیارد تومان از این اعتبارات به بانک های استان کرمان معرفی شدند 
داشت.  خواهیم  را  استان  در  شغل   600 و  هزار   5 ایجاد  بینی  پیش  که 
وی به حوزه اشتغال روستایی نیز اشاره کرد و افزود: 460 میلیارد تومان 
سهم استان کرمان در حوزه اشتغال روستایی بوده که 258 میلیارد تومان 
ایجاد  بینی  پیش  نفر   2555 و  گرفته  استان صورت  های  بانک  به  معرفی 
اشتغال را خواهیم داشت که این پرداختی ها در اریبهشت و فروردین 
ماه 97 به اوج خود خواهد رسید. اسماعیلی در پایان به طرح کارورزی 
اشاره و خاطر نشان کرد: 3240 نفر سهم استان کرمان در طرح کارورزی 

بود که از این حیث استان کرمان در جذب این کارآموزان در کشور 
رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
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تدوین سند توسعه
 اجتماعی و فرهنگی کرمان

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
 10 حداقل  تاسیس  به  کرمان  استانداری 
و دفتر تسهیل گری در شهر کرمان اشاره کرد 
گفت: 10 استان در کشور به صورت پایلوت 
موفق شده اند اعتباراتی را برای راه اندازی 
این دفاتر دریافت کنند که استان کرمان نیز 

یکی از این استان ها است.
زهرا موسی پور در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: دفاتر تسهیل گری 
حاشیه ها، سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده تاسیس می شود و 
در این دفاتر هفت گام کاری، اجرایی می شود. وی با بیان این که در اجرای 
برنامه های مد نظر از سازمان های مردم نهاد استفاده می کنیم، عنوان کرد: 
دفاتر تسهیل گری اجتماعی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان دایر شده و 
حداقل پنج نیروی تخصصی را به کار می گیرند. موسی پور به تدوین سند 
توسعه اجتماعی و فرهنگی استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: این سند یک 
کار پژوهشی بسیار ارزشمند است که مبتنی بر فرا تحلیل اتفاقاتی است که در 
حداقل 30 سال گذشته در استان کرمان رخ داده است. وی گفت: ما باید 
ببینیم که توانمندی ها و کاستی های استان چیست و این سند آسیب های 
موجود و دالیل بروز آسیب ها را در تمامی بخش های استان شناسایی کرده 
امور اجتماعی و فرهنگی  نموده است. مدیرکل  نیز تحلیل  را  و دالیل آنها 
استانداری کرمان، خاطر نشان کرد: سند توسعه اجتماعی و فرهنگی استان 
کرمان دارای یک برنامه عملیاتی روشن برای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر 
کرمان است و در این رابطه برنامه های پیشنهادی به دست اندرکاران اعالم 
شده است. وی افزود: براساس مطالعات انجام شده، مشخص شد که نابرابری 
در دسترسی به منابع در استان وجود دارد، توانمندی های فردی یا ضعیف 
است و یا به فعل نمی رسد و برنامه ریزی ها در استان خیلی نیاز محور نیست 
و در سند توسعه اجتماعی و فرهنگی برای رفع این مشکالت برنامه ریزی شده 
و راه کارهایی ارائه گردیده است. موسی پور بیان کرد: در زمان بروز بحران 
های طبیعی بیشتر به فکر حمایت های مادی و توزیع اقالم اساسی هستند و 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در این زمینه طرح حمایت 
های روانی و اجتماعی در بالیا را تدوین کرده است و در این زمینه مشاوران 
و مربیان آموزش دیده اند. وی گفت: اگر حوزه اجتماعی خوب کار کند، 
از  پور در بخش دیگری  نخواهیم داشت. موسی  اجتماعی و سیاسی  مسائل 
یاد  بینای جامعه  به عنوان زبان گویا و چشم  از اصحاب رسانه  سخنان خود 
کرد و گفت: اگر اصحاب رسانه در انعکاس خدمات انجام شده تالش کنند 
در راستای افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر خواهد بود. وی با تاکید بر 
این که امروز استان کرمان در بخش ها و برنامه های مختلفی پیشتاز است، 
پایلوت  استان  عنوان  به  استان  این  اجرایی شده در  ایده های  اظهار کرد: 
اقتصاد مقاومتی به عنوان الگو در سطح کشور مطرح شده است. موسی پور 
با اشاره به اینکه استان کرمان در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، پدافند غیرعامل، بهداشت و درمان و مسائل اجتماعی پیشگام 
است، گفت: استاندار کرمان در این حوزه ها نشان برتر را به خود اختصاص 
داده است. وی با تاکید بر این که سال 96 برای حوزه اجتماعی سالی بسیار 
پربرکت بوده است، افزود: از برنامه های مختلف دستگاه های اجرایی استان 

حمایت شده و در کنار آنها بوده ایم.
به صورت مستقیم  بیان کرد: 25 دستگاه  امور اجتماعی و فرهنگی  مدیرکل 
کار فرهنگی انجام می دهند و به صورت ویژه با آنها همراهی می کنیم تا در 
حوزه های اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی گام های اساسی 

برداشته شود. 

بر پیشگیری  با اشاره به این که مدیریت بحران اجتماعی مبتنی  موسی پور 
است، گفت: در سال 96 با توجه به افزایش میزان خشونت در جامعه، همایش 
ملی پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها را برگزار کردیم زیرا خشونت 
طیف وسیعی از جمله خشونت کالمی تا کودک آزاری، همسرآزاری و قتل 
عنوان  به  را  از خشونت  پیشگیری  سند  عنوان کرد:  می شود. وی  شامل  را 
یک خروجی خوب از این همایش تدوین کرده ایم و پیش نویس این سند 
توسط معاون قوه قضائیه رونمایی شد و امیدواریم در سه ماه اول سال 97 
سند جامع را رونمایی کنیم. وی با تاکید بر این که در شهرستان های جنوبی 
هستیم،  روبرو  ازدواج  از  پس  و  پیش  مشاوره  مراکز  نبود  با  استان  شرقی  و 
گفت: این مراکز باید در مواقع حاد و بحرانی به کمک افراد بیایند و برنامه 
این بود که 11 مرکز در این شهرستان ها دایر شود و در این زمینه مکان و 
نیروی مورد نیاز تامین شده و تا پایان فروردین ماه این مراکز را به صورت 
افتتاح خواهیم کرد که در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی  رسمی 
تاثیرگذار خواهد بود. وی گفت: اساس جلوگیری از آسیب های اجتماهی 
ایجاد نشاط و تفریحات سالم است و در این زمینه باید از المپیادهای ورزشی 
درون مدرسه ای حمایت کرد و 135 میلیون تومان به این موضوع اختصاص 
داده شد. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان، افزود: این 
برگزار شد و در تحرک و شادابی  استان کرمان  تمامی مدارس  المپیاد در 

دختران دانش آموز بسیار تاثیرگذار بوده است.
استان  شرق  و  جنوب  در  که  شد  می  گزارش  بسیار  کرد:  بیان  پور  موسی 
و  باشد  سواالت  پاسخگوی  که  داریم  مشاور  و  مربی  متخصص  نیروی  کمتر 
برنامه ریزی شد که آموزش و پرورش برای این مناطق طرح تربیت مربی 
و مشاور را عملی کند. وی تصریح کرد: تربیت مربی و مشاور بر اساس یک 
فرمت خاص ثبت نام شده اند و در دو هفته اخیر آزمون ملی برگزار شده 
و افراد متخصص و دارای تحصیالت مرتبط انتخاب شده اند و امیدواریم به 
زودی این دوره آموزشی آغاز شود. وی گفت: طرحی دیگر نیز با همکاری 
از دانش آموزان  آموزش و پرورش در قالب طرح نظام مراقبت اجتماعی 
)نماد( اقداماتی در حوزه های آموزشی، پرورشی و مشاوره ای اجرایی شده 
تربیت  اجتماعی  های  آسیب  حوزه  در  امروز  کرد:  بیان  پور  موسی  است. 
جنسی خوبی نداریم و از این رو آسیب های اجتماعی فزاینده است و در 
این راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کتاب »چه کنیم که فرزندان ما 
می  چاپ  دست  در  و  است  شده  تدوین  نشوند«  جنسی  های  آسیب  دچار 
باشد که این کتاب تا پایان فروردین ماه 97رونمایی می شود. مدیرکل امور 
اشاره  نیز  الکلی  مشروبات  به مصرف  استانداری کرمان  فرهنگی  و  اجتماعی 
کرد و ادامه داد: در این راستا برنامه ریزی شده که آگاه سازی الزم انجام 
تکالیف مشخص شده  ایم که  بوده  به دنبال یک سند  این رابطه  شود و در 
گفت:  وی  است.  نهایی  تدوین  دست  در  سند  این  و  باشد  ارزیابی  قابل  و 
در این حوزه تنها به سند اکتفا نکرده ایم و در حال تهیه پیام ها و انیمیشن 
افزود: یکی  پور  باشد. موسی  ارائه  قابل  هایی هستیم که در فضای مجازی 
تالش  شده،  انجام  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با  که  دیگری  مسائل  از 
تحول  راستا  این  در  که  است  بوده  سازمانی  تعالی  و  اجتماعی  نشاط  برای 
های  دوره  برگزاری  با  کارشناسان  و  معاونان  مدیران،  افکار  در  تغییراتی  و 
آموزشی ایجاد شد و برگزاری این دوره ها مورد استقبال قرار گرفته است. 
وی بیان کرد: اگر یک مادر در خانه نشاط داشته باشد، حتمًا می تواند فضای 
شادی را برای همسر و خانواده خود ایجاد کند. مدیرکل امور اجتماعی و 
وارد شده  نیز  و جوانان  ورزش  در حوزه  کرد:  عنوان  استانداری  فرهنگی 
ایم و جشنواره های بزرگ ورزشی در حوزه های شنا، ژیمناستیک و غیره 
برگزار شده است. موسی پور با بیان این که نشاط اجتماعی تنها با برگزاری 
کنسرت ایجاد نمی شود، گفت: در راستای توسعه نشاط اجتماعی اگر زمینه 
پاسخگویی به سواالت مردم فراهم شود نیز موجب نشاط مردم می گردد و 
در این رابطه شب های نشاط اجتماعی از 15 اسفندماه در شهرستان ها آغاز 
تا 15 فرودین ماه 97 در پارک ها و  برنامه ها  شده است و امیدواریم این 
تعیین شده، اجرایی شود. وی خاطرنشان کرد: شب های نشاط  مکان های 
های  پیام  ارائه  بومی،  و  محلی  سنتی،  موسیقی  تفریح،  بر  مشتمل  اجتماعی 

بهداشتی و فرهنگی است و دورهمی سالم و با نشاط برای مردم می باشد. 



استان  توسعه  جریان  نباید  که  این  بر  تاکید  با  استاندارکرمان 
کرمان با تغییر افراد تغییر کند، گفت: در سال 97 پایشی در بین 
معین های اقتصادی انجام می شود و ممکن است برخی معین ها 

را حذف کرده و برخی را نگه داریم.
دولت  گفتگوی  استانی  شورای  در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس 
اقتصادی  توسعه  مسیر  در  تالشگر  مدیران  خصوصی،  بخش  و 
از  حمایت  قضایی  دستگاه  افزود:  و  دانست  اقتصادی  مجاهد  را 

مجاهدان اقتصادی را مد نظر دارد و از طرح های پیشنهادی در این زمینه 
استقبال می کنیم. وی تاکید کرد: باید شهر کرمان را به گونه ای بسازیم که 
سرمایه ها از استان خارج نشود و مردم بتوانند از مزایای اجرای طرح ها بهره 
مند شوند. استاندار کرمان گفت: تمامی موفقیت های استان کرمان بر مبنای 
وحدت موجود حاصل شده است و این وحدت در حالی است که در این 
استان به تمامی سالیق سیاسی احترام گذاشته می شود و هر فرد با دیدگاه 
سیاسی خود، در مسیر توسعه استان همدل است. رزم حسینی با بیان این که 
استان کرمان دارای عقب ماندگی های تاریخی است، گفت: بخشی از پائین 
بودن سهم استان از تولید ناخالص داخلی ناشی از پائین بودن راندمان در 

بخش کشاورزی است. 
تولید  در  را  کرمان  استان  رتبه  توان  می  آینده  سال  کرد:  خاطرنشان  وی 
ناخالص داخلی ارتقاء داد و الزم است که در این زمینه پیگیری های الزم را 
داشته باشیم. رزم حسینی ادامه داد: شورای استانی گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی با آزادگی و فضای باز گفتگو برگزار شده و توانسته مطالباتی در 
سطح ملی داشته باشد. وی اظهار کرد: باید طرحی از سوی اتاق بازرگانی 
برای نهادینه کردن معین های اقتصادی استان تدوین شود تا با تغییر مدیران 
استانی و تغییر مدیران معین اقتصادی، این طرح ها تعطیل یا دچار تغییر نشود.

رزم حسینی عنوان کرد: میزان تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و استانی 
شفاف نیست زیرا برخی کاالهای کشاورزی، صنعتی و غیره که مربوط به استان 

کرمان هستند از استان های دیگر صادر می شوند. وی افزود: نظام بهره وری 
که در کتابچه ها نوشته شده است، روی کاغذ خوب است اما برای گرفتن 
نتیجه های بهتر  باید روی بخش کشاورزی و دامپروری متمرکز شویم. وی 
گفت: بی تدبیری و بی درایتی دارد ما را به سمتی می برد که سهم کشاورزی 
را در استان کاهش داده و به سمت صنایع و معادن برویم اما با برنامه ریزی 
داد:  ادامه  حسینی  رزم  کرد.  جلوگیری  موضوع  این  از  توان  می  دقیق 
ظرفیت های بسیار زیادی به شکل راکد در استان وجود دارد که باید از آنها 
برای آموزش فراگیر جوانان در سطح استان و تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده 
با  کرمان  استان  در  در خردادماه  را  مدیران  استانی  مجمع  گفت:  او  کرد. 
حضور تمامی استانداران، معاونین استانداری، شهرداران، روسای اتاق های 
بازرگانی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، روسای دادگستری، 
و  اند  داشته  مسئولیت  ملی  در سطح  که  هایی  کرمانی  تمامی  ها،  دادستان 
کارآفرینان موفق تشکیل می دهیم تا بر اساس بازدیدها،  چالش ها و فرصت 
های توسعه در استان کرمان را بررسی کنیم. وی خاطرنشان کرد: هر کرمانی 
در هر جایی هست باید در توسعه این استان نقش آفرین باشد. رزم حسینی 
گفت: در شبکه های مجازی باید اطالع رسانی دقیقی به مردم انجام شود که 
در حال حاضر از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی کنیم. وی افزود: باید 
آهنگ اطالع رسانی درست، شفاف و دقیق و بدون تخریب به گوش همه 
مردم رسانده شود و مردم در جای جای استان بتوانند به صورت آنالین از 

مفاد جلسات و سخنرانی های مدیران در مرکز استان آگاه شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: استان 
داخلی  ناخالص  تولید  از  بیشتری  باید سهم  امکانات خود  با  متناسب  کرمان 

داشته باشد. 
مهندس سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان متناسب با ظرفیت های 
خود باید چهارمین استان در تولید ناخالص داخلی)GDP( کشور باشد و در 

سال آینده باید به این موضوع توجه الزم صورت گیرد. 
امنیت موجود در استان کرمان زمینه بسیار خوبی را برای  وی اظهار کرد: 
پتانسیل های  است،  فراهم کرده  و خارجی  داخلی  حضور سرمایه گذاران 
دارند.  خوبی  بسیار  همراهی  فرمانداران  و  مدیران  و  دارد  وجود  زیادی 
و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه   30 تاکنون  گفت:  زاده  طبیب  مهندس 
کرمان  استان  در  حسینی  رزم  آقای  استانداری  دوران  در  خصوصی  بخش 
هستند.  جلسات  این  برگزاری  پیگیر  جدی  صورت  به  ایشان  و  شده  برگزار 
وی خاطرنشان کرد: شورای گفتگوی استانی و بخش خصوصی ظرفیت بسیار 

خوبی شده است و مصوبات این شورا به هیات وزیران وصل می شود.

        پایش معین های
اقتصادی کرمان

       عدم تناسب سهم کرمان
 از تولید ناخالص داخلی
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بازدید معاون اول
از روند بازسازی ارگ بم

امنیتی  دکتر »اسحاق جهانگیری« چهارم فروردین به همراه معاون سیاسی، 
و اجتماعی استاندار کرمان، فرماندار بم و امام جمعه بم با حضور در ارگ 
 1382 دی ماه   5 زلزله  دلیل  به  که  ارگ  این  بازسازی  روند  از  بم  تاریخی 

تخریب شده بود، بازدید کرد. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس  مونسیان«  »علی اصغر  دکتر 
حادثه  از  پس  خوشبختانه  بازدیدگفت:  این  حاشیه  در  کشور  دستی  صنایع 
زلزله 5 دی ماه سال 1382 عملیات مرمت ارگ تاریخی بم روند خوبی داشته 
بنا ترمیم و مرمت شده است. وی از  است و اکنون بیش از 70 درصد این 
همکاری کشورهای ژاپن، ایتالیا، آلمان در امر مرمت ارگ تاریخی بم سخن 
به میان آورد و عنوان کرد: تجربیات بسیار خوبی در اینجا به دست آمد که 
به آئین نامه تبدیل شده است که می توان از آنها برای بناهای خشتی استفاده 

میراث  سازمان  رییس  کرد. 
فرهنگی کشور با بیان این مطلب 
ارگ  این  از  زیادی  حجم  که 
تصریح  می باشد،  بازدید  آماده 
بسیار  کرد: کار مرمت این ارگ 
خوبی  به  که  است  بوده  سخت 
طوری که  به  است،  شده  انجام 
مصالح و نحوه اجرا مقاوم سازی 

به  برای کشور در این قسمت  به نظر می آید که یک تجربه فنی  شده اند و 
دست آمده است و به زودی آئین نامه مربوط به سازه های خشتی تولید شود. 
وی به آثار متعدد تاریخی استان کرمان اشاره کرد و افزود: بازدید از نحوه 
مرمت ارگ تاریخی بم هدف اصلیم از سفر به شهرستان بم می باشد. وی از 
رشد قابل مالحظه گردشگری در نوروز سال جاری در کشور خبر داد و بیان 
کرد: حدود 12 میلیون و 900 هزار اقامت شب از 27 اسفندماه 96 تا دوم 
فروردین ماه در کشور داشته ایم که روند رشد 10 درصدی گردشگری در 

کشور را نشان می دهد

معاون اول در مناطق زلزله زده 
کوهساران 

در نخستین روز از سال جدید معاون اول رییس جمهور با حضور در روستای 
دکتر  کرد.   بازدید  راور  کوهساران  بخش  زده  زلزله  مناطق  از  گورک 
زلزله  از روستای  بازدید  ماه و در حاشیه  فرورین  اول  »اسحاق جهانگیری« 
زده گورک بخش کوهساران راور با اشاره به زلزله های سال 96 اظهار کرد: 
این  در  کوهبنان  و  راور  های  شهرستان  در  هایی  تخریب  گزارشات  طبق 
زلزله ها داشته ایم. وی با اشاره به سخنان رییس جمهور در بازدید از مناطق 
زلزله زده شهرستان راور افزود: پیش بینی می کنیم با توجه به روند بازسازی 
واحدهای مسکونی، تا پایان تیرماه این واحدها تکمیل شود. دکتر جهانگیری 
با اشاره به تحویل یک واحد مسکونی ساخته شده به صاحب آن بیان کرد: 
نشان  استان را  توانایی دستگاه های اجرایی  تحویل واحدهای ساخته شده 

می دهد و امیدواریم تا پایان تیرماه ساخت واحدهای مسکونی به اتمام برسد. 
»مالک اژدری« فرماندار راور نیز در این بازدید اظهار کرد: 50 درصد منازل 
مسکونی بخش کوهساران تحت تاثیر زلزله های سال 96 قرار گرفته اند و 50 

واحد برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده اند.

همایش  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
»کریمان دیار مهربانی« ویژه خیران، حامیان ایتام 
و کرمانی های مقیم تهران  از خدمات همه خیران 

تشکر و قدردانی کرد. 
دکتر یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان 
کرمان در این همایش بابیان اینکه جامعه کریمان 
استان جمعی از نخبگان کرمانی های مقیم تهران 
قابل انکار  نیازمندان  به  آن ها  خدمات  که  هستند 
خدمات  از  کرمانی  نیازمندان  افزود:  نیست، 
بهره مند  نیکوکار  حامیان  و  خیران  شما  ارزشمند 
هستند. وی بابیان این که 11 هزار و 287 یتیم و 9 
هزار و 297 فرزند محسنین تحت حمایت کمیته 

قرار  کرمان  استان  امداد 
تعداد  این  افزود:  دارند، 
محسنین  فرزندان  و  ایتام 
تحت حمایت کمیته امداد 
توسط 47 هزار و 55 حامی 
 14 که  می شوند  حمایت 
و  کرمان  استان  بومی  حامیان  این  از  نفر  هزار 
امداد  کمیته  مدیرکل  هستند.  غیربومی  مابقی 
استان کرمان از کمک 15 میلیارد و 507 میلیون 
خانواده های  فرزندان  و  ایتام  به  حامیان  تومانی 
بیان  نیازمند در 9 ماهه نخست امسال خبر داد و 
کرد: میزان کمک های حامیان به ایتام و فرزندان 
خانوارهای نیازمند در 9 ماهه نخست امسال نسبت 
داشته  رشد  درصد   83 قبل  سال  مشابِه  مدت  به 
از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  صادقی  دکتر  است. 
خیران  کار  کرد:  بیان  تهران،  در  کریمان  جامعه 
در  کریمان«  »جامعه  بنام  تهران  مقیم  کرمانی 

کرمان مشهود است و قدردان آن ها هستیم.

شایسته ذکر است؛ همایش »کریمان دیار مهربانی« 
مقیم  کرمانی های  و  ایتام  حامیان  خیران،  ویژه 
رئیس  حضور  با  مهر«  »والی  عنوان  با  تهران 
ترابی  ابو  والمسلمین  امداد، حجت االسالم  کمیته 
جمعی  کرمان،  استاندار  تهران،  موقت  امام جمعه 
شورای  مجلس  در  استان  این  نمایندگان  از 
خیران،  از  کثیری  جمع  و  مدیرکل  اسالمی، 
حامیان و کرمانی های مقیم تهران پنجم اسفند ماه 
96 در سالن جلسات اتاق بازرگانی و صنایع معادن 

ایران برگزار شد.

اثر کار خیر »جامعه کریمان«
 برای نیازمندان کرمانی مشهود است

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در همایش والی مهر اعالم کرد:
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پروفسور فریبرز ناطقی الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله 
و از اعضای کمیته تدوین آیین نامه زلزله در ایران در همایش»معماری و 
عمران و شهرسازی با رویکرد سازه ای و پایدار« گفت: »بحران ها با عدم 
آگاهی نسبت به مسائل پیرامون ایجاد می شود و به همین دلیل در قدم 
اول باید خطر، آسیب پذیری و مدیریت بحران را تعریف کرد و بعد آن 
را بشناسیم چرا که دقت در شناخت و شناسایی، خطر آسیب پذیری را کم 

می کند«.
از 95  بیش  بدانیم  »باید  افزود:  از دانشگاه کلمبیای آمریکا  دکترای سازه 
اولویت  و  قبل ساخته شده است  از  و روستاهای کشورمان  درصد شهرها 
ارائه  مقاوم،  های  سازه  ساخت  در  طراحی  سازی،  مقاوم  در  ما  اصلی 

آموزش های مستمر به مدیران و مردم است«. 
فوق تخصص مدیریت سوانح از دانشگاه کمران فیلید انگلستان ادامه داد: 
»خوشبختانه دولت بعد از تجربه زلزله بم در حال تدوین قانون مدیریت 
بحران است البته در قانون، ستاد حوادث غیر مترقبه در هر استان تعریف 
شده که در هنگام حوادثی نظیر زلزله با توجه به اختیاراتی که دارند، فعال 
شوند.« بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله، بناهای تاریخی را 
اصلی ترین قربانی زلزله دانست و معتقد است:»برای جلوگیری از تخریب 
زلزله  برابر  در  تاریخی  ابنیه  سازی  مقاوم  متخصصان  از  باید  تاریخی  آثار 

استفاده شود تا در هنگام زلزله این آثار تاریخی با خاک یکسان نشوند«.
پروفسور ناطقی الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله درباره 
علت وقوع زلزله های پی در پی گفت:»ایران در محل تالقی گسل ها قرار 
دارد. شواهد تاریخی هم چنین نشان می دهد که احتمال زلزله در کشور 

بسیار زیاد است. 
دلیل  این  به  و  می شود  زیاد  زلزله ها  بین  زمانی  فاصله  وقت ها  بعضی  اما 
چنین  وقوع  و  است  خیز  زلزله  کشورشان  که  می کنند  فراموش  مردم 
زلزله هایی در کشور عادی است.« او در ادامه با تاکید بر این موضوع که 
تقریبا 92 درصد از ایران روی خط زلزله است، افزود:»خطر زلزله همیشه 
در  زلزله ها  البرز.  منطقه  در  و هم  زاگرس  در  دارد. هم  ایران وجود  در 
اما  است.  کمتر  یا  ریشتر   4 آن ها  قدرت  اما  هستند؛  بیشتر  زاگرس  قسمت 
قسمت البرز نسبت به زاگرس آرام تر است. اما وقتی زلزله بیاید قدرت آن 
حدود 6 ریشتر یا بیشتر خواهد بود«.عضو کمیته تدوین آیین نامه زلزله در 
به زلزله هایی که در ژاپن و چین روی داده است اشاره  ایران در ادامه 
این  لرزه هایی  زمین  ایران،  مثل  خیز  زلزله  کشورهای  گفت:»در  و  کرد 
چنینی عادی است. اگرچه با بررسی محل زلزله های اخیر می توان فهمید 
که کدام یک از گسل ها فعال شده اند؛ اما بدون شک نمی توان زمان و 
الهی کارهایی که در 20 سال  محل زلزله بعدی را فهمید.« دکتر  ناطقی 

برای مقابله با بحران زلزله انجام شده را خوب ارزیابی کرد و تاکید کرد:
ناچیز  بسیار  تمهیدات  این  ایران،  در  زلزله  وقوع  احتمال  به  توجه  »با 
هستند و هنوز ضعف های بسیاری در این زمینه وجود دارد.« وی در ادامه 
اظهاراتش به ابنیه تاریخی و باستانی در کشور اشاره کرد و گفت:»اماکن 
تاریخی بسیاری در شهرهای ایران وجود دارد؛ اما هیچ یک از این اماکن 
در مقابل زلزله مقاوم سازی نشده اند و بدون شک با زلزله های نسبتا شدید 
یا حتی متوسط به طور کامل از بین خواهند رفت. وضعیتی که چند سال 
پیش در ارگ تاریخی بم کرمان رخ داد نمونه ای از تاثیرات مخرب زلزله 
بر اماکن تاریخی بود«.دکتر ناطقی الهی خاطرنشان کرد: »در زمان ساخت 
اماکن تاریخی به این موضوع که ایران روی خط زلزله قرار گرفته توجه 

نشده، پس الزم است سازمان میراث فرهنگی اماکن تاریخی را 
در مقابل زلزله مقاوم کند. هم اکنون در دیگر کشورهای زلزله 
خیز دنیا اماکن تاریخی در مقابل زلزله مقاوم سازی شده اند.« 
وی مقاوم سازی اماکن تاریخی کشور در برابر زلزله را ضروری 
خیز ترین  زلزله  از  یکی  ایران  که  این  افزود:»با  و  دانست 
کشورهای دنیا است، مسووالن به این موضوع بی توجه هستند 

و این بی خیالی برای میراث تاریخی ما مشکل آفرین خواهد بود و وقوع 
زلزله های احتمالی آن ها را با خاک یکسان می کند.« دکتر ناطقی الهی با 
اشاره به شناختش درباره کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گفت:»هیچ 
مقاوم  امور  در  متخصص  فرهنگی  میراث  سازمان  کارشناسان  این  از  یک 
سازی در برابر زلزله نیستند. اگرچه در سال های گذشته به برخی بناهای 
تاریخی رسیدگی شده است؛ اما این رسیدگی ها در حد مرمت بوده و نه 
افراد  باید  تاریخی  بناهای  برای مقاوم سازی  برابر زلزله.  مقاوم سازی در 
متخصص در میراث فرهنگی به کار گرفته شوند، در غیر این صورت ابنیه 

تاریخی در زلزله ها پودر می شوند«.
مهم  را  زلزله  پدیده  با  معماران  آگاهی  سازه،  و  عمران  متخصص  این 
ارزیابی تاکید کرد: »با آن که ایران از زلزله خیزترین مناطق دنیا محسوب 
می گردد، یکی از مهمترین و بزرگترین مشکالت در طراحی و ساخت مقاوم 
در برابر زلزله عدم آشنایی معماران با مساله زلزله و طراحی بر اساس آن 
می باشد. عدم فعالیت در کارهای گروهی و هماهنگی با مهندسین سازه و 
در رأس همه کارفرمایان، از دیگر معضالت موجود در ایران است. در بخش 
طراحی می توان گفت که ایده اولیه سازه یک پروژه، نقش بسیار اساسی 
در مقاومت آینده سازه در برابر زلزله دارد. ایده طراحی اولیه ممکن است 
سیستم ساختمانی  را دیکته نماید که دستیابی به مقاومت در برابر نیروهای 
جانبی به سختی حاصل گردد. در فرآیند طراحی، از ایده اولیه تا طراحی 
جزئیات اجرایی حضور مالحظات سازه ای جهت طراحی و ساخت مقاوم 
یک طرح  در  که  نمود  ادعا  نمی توان  و  می باشد  ضروری  زلزله  برابر  در 
طراحی  فرآیند  از  جدای  معماری  طراحی  فرآیند  زلزله  برابر  در  مقاوم 
معماری  اتمام طراحی  از  انتخاب سیستم سازه پس  و  سازه  صورت گرفته 
انجام گرفته است. فرآیند طراحی معماری و طراحی سازه به موازات هم 
بوده و هیچ یک بدون دیگری به هدف نهایی خود دست نمی یابند«.  وی 
استفاده از الگوهای مناسب برای هر چه کمتر کردن خسارت های زلزله را 
ضروری عنوان کرد و گفت:»از آنجا که ایالت کالیفرنیا یکی از بزرگترین 
مناطق زلزله خیز دنیا بوده و مهمتر از آن کانون توجهات و مطالعاتی است 
به  اشاره  با  پذیرفته  صورت  آمریکا  متحده  ایاالت  در  زلزله  زمینه  در  که 
نقش معماران در طراحی و ساخت بنای مقاوم در برابر زلزله در کالیفرنیا و 
الگوهای مطرح شده در آن ایالت شاید به توان گامی در جهت رفع نقصان 

های موجود در ایران برداشت«. 

عضو کمیته تدوین آیین نامه زلزله ایران:

بی تدبیری در باب زلزله 
و خطر معدوم شدن میراث فرهنگی
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عضو هیات علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته؛

هراس  و  زلزله  روزها  این 
صدر  در  را  خود  آن،  از 
نشانده  کرمان  استان  اخبار 
محمدرضا  دکتر  با  است؛ 
گفت وگویی  سپهوند 
می  پی  در  که  است  شده 
اصفهان  دانشگاه  از  را  فیزیک  لیسانس  او  آید. 
تهران  دانشگاه  از  را  ژئوفیزیک  لیسانس  فوق  و 
دکترای  مدرک  دارای  اکنون  او  است.  گرفته 
زلزله شناسی از »پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
تحصیالت  دانشگاه  در  و  است  زلزله«  مهندسی  و 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان به عنوان 
استادیار تدریس می کند. بخشی از این گفت وگو 

را می خوانید:
 

آقای دکتر؛ چرا زلزله قابل پیش بینی نیست؟
چون شناخت کاملی از زمین نداریم. زلزله در اثر 
واکنش زمین به تنش های صفحات تکتونیکی رخ 
می دهد. فالت ایران هم از پایین توسط صفحه ی 
قرار  فشار  تحت  اوراسیا  توسط  باال  از  و  عربستان 
دارد  میلیمتر   22 سال  هر  ایران  پهنه ی  و  گرفته 
کل  در  نیز  همگرایی  این  توزیع  می شود.  کوتاه 
نتیجه ی آن، بخشی  گسل ها تحمل می شود و در 
الیه های  در  چین خوردگی  و  سطحی  عوارض 
زمین پیدا می شود و بخشی هم، گسل ها می شکنند 
بپذیرند. پس زمین دارد  تا این کوتاه شدگی را 
شکسته می شود و اطالعات عمق زمین تقریبا برای 
ما ناشناخته است؛ پس نمی توان پیش بینی دقیقی 
آینده  درباره ی  حدس هایی  می توان  البته  کرد. 
می دهیم؛  انجام  زمین لرزه  خطر  تعیین  ما  زد. 
زلزله های  و  منطقه  لرزه  خیزی  پیشینه ی  براساس 

قبلی، درباره ی آینده ی آن پیش بینی می کنیم.
بدهد  نشان  که  دارد  وجود  نشانگرهایی  پیش  یا 
پیش نشانگرها،  از  یکی  می کند.  تغییر  دارد  منطقه 
گسل،  یک  باالی  اوقات  بعضی  است.  زلزله  ابر 
می آیند  ابرها  بقیه ی  می شود.  تشکیل  خطی  ابر 
از  قبل  می ماند.  روز  چند  اما  ابر  این  می روند  و 
از  بعد  ما  البته  افتاد.  اتفاق  همین  ریگان  زلزله ی 
زلزله که مطالعه کردیم دیدیم این ابر روی گسل 
رصد  را  این ها  باشد  سازمانی  اگر  است.  موجود 
کند به عنوان پیش نشانگر می توان از آن استفاده 
تغییر  به  می توان  نشانگرها  پیش  دیگر  از  کرد. 
به  اشاره کرد؛  زلزله  از  قبل  زمین«  »دمای سطح 
می شود  گرم  زمین لرزه  از  قبل  که،  صورت  این 
سطح  یا  داریم  را  گرما  شدید  افت  زلزله  روز  و 
مقاومت  و  یا گاز رادون  باال می رود  ایستابی آب 
ویژه الکتریکی زمین تغییر می کند ولی برای رصد 

هر کدام از این پارامترها باید دستگاهی در منطقه 
هجدک  در  آیا  بدهد.  ما  به  را  اطالعات  تا  باشد 

راور چنین دستگاه هایی داریم؟!

در دنیا چنین دستگاه هایی وجود دارد؟
در  را  کار  این  بخواهیم  هم  ما  اگر  االن  اما  بله. 
کرمان انجام بدهیم،  نمی دانیم دستگاه را در کدام 
نقطه از زمین نصب کنیم؟ نمی توان پوشش کاملی 
ایجاد کرد اما ممکن است بتوان برای گسل هایی 
مهم،  شهرهای  برای  و  دارند  باالیی  اهمیت  که 
چنین کاری انجام داد. دقت هم داشته باشید پیش 
نشانگر با پیش بینی فرق دارد؛ در پیش بینی باید سه 
فاکتور »زمان، مکان و بزرگی« زلزله اعالم شود؛ 
را  دیگری  اطالعات  هر  نگویید  را  سه  این  وقتی 
هم بدهید، خیلی فایده ندارد. این که من بگویم 
زلزله می آید؛ کامال درست است. حتما  هجدک 
پیشینه اش  و  است  گسلی  منطقه  چون  می  آید، 
هم می گوید زلزله می آید. اما چه بزرگی؟ کی؟ 
نمی توان  را  فاکتور  سه  این  دنیا  جای  هیچ  در 
قطعا  دارد،  را  ادعا  این  هرکس  و  کرد  پیش بینی 
اشتباه می کند. متاسفانه االن خیلی باب شده افراد 
مختلف چنین اظهارنظرهایی می کنند؛ کافی است 
یک دوره ی چند روزه دنبالشان کنید و می بینید 
است  درست  بگویم  هم  را  این  می کنند.  اشتباه 
مثال گاز رادون را که داریم اندازه گیری می کنیم، 
هم  آن  پیک  هر  اما  دارد،  پیک  یک  آن  نمودار 
زلزله ایجاد نمی کند. تنها می توان وقتی پیک را 
مشاهده کرد، نسبت به تغییرات هشدار و آماده باش 
داد ولی این که بگوییم حتما زلزله می آید چنین 

چیزی فعال امکان ندارد.

گسترده  تخریب  موجب  که  زلزله هایی 
می شود، چه ویژگی هایی دارند؟

و  بزرگی  و  عمق  دارد؛  مهمی  پارامترهای  زلزله 
سازوکار کانونی آن مهم است. هر چه زلزله بزرگی 
بیش تری داشته باشد، یعنی انرژی بیش تری آزاد 
شده و تخریب بیش تر است. خیلی اوقات همه فکر 
می کنند اگر از گسل دور باشند دیگر جای نگرانی 
نیست. باید بگویم این تصور درست نیست. سالیان 
 300 مکزیکوسیتی  شهر  که  داد  رخ  زلزله ای  قبل 
کیلومتر از مرکز آن فاصله داشت. در مرکز زلزله 
هیچ اتفاقی نیفتاد ولی مکزیکوسیتی تخریب شد. 
که  خاک  ویژگی  های  و  پارامترها  دلیل  به  چرا؟ 
باعث می شود در هنگام زلزله در نقاط مختلف شهر 
تخریب یکسانی نداشته باشیم. به این پارامترها اثر 
ساختگاه می گوییم که ویژگی های خاک بوده که 
باعث تقویت دامنه شده و طیف فرکانسی خاص 
طیف  آن  در  سازه  یک  اگر  دارد؛  هم  را  خود 
فرکانسی خاک باشد بیش ترین خسارت را می بیند. 
مثال فرکانس طبیعی یک سازه، دو هرتز باشد، اگر  
دو  در  باشد؛  داشته  را  فرکانس  همین  هم  خاک 
هم  ساختمان  و   دارد  را  تشدید  بیش ترین  هرتز 
بیش ترین تخریب را خواهد داشت. پس بزرگی 
زلزله و شرایط ساختگاهی در میزان تخریب خیلی 
موثر  خیلی  می تواند  هم  عمق  است.  تاثیرگذار 

نزدیک گسل؛ هرچه  فاصله های  ویژه در  به  باشد 
عمق کم تر باشد تخریب بیش تر خواهد بود.

عمق کم منظور چه عددی است؟
در  اما  است.  کیلومتر   70 زیر  علمی  لحاظ  از 
تخریب  باشد،  سطحی تر  زلزله ها  هرچه  مجموع، 
آن نیز بیش تر است. در ایران پهنه ی زلزله خیز ما 
اگر دقت  و  دارد  کیلومتر  تا 15   10 عمق حدود 
کنید اکثر زلزله های ما در کم تر از این رنج قرار 
می گیرد. فقط در ناحیه ی مکران و سیستان کمی 

عمق بیش تر است چون پوسته دارد زیر می رود.

چه  دقیقا  زلزله  لحظه ی  در  دکتر؛  آقای 
اتفاقی زیر زمین می افتد؟

به  دارید  کنید  فرض  می شود.  شکسته  سنگ ها 
شیشه ای فشار وارد می کنید؛ تا حدی آن را تحمل 
می کند و تغییر شکل می دهد اما دیگر تحمل خود 
مورد  در  می شکند.  ناچار  و  می دهد  دست  از  را 
و شکسته که شدند،  است  سنگ ها هم همین طور 
انرژی ای که در خود جمع کرده و داشتند تحمل 
می کردند را یک دفعه آزاد کرده و باعث می شوند 
انرژی مثل یک موج در محیط منتشر شود. گاهی 
کره ی  دور  بار،  یک  زمین لرزه  از  حاصل  موج 

زمین می چرخد؛ در هجدک این اتفاق افتاد.

به تغییر دمای سطح زمین به عنوان یکی از 
مردم  کردید.  اشاره  زلزله  پیش نشانگرهای 
اغلب گرما یا سرمای خیلی شدید هوا را هم 
به وقوع زلزله ارتباط می دهند. چقدر مرتبط 

هستند؟
ببینید دما که عرض کردم فقط در حوزه ی گسل 
و همان  منطقه که تحت فشار است، تغییر می کند 
گرم  ایران  کل  دمای  مثال  که  نیست  این طور  و 
بشود و تغییر کند. مثال یک ورقه ی قرص را چند 
کنید؛  تا  را  آن  نقطه  یک  به  و  دهید  بار حرکت 
تنش  هم  زمین  در  شد.  گرم  نقطه  آن  می بینید 
روی گسل جمع می شود و فقط همان محدوده ی 
دما  تغییر  می رود.   باال  دما  گسل  کیلومترِی  چند 
هم خیلی زیاد نیست؛ بین پنج تا 12 درجه آن هم 
طی سه، چهار روز اتفاق می افتد. در مورد سردی 
و گرمی هوا اصال نمی توانیم بگوییم با وقوع زلزله 

ارتباط دارند.

چون  می گویند  مردم  چطور؟  خشکسالی 
افزایش  زلزله ها  شده،  کم  بارش ها  میزان 

یافته است!
یا  و  هوا  گرمی  و  سردی  مثل  تغییراتی  ببینید؛ 
در  هستند  سطحی  بارش ها  افزایش  و  کاهش 
حالی که زلزله  های ما در عمق 10 کیلومتری زیر 
این  به  وابستگی  نمی تواند  و  می افتد  اتفاق  زمین 
عوامل سطحی داشته باشند. شاید بد نباشد بدانید 
که دریای سرخ دارد باز می شود و قرار است در 
یک دوره ی زمین شناسی به اقیانوس تبدیل شود؛ 
فشار  ایران  زمین  به  دارد  شدگی  باز  این  اثر  در 
 10 خود،  امروزی  شکل  به  ایران  می کند.  وارد 

بررسی گسل های کرمان را
جدی نگرفتیم
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داشته؛  اقیانوس  دو  قبال   دارد.  عمر  سال  میلیون 
در  یعنی  مرکزی؛  ایران  تا  البرز  نوار  بین  یکی 
اقیانوس  یک  تهران  از  اصفهان  و  یزد  و  اراک 
اقیانوس  و  می شود  بسته  اقیانوس  این  داشتیم؛ 
اراک  و  کرمانشاه  و  لرستان  و  شیراز  بین  دیگری 
باز می شود؛ بعد مجدد این اقیانوس بسته می شود 
دریای  هم  االن  می  آید.  پدید  امروزی  ایراِن  و 
اقیانوس  به  تبدیل  تا  می آورد  فشار  دارد  سرخ 
شود و تحت این فشارها فرآیندهای تکتونیکی زیر 
زمین اتفاق می افتد. پس خشکسالی و چنین عوامل 
باشد.  داشته  زلزله ها  بر  تاثیری  نمی تواند  سطحی 
فشارها  و هر وقت  باز می شود  دریای سرخ دارد 
بر زمین ایران برداشته شود ما دیگر زلزله نخواهیم 

داشت.

بی رویه  برداشت  اثر  بر  که  زمین  فرونشست 
از منابع زیرزمینی اتفاق می افتد چطور؟ تاثیر 

دارد؟
گاهی زلزله هایی رخ می دهد که به دلیل شکست 
نظر  در  را  علیصدر  غار  ابعاد  مثال  نیست؛  سنگ 
نشست  غار  این  مثل  حجمی  یک دفعه  بگیرید؛ 
کند. در پی آن، آوار شدیدی از خاک مثل یک 
زلزله  ایجاد  باعث  و  کوبیده  زمین  روی  چکش 
برداشت  از  ناشی  نشست های  این  ولی  می شود. 
بزرگ  زلزله ای  برای  پارامتری  نمی تواند  آب 
بشود اما می تواند شکست منطقه ای ایجاد کند. یا 
جایی شما یک سد می سازید، قبال دره بود اما بعد 
از سد، میلیون ها مترمکعب  آب ذخیره و این آب 
به زمین فشار می آورد و ممکن است باعث شکست 
سنگ های اطراف بشود. اینها را زلزله های القایی 
سد  احداث  اثر  در  آن  بزرگترین  که  می گویند 
دارید  که  روباز  معادن  در  یا  شد.  ایجاد  هند  در 
برداشت انجام می دهید؛ یک دفعه حجم زیادی را 
از روی زمین برمی دارید و این ممکن است باعث 

شود سنگ ها باز شود.

ما  شدید؛  زلزله های  وقوع  جریان  در 
به  از کجا  پیش لرزه و پس لرزه هایی داریم. 

بعد، وضعیت هشداردهنده است؟
نگرانند  همه  می دهد  رخ  بزرگی  زلزله ی  وقتی 
این که  اصلی؟  زلزله ی  یا  بود  پیش لرزه  آیا  که 
بگوییم پیش لرزه هست یا نه؟ نیاز به اطالعاتی بعد 
نمی توان چیزی  و سریعا  بزرگ است  زلزله ی  از 
گفت و باید صبر کرد واکنش بعدی گسل را ببینیم. 
حاال ممکن است بگویید چرا پیش لرزه و پس لرزه 
و زلزله ی اصلی داریم؟ جنس سطح زمین در نقاط 
مختلف متفاوت است و شما در طبیعت این را کامال 
مشاهده می کنید، در عمق هم، جنس این 40،50 
قطعا  می شود  شکسته  زلزله  اثر  در  که  کیلومتری 
یکسان  نیست؛ چون جنس صفحه ی گسل  یکسان 
نیست، بعضی سنگ ها مقاومت خیلی پایینی دارند 
و در اثر تنش وارده، خیلی زود شکسته می شوند و 
باعث ایجاد پیش لرزه می شوند. بعد زلزله ی اصلی 
لحاظ  از  یعنی بخش عمده ای که  اتفاق می افتد؛ 

جنس همگن تر هستند با هم می شکنند. 

اما باز هم بخش هایی هستند که مقاومت باالتری 
که  می شود  شکسته  بعدی  مرحله ی  در  و  داشته 

پس لرزه را ایجاد می کنند.

شدیدتر،  زلزله ی  بدهیم  تشخیص  چطوری 
همان زلزله ی اصلی بود یا پیش لرزه؟

آن  از  بعد  و  افتاد  اتفاق  بزرگی  زلزله ی  اگر 
قوی  احتمال  به  داد  رخ  زیادی  پس لرزه های 
زلزله ی اصلی همان بوده که رخ داده است.  مثال 
پس از زلزله ی هجدک که شش و یک دهم ریشتر 
سه  دو،  پس لرزه های  مدام  دیدیم  بالفاصله  بود؛ 
ریشتری دارد رخ می دهد و در طول روز تعداد 
اما اگر پس لرزه  خیلی زیادی پس لرزه ثبت شد. 
ریشتری  پنج  و  چهار  زلزله ی  یک  مثال  و  نداشت 
آمد و پس لرزه ها شکل نگرفت؛ اینجا هشدار جدی 
را  زمین  بعدی  واکنش  بمانید  منتظر  باید  و  است 
ببینید که تا چند ساعت و یا حتی گاهی چند روز 
بعد، آن را نشان خواهد داد. در زاگرس اما شانسی 
مثال  داریم.  پیش لرزه  عموما  است  این  داریم  که 
همین زلزله ی ازگله ی کرمانشاه پیش لرزه داشت.

 اما زلزله ی اخیر هجدک نداشت
بله. نباید انتظار داشته باشیم هر زلزله ای پیش لرزه 
این  که  بگویم  هجدک  درباره ی  باشد.  داشته 
خود  ندارد.  درازمدتی  فعالیت  پیشینه ی  گسل، 
من از اردیبهشت ماه که پنج ریشتر زلزله در اینجا 
یک  و  شد  جلب  منطقه  این  به  توجهم  داشتیم 
تا  منطقه کار کند  این  دانشجو گذاشتم که روی 
آن را بشناسیم؟ چون قبال گسل زمین شناسی اینجا 
لکرکوه  امتداد  آیا  نمی دانیم  و  نکرده اند  معرفی 
یا خودش یک  دارد  ارتباط  به کوهبنان  یا  است 
تا  چند  اشتراک  محل  نقطه  آن  مجزاست؟  گسل 
گسل است. حاال این که کدام یک از این گسل ها 
زلزله را موجب شد؟ ما اطالعات خیلی کمی در 
این باره داریم اما زلزله باعث شد همه انگیزه پیدا 
کنند و  بیایند روی منطقه کار کنند. این را بگویم؛ 
بود  کافی  هجدک  منطقه ی  از  ما  اطالعات  اگر 
ممکن  کجا  هجدک  از  بعد  بگوییم  می توانستیم 
است زلزله بیاید؟ متاسفانه ما چنین اطالعاتی را در 
اختیار نداریم. وقتی زلزله ی ازگله ی کرمانشاه را 
زلزله  هم  ایالم  در  داشتیم  انتظار  کردیم،  بررسی 
بیاید؛ چون جزو سیستم گسلی مشخصی بودند که 
این تکه ها شکست،  از  چند تکه است. وقتی یکی 
اما  هجدک  در  بشکنند.  هم  بقیه  دادیم  احتمال 

متاسفانه ما چنین اطالعاتی را در اختیار نداریم.

چه قدر  کرمان  منطقه ی  در  کلی  طور  به 
گسل ها شناسایی شده است؟

گسل های سطحی که عوارضی دارند شناخته شده 
است اما در پهنه ی کرمان گسل های پنهان خیلی 
زیادی داریم؛ در خود شهر کرمان هم گسل هست 
منطقه  این  از  می دهند  احتمال  زمین شناسان  و 
گسلی عبور کرده باشد ولی هیچ مطالعه ای روی 

آن انجام نشده است. 

که  می شود  مطرح  صحبت هایی  گاهی  اما 
کرمان  شهر  در  منطقه  یا  شهرک  فالن  مثال 
چه قدر  ادعاها  این  دارد.  قرار  گسل  روی 

قابل تایید است؟
بله؛ ما در همین مناطق،  گسل هایی را شناخته ایم 
که اما فقط تکه ای از آن را می شناسیم و امتدادش 
نامعلوم است؛ در حالی که چیزی که باعث ایجاد 
طول  هرچه  است.  گسل  طول  می شود،  خطر 
زمین لرزه ی  ایجاد  پتانسیل  باشد؛  بزرگ تر  گسل 
بزرگ تر در آن بیش تر است. ولی در شهر کرمان 
هیچ مطالعه ای انجام نشده که بتوانیم سر و ته این 
گسل ها را مشخص کنیم که بدانیم تا کجا امتداد 
دارد؟  شهر  لرزه خیزی  برای  پتانسیلی  و چه  دارد 
مناسبی  تجهیزات  هیچ  کرمان  استان  در  متاسفانه 
یک  فقط  ما  نداریم  زلزله  مطالعات  انجام  برای 
دستگاه لرزه نگاری داریم در حالی که در هجدک 
که گسل آن االن فعال شده؛ باید حداقل 15 تا 20 
دستگاه می گذاشتیم. اگر این  کار انجام شده بود، 
می  توانستیم گسل را به طور کامل شناسایی کنیم. 
االن فرصت مناسبی برای شناخت این گسل است 

اما متاسفانه دستگاه و امکانات برای آن نداریم.

امکاناتی  و  دستگاه  چنین  کرمان  **استان   
ندارد یا در کل کشور شرایط این گونه است؟

بین المللی زلزله شناسی حدود 20  االن پژوهشگاه 
روی  دارد  و  گذاشته  ازگله  منطقه ی  در  دستگاه 
منطقه مطالعه می کند اما اینجا و در استان کرمان 
کشاورزی  قطب  محصوالت  از  خیلی  در  هم  که 
این همه گسل  و  است  و هم قطب صنعتی  است 
دارد  که  لرزه خیزی  پیشینه ی  همه  این  و  فعال 
می توانستند بخشی از منابع را صرف این مطالعات 
پایه ای کنند که بدانند کجا و با چه ریسکی دارند 
سرمایه گذاری می کنند. این مطالعات خیلی مهم تر 
بیاوریم.  استان  به  را  از آن است که فقط سرمایه 
هزینه ی این مطالعات هم باال نیست. مثال در شهر 
میلیارد  سه  دو،  طبقه،   10 ساختمان  یک  برای 
هزینه می شود ولی حاضر نیستند سه، چهار میلیون 
بدهند  انجام  را  خاک  مطالعات  تا  بدهند  تومان 
شهرک  دربیاورند.  را  خاک  طبیعی  فرکانس  و 
صنعتی را می سازند بدون این که مطالعات برآورد 
خطر زمین لرزه برای آن انجام بدهند. در گل گهر 
سازه ها  می کند،  کار  دستگاه ها  وقتی  سیرجان، 
خاک  مطالعات  عدم  خاطر  به  این ها  می لرزند. 
است. متاسفانه مطالعات در سطح استان خیلی کم 

است.

مثال 10  بودن چیست؟  زمان بر  از  منظورتان 
سال، 15 سال طول می کشد؟

نه. برای مطالعه روی یک گسل، شش ماه برداشت 
اولیه زمان می برد و بعد مطالعه و بررسی نیاز است. 
نهایتا یک سال بیشتر نیاز نیست تا تشخیص بدهید 
در منطقه ای گسل دارید یا خیر؟ همه چیز به منابع 
مالی وابسته است که متاسفانه در کرمان این منابع 

را نداریم.
مصاحبه از: اسما پورزنگی آبادی / استقامت
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معاون وزیر راه و شهرسازی 
در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان؛

سکونت۲۰ میلیون نفر 
در بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی در دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته گفت: 141 هزار 
هکتار بافت ناکارآمد حاشیه و فرسوده در کشور 
نفر  میلیون  با 20  برابر  وجود دارد که 30 درصد 
از جمعیت کشور در این بافت زندگی می کنند. 
کنفرانس  نخستین  در  زاده  محمد شکرچی  دکتر 
ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  در   عمرانی  های 
صنعتی و فناوری پیشرفته  کرمان افزود: این بافت 
ها در برابر حوادث بسیار آسیب پذیر هستند لذا 
کنند  می  زندگی  ناکارآمد  بافت  در  که  افرادی 
باید با دستورالعملی بتوانند اتاق امنی را در محل 
یا ساختمان های مسکونی  و  زندگی خود فراهم 
تصریح کرد:  بهسازی کنند. وی  و  تعمیر  را  خود 
مسئوالن باید همواره روش های کاهش ، انتقال 
ریسک و جلوگیری از افزایش ریسک برای مقابله 
قرار  توجه  مورد  را  حوادث  از  ناشی  خطرات  با 

دهند. 
شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رئیس 
به  مربوط  ریسک  کاهش  روش  گفت:  کشور 
از  پیش  سازی  مقاوم  با  لذا  است  عادی  شرایط 
را  لرزه  زمین  از  ناشی  خطرات  توان  می  زلزله 
کاهش داد ، پس از زلزله با فشارهای روانی ناشی 
از زلزله ممکن است از مبحث اصلی غافل شویم. 
وی افزود: بازآفرینی بافت فرسوده بحثی جدی 
و مورد تاکید دولت و نمایندگان مجلس شورای 
و  بازسازی  در  است  ممکن  زیرا  است  اسالمی 
گرفته  جدی  زلزله  مقوله  ناکارآمد  بافت  احیای 
را  زلزله  بحث  مسکن  بنیاد  که  همانگونه  و  نشود 
مبحث  ناکارآمد  بافت  احیای  در  گرفته  جدی 
داد:  ادامه  زاده  بگیریم. شکرچی  را جدی  زلزله 
باید در برخی موارد ریسک ناشی از حوادث را به 
بیمه ها انتقال دهیم که در کشور به خوبی انجام 
زیرا  شود  می  محسوب  ما  نقاط ضعف  از  و  نشده 
با  نامه ها بدنه تخصصی جدی ندارند. وی  آیین 

زلزله  در  ریسک  افزایش  از  جلوگیری  به  اشاره 
گفت: پس ازلزله بم روی آیین نامه ها کار زیادی 
ایمنی  نامه  آیین  رعایت  با  ها  ساختمان  اما  شد 

شماره 2 هزار و 800 ساخته نشده اند. 
سیستم  وقتی  افزود:  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
به ریسک حوادث می  شریانی حیاتی می سازیم 
ساخته  استانداردها  با  ها  سازه  باید  زیرا  افزاییم 
شود و دولت ها باید اقداماتی برای جلوگیری از 

افزایش ریسک انجام دهند. 
سرپل  و  آباد  اسالم  شهرستان  در  کرد:  بیان  وی 
ذهاب در زلزله کرمانشاه 65 درصد ساختمان ها 
شتاب   G صدم   65 نگارها  شتاب  و  ماندند  سالم 
مقاوم  های  ساختمان  آمار  که  اند  کرده  ثبت  را 
است.  خوبی  آمار  نسبت  به  شتاب  این  برابر  در 
شکرچی زاده گفت: آمار ساختمان های بازسازی 
شده در روستاها توسط بنیاد مسکن نسبت به کشور 
خوبی  جواب  اما  است  کم  و  درصد   30 حدود 
افزود:  وی  است.  شده  گرفته  هجدک  زلزله  در 
کرمانشاه  زلزله  در  مهر  مسکن  های  ساختمان 
سازه  غیر  تخریب  اما  داشته  کمتری  های  کشته 
از  بیشتر  تخریب  آماراین  و  دارد  فراوانی  ای 
و  آباد  اسالم  شهرستان   2 های  سازه  دیگر  آمار 
تحقیقات  مرکز  رئیس  است.  بوده  ذهاب  سرپل 
راه، مسکن و شهرسازی کشور عنوان کرد: برخی 
مهندسان سازه های کرمانشاه بدلیل رعایت اصول 
غیر مهندسی موجب چندین هزار میلیارد خسارت 
اند و عدم رعایت کیفیت ساخت، مشکالت  شده 
آورده  بوجود  کرمانشاه  استان  زلزله  در  فراوانی 
نشان  دارای  که  هایی  بتن  گفت:  وی  است. 
استاندارد بودند در زلزله کرمانشاه فروریختند که 
نباید  مردم  منظور حفظ جان  به  و  راستا  این  در 
و  فله  استاندارد  غیر  بتن  ریختن  و  تولید  اجازه 
تایید  های  آزمایشگاه  باید  لذا  شود  داده  دستی 
افزود:  زاده  شکرچی  گرفت.  جدی  را  کیفیت 
بازنگری  باید  اداری ساخت و ساز  نظام های  در 
ارائه راهکار  و  مقاوم سازی  و مشارکت مردم در 
های  سازمان  از  همچنین   ، شود  گرفته  جدی 
وی  کرد.  استفاده  سازی  مقوم  برای  نهاد  مردم 
 140 تعداد  کشور  نگاری  لرزه  شبکه  کرد:  اظهار 
لرزه نگار و یکهزار و 100 دستگاه شتاب نگار دارد 
که آمار کمی نسبت به دیگر کشورها است. رئیس 
کشور  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 

خیز  زلزله  عنوان  به  کرمان  کردن  مجهز  گفت: 
شبکه  باید  و  است  واجبات  از  کشور  استان  ترین 
پاسخگویی سریع در این استان تولید شود و این 
سیستم ظرف چند دقیقه نقاط بیشتر خسارت دیده 
را مشخص کند که برای امدادرسانی پس از زلزله 
بسیار مناسب است. وی افزود: اینکه امروز کشور 
تصمیمات  اولویت  گرفته  قرار  زلزله  فضای  در 
مدیران کشوری است و اگر تاب آوری شهرها و 
مفهوم شریان های حیاتی را از ملزومات 
شهری بدانیم باید مقاوم سازی شریان ها 

را در اولویت قرار دهیم.
تعریف  کرد:  اضافه  زاده  دکتر شکرچی 
تاب آوری اینست که یک شهر در مقابل 
و  مقاومت دارد  زلزله چقدر  تکان های 
قابلیت  بدانیم  پویا  سیستمی  را  شهر  اگر 
می  آوری  تاب  را  پایدار  نقطه  در  شهر 
خطرات  جوانب  باید  گفت:  وی  نامیم. 
 30 گاهی  و  شود  بررسی  زلزله  از  پس 
درصد کشته ها و تلفات پس از زلزله بر اثر آتش 
ازجمله  ارتباطات  و  برق  قطعی  و  است  سوزی 
آتش  تجربه  و  است  زلزله  از  پس  جدی  موارد 
سوزی پالسکو با اتفاقات پس از آن نشان می دهد 
با حادثه  تواند  نمی  نیز  تهران  امکانات شهرداری 
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  کند.  مقابله  پالسکو 
زلزله  برای  که  داد  نشان  کرمانشاه  زلزله  افزود: 
نیستند  پاسخگو  ها  بیمارستان  ریشتر  هفت  باالی 
جدید  و  قدیمی  های  بیمارستان  کرمانشاه  در  و 
کرد:  اضافه  وی  نداشتند.  را  بیمار  پذیرش  توان 
این  از  پس  مسائل  باید  کشور  زلزله  فضای  در 
حادثه نیز رسیدگی شود تا آمار تلفات باال نرود و 
سیستم اطالع رسانی در این مواقع بسیار با اهمیت 
است و سیستم های ارتباطی در تهران پاسخگوی 
نیاز مردم و مقامات کشور نبودند. دکتر شکرچی 
دارد  مطلوبی  وضعیت  کشور  امروز  گفت:  زاده 
زیادی وجود  فاصله  هنوز  قبول  قابل  نقطه  تا  اما 
دارد ورود دولت برای استحکام بناهای عمومی و 
بخش خصوصی و مردم در سازهای مسکونی برای 
 96 دیماه  پنجم  است.  موثر  بسیار  تلفات  کاهش 
چهاردهمین سالگرد زلزله ویرانگر بم است در این 
کنفرانس از استان های تهران، کرمان، سیستان و 
آیین  این  کردند.  شرکت  قم  و  البرز  بلوچستان، 
رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  حضور  با 
کشور،  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
معاون هماهنگی امور اقتصادی کرمان،، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، استادان دانشگاه و سایر 
برگزار شد. نخستین  مدیران دستگاه های مرتبط 
و  حیاتی  شریانهای  آوری  تاب  ملی  کنفرانس 
تابآوری  محورهای  در  عمرانی  زیرساختهای 
توسعه  سازی،  مقاوم  و  بهسازی  حیاتی،  شریانهای 
آوری،  تا  و  اقتصاد  نقل،  و  حمل  شهری،  پایدار 
مصالح و فناوری های نوین، تاب آوری سازه ها 
و سیستم ها در سالن اجتماعات دانشگاه تحصیالت 
کرمان  پیشرفته  های  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی، 

برگزار شد.

طرح بهسازی نوسازی شهر کرمان
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استاندار کرمان با بیان این که کارمندان دولت ایران 15 برابر کشور ژاپن 
هستند، گفت: یکی از مصیبت های جدی کشور، تورم نیروی انسانی در شبکه 
دولتی است. مهندس »علیرضا رزم حسینی« 22 اسفندماه در نشست صمیمی 
بیان این که خوشحال  با  باهنر کرمان  با اعضای هیات علمی دانشگاه شهید 
کرده  پیدا  ارتقاء  کرمان  استان  بانوان  بین  در  گری  مطالبه  روحیه  هستیم 
است، اظهار کرد: شورای تامین استان کرمان به اذعان دادستان کل کشور 
و معاون اول قوه قضاییه در آزادی های اجتماعی و سیاسی و امنیت یکی 
از استان های برتر کشور است که این مهم به دلیل همگرایی و همدلی همه 
سالمت  مجمع  شعار  به  اشاره  با  وی  است.  بوده  استان  در  حکومتی  ارکان 
در  که  گزارشی  در  کرد:  تصریح  طالیی«  روز  »هزار  بعنوان  کرمان  استان 
این مجمع ارائه شد به ازای هر یک دالر هزینه در هزار روز طالیی، 17 دالر 
صرفه جویی صورت خواهد گرفت که اهمیت توجه به این دوران طالیی را 
یاد آور می شود و نشان می دهد این صرفه جویی چه تاثیری در شخصیت 
انسان ها، رابطه بین مادر و نوزاد و شخصیت و خصلت های پیدا کرده در 
بزرگسالی دارد و از همه مهمتر نشان از نقش ویژه مادران در پیشرفت و توسعه 
کشورها است. وی با اشاره به اجرای ایده الگوی شهر نمونه اقتصاد مقاومتی 
ابتدای اجرای این طرح 380 نوزاد  در شهرستان قلعه گنج اظهار کرد: در 
زیر دو کیلو در این شهرستان متولد شده بودند که با ارائه بسته های غذایی 
مبتنی بر نظریه های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در بین مادران باردار این 
منطقه، امروز شاهد هستیم دیگر نوزاد زیر 3 کیلو در شهرستان قلعه گنج متولد 
نمی شود که به اصل توجه به دوران هزار روز طالیی پی خواهیم برد. رزم 
حسینی با اشاره به نقش بانوان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: نمی توانیم 
نقش بانوان را در تولید ناخالص ملی، کاهش آسیب های اجتماعی، تشویق و 

ترغیب فرزندان در کارفرینی و غیره انکار کنیم.
استاندار کرمان با بیان این که کارمندان دولت ایران 15 برابر کشور ژاپن 
انسانی  نیروی  تورم  کشور،  جدی  های  مصیبت  از  یکی  کرد:  اظهار  هستند 
در شبکه دولتی است. استاندار کرمان با انتقاد از هزینه کرد پول نفت برای 
پرداخت حقوق کارمندان، گفت: باید دولت را کوچک و مردم را بزرگ 
کنیم زیرا دولت بزرگ باعث بروز فساد و در نتیجه ایجاد مشکل برای خود 
مردم خواهد بود و در این راستا نباید اجازه دهیم پول کشور را صرف هزینه 
های جاری کنیم. وی به موضوع پرداخت یارانه ها در کشور در دولت نهم 
و دهم پرداخت و افزود: در سال گذشته کل پولی که در استان کرمان در 
حوزه سالمت و اجرای طرح نظام سالمت پرداخت شد 260 میلیارد تومان 
استان  در  یارانه  ساالنه  تومان  میلیارد   1800 که  است  حالی  در  این  و  بود 
پرداخت می شود و اگر تصور کنیم این هزینه را در هزار روز طالیی زندگی 
و طرح تحول سالمت هزینه می کردیم چه اتفاق شگرفی در توسعه و پیشرفت 
استان کرمان حاصل می شد. رزم حسینی با تاکید بر این که پرداخت یارانه 
به مردم، نوعی عوام فریبی و جهالت است به برخی از دستاوردهای دولت 
امید در کرمان اشاره و اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان  تدبیر و 
کرمان در ابتدای این دولت بیست و سوم کشور بود که هم اکنون این رتبه 
به هشتم کشوری ارتقا پیدا کرده است و قطعا بهبود چنین رتبه ای در فضای 

وحدت و مطالبه گری به وجود آمده است نه جنگ و نفاق.
مدیرکل  با  خود  امروز  دیدار  به  ادامه  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
ارتباطات استان کرمان پس از ماجرای اخراج از جلسه ستاد بحران اشاره و 
اظهار کرد: در جلسه امروز آقای الهامی از بنده بابت آن اتفاق تشکر کردند و 
معتقد بودند پس از آن جلسه، اتفاقات طالیی در حوزه ارتباطات و مخابرات 
در استان کرمان و به نوبه خود در کشور رخ داد به طوری که با اختصاص 
200 میلیارد تومان از سوی وزیر ارتباطات تا خردادماه سال آینده 90 ایستگاه 
موبایل در سراسر استان راه اندازی خواهد شد. وی با بیان این که هم اکنون 

تمامی نقاط کور مخابراتی استان کرمان پایش شده است، افزود:

 این اتفاق برای بنده بسیار هزینه داشته اما هیچ گاه در مسند استاندار کرمان 
به هزینه ها نگاه نخواهم کرد اما از سوی دیگر به وضوح می بینم که با این 
نحوه اداره کشور و وجود بروکراسی های اداری روزگار خوبی نخواهیم 

داشتیم و معتقدم بیان این موضوع عین انقالبی گری و منافع ملی است.
مردم  بین  در  مطالبه گری  روحیه  افزایش  به  اشاره  با  رزم حسینی  مهندس 
استان کرمان، تصریح کرد: هم اکنون اتوبوس مطالبه گری در استان کرمان 
راه اندازی شده است و جوانان می توانند جواب های خود را از مسئولین 
در این اتوبوس پیگیری کنند و هدف از راه اندازی این اتوبوس این است 
که ما معتقدیم مردم را باید آگاه کرده و با آنها شفاف باشیم و مردم نیز مطالبه 
اتوبوس  توانستیم فرهنگ  اگر  و  باشند  و آرامش داشته  نظم  بر  مبتنی  گری 
مطالبه گری را در جامعه نهادینه کنیم، قطعا سطح ارتقای جامعه را در تمامی 
بخش ها شاهد خواهیم بود. استاندار کرمان با انتقاد از عدم استقبال جوانان 
کرمانی از 1600 میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده از سوی دولت 
در حوزه خوداشتغالی، به برخی سواالت اساتید دانشگاه پیرامون پروژه های 
شهری پرداخت و گفت: هم اکنون وسعت شهر کرمان به 14 هزار هکتار با 
انقالب  از  پیش  دوران  به  نسبت  که  است  رسیده  نفری  هزار   700 جمعیت 
اسالمی جمعیت آن 7 برابر و وسعت آن 35 برابر شده است که نشان می دهد 
بی رویه شهر را گسترش داده ایم و این در حالی است که پایین ترین تراکم 
جمعیتی را در کشور در کرمان شاهد هستیم. وی با بیان ماجراهای اجرایی 
شدن پروژه های شهری در کرمان اظهار کرد: شهردار اسبق کرمان در دیدار 
بنده به طرح های تفصیلی شهر که توسط شهرداری و شورای شهر  با  خود 
مصوب شده بود اشاره می کرد که اذعان داشت باید پروژه هایی طبق این 
در  پیمانکار  نبود  و  منابع  عدم  با  اما  شود  اجرایی  کرمان  شهر  در  مصوبات 
با ارتقای  نیز معتقد بودیم که جذب سرمایه گذار  کرمان روبرو هستیم و ما 

مبلمان شهری صورت خواهد پذیرفت.
مهندس رزم حسینی با بیان این که قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء پیمانکاری 
شهری  های  پروژه  این  به  که  بود  دنیا  روز  سازی  پل  تجهیزات  با  بزرگ 
کرمان ورود پیدا کرد، افزود: با پیگیری های صورت گرفته توانستیم قرارگاه 
پروژه ها کنیم و  این  پرداختی وارد  را بدون پیش  االنبیاء  سازندگی خاتم 
شهر کرمان را به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل نماییم. استاندار کرمان 
و  شهرداری  تفصیلی  طرح های  و  مصوبات  طبق  ها  پروژه  این  داد:  ادامه 
و خود  داشته  را  نقش حمایتی  فقط  استانداری  و  بوده  شورای شهر کرمان 
اعضای شورای شهر و شهردار پای این طرح ها را امضا کرده بودند. وی با 
بیان اینکه همه شهرداری های کشور حتی شهرداری تهران نیز بدهی دارد، 
اظهار کرد: هنر یک مدیر در آن است که با بی پولی تجهیز منابع کرده و 
شهر را بسازد و اگر می خواهیم شهر کرمان توسعه پیدا کند باید همه پای 
کار بیایند و شورای شهر پنجم و شهردار کرمان زودتر پای کار آمده و فعال 
تر شوند. رزم حسینی با بیان این که 300 سال عقب افتادگی کشور در حوزه 
های مختلف را یک شبه نمی توان رفع کرد، گفت: کارهای خوبی در سطج 
توانیم  را می  نمونه های آن  از  یکی  استان کرمان صورت گرفته است که 
همه  از  و  بدانیم  آینده  سال  در  شهداد  چادری  ستاره   5 هتل  اندازی  راه 
اساتید دانشگاه می خواهیم به نقاط مختلف استان سفر کرده و از نزدیک با 

دستاوردهای دولت تدبیر و امید آشنا شوند.

اجرای پروژه های شهری 
مطابق طرح  تفصیلی
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در  اصفهان  فرهنگی  هفته  افتتاحیه  مراسم 
هیأت  حضور  با   1397 فروردین   18 پاریس 
اهلل  قدرت  ریاست  به  اصفهان  استان  از  اعزامی 
نوروزی شهردار اصفهان، »ابوالقاسم دلفی« سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در فرانسه، خانم »دلفین 
کشور   2 پارلمانی  دوستی  گروه  رئیس  او« 
و  مقامات  از  شماری  و  فرانسه  ملی  مجلس  در 
شخصیت های فرانسوی و نمایندگان مجلس ملی 
و سنای این کشور و جمع زیادی از ایرانیان مقیم 
محل  در  ایران  فرهنگ  به  عالقه مندان  و  فرانسه 

مجلس ملی فرانسه در پاریس برگزار شد. 
او« رئیس گروه  ابتدای مراسم خانم »دلفین  در 
اشاره  با  سخنانی  طی  ملی  مجلس  در  دوستی 
داشت:  اظهار  کشور   2 فراوان  مشترک  نقاط  به 
افتتاح  کنار  در  اصفهان  فرهنگی  هفته  برگزاری 

در  تهران  در  لوور  موزه 
وزیر  اخیر  سفر  جریان 
به  کشور  این  خارجه 
تهران و موزه امپراطوری 
شهر  در  سرخ  گل های 
النس فرانسه که با حضور 
فرانسه  فرهنگ  وزیر 
برگزار شد، از رویداهای 
 2 بین  اخیر  فرهنگی  مهم 
هدف  وی  است.  کشور 
این  از  حمایت  علت  و 
از  فرهنگی  رویدادهای 
بهتر  شناخت  را  اصفهان   فرهنگی  هفته  جمله 
فرهنگی  روابط  در  ثبات  و  یگدیگر  از  ملت   2
در  نیز  کشورمان  سفیر  دلفی  ابوالقاسم  خواند. 
اشاره  با  مراسم  این  در  خود  افتتاحیه  سخنرانی 
اظهار داشت:  2 کشور  روابط  تاریخی  قدمت  به 
عرصه های  در  فرانسه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
فرهنگی، علمی و دانشگاهی و همچنین اقتصادی 
و تجاری از جمله توریسم از ظرفیت های زیادی 
سال های  طی  خوبی  همکاری  و  برخوردارند 
اخیر در زمینه های علمی و دانشگاهی و فرهنگی 
به  اشاره  با  2 کشور وجود داشته است. وی  بین 
در  )ره(  خمینی  امام  حضرت  حضور  از  استقبال 
توسط  اسالمی  انقالب  دوران  در  لوشاتو  نوفل 
2 کشور  و حمایت های دولتمردان  فرانسه  مردم 
برنامه  از جمله  فعالیت های مشترک فرهنگی  از 

هفته فرهنگی اصفهان در پاریس افزود: تحوالت 
از  بعد  کشور   2 روابط  در  اقتصادی  و  سیاسی 
رئیس  روحانی  حسن  سفر  جمله  از  برجام  دوره 
افزایش  و  پاریس  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
سطح مبادالت اقتصادی 2 کشور نزدیک به چهار 
این  دهنده  نشان   2017 سال  در  یورو  میلیارد 
قرار  صحیح  مسیر  در  کشور   2 روابط  که  است 

دارد.
شهردار  نوروزی،  اهلل  قدرت  جلسه  ادامه  در 
به  پاریس  و  اصفهان  داشت:  اظهار  نیز  اصفهان 
عنوان شهرهایی که یادگارهای تاریخی فراوان 
و ماندگاری را در خود جای داده اند می توانند 
با استفاده از این پشتوانه ها و در سایه الگویی از 
اقتصاد  کننده  تعمیق  که  فرهنگ   2 بین  روابط 
پایدار  شهری  توسعه  مسیر  ،در  باشد  نیز  شهری 
محیطی  زیست  شرایط  ساختن  محقق  و  نوین  و 
مناسب همکاری کنند. وی آمادگی شهر اصفهان 
شهری  اقتصاد  زمینه های  در  همکاری  برای  را 

پایدار و گسترش مراودات فرهنگی اعالم کرد.
نیز  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رئیس  آبادی  سهل 
تجاری  و  اقتصادی  ظرفیت های  مراسم  این  در 
دستی  صنایع  ساخت  جمله  از  اصفهان  استان 
گردشگری،  و  معادن  نساجی،  صنعت  متنوع، 
و  مجلس  در  زنان  چشمگیر  حضور  و  مشارکت 
همزیستی  و  ایرانی  جامعه  مختلف  عرصه های 

اقلیت های مختلف را تشریح کرد.
هفته فرهنگی اصفهان با برنامه های متنوع متشکل 
و  دستی  صنایع  از  نمایشگاه هایی  برگزاری  از 
یک  مدت  به  غیره  و  موسیقی  اصفهان،  هنرهای 
لغایت 24 فروردین  تاریخ 18 فروردین  از  هفته 

در پاریس برگزار شد.

برگزاری هفته فرهنگی- اقتصادی اصفهان در پاریس

شروع  نقطه  قم  اقتصادی  ـ  فرهنگی  هفته 
است.   لبنان  با  قم  مراودات  توسعه  برای  خوبی 
زائرین  امور  هماهنگی  معاون  پور  عالی  یونس 
برگزاری  ستاد  جلسه  ششمین  در  قم  استانداری 
هفته فرهنگی ـ اقتصادی قم در لبنان به تشریح 
اقدامات انجام گرفته برای برگزاری این رویداد 
این  بیان  با  وی  پرداخت.   اقتصادی  ـ  فرهنگی 
رویداد  این  بهتر  چه  هر  برگزاری  برای  که 
نشست های  و  رایزنی ها  اقتصادی،  ـ  فرهنگی 
داشته ایم،  شخصیت ها  و  مقامات  با  را  متعددی 
را  خوبی  روند  امروز  به  تا  کارها  کرد:  اضافه 
نیز  نتایج مطلوبی  با  پایان  امیدوارم در  داشته و 
همراه باشد.  معاون استاندار قم با تأکید بر لزوم 
برگزاری  برای  مختلف  دستگاه های  همکاری 

طرف  کامل  آمادگی  از  رویداد،  این  شایسته 
همه  لبنانی  مسؤالن  افزود:  و  داد  خبر  لبنانی 
بسیج  کار  این  برای  را  خود  امکانات  و  نیروها 

کرده اند. 
استان  انتخاب  به  اشاره  با  همچنین  پور  عالی 
»نبطیه« به عنوان محل برگزاری هفته فرهنگی 
را  منطقه  این  موقعیت  لبنان،  قم در  اقتصادی  ـ 
از هر لحاظ ممتاز و مناسب این رویداد دانست 
و اضافه کرد: مجتمع محل برگزاری رویداد از 
امکانات و تجهیزات بسیار خوبی برخوردار است. 

قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
از  باید  استان  دستگاه های  که  این  بیان  با 
و  ظرفیت ها  معرفی  برای  فضا،  و  فرصت  این 
بهره  قم  اقتصادی  و  فرهنگی  توانمندی های 

ببرند افزود: این رویداد نقطه شروع خوبی برای 
بود.   خواهد  لبنان  با  قم  بین  مراودات  توسعه 
لبنان روزهای  قم در  اقتصادی  ـ  فرهنگی  هفته 
25 فروردین تا یکم اردیبهشت 97 در شهر نبطیه 

لبنان برگزار می شود.

هفته فرهنگی ـ  اقتصادی قم در لبنان

قابل توجه 

مدیران کرمان

قابل توجه 

مدیران کرمان
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شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
مدیریت  و  پیشگیری  در  دولت  گفت:  اسالمی 
بحران در کرمان قوی عمل کرده و روند امداد 
رسانی به مردم زلزله زده به خوبی در دست انجام 
است. دکتر محمدرضا پورابراهیمی در بازدید از 
و  کرمان  استاندار  همراه  به  زده  زلزله  مناطق 
جمعی از مسئوالن استانی، افزود: بازدید امروز و 
بازدیدهای انجام شده نشان می دهد که در اولین 

آذرماه   10 جمعه  روز  لرزه  زمین  وقوع  لحظات 
منطقه  در  خوبی  به  امدادی  های  تیم  تاکنون 
کرده  ارائه  را  مناسبی  امدادی  خدمات  و  ورود 
اند. وی از اقدامات انجام شده در مسیر خدمت 
رسانی به مردم زلزله زده شهرستان راور تقدیر و 
بر رفع کاستی ها تاکید کرد و ادامه داد: مهمترین 
بنیاد مسکن  مسئولیت در وضعیت موجود برعهده 
انقالب اسالمی در راستای بازسازی و مقاوم سازی 

آینده  در  تا  است  منطقه  مسکونی  واحدهای 
کنیم. دکتر  برگزار  را  مقاوم سازی  بتوانیم جشن 
پورابراهیمی اظهار کرد: با برنامه ریزی و همکاری 
دستگاه های مربوطه می توان به نحوی مدیریت 
مسکونی  واحدهای  سازی  مقاوم  جشن  که  کرد 
نماینده  همراه  به  کرمان  استاندار  برگزارشود. 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم 
مدیرعامل  استانداری،  عمرانی  معاونت  سرپرست 
مسئوالن  از  جمعی  استان،  احمر  هالل  جمعیت 
استان و مسئوالن نظامی و انتظامی از مناطق زلزله 
پایگاه امداد جاده ای  از  بازدید و در ادامه  زده 
راور در گردنه خراسانی نیز دیدن کرد و بر تجهیز 

این پایگاه نیز تاکید نمود.

عملکرد دولت 
در پیشگیری و مدیریت بحران کرمان

دیدار صمیمی استاندار کرمان 
با پهلوان»عطا احمدی«

ساز  مدرسه  خیر  احمدی«  »عطا  با  نوروزی  دیداری  در  کرمان  استاندار 
دیدار  در  فروردین ماه   21 احمدی«  »عطاء  نشست.  گفت وگو  به  کرمانی 
اجرا  دست  در  خیرخواهانه  اقدامات  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  صمیمی 
باغ ملی کوهپایه که در  با اقدامات صورت گرفته هم اکنون منطقه  گفت: 
گذشته شبیه یک زباله دان بود، به بهشتی برای گردشگران تبدیل شده است. 
شهر  در  غیره  و  نانوایی  خیاطی،  کارگاه های  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
کرمان اظهار کرد: مدرسه استثنایی های کرمان وضعیت مناسبی ندارد و این 
آمادگی را داریم که در صورت حل موانع اداری تا مهرماه سال جاری این 
مدرسه را بهسازی و مجهز کرده و ظرفیت پذیرش 300 دانش آموز استثنایی 

را فراهم کنیم.
این خیر مدرسه ساز با اعالم این خبر که در غرب شهر کرمان 4 مدرسه توسط 
جمع آوری پول از سوی خیرین در حال ساخت است، تصریح کرد: با توجه 
به کمبود فضای آموزشی در این منطقه، به دنبال ساخت مدرسه بودیم ضمن 
آنکه این آمادگی را داریم در صورتی که دولت 10 قطعه زمین در اختیار 

بگذارد، 10 مدرسه با سبک معماری سنتی)سقف گنبدی( احداث و تحویل 
به مسئولین گفت:  پایان خطاب  آموزش و پرورش دهیم عطاء احمدی در 
نیازی  و  است  بوده  منان  ایزد  رضایت  کارها،  این  انجام  از  هدف  همواره 
تنها خواسته ام  کنند،  نام گذاری  بنده،  نام  به  را  مسئولین خیابانی  ندارم که 

همکاری مسئولین و دولت برای انجام بهتر اینگونه اقدامات است.
به  اقدام  پرورش  و  آموزش  از  بازنشستگی  از  پس  که  مردی  احمدی،  عطا 
مدیریت ساخت حدود 250 مدرسه در سراسر استان کرد و سرای سالمندان 

کرمان را بنا گذاشت.
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استاندار کرمان در دیدار شهردار عنوان کرد:

استاندار کرمان با اشاره به آمادگی دولت برای کمک به شهرداری در راه 
اندازی مترو تصریح کرد: دولت این آمادگی را دارد که 50 درصد هزینه 
راه اندازی مترو را به صورت فاینانس در اختیار شهرداری قرار دهد و ما نیز 
اندازی  برای راه  از سوی دولت  را  تا آیتم جمعیت  پیگیری خواهیم کرد 
فروردین   18 حسینی«  رزم  »علیرضا  مهندس  کنیم.  حذف  کرمان  در  مترو 
ماه در دیدار نوروزی شهردار و معاونین با بیان این که شهر کرمان از لحاظ 
کیفیت و ارایه خدمات از سوی شهرداری می تواند بهتر از وضعیت موجود 
باشد اظهار کرد: مردم نجیب و شریف کرمان لیاقت خدمات بیشتری از سوی 
مسئولین  به  اگر مردم  نشان داده است  تجربه  آنکه  شهرداری هستند ضمن 
با  مشارکت جدی خواهند داشت. وی  توسعه  امر  نیز در  آنها  کنند  اعتماد 
کرد:  اظهار  امید  و  تدبیر  دولت  در  کرمان  بزرگ  بازار  بازسازی  به  اشاره 
بازار امروز کرمان با بازار گذشته قابل قیاس نیست. درست است در ابتدای 
بازسازی بازار با مقاومت هایی روبرو بودیم اما توانستیم در نهایت با همکاری 
بازسازی کنیم. مهندس رزم حسینی  را  بازار کرمان  اصناف،  کسبه، مردم و 
بازسازی،  کرمان  شهر  قدیمی  خانه   8 آینده  های  ماه  طی  که  این  بیان  با 
احیا و آماده بهره برداری خواهد شد تصریح کرد: معتقدیم اگر شهرداری و 

شورای شهر فراجناحی عمل کند، مردم نیز به آنها اعتماد کرده و پای 
کار خواهند آمد که نمونه بارز آن را می توان در احیای این 8 

خانه قدیمی و حتی بازار کرمان مشاهده کرد. استاندار 
نباید  شهرداری  که  این  بر  تاکید  با  کرمان 

داد:  ادامه  باشد  خود  منافع  دنبال  به 
خوشبختانه در این دولت شاهد 

حضور چشمگیر گردشگر 
کرمان  استان  در 
از  بودیم که یکی 

استقبال  این  دالیل 
میراث  به  توجه  ها، 

فرهنگی و گردشگری در 
استان بوده است. وی با بیان 

ضی اینکه هنوز از وضعیت موجود  ا ر
میزان  باید  معتقدیم  و  حضور گردشگر نیستیم 

و  ها  پتانسیل  به  توجه  با  استان  ظرفیت ها افزایش پیدا در 
تخت  وضعیت  متاسفانه  گفت:  مناسب کند  کرمان  شهر  هتلی  های 

مستعد  های  خانه  ساماندهی  و  شناسایی  با  تواند  می  شهرداری  اما  نیست 
گردشگری، این خالء را پر کرده ضمن آن که هزینه گردشگر را در سطح 
شهر کرمان کاهش دهد.  عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان به 
حوزه حمل و نقل شهری کرمان نیز اشاره و افزود: تجربه نشان داده است 
که دنیا به سمت مترو بعنوان یک صنعت سبز در حال حرکت است و دیگر 
موضوع جمعیت در بحث راه اندازی مترو در شهرهای بزرگ مطرح نمی 
باشد. رزم حسینی با اشاره به آمادگی دولت برای کمک به شهرداری در راه 
اندازی مترو تصریح کرد: دولت این آمادگی را دارد که 50 درصد هزینه 
راه اندازی مترو را به صورت فاینانس در اختیار شهرداری قرار دهد و ما نیز 
پیگیری خواهیم کرد تا آیتم جمعیت را از سوی دولت برای راه اندازی 
مترو در کرمان حذف کنیم. وی با تاکید بر اینکه فضای خیابان های 
راه  کرد:  اظهار  نیست  مناسب  اتوبوس  گردش  برای  کرمان  شهر 
شهر  برای  مدت  کوتاه  زمانی  بازه  در   BRT اندازی خطوط 
و  خطوط  این  که  بپذیریم  باید  اما  است  خوب  کرمان 

ناوگان اتوبوسرانی قابلیت انتقال جمعیت را به خوبی ندارند و باید اقدام 
اساسی و جدی در این راستا صورت گیرد.

 استاندار کرمان در ادامه به اشاره برخی مخالفت ها و مقاومت ها در برابر 
اقدامات سازندگی تصریح کرد: معموال مخالفت ها با آبادانی و سازندگی به 
دلیل عدم اطالعات کافی و قضاوت های اشتباه بوده است ضمن آنکه باید 
اما در در راه آبادانی  استقبال می کنیم  انتقادها  از  ما همواره  تاکید کنیم 
استان هیچ وقت کوتاه نیامده و راه خود را با قدرت ادامه داده ایم و این 

موضوع نیز باید در دستور کار شهرداری کرمان قرار گیرد. 

س   رزم حسینی با تاکید بر این که کار در شهرداری و شهر کرمان، مهند
فعلی  اداری  مدیریت  سیستم  با  و  طلبد  می  روزی  شبانه  کار 
نمی توان شهر کرمان را ساخت به حوزه گردشگری شهر 
هزینه  کمترین  با  معتقدیم  کرد:  اظهار  و  اشاره  کرمان 
توسط شهرداری می تواند مراکز جذاب گردشگری را 

در سطح شهر کرمان ایجاد کنیم
نیز  زاده شهردار کرمان  عالم  مهندس سیدمهران 
های  کمک  با  که  این  بیان  با  دیدار  این  در 
توانستیم   96 سال  پایان  در  کرمان  استاندار 
را  شهرداری  های  بدهی  درصد   95 تا   90
تصریح  کنیم  پرداخت  انسانی  نیروهای  به 
از  بخشی   96 سال  اواخر  در  توانستیم  همچنین  کرد: 
تعهد خود به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء بابت پروژه های 
شهری را پرداخت کنیم ضمن آنکه کارخانه آسفالت شهرداری نیز در 
پایان سال 96 راه اندازی شد. وی با اشاره به حوزه فعالیت شهرداری کرمان 
نوروز  ایام  نوروز 97 تصریح کرد:  همکاران شهرداری کرمان در  ایام  در 
در تمامی حوزه های عمرانی، خدماتی، فضای سبز و ... به خوبی از عهده 
وظایف خود بر آمدند به طوری که امسال شاهد حضور گردشگران زیادی 
به استان و به ویژه مرکز بودیم. مهندس عالم زاده به برنامه های شهرداری 
کرمان در سال جاری اشاره و اظهار کرد: قطعا یکی از دغدغه های شهرداری 
کرمان در سال جاری به اتمام رساندن پروژه های عمرانی شهری است که 
در سال جاری این با شدت بیشتری این پروژه ها را پیگیری خواهیم کرد 
که در این راستا باید به دنبال تامین منابع مالی آنها باشیم. شهردار کرمان به 
راه اندازی پارک گردشگری در شهر کرمان نیز اشاره و افزود: از چند ماه 
قبل اعتبار 20 میلیاردتومانی برای راه اندازی این پارک در شهر کرمان را 
تامین کرده ایم و امیدواریم با انتخاب مکانی مناسب برای این پارک؛ عالوه 
بر ایجاد یک مکان گردشگری مناسب در شهر بتوانیم ارزش افزوده ای را 
برای شهر کرمان به همراه داشته باشیم وی مرمت مدرسه شهرداری، خانه 
گلبازخان  محور  ساماندهی  راه ها،  پیاده  ایجاد   ،BRT خطوط  لطفعلیخان، 

عنوان  جاری  سال  در  کرمان  شهرداری  های  برنامه  دیگر  از  را  غیره  و 
کرد و گفت: شهر کرمان بعنوان پیشانی استان کرمان با حمایت های 

استاندار کرمان و همچنین حضور معین های اقتصادی و فرهنکی 
در مناطق مختلف، می تواد شاهد یک شکوفایی شگرفی در 

درون خود باشد.

آمادگی دولت 
برای راه اندازی مترو در کرمان
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ملی  کارگروه  تشکیل  از  کرمان  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
مطالعات صورت  در  اظهار کرد:  و  داد  در کشور خبر  آبی  با کم  سازگاری 
آب  همیاران  طرح  و  آب  مشارکتی  مدیریت  آب،  بازار  اندازی  راه  گرفته 
بتواند مدیریت  تا  پیچیده شده است  استان کرمان  برای  نسخه ای است که 

آب خود را در دوران بحران آبی انجام دهد. 

به  کرمان  استان  بحران  ستاد  در  اسفندماه   23 علیزاده«  »ابراهیم  مهندس 
استان  بارندگی  متوسط  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  بارندگی  کم  وضعیت 
129 میلیمتر است که این میزان برابر است با نصف متوسط بارندگی کشور. 
وی با تاکید برآن که حدود 98 درصد آب شرب استان کرمان از آب های 
زیرزمینی تامین می شود، اظهار کرد: ظرفیت سازی آب های سطحی استان 
حدود 583 میلیون متر مکعب است و متاسفانه به جزء دو سد در دست احداث 

استان، بیش از این ظرفیت ذخیره آب های زیرسطحی را نداریم. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان میزان بارندگی های استان  
در بازه زمانی مهرماه 95 تا مهرماه 96 را 170 میلیمتر دانست و عنوان کرد: 

سطح  در  بارندگی  میلیمتر   28 فقط  گذشته  سال  اسفند  تا  مهر  از  متاسفانه 
استان داریم که وضعیت نامناسبی است. وی با بیان این مطلب که در سال 
گذشته 554 میلیون مترمکعب میزان ورودی سدهای استان بوده است، اعالم 
ورودی  کل  که  است  برداری  بهره  حال  در  سد   4 کرمان  استان  در  کرد: 
خروجی  مکعب  متر  میلیون   138 و  مکعب  متر  میلیون   90 آنها  جاری  سال 
متر  میلیون   400 هنوز  خوشبختانه  و  است  بوده  جاری  سال  در  سدها  این 
مکعب میزان آب ذخیره سدهای استان است. مهندس علیزاده از تنش آبی 
استان کرمان سخن به میان آورد و بیان کرد: 8 حلقه چاه در دشت جوپاری 
تجهیز کرده ایم تا به آب شرب شهر کرمان متصل شوند که برای اتصال آن 
خط  کیلومتر   11 ای  منطقه  آب  که  است  شده  مقرر  کرمان  آب  چرخه  به 
اما  شود  متصل  کرمان  به آب شرب  تا  کند،  اجرا  پایان خردادماه  تا  انتقال 
متاسفانه اعتبار مورد نیاز اجرای آن که 20 میلیارد تومان است را نداریم و 
باید تدابیری در این راستا اندیشیده شود. وی به دستور ریاست جمهور در 
خصوص ارائه طرح عملیات جامعی برای رفع مشکل بحران آب اشاره کرد 
و ادامه داد: در مطالعات انجام شده این طرح مقرر گردیده نگاه دولت از 
بخشی به فرابخشی تبدیل شود و این در حالی است که نمی توان برای کل 
کشور یک نسخه واحد پیچید. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
از تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در کشور خبر داد و اظهار کرد: 
و  بازار آب، مدیریت مشارکتی آب  اندازی  راه  در مطالعات صورت گرفته 
طرح همیاران آب نسخه ای است که برای استان کرمان پیچیده شده است تا 

بتواند مدیریت آب خود را در دوران بحران آبی انجام دهد.

تشکیل کارگروه ملی
 سازگاری با کم آبی

بخش  در  کرمان  استان  گفت:  کرمان  فرماندار 
های  سال  در  استاندار  تدبیر  با  گذاری،  سرمایه 
میلیارد  هزار   76 نامه  تفاهم  شد  موفق   گذشته، 
تومان پروژه سرمایه گذاری را امضا کند. مهندس

پیاده  همایش  در  کرمان  فرماندار  بابایی،  علی 
از مسیر میدان شهدا  روی خانوادگی کرمان که 
تا پردیسان قائم )دریاچه مصنوعی( برگزار شد، به 
بیان گزارشی از جاذبه های طبیعی و گردشگری 
شهرستان کرمان پرداخت و بیان داشت: شهرستان 
کرمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و مساحتی که 
بزرگترین  استان کرمان و  پیشانی  به عنوان  دارد 
مهمان خانه ایران، معروف است. وی افزود: این 
 6 بر  مشتمل  شهرستان، 
بخش و 13 شهر است که 
نفر  میلیون  یک  بر  بالغ 
داده  جای  خود  در  را 
بابایی  مهندس  است. 
خصوصیت  به  اشاره  با 
بقیه  از  را  استان کرمان که آن  و  های شهرستان 
وجود  نوازی،  مهمان  کرده،  متمایز  ها  استان  ی 
وفور  و  تنوع  تأثیرگذار،  و  مهم  های  شخصیت 
معادن و جاذبه های طبیعی و گردشگری و غیره را 
از جمله این خصوصیات و ویژگی ها عنوان کرد. 

مهندس بابایی به بیان مهمترین جاذبه های طبیعی 
و گردشگری 6 بخش شهرستان کرمان پرداخت و 
تصریح کرد: در بخش راین، آبشار و ارگ راین، 
ماهان،آرامگاه  شاهزاده  باغ  ماهان،  بخش  در 
در  قنات گوهرریز جوپار،  و  ولی  اهلل  نعمت  شاه 
بخش شهداد، کلوت های شهداد و تپه های شنی 
اندوهجرد، در بخش چترود، جاذبه های طبیعی 
قلعه  آباد،  فتح  باغ  مرکزی  بخش  در  و  فرآوان 
دختر و قلعه اردشیر، مجموعه گنجعلیخان و غیره 
زبان زد خاص و عام است. وی با دعوت از مردم 
به  گذاری  سرمایه  و  سفر  برای  سرمایه گذران  و 
این استان، یادآور شد: در بخش سرمایه گذاری با 
تدبیر استاندار کرمان در سال های گذشته، استان 
میلیارد  هزار   76 نامه  تفاهم  شد  موفق  کرمان 
از  که  کند  امضا  را  سرمایه گذاری  پروژه  تومان 
قرارداد  عقد  تومان  میلیارد  هزار   30 میزان،  این 
که  بوده  هایی  پروژه  تومان  میلیارد  هزار   17 و 
افتتاح شده است و این یعنی کرمان در حال طی 

مسیر توسعه و پیشرفت با سرعت بیشتر است.

تفاهم نامه 76 هزار میلیارد تومان
 پروژه سرمایه گذاری در کرمان
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استان  شورای  نخستین  در  حسینی  رزم  علیرضا 
نبض  که  این  بیان  با  جدید  سال  در  کرمان 
در  فقیه  ولی  نماینده  توسط  باید  استان  فرهنگی 
استان و امام جمعه مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار 
کرد: شورای فرهنگ عمومی دارای منزلت بسیار 
باالیی است و همه ما در اختیار این شورا هستیم 
و انشااهلل به خوبی فعال خواهد شد. وی با اشاره 
به نامگذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از 
بر  مبتنی  ایرانی  ادامه داد: کاالی  ایرانی،  کاالی 
مشابه  که  کاالهایی  درباره  و  است  داخلی  تولید 
داخلی دارند، باید کاالی ایرانی خریداری شود 
کاالهای  از  اطالعاتی  بانک  باید  راستا  این  در  و 
اگر  اجرایی  های  دستگاه  تا  باشیم  داشته  ایرانی 
بدانند  کنند  خریداری  کاالیی  خواهند  می 
نماینده  دارد.  وجود  ایران  تولید  کاالهایی  چه 
عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان ضمن 
کرمان  استان  کرد:  تصریح  جدید،  سال  تبریک 
بسیار خوبی داشته است  توفیقات  درسال گذشته 
و در حوزه هایی از جمله الگوی اقتصاد مقاومتی، 
بخش سالمت، امنیت، اموزش و پرورش، ورزش، 
میراث فرهنگی، پیدافند غیرعامل و غیره در سطح 
نتیجه تالش همه  این  و  بوده است  برتر کشوری 
کرمان  استان  که  این  بیان  با  وی  است.  مدیران 
و  بود  کشور  خبرهای  صدر  در  گذشته  سال  در 
سفر  کرمان  استان  به  کشوری  مقامات  بیشترین 
میلیارد  هزار   10 بر  بالغ  کرد:  عنوان  کردند، 
افتتاح شد و استان  تومان پروژه در سال گذشته 
از این حیث نیز جژء استان های برتر کشور بود 
ضمن انکه استان کرمان در سال گذشته در صدر 

افتخارات دولت در اجرای پروژه ها بوده است.
ویژه  های  حمایت  از  تقدیر  با  کرمان  استاندار 
و  جمعه  ائمه  کرمان،  استان  نمایندگان  مجمع 
براساس  نیز  جاری  سال  در  افزود:  روحانیت 
تجربیات موفق سال های گذشته، راهبردهایی که 
از سال اول پیش بینی کرده بودیم را به صورت 

جدی تری دنبال می کنیم. 

تشریح  با  رزم حسینی  مهندس 
سال  در  استان  های  برنامه 
اولین  کرد:  خاطرنشان  جاری 
سیاست  استان،  در  ما  سیاست 
مبتنی بر والیت و توسعه است 
و آن را یک اولویت می دانیم 
انگیزه  از  یکی  امر  این  زیرا 
بوده  اسالمی  انقالب  های 
است. وی گفت: مشی اعتدالی 
را  تفریط  و  افراط  از  پرهیز  و 
همواره مد نظر داشته و داریم. 
عالی ترین مقام اجرایی دولت 
بر  تاکید  با  کرمان  استان  در 
توسعه  مثلث  تداوم  که  این 
راهبردهای  ازدیگر  اقتصادی 
جدید  سال  در  کرمان  استان 
مثلث  قالب  در   است، گفت: 
های  پروژه  اقتصادی  توسعه 
خوبی انجام شده و پیگیری های خوبی از سوی 

مسئوالن انجام می شود.
طرح  باید  که  این  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
و  ایم  داشته  کار  دستور  در  را  موفق  الگوهای 
معتقدیم باید ایده هایی از استان در سطح کشور 
اجرایی شود، گفت: یکی از ظرفیت های ارزان 
است  فرهنگی  میراث  و  هزینه، گردشگری  کم  و 
و در سالجاری پروژه های خوبی که انجام شده 
کرد:  عنوان  وی  کرد.  خواهیم  افتتاح  را  است 
استان  به  شدن  نزدیک  حال  در  کرمان  استان 
های برتر در حوزه گردشگری است و با پیگیری 
ارتقاء  و کمی  کیفی  در حوزه  های سال جدید 
داشت.  خواهیم  حوزه  این  در  را  توجهی  قابل 
مهندس رزم حسینی با بیان این که وقف خدمت 
بوده  دوازدهم  دولت  در  ما  راهبردهای  از  نیز 
است و وقت خود را وقف خدمت کرده ایم که  
امیدواریم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود 
بیان  کنند،  کار  نگاه  همین  با  مدیران  همه  نیز  و 
کرد: امروز که مقامات و منصب ها وسیله تخریب 
آدم ها می شود، ارزش دلبستگی ندارد و چه بهتر 
است که آدمی وقت خود را وقف خدمت کرده 
و موجب رضایت خداوند شود. وی تاکید کرد: 
باید نقد پذیر  براساس نگاه معظم رهبری همه ما 
حق  به  گری  مطالبه  به  اصرار  همواره  و  باشیم 
رسانه  اصحاب  راستا  این  در  و  ایم  داشته  مردم 
صدر  سعه  نیز  استان  مسئوالن  و  نهیم  می  ارج  را 
خود را باال برده اند ضمن آنکه باید عنوان کرد 
نمی کنند  عاقل تخریب  و  افراد خردمند  معموال 
نظر  اظهار  از  قبل  عاقل  و  افراد خردمند  حتما  و 
تاکید  با  استاندار کرمان  یا خبر سوال می کنند. 
جامعه  و  فرد  اصالح  موجب  نقد  چون  اینکه  بر 
که  کنیم  می  افتخار  و  پذیریم  می  را  آن  است، 
از هیچ رسانه ای شکایت نکرده و نخواهیم کرد، 
که  بود  استانی  اولین  کرمان  استان  داد:  ادامه 
جوانان  همت  با  استاندار  کنار  در  گسترده  شبکه 

راه اندازی کرد و مسئوالن در این شبکه پاسخگو 
کار  از  نباید  نیز  مسولین  ما  که  آن  هستندضمن 
زمانی  تا  مسئوالن  تمامی  و  بکاهیم  تالش خود  و 
وی  کنند.  کار  جدیت  با  باید  هستند  مسئول  که 
با تاکید بر اینکه معتقدیم باید فضا را برای فعالیت 
داند  می  مدیری  اگر  و  کنیم  باز  جوان  مدیران 
برای  بهتری  توانایی  او  دست  زیر  در  فردی  که 
کند،  باز  او  برای  را  فضا  باید  دارد،  کارها  اداره 
آمادگی  این  استانداری کرمان  در  تصریح کرد: 
را داریم که فضا را برای فعالیت جوانان باز کنیم. 
رزم حسینی در ادامه با اشاره به این که ارتباط ما 
با مردم زیاد نیست و باید این ارتباط را گسترده 
تر کرد، گفت: باید با مردم نشست و برخاست کرد 
کنیم  را حل  آنها  مشکل  توانیم  نمی  اگر  و حتی 
موجب  زیرا  کرد  گوش  آنها  های  حرف  به  باید 
رضایت مندی مردم می شود زیرا مردم همواره 
همراه نظام هستند و اگر کاستی ها را بدانند حتما 
ترین  عالی  کرد.  خواهند  همراهی  مدیران  با 
بر  تاکید  با  استان کرمان  مقام اجرایی دولت در 
اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نظامی 
ریزی  برنامه  اساس  بر  کرد:  تاکید  است،  مردمی 
هر  هفتگی،  عمومی  مالقات  بر  عالوه  شده  انجام 
شنبه در یکی از مساجد حضور می یابیم و با مردم 
به صورت چهره به چهره در ارتباط خواهیم بود. 
نیز  ها  شهرستان  از  کل  مدیران  سرکشی  بر  وی 
تاکید کرد و ادامه داد: این بازدیدها و سرکشی 
ها بسیار موثر است و بسیاری از پروژه های انجام 

شده در استان نتیجه همین بازدیدها است.
به  خود  سخنان  ادامه  در  کرمان  استاندار 
کشور  ما  کشور  گفت:  و  اشاره  کشور  موضوعات 
برخورداری است و چرا باید مردم را ناامید کنیم 
جای  جای  در  امکانات  و  ها  ظرفیت  اینهمه  و 
است  آورده  فراهم  توسعه  برای  را  زمینه  کشور، 
و این در حالی است که کشور ما بدهی به هیچ 
کشور خارجی ندارد و این کار بزرگی در اقتصاد 
ما است که باید مطرح شود. رزم حسینی با اشاره 
اینکه در دوران دفاع مقدس ودر مواقعی که  به 
امکانات بسیار ضعیف بود و نیرو و مهمات بسیار کم 
بود اما با روحیه بسیار بلند، با نشاط و با امید  جنگ 
مشکالت  کشورها  از  بسیاری  گفت:  شد  مدیریت 
اقتصادی زیادی دارند اما با استفاده از ابزارهای 
رسانه ای و تبلیغی خود وضعیت کشور را به شکلی 
دیگر مطرح می کنند و همه باید تالش کنیم که 
مردم را امیدوار کرده و داشته های کشور را به 

مردم یاداوری کنند.
وی در پایان با اشاره به این که در استان کرمان 
است  شده  ایجاد  شغل  هزار   40 گذشته  سال  در 
و برای رفع مشکل اشتغال همه باید همدل بوده 
و ائمه جمعه پیشگام توسعه باشند، اظهار کرد: 10 
هزار میلیارد تومان پروژه جدید را در سال جاری 
آماده افتتاح خواهیم داشت و ریاست جمهوری 
به استان کرمان سفر خواهند  نیز در سال جاری 

کرد.

افتتاح ۱۰ هزار میلیارد تومان
 پروژه درسال جاری
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تبیین و ماهیت شادی از منظر دین؛

شادی و شادمانی
 در عقل و شرع

دکتر محمود گلزاری
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

که  سیالن  و  حرکت  نشاط،  بالندگی،  یعنی  شادی 
رکود  زدگی،  یخ  خمودی،  جمود،  آن  مقابل  در 
زنده  بخواهد  که  موجودی  هر  است.  مرداب  و 
باشد باید به این مفهوم، حرکت داشته و شاد باشد 
زیرا، نه تنها زندگی مخالف افسردگی، بلکه مساوی 
زندگی حرکت،  در  اگر  باشد.  می  سرور  و  شادی 
اصاًل  باشد،  نداشته  وجود  نشاط  و  بالندگی  سیالن، 
دین  چون  بنابراین  نیست.  پذیر  امکان  »زندگی« 
از منبع الیزال حیات سرچشمه می گیرد، پیام آن 
هم، همان حیات واقعی است. بدین جهت اندیشة 
دینی قائل به مرگ نبوده و حیات را امری مستمر 
و  حیات  دین  پیام  کند.  می  قلمداد  دار  و جریان 
زندگی است »ولنحیینک حیاة طیبة «. تمام هستی 
حتی  و  بوده  حرکت  و  جنبش  در  قرآن  منظر  از 
حرکت جوهری که »مالصدرا« مبدع آن و فالسفه 
مهم  مطلب  همین  مؤید  کردند  تأیید  آن  بر  دیگر 
و دارای  است که، کل هستی در حرکت، جنبش 

حیات می باشد.
جملة ذرات عالم در نهان 

با تو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم
با  ارتباط  و  بودن  خدا  با  واقعی،  حیات  معنای 
ترتیب،  بدین  است.  کردن  برقرار  متعال  خداوند 
ارتباط عالم هستی با خداوند متعال که منبع و منشاء 
حیات است سبب جاری شدن حیات و زندگی به 
تمام هستی شده و اگر لحظه ای این ارتباط قطع 
بین رفته و مرگ  از  شود، زندگی و حیات واقعی 
به  دید  این  با  اگر  داد.  خواهد  رخ  زنده  موجود 
و  مسائل  تمام  در  که  یابیم  می  در  بنگریم،  اسالم 
دارد.  جریان  زندگی  اسالمی،  و  دینی  موضوعات 
حرکت  اوج  که  عرفان  در  تنها  نه  مثال  طور  به 
آفرینی انسان است بلکه حتی در هر حکم و عمل 
با قانون، حق و تکلیف سر  انسان  فقهی که در آن 
و کار دارد و به ظاهر خشک می نماید، شما شاهد 
حرکت و پویایی خواهید بود. زیرا تمام این اعمال 
یا واجب شده اند تا حیات استمرار داشته باشد و یا 
اگر حکمی مبنی بر حرمت چیزی از شارع مقدس 

صادر گردیده، به این دلیل بوده که حیات واقعی 
ذات  و  محتوا  در  پس  نشود.  قطع  انسانها  کمال  و 
اسالم، نه تنها غم راه ندارد بلکه سراسر دین، شادی 
تعریف  به  توجه  با  است.  بخش  شادی  و  آفرین 
و  حرکت  آن،  درون  در  که  عملی  هر  شادی، 
پویایی نباشد غم محسوب می شود ولو فرد غمناک 
غم،  های  جلوه  و  مصادیق  از  بعضی  اما  نباشد. 
اگر همراه  نشینی و غیره  همچون گریستن، گوشه 
و  جنبش  زیرا  نیست  غم  باشد  پویایی  و  با حرکت 
پویایی در آن موج می زند. لکن اگر همین موارد 
از  هایی  نشانه  انسان شوند،  و حرکت  پویایی  مانع 
غم منفی و مطرود و عامل افسردگی انسان خواهند 

بود. 
مولوی در این خصوص می گوید:

راه لذت از درون دان نز برون 
ابلهی دان جستن از قصر و حصون

آن یکی در کنج مسجد، مست و شاد 
و آن دگر در باغ، ُترْش و بی مراد

بنابراین، ظاهر حالت ها و مکان ها مهم نیست بلکه 
خطرناک  و  مضر  نداشتن،  فعالیت  و  بودن  نامراد 
است. چه بسا کسی در کنج زندان بوده و در عین 
می  راستا  این  در  کند.  زندگی  شاد  و  مست  حال 
توان بر تأکیدات فراوان اسالم، در جهت تحصیل 
علم  آموزش  که  چرا  کرد.  توجه  علم  فراگیری  و 
نشاط  این  نتیجه  و  نبوده  پذیر  امکان  نشاط،  بدون 
در حال آموزش، سرور و فرحی است که به واسطه 
تحصیل علم بدست می آید.  غیر ممکن است انسان 
بدین  بخواند.  درس  بتواند  غمگین  و  مرده  دل 
افراد  در  منفی  اندوه  و  غم  از  اثری  شما  جهت، 
شاخص و ممتاز، مثل پیامبر اکرم)ص(، ائمه اطهار)ع( 
و یاران آنها حتی در سن کهولت نمی بینید؛ مثاًل، 
امام علی)ع( زمان به حکومت رسیدن، حدود شصت 
سال داشتند و با این حال، هم در جنگهای بزرگی 
شرکت داشته و آن همه از خود شجاعت و فعالیت 
نشان دادند و هم در مزرعه فعال بودند. تمام این 
آثار و تالش، حاصل نشاط و شادمانی است؛ انسان 
کسل و غمناک نمی تواند فعالیت ویژه ای داشته 
باشد. عمار یاسر که از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم 
)ص( بود در سن نود سالگی، در صحنه جنگ صفین 

امام  یاران  بهترین  از  یکی  عنوان  به  و  حاضر شده 
حسین)ع( از او یاد می شود که نهایتًا آنگونه از خود، 
طرفی  از  و  دهد  می  نشان  سلحشوری  و  مردانگی 
فوز  به  سن،  کهولت  وجود  با  مظاهر،  بن  حبیب 
به  خمینی)ره(  امام  یا  و  شود  می  نائل  هم  شهادت 
در  اسالمی  جمهوری  رهبری  و  بنیانگذاری  هنگام 
مرز هشتاد سالگی قرار داشتند. کدام رهبر در دنیا، 
شروع رهبری و حکومت خود را در این سن داشته 
و  ساله  پانصد  و  دوهزار  حکومت  براندازی  است؟ 
سن  این  در  امام  کارهای  از  یکی  انقالب  رهبری 
همچون  بزرگتری  کارهای  نیز  آن  از  بعد  بود، 
اوایل  عظیم  های  بحران  حل  جنگ،  هدایت 
انقالب وغیره را به انجام رسانید. با این حال، دارای 
لطافت روحی عجیب و خاصی بودند که از نحوة 
برخورد با افراد مختلف، اشعار عرفانی و عبادتهای 

عاشقانه ایشان کاماًل ملموس بود. 
پیری به طور طبیعی، خستگی و کسالت در پی دارد 

باید  سن  این  در  انسان،  رسد  می  نظر  به  بنابراین 
فعالیت های خود را کمتر کند اما، با نگاهی به صدر 
اثبات می شود. حتی در  این مطلب  اسالم، عکس 
باز، شما غم  مسائلی که استرس و فشار آن باالست 
با نگاهی دقیق به حوادث بعد از  بینید.  منفی نمی 
کربال، متوجه نکات دقیق و در عین حال مهم می 
شوید مثاًل: با وجود آنکه حضرت زینب )س( در غم 
از دست دادن عزیزانش محزون بودند اما با اینهمه، 
خبری از دلمردگی و افسردگی در وجود حضرت 
و  قدرت  شجاعت،  با  ها  عرصه  تمام  در  و  نبوده 
افتخار، حاضر و آن سخنان محکم را ایراد فرمودند. 
زیرا  است  متفاوت  داغدیدگی  با  افسردگی  البته 
انسان افسرده، احساس گناه، ناامیدی و به بن بست 
رسیدن در زندگی را دارد و به همین دلیل، بعضًا 
اقدام به خودکشی در افراد افسرده اتفاق می افتد 
اما هیچ داغدیده ای نبوده که اقدام به خودکشی 
کند. امام سّجاد)ع( که تا آخر عمر مبارکشان برای 
پدر بزرگوارشان گریه کردند در بخشی از دعاهای 
مرزداران  برای  متعال  خداوند  از  سجادیه  صحیفه 
یعنی:   .» بالنشاط  »متعه  نمایند؛  می  نشاط  طلب 
نشاط  از  را  »خدایا، رزمنده سلحشور و سپاه اسالم 
بهره مند گردان« و همچنین طالب نشاط در عبادت 
دعای  در  و  عبادتک«  فی  نشاطی  اجعل  بودند:»و 
دیگر می فرمایند: »خدایا در کدامیک از دو وقت و 
دو حالت تو را بیشتر سپاس گویم؛ در وقت سالمتی 
که با طیبات رزقت، نشاط برای فعالیت و قوت در 
طاعت را به من دادی یا در زمان بیماری که من 
شکر نعمت سالمتی را به جا می آورم و به تو متوجه 

می شوم.«
این که قنوط و ناامیدی جزء گناهان کبیره شمرده 
می شود بدین جهت است که ناامیدی، انسان را از 
حرکت باز می دارد و ضد قنوط، رجاء و امیدوار 
بودن است. پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »اگر امید 
نبود هیچ مادری فرزندش را شیر نمی داد و هیچ 
فرمایند:  می  علی)ع(  امام  شد«.  نمی  سبز  درختی 
ربه  اال  منکم  احد  . الیرجون   ..  . بخمس  »أوصیکم 
متعال داشتن  به خداوند  امید  اال ذنبه«  و الیخافن 
به  متصل  و  الهی  الیزال  منبع  آن  به  اتصال  یعنی 

حبل اهلل المتین بودن است. 
و  ارتباط  این  و  بوده  به خود  اتصال  واقع  در  که 
باشد.  می  انسان  در  زندگی  و  حیات  مایه  اتصال 
ثانیًا:  دارد.  نیاز  شادی  به  انسان  اواًل:  دیگر  بیان  به 
خود  ذات  در  توحیدی  غیر  ادیان  حتی  ادیان، 
نگاهی  با  ثالثًا:  هستند.  آفرین  شادی  و  زا  حرکت 
یابیم که،  به دین اسالم، در می  محتوایی و عمیق 
اسالمی  عقاید  اصول  حتی  و  احکام  ابعاد،  همه 
و  سیره  رابعًا:  باشد.  می  نشاط  و  حرکت  دارای 
بدین  و  بوده  استوار  شادی  بر  دین  بزرگان  روش 
جهت، در حاالت هیچیک از ائمه و یا عالمان دینی 
افسردگی، غمناکی و ناامیدی دیده نمی شود. زیرا 
اسالم در وجود آنها تجلی پیدا کرده است. »تعرف 
االمور باشجارها و اثمارها«، درختان با میوه هایشان 
افسرده،  متدینی  فرد  اگر  حال  شوند.  می  شناخته 
از  که  شود  می  معلوم  باشد،  مرده  دل  و  غمگین 
مسائل اسالمی دور بوده و از روی آگاهی به احکام 

دینی عمل نمی نماید.
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آن چه که در پی می آید، مصاحبه ای است با  دکتر ناصر باهنر؛ 
فرزند برومند شهید دکتر محمدجواد باهنر  و  عضو هیأت علمی 
دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(، 

پیرامون دین و زندگی.

 چه تعریفي از ارتباطات دیني دارید؟
ارتباطات دینی در یک تعریف به معنای ارتباطاتی 
است که بر مبنای جهان بینی دینی استوار شده 
های  صورت  به  دینی  ارتباطات  از  البته  است. 
مختلفی تعبیر و تفسر شده است؛ اول: ارتباطی که 
بین دو نهاد اجتماعی برقرار است. مانند خیلی از 
در  ارتباطی  نهادهای  عنوان  نهادهایي که تحت 
کشورهای سکوالر وجود داشته و ذیل نهاد دین 
قرار می گیرند. مثاًل در کشورهای مسیحی؛ کلیسا 
و یا در کشورهای اسالمی؛ سازمان ها و جمعیت 
گیرند.  می  قرار  دین  نهاد  ذیل  که  دینی  های 
در یک نگاه و یک تلقی، رابطه بین ارتباطات و 
دین، رابطه بین دو نهاد است. بنابراین وقتی که 
حوزه  آن  در  که  پذیرد  می  صورت  تعامل  یک 
ارتباطات با حوزه دین وارد تعامل و گفتگو و یک 
عمل اجتماعی- ارتباطاتی می شوند، می گویند 
نگاه  یک  است.  گرفته  شکل  دینی  ارتباطات  که 
نهادهای  حوزه  در  است.  کارکردی  نگاه  دیگر، 
یک  دارد.  وجود  مختلفی  کارکردهای  ارتباطی 
سازمان ارتباطی و یا یک سازمان رسانه ای ممکن 
است از این توانمندی های خود برای کارهای 
حوزه  در  است  ممکن  کنند.  استفاده  مختلفی 
اقتصادی یا حوزه فعالیت  فعالیت های سیاسی – 
کارکردی  آن هم  بخش  باشد. یک  هنری  های 
در  نهاد  یک  وقتی  یعنی  شود.  مي  گفته  دینی 
و  کرده  توجه  دین  موضوع  به  ارتباطی  سازمان 
به یک فعالیت دینی را در حوزه کاری خود می 
پردازد، ارتباطات دین شکل می گیرد که این هم 
ارتباطات دینی است که در آن  به  یک رویکرد 
دارد.  دینی  کارکرد  که  است  منظور  ارتباطاتی 
فلسفی  نگاه  یک  کردم،  مطرح  من  که  آنچه  اما 
داشته و متکی بر جهان بینی است. به این معنا که 
به ارتباطاتی دینی می گوییم که جهان بینی آن 
نوع  به  بستگی  مفاهیم هم  باشد. در حوزه  دینی 
نیز  و  ارتباطات  به  نسبت  ما  که  دارد  نگاهی 

نسبت به دین داریم.
 حوزه اي عمل ارتباطات دیني چیست؟ چه 

دستگاه  هایي را می تواند در بر بگیرد؟
که  تعاریفی  بین  از  دینی  ارتباطات  عمل  حوزه 
که  را  تعریفی  آن  اگر  شد،  ارائه 
جهان  برمبنای  دینی  »ارتباطات 
را  است«  استوار  دینی  بینی 
بپذیریم، مب بینیم که درکشور ما 
که یک کشور اسالمی است؛ فلسفه 
اداره  کشور  آن  مبنای  بر  که  ای 
جهان  یک  بر  مبتنی  شود،  می 
بنابراین دستگاه  بینی دینی است. 
ارتباطاتی  کار  درگیر  که  هایی 
در  که  کفت  توان  می  هستند، 
شده  وارد  دینی  ارتباطات  حوزه 
که  دینی  جامعه  یک  در  اما  اند. 
از دین است،  برخواسته  و  منبعث  همه چیز 
بنابراین  گیرد.  می  صورت  کار  تقسیم  یک 
تقسیم  نوع  و یک  کار  تقسیم  نوع  با یک  ما 
وظایف رو به رو هستیم. با این نگاه، سازمان 
به  بیشتر  تأکید  با  و  مباشر  طور  به  اجتماعی  های 
دینی می  تبلیغ  به  دینی،  معارف  و  اسالمی  علوم 
دینی  ارتباطات  درگیر  دستگاه ها،  این  پردازند. 
هستند. مثل سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا 
و سیما در حوزه برنامه سازی دینی و گروه هاي 
مطبوعات  اوقاف،  سازمان  آن،  اسالمي  معارف 

دینی و غیره.

ارتباطات دیني چه موضوعات و مفاهیمي را 
در بر مي  گیرد؟

در بین علومي که بعد از ظهور اسالم مورد تقسیم 
بندی قرار گرفت، بعضی علوم را اسالمی و بعضی 
را غیر اسالمی نامیدند. علوم اسالمی علومی است 
که منبعث از اسالم بوده و موجد آن علوم اسالمی 
است، مانند فقه، تفسیر، علوم قرآنی و غیره. این ها 
توسط  و  اسالم  ظهور  از  بعد  که  هستند  علومی 
علمای مسلمان شکل گرفت. اما خواستگاه بعضی 
و  فیزیک  و  ریاضی  مثل  نیست.  اسالمی  علوم  از 
شیمی و غیره. ولی به یک تعبیر به این ها هم علوم 
که  وقتی  که  معنا  این  به  شود.  می  گفته  اسالمی 
میبینیم  شود،  تابیده  علوم  این  به  اسالم  نورافکن 
مورد  اسالمی  اهداف  مسیر  در  تواند  می  که 
در  که  علمی  هر  بنابراین  گیرد.  قرار  استفاده 
مسیر علوم اسالمی مورد استفاده دین و در جهت 
با  به اهداف دینی قرار گرفته و سازگار  دستیابی 
اهداف دینی است، علوم اسالمی گفته می شود. 
علومی  همه  که  گویند  می  بندی  تقسیم  یک  در 
که در راستای اهداف دینی باشند، می توانند در 
از  تنها علومی  بنابراین  قرار گیرند.  خدمت دین 
اهداف  با  تنافی  که  می شوند  خارج  جرگه  این 
دینی و اسالمی داشته باشند، مثل سحر و جادو و 
یا علومی که برای ساخت ابزارهای کشتار جمعی 
با اهداف دینی  قرار می گیرد که  استفاده  مورد 
نظر  مورد  را  بندی  تقسیم  این  دارد.اگر  مغایرت 
دینی  ارتباطات  بگوییم  توانیم  می  دهیم،  قرار 

در یک تقسیم کار، موضوعات و مفاهیمي را 
در بر می گیرد که خواستگاه دینی و اسالمی 

اسالمی،  علوم  دینی،  علوم  همان  یعنی  دارند. 
داشته  دینی  خواستگاه  یک  که  اسالمی  معارف 
تبلیغ  به  اول موظف  ارتباطات دینی در وهله  و 
اگر  که  نیست  معنی  این  به  این  آنهاست.  نشر  و 
جهت  در  علوم  سایر  به  ی  دیگر  های  حوزه 
ارتباطات  پرداختند،  اسالمی  کشور  به  خدمت 
دینی نیستند. اما در یک تقسیم کار اجتماعی، در 
یک کشور اسالمی و دینی، می توانیم ارتباطات 

دینی را به این معنا تعبیر و تفسیر کنیم.

و  گیرد  مي   شکل  چگونه  دیني،  ارتباطات 
مراحل شکل  گیري آن چیست؟ 

این فراگرد مثل یک فراگرد ارتباطی عام است 
ولی در هرکدام از ارکان آن، دین حضور جدی 
دارد، در طراحی و برنامه ریزی باید این فراگرد، 
های  دیدگاه  و  ها  برنامه  مبنای  بر  و  باشد  دینی 
دین و با فلسفه دینی طراحی و تبیین شده باشد. 
دین  دغدغه  که  هستند  کسانی  آن  ارتباط گران 
تسلط  دینی،  علوم  و  معارف  به  نسبت  و  داشته 
در  و  است  دینی  پیام  یک  پیام،  دارند.  نسبی 
حوزه اسالمی، یک پیام اسالمی است. ابزارهای 
رسانه  و  ارتباطی  ابزارهای  تواند  می  ارتباطی 
دینی  هدف  یک  خدمت  در  ولی  باشد  عام  ای 
قرار گیرد. بنابراین هر نوع شیوه و روشی برای 
تولید پیام مورد قبول در فراگرد ارتباطات دینی 
برای  که  بینیم  می  امروز  رسانه های  در  نیست. 
روشی  هر  از  مخاطب  بر  تأثیر  و  آفرینی  پیام 
و  قبول وجدان  استفاده مي شود که حتی مورد 
ارتباطات  فراگرد  در  نیست.  انساني  پاک  فطرت 
دین روش های تولید پیام باید روش های مورد 
تأیید دین باشند. مخاطبان در این فراگرد از هر 
غیر  چه  و  متدین  چه  باشد،  تواند  می  گروهي 
متدین. چرا که این دین برای عموم مردم آمده 
و پیام آن پیامی جهانی است. بنابراین در فراگرد 
ارتباطات دینی این ارکان حضور داشته و حضور 

آنها را باید در این مبنا توجیه و تفسیر کرد.

چه کساني بهره  بردار یا مخاطب ارتباطات 
دیني هستند؟

متناسب  را  مطلبی  خواهم  می  خصوص  این  در 
با کشور خودمان عرض کنم. تحقیقي در حوزه 
رسانه های سنتی و مدرن دیني در کشور انجام 
در  دینی  ارتباطات  که  شود  مشخص  تا  داده ام 
کشور ما در چه وضعیتی قرار دارد. می دانیم که 
صورت  به  ارتباطات  اسالمی،  انقالب  از  قبل  در 
سنتی و مدرن در این کشور در جریان بود. در 
حوزه دینی آن هم حتي تا بعد از ظهور مطبوعات، 
رادیو، تلویزیون و توجه نسبی و حداقلی آنها به 

همچنان  که  گفت  توان  می  دین 
سنتی  ارتباطات  از  نوعی 
بطور  داشت.  وجود  دینی 
عمده، دین در حوزه سنت 
تبلیغ  سنتی،  های  رسانه  و 

زندگی بر مدار دین
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مخاطبان  به  را  پیام های خودش  و  می شد 
می رساند. بنابراین مخاطبان ایرانی در قبل از 
اسالمی عمدتا در حوزه دینی، مخاطبان  انقالب 
جمعی.  های  رسانه  نه  بودند  سنتی  های  رسانه 
برای  این که رسانه های جمعی در حوزه دینی، 
مشروعیت دینی نداشتند و روحانیون و متدینین 
نسبت به رسانه ها که در اختیار رژیم قرار داشت، 

از مشروعیت الزم برخوردار نبودند. 
به دلیل هم گرایی که بین رسانه  انقالب  بعد  اما 
های سنتی و مدرن در حوزه دین به وجود آمده 
رسانه  مدرن،  چه  و  سنتی  چه  ها،  رسانه  همه  و 
نیز،  دینی  ارتباطات  مخاطبان  دینی شدند،  های 
هم مخاطبان رسانه های سنتی دینی بودند و هم 
مخاطبان رسانه های جمعی و جدید. در تحقیق 
اگر  کارکردهای  ما  انجام گرفته روشن شد که 
رسانه ها را شامل کارکردهای آموزشی، خبری، 
ارشادی و سرگرمی بدانیم، در هر چهار کارکرد، 
در درجه  ما  در کشور  دینی  ارتباطات  مخاطبان 
اول به رسانه های سنتی عالقمندند. اگر کارکرد 
به معنای نیاز باشد، برای رفع نیازهای دینی شان، 
آمار نشان داده که حدود 60 درصد از مخاطبان 
به رسانه های سنتی دینی روی می آورند و 40 

درصد به رادیو تلویزیون و مطبوعات. 
کشور  در  دینی  ارتباطات  در  مخاطبان  بنابراین 
ما هنوز ارتباطات سنتی را ترجیح می دهند. در 
خانواده  که  شد  مشخص  همچنین  تحقیق  این 
اولین رسانه دینی مورد توجه مردم ماست. سپس 
یک  با  سوم  وهله  در  مذهبی  مراسم  و  مجالس 
یک  با  و  تلویزیون  دینی  های  برنامه  کم،  فاصله 
فاصله قابل توجه، مطبوعات و سپس دروس دینی 
در  دینی  ارتباطات  مخاطبان  بنابراین  رادیو.  و 
کشور ما نسبت به هر کدام از رسانه های دینی، 
توجه و حساسیت متفاوتی دارند که این موضوع 
نیاز به بررسی مجزا دارد که در سیاست گذاری 
ارتباطات دینی در کشور ما اهمیت بسیاری پیدا 
اندر  دست  که  کسانی  که  معنا  این  به  کند.  می 
سازمان  مثل  هستند،  دینی  سنتی  ارتباطات  کار 
به   نسبت  را  خود  نقش  و  جایگاه  باید  تبلیغات، 
مخاطبان تشخیص دهند و اهمیت ارتباطات سنتی 
را بدانند که در کشور ما بسیار زیاد است. این که 
عالرغم حضور رسانه های جمعی، همچنان مردم 
سنتی  ارتباطات  طریق  از  دهند  می  ترجیح  ما 

دینی نیاز های دینی شان را برطرف کنند.

ارتباطات  کارگزاران  ویژگي  هایي در  چه 
دیني مهم است؟

ارتباطات رو  به خصوص در مورد  این مورد  در 
در رو و سنتی، سه ویژگی قابل توجه است:

1- مقبول بودن: به این معنا که کساني که درگیر 
ارتباطات دینی هستند، باید نسبت به محتوا و پیام 
آن و یا علوم و معارف دینی، تفوق 
علمی و دانش الزم را داشته 
باشند. لذا کارگزاران دینی 
در وهله اول باید نسبت به 

به  از آن  ما  باشند که  پیام و محتوای دینی عالم 
مقبول بودن تعبیر می کنیم.

خواهد  می  که  کسی  یعنی  بودن:  محبوب   -2
کارگزار  یک  بعنوان  دینی  ارتباطات  حوزه  در 
پیدا کند  اهداف خودش دست  به  مسیر  این  در 
را می خواهد  آنچه که دیگران  به  نسبت  با  باید 
تشویق و ترغیب کرده و یا از آن باز بدارد، عامل 
باشد. این عامل بودن، در عمل عیان خواهد شد. 
الناس  دعات  است»کونوا  آمده  هم  روایات  در 
دینی  کارگزاران  کردن،  عمل  السنتکم«.  باغیر 
را محبوب مخاطبان خود قرار می دهد. بنابراین 
می  که  است  چیزی  آن  گرو  در  بودن  محبوب 

خواهد دیگران را به آن تشویق کند.

3- موفق بودن: به این معنا که کارگزاران دینی 
باید نسبت به شیوه های ارتباطی مؤثر با مخاطبان 
خود آگاهی داشته باشند. بنابراین یکی از ویژگی 
های مهم کارگزاران این است که نسبت به دانش 
ارتباطات و مهارت های ارتباطی در برقراری یک 

ارتباط موفق با مخاطبان خود توانمند باشند.

خصوص  در  توان  مي  اي  سلیقه   تغییر  چه 
دریافت پیام هاي دیني در مخاطبان ایجاد 

کرد؟
در  مختلفی  های  دیدگاه  ارتباطات،  حوزه  در   
دارد.  وجود  مخاطبان  بر  تأثیرگذاری  خصوص 
اگر ما رسانه را اعم از رسانه های جمعی و سنتی 
بگیریم، دیدگاه هایی در حوزه ارتباطات وجود 

دارد. 
چند  هر  است.  »تزریقی«  نظریه  آنها  از  یکي 
ای  شده  منسوخ  دیدگاه  ارتباطات  در  اکنون 
تلقی می شود ولی بسیاری از ما هنوز در عمل، در 
این  به  پایبند هستیم.  این دیدگاه  به  کشور خود 
معنا که وقتی پیامی تولید کردیم، بر مخاطب اثر 
خواهد داشت. این دیدگاهی است که در عمل 

ثابت شده این گونه نیست.
 دیدگاه دومی که بعد از تحقیقات صورت گرفته، 
بخصوص در حوزه ارتباطات جمعی و تلویزیون 
می  تولید  پیامی  وقتی  که  است  این  شد  مطرح 
شود و به مخاطبان می رسد، مخاطب پذیرش و 
یا عدم پذیرش آن را به  ارزیابی آن با رهبران 

افکارش منوط خواهد کرد. 
لذا بسیاری از پیام آفرینی های ما منوط به تفسیر 
و برداشت دیگران است که مورد قبول مخاطبان 

ما هستند. 
است.  ارتباطات  دوپله ای  جریان  همان  این 
سالیق  مرهون  مخاطبان،  سلیقه  تغییر  بنابراین 
گروه های مرجع است که در جامعه ما به عنوان 

نظریه می تواند مورد قبول واقع شود.
برای  ها  رسانه  که  است  این  سوم  دیدگاه 
باید  آنها  سلیقه  تغییر  و  مخاطب  بر  تأثیرگذاری 

بدانند که تأثیرگذاری زیادی دارند،
طوالنی  در  آفرینیشان  پیام  که  این  بر  مشروط 

مدت، استمرار پیدا کند.  
یعنی وقتی کسی، کاري بلند مدت را مد نظر 

مخاطبان  به  زمان  در آن  را  پیامش  داده،  قرار 
های  جذابیت  بر  مختلف  طرق  از  و  رسانده 
مطمئن  تواند  می  تدریج  به  کند،  اضافه  پیامش 
مخاطبانش  بر  زیادی  بسیار  تأثیر  که  باشد 
در  تنها  هم  دیدگاه  این  اما  داشت.  خواهد 

حوزه هایی قابل قبول است.
دیدگاه  یا  »دریافت«  دیدگاه  دیگر،  دیدگاه 
که  این  است.  ارتباطات  حوزه  در  »فرهنگی« 
بدهید  جواب  سئوال  این  به  خواهید  می  اگر 
گذاشته  تأثیر  مخاطب  بر  توان  می  چگونه  که 
آفرینان  پیام  خواست  با  مطابق  را  او  سالیق  و 
چه  با  مخاطب  آن  که  دانست  باید  داد،  تغییر 

خورده فرهنگ هایی زندگی می کند. 
در مورد پیام های  دینی هم وضعیت به همین 
منوال است که مثال در پایتخت یک جور و در 
دریافت  و  معنا  دیگري  جور  خاص،  شهرستانی 

می شود.

ارتباطات دیني چیست؟ پیامد هاي   
این است که دین مداری در زندگی مخاطبان، 
مبدأ  عنوان  به  آخرت  و  خدا  کند.  پیدا  تحقق 
و مقصد شناخته شود، به گونه ای که ارتباطاتي 
در  افراد  زندگی  ابعاد  همه  که  بگیرد  شکل 
مخاطب  یک  نگاه  گیرد.  قرار  توجه  مورد  آن 
قومی،  خرد،  نگاه  از  باید  هم  دینی  ارتباطات 
و  امتی  نگاه  یک  به  صرف،  مذهبی  و  نژادی 

پیدا کند. تغییر  جهان شمول 
 

نکته  مصاحبه  مورد  زمینه    در  چنانچه 
از  نوع  این  توسعه    براي  پیشنهادي  یا 

بفرمایید. بیان  ارتباطات دارید، 
استراتژیک  پیشنهاد  یک  عنوان  به  من  پیشنهاد 
در حوزه ارتباطات دینی این است که در این 
همگرایی  سیستم  یک  باید  ارتباطات،  از  نوع 
متعامل و پویا از ارتباطات سنتی به مدرن دینی 
که  کنیم  عمل  ای  گونه  به  باید  کرد.  ایجاد 
وجود  به  هایمان  فعالیت  بین  همگرایی  نوعی 
آید که تمام رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، 
هایی  توانمندی  کدام  هر  که  غیره  و  اینترنت 
را  کارهایی  درست،  کار  تقسیم  یک  در  دارند، 
واگذار  آنها  به  را  آید  می  بر  آنها  عهده  از  که 

کرد. 
ارتباطات  مجموعه  به  سیستمی  نگاه  نوعی  این 
داشتن است. به این صورت که همه در خدمت 

هستند.  مجموعه  یک 
سیاستگذاری  شورای  که  برسیم  جایی  به  باید 
از  و  کنیم  ایجاد  کشور  در  دینی  ارتباطات 
برای  هم  مرتبط  نهادهای  و  سازمان ها  تمامی 

این کار دعوت به همکاری کنیم. 
بودن؛  متعامل  و  پویایی 
دینی  ارتباطات  استراتژی 

است.
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دور خیمه انقالب، 
همه گرد آیند

آنچه که در پی می آید، بخش هایی از مصاحبه »ایران« 
است با حجت االسالم محمدجوادحجتی کرمانی، عضو 
مجلس خبرگان قانون اساسی، پیرامون مسائل روز، قانون 

اساسی و گفتگوی ملی.

در اولین مجلس خبرگان، چالش هایی بر سر 
گفته  داشت.  وجود  اساسی  قانون  تصویب 
می شود امام خمینی)ره( ابتدا از پیش نویس 
موجود که گفته می شود توسط دکتر حبیبی 
که  شد  چه  بودند.  راضی  بود،  شده  نوشته 
خبرگان  مجلس  اندازی  راه  به  تصمیم 
برای  ایشان  گویا  شد؟  گرفته  اساسی  قانون 
راه اندازی مجلس خبرگان اصراری نداشتند 
و نظرشان این بود که همین پیش نویس به 
آیت اهلل  اما  شود.  گذاشته  عمومی  رأی 
قانون  خبرگان  تشکیل  پیشنهاد  طالقانی 
امام خمینی)ره( می دهد. چرا  به  اساسی را 

چنین پیشنهادی مطرح شد؟
یک  دچار  انقالب  نیروهای  زمان  آن  متأسفانه 
باعث شد  این رویارویی  بودند. شاید  تقابل شده 
آقای طالقانی برای تجمیع آرا و یک کاسه کردن 
نظرات و دیدگاه ها در بحث قانون اساسی به فکر 
راه اندازی این مجلس بیافتند. البته عمر مرحوم 
نرسید.  اساسی  قانون  نهایی  تدوین  به  طالقانی 
اول انقالب یک حس غرب ستیزی در بسیاری از 
نیروهای انقالبی وجود داشت. روحانیون در بطن 
این فضای غرب ستیزی به دنبال الگویی تازه از 

حکومت داری به دنیا بودند.

اسالمی«  الگوی »جمهوری  به همین خاطر 
مطرح شد؟

از نظر بعضی روحانیون پیروی از الگوهای غربی 
برای اداره حکومت مردود بود. یک بررسی کلی 
عناصر  از  بسیاری  می دهد  نشان  اساسی  قانون  از 
از  قوا  تفکیک  مانند  اساسی  قانون  این  اساسی 
والیت  آن  اصلی  مشخصه  اما  شده؛  گرفته  غرب 
مقننه،  نهاد  سه  در  دلیل  همین  به  و  است  فقیه 
قضائیه و مجریه حضور بسیار پررنگ والیت فقیه را 
مشاهده می کنیم. به گونه ای که ریاست جمهوری 
بدون تنفیذ رهبری، قانونی نیست و نمایندگان نیز 
منصوبین  عمدتًا  که  نگهبان  شورای  فیلتر  از  باید 
را  قضائیه  قوه  رئیس  شوند.  رد  هستند،  فقیه  ولی 
هم رهبری تعیین می کنند. عده ای از روشنفکران 
دینی و غیر دینی با توجه به این مصادیق، اینگونه 
برداشت می کنند که قانون اساسی ما امکان تحقق 
دموکراسی ناب را ندارد.  برخی بر این عقیده اند 

قانون می توانست جمهوریت و اسالمیت  این  که 
را به شکل دیگری تضمین کند چرا که عرف عقال 
شئون  در  احکام  از  بسیاری  منبع  اسالمی  فقه  در 
به گونه ای که  است؛  اجتماعی  و  مختلف سیاسی 
عقل و عرف خود می تواند به صورت مستقل حکم 

صادر کند و منشأ قانونگذاری باشد.

به  اقدام  بالفاصله  انقالب  پیروزی  از  بعد 
معتقدند  برخی  کرد.  اساسی  قانون  تدوین 
تصویب  و  قانون  تدوین  در  بود  بهتر  شاید 
نظر شما دلیل  به  بیشتری می شد.  تأملی  آن 
این سرعت در تدوین قانون اساسی چه بود؟

قانون  تصویب  و  تدوین  در  شتاب  اصلی  دلیل 
اساسی، تأکید حضرت امام بود که اصرار داشتند 
کار تدوین قانون در اسرع وقت به سرانجام برسد 
و  کرده  پیدا  سامان  و  سر  کشور  زودتر  هرچه  تا 
شوند.  انتخاب  آن  ارکان  و  مستقر  سیاسی  نظام 
دلیل دیگر این بود که باید یک جایگاه حقوقی، 

مسئولیت اداره کشور را به عهده می گرفت.
نکته ای که می خواهم برای اولین بار مطرح کنم 
این  نکرده  توجه  نکته  این  به  حال  به  تا  کسی  و 
انقالب  یک  رهبر  که  این  از  قبل  امام  که  است 
باشد یک عارف الهی و آخرت گرا بود. نگاه امام 
نسبت به قانون اساسی به تأسی از این روایت امام 
حسن مجتبی بود که می فرمایند:» برای دنیا چنان 
بود؛  خواهی  زنده  همیشه  گویی  که  کنید  کار 
فردا  گویی  که  کنید  کار  چنان  آخرت  برای  اما 
خواهی مرد«. حضرت امام این حالت را داشتند. 
انقالب  حیات شان  زمان  در  که  داشتند  عجله  لذا 
و کشور سر و سامان پیدا کند و حکومت اسالمی 
به طور قانونی مستقر شود. بنابراین بعد از یک ماه 
که کار تدوین قانون اساسی به پایان نرسید امام 
مرتبًا بر تمام کردن این مسأله تأکید می کردند. از 
قانون  خبرگان  مجلس  انحالل  مسأله  دیگر  سوی 
اساسی هم مطرح شد که امام بشدت با این مسأله 
مخالفت کردند. اما آنچه شخصًا متوجه آن بودم 
و چند بار خدمت امام رسیدم و گفتم این بود که 
ما گرفتار یک تناقض بین »صحت« و »سرعت« در 
»سرعت«  با  بخواهیم  اگر  هستیم.  قانون  تصویب 
کافی  »صحت«  از  کار  دهیم  انجام  را  کار 

برخوردار نمی شود؛ اما اگر بخواهیم کار درست 
باشد با سرعت نمی توان کار را پیش برد. به ایشان 
اساسی  قانون  مجلس خبرگان  مصوبات  که  گفتم 
بسیاری  ایراد  در رسانه ها و محافل حقوقی محل 
گفتند  جواب  در  امام  است.  شده  حقوقدانان  از 
ایشان  می کنند.  انتقاد  بنویسید،  هرچه  شما  که 
تأکید داشتند که این کار باید هرچه زود تر انجام 
شود؛ همین موضوع باعث شد که من در برابر نظر 

ایشان سکوت کنم.

جلو  کافی  دقت  با  کار  بودید  معتقد  یعنی 
نمی رود؟

بله. من تا روز آخر مردد بودم قانون را امضا کنم. 
تنظیم  درست  قانون  این  که  نبودم  معتقد  چون 
شده است.  قانون ایراداتی داشت و این ایرادات 
از دید من رفع نشده بود. حضرت امام در صحبت 
قانون  این  به  که  هم  کسانی  فرمودند  خود 
ایراداتی دارند به این قانون رأی بدهند؛ چرا که 
برای این قانون متمم خواهیم نوشت تا نواقصش 
پایان  صورتجلسه  در  من  بنابراین  شود.  برطرف 
مجلس خبرگان امضای مشروط کردم. من در آن 
صورتجلسه نوشتم که»چون امام خمینی)ره( وعده 
متمم قانون اساسی را دادند من این قانون را امضا 
مشهود  قانون  در  دارم  که  اشکاالتی  اما  می کنم؛ 
است. بنا بر وعده تکمیل قانون به وسیله متمم این 

قانون را امضا می کنم.«.

ایرادات چه بود؟ بعداً برطرف شد؟
را  آن  ایرادات  نتوانست  اساسی  قانون  متمم 
برطرف کند و معتقد بودم وجودش در زمان حال 
با سن حکومت همخوانی ندارد. به طور مثال من 
غذایی  مانند  فقیه  والیت  که  داشتم  را  تعبیر  این 
است که در جای خود بسیار خوب و مقوی است 
اما با سیستم غذایی کودک همخوانی ندارد. من 
اعتقاد داشتم که هاضمه جامعه نوپای ما که تازه 
با  شرایط رژیم گذشته را پشت سر گذاشته است 
و  است  ناسازگار  غلظت  این  با  فقیه  والیت  اصل 
مجلس  آن  در  من  ماست.  جامعه  طاقت  مافوق 
تأکید کردم که شما فکر می کنید که همه مراجع 

تقلید امام خمینی هستند. 
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الزم است این نکته مهم را بگویم که مسأله والیت فقیه در قانون اساسی با انگیزه 
عدم تکرار مشروطیت و جلوگیری از انحراف انقالب گنجانده شد و شرایط آن 

ایام این مسأله را تشدید کرد.

در سال 68 قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت. در این فرآیند 
ایرادات موجود اصالح شد؟

با  رئیس جمهوری  درگیری های  و  اجرایی  مشکالت  مانند  تعارضات  از  بخشی 
نخست وزیر در زمان ریاست جمهوری بنی صدر و آیت اهلل خامنه ای باعث شد 
امام خمینی دستور بدهند مجلس تجدید نظر در قانون اساسی تشکیل شود. در 
ماه های آخر فعالیت این مجلس، رحلت حضرت امام اتفاق افتاد و بعد از رحلت 
امام قانون اساسی دوم به رفراندوم گذاشته و تصویب شد. مهمترین اصالحی 
که در این قانون صورت گرفت حذف سمت نخست وزیری و اعطای اختیارات 
گفتم همان  که  به طوری  امر  این  دلیل  بود.  رئیس جمهوری  به  دولت  تشکیل 
همین  و  داشتند  نخست وزیر ها  با  وقت  رؤسای جمهوری  که  بود  چالش هایی 
مسأله باعث شد که در تجدید نظر »نظام ریاستی« جایگزین »نظام پارلمانی« 
اما  شد  رفع  جمهوری  رئیس  و  نخست وزیر  اختالف  مشکل  اگرچه  اما  شود. 
متأسفانه این اختالف، به اختالف بین رؤسای جمهور و رهبری کشید و در همه 
دوره ها این اختالف بود و بدترینش هم در زمان احمدی نژاد و ترکتازی هایش 
در مقابل رهبری بوده است. مواجهه دکتر احمدی نژاد با رهبری بسیار بد بود 
و هرچه زمان بیشتر گذشت، عمق این اختالفات بیشتر شد؛ اما به طور کلی در 
و مؤدبانه تر  معقول تر  آرامتر  اما کم کم  بوده است  اختالف  این  همه دوره ها 
با مشکالتی روبه رو  شده است. اما به هر حال چون اختالف نظر وجود دارد، 
مسأله دیگر هم در  بپردازم.  به شرح آن  اینجا  نمی دانم در  می شویم که الزم 
تجدید نظر، به قوه قضائیه بر می گردد که قباًل شورایی اداره می شد و بعد از 
بازنگری، رئیس قوه قضائیه از سوی رهبری منصوب می شود. مشکالتی که در 
زمان اداره شورایی این قوه وجود داشت، تقریبًا حل شد اما به نظر می رسد 
این قوه استقالل الزم را ندارد. مهمتر از همه در تجدید نظر قانون این بود 
که به رهبری اختیارات بیشتری داده شد. کلمه »مطلقه« در قانون اساسی دوم 
اضافه و اختیارات این منصب را بیشتر کرد. در این خصوص ممکن است هر 
کسی از زاویه نگاه خود تحلیل کند؛ اما نگرانی عده ای از صاحب نظران این 
است که واگذاری این همه مسئولیت بر دوش رهبری، رهبر را زیر بار سنگین 
در  نظر  تجدید  من  اعتقاد  به  هرحال  به  می دهد.  قرار  مختلف  مسئولیت های 
قانون اساسی همه مشکالت حقوقی نظام سیاسی را حل نکرد و همان عجله ای 
که در قانون اساسی اول برای رسیدن به نتیجه انجام شد، در قانون اساسی دوم 
هم صورت گرفت. به نظر من قانون اساسی، وحی منزل نیست و مشکالتی دارد 

که باید اصالح شود البته در فرصت مقتضی.

عده ای معتقدند که باید در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد. شما 
حاضر  حال  در  روبه روست.  مشکالتی  با  اساسی  قانون  می گویید  نیز 

بازنگری قانون اساسی را مفید می دانید؟
با توجه به مشکالتی که در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی داریم و با 
توجه به فشار قدرت های مستکبر و مسائلی از این دست، به نظرم در حال حاضر 
راه حل عملی که می تواند مشکل را حل کند تغییر قانون اساسی نیست و حتی 
فکر می کنم  نمی دانم. من  را صالح  قانون اساسی  بازنگری  و  تغییر  مسأله  طرح 
چیزی که در حال حاضر کارساز است این است که باید به سمت »آشتی ملی« 

حرکت کنیم.

»آشتی ملی« بر بازنگری قانون اساسی ارجحیت دارد؟
را  اشکاالت  این  بگوییم  می توانیم  اساسی،  قانون  ایرادات  قبول  ضمن  ما  بله. 
اجراست  قابل  اساسی  قانون  اآلن همین  مقتضی حل خواهیم کرد؛  زمان  در 
و ما اگر به همین قانون اساسی عمل کنیم بسیاری از مشکالتمان حل می شود. 
از  اعم  قانون اساسی را قبول دارند،  تمام کسانی که  این است  اما حرف من 
همه  باوجود  اقشار  سایر  و  دانشگاهی  بازاری،  روحانی،  اصالح طلب،اصولگرا، 
اختالفاتشان باید با یکدیگر به گفت و گو بنشینند. از اول انقالب تا امروز 40 سال 
اشتباهات  از  یکی  داشته ایم.  زیادی  اشتباهات  ما  سال   40 این  در  می گذرد. 

بزرگ ما این بود که بسیاری از افراد یا خودشان از قطار انقالب پیاده شدند یا 
ما آنها را از قطار بیرون کرده ایم. در این سال ها مشغول دو قطبی سازی خودی 
و غیر خودی بودیم. در جریان 88 روزنامه هایی مثل کیهان و صدا و سیما هم 
بر این طبل کوبیدند و بعضی در نماز جمعه گفتند سران فتنه باید اعدام شوند. 
بس است دیگر! تا چه زمانی می خواهیم در کشور به دعوا و درگیری بپردازیم؟ 
انقالب دیگر یک جوان 20ساله مغرور نیست؛ اآلن در آستانه 40سالگی و پختگی 
ایران و خودمان و موقعیت و مسئولیت مان  و  انقالب  برای دوام  باید  و  است 
تصمیمات درست بگیریم و این احتیاج به از خود گذشتگی و صبر و تحمل و به 

رسمیت شناختن همه آرا و عقاید و سلیقه ها دارد.

موضوعاتی چون »آشتی ملی«، »گفت و گوی ملی« و عناوینی از این 
مطرح  ایران  رسانه ای  و  سیاسی  محافل  در  که  است  مدتی  دست، 

می شود. اما کسی راه حلی برای این گفت و گو ها ارائه نمی دهد. 
به نظر شما راهکار و الزامات این گفت و گو ها چیست؟

به نظرم راه حل عملی شدن آشتی ملی به دست رهبر انقالب است. ما می توانیم 
22 بهمن را به یک گردهمایی آزاد با حضور همه نیروهایی که از قطار انقالب 
پیاده شدند، تبدیل کنیم. البته در این میان استثنا هم داریم. حساب محاربین و 
کسانی که به روی انقالب شمشیر کشیدند و با صدام و امریکا علیه مردم ایران 
البته  ندارند.  این کشور  افراد جایی در  این  دست دوستی دادند، جداست و 
با  باز گذاشته است. من این موضوع را سال 90  قرآن راه توبه را برای همه 
عنوان »سال 90، دقیقه 90 برای آشتی ملی« مطرح کردم. معتقدم که»آشتی 
ملی« پیش شرط دوام نظام است. معتقدم اگر چنین کاری در شرایط موجود 
و  مسئوالن  اخیراً  می شود.  گرفته  مشکالت  از  بسیاری  جلوی  بگیرد،  صورت 
این  نوشته اند.  و  گفته اند  ملی«  »گفت و گوی  درباره  زیادی  صاحبنظران 
را می خواهیم هرچه  نامش  ندارد. حاال  با دیدگاه من  تفاوتی  صحبت ها هیچ 

بگذاریم.

یعنی آشتی ملی از دید شما همان گفت و گوی ملی است؟
انقالب  رهبر  گوش  به  تریبون  این  از  من  صدای  اگر  است.  یکی  مفهوم  بله. 
این  مقدمات  زودتر  هرچه  ایشان  خود  می کنم  درخواست  ایشان  از  می رسد 
»آشتی ملی« را فراهم کنند. ما هیچ راه دیگری برای دوام نظام نداریم. اگر 
همه  حتی  دارند.  قبول  دارد  که  مشکالتی  با  را  قانون اساسی  که  کسانی  همه 
هم جمع  دور  نظام  مقتدر  رهبری  وسیله  به  مذاهب  و  اقوام  همه  از  ایرانیان 
شوند، قدرت ایشان و نظام بیش از پیش تحکیم می شود، ایران از خطر می گذرد.

برخی معتقدند که اعتراضات دی ماه گذشته، لزوم گفت و گو یا به تعبیر 
شما لزوم »آشتی ملی« را بیش از پیش کرده است، نظر شما؟

باید تحکیم شوند. تضعیف رهبری و دولت و ارکان  معتقدم رهبری و دولت 
که  کنیم  کاری  باید  کنیم.  محکم  را  ارکان  این  پایه  باید  است.  اشتباه  نظام 
پایه های رهبری آیت اهلل خامنه ای مستحکم شود؛ چون ایشان تنها ستون خیمه 
انقالب هستند. اگر خدایی نکرده روزی رهبر انقالب نباشد، کشور ما مانند عراق 
و لیبی می شود. ما باید قدر رهبری را بدانیم و با انتقاد و ارائه طریق به ایشان، 
کشور را از خطرات دور کنیم. باید همه جریانات و گروه ها اعم از اصالح طلب، 
انقالبی و غیر  اصولگرا و همه جریانات ملی و مذهبی، مسلمان و غیر مسلمان، 
و  شوند  انقالب جمع  خیمه  دور  رهبری  دعوت  به  محاربان  از  غیر  به  انقالبی 
که  کردند  اعالم  بار  یک  انقالب  معظم  رهبر  کنند.  گفت و گو  و  آشتی  هم  با 
یک  خامنه ای  آیت اهلل  خود  کنیم.  آشتی  بخواهیم  که  نیستیم  قهر  کسی  با  ما 
با نظر من مخالف است هم حق اظهار نظر  بار فرمودند کسی که 180 درجه 
دارد. ما می توانیم نظرات همدیگر را قبول نداشته باشیم. من امر ایشان را در 
همه امور الزم االجرا و ایشان را رهبری مقتدر می دانم. اما به این معنی نیست 
ما می بینیم کشور هر روز  باشیم.  نداشته  نقد  یکدیگر  به برخی صحبت های  که 
با بحرانی جدید روبه رو می شود. پس برای آشتی ملی فردا خیلی دیر است. 
انقالب گرد هم  بپوشانیم و دور خیمه  به این مقوله مهم جامه عمل  باید  امروز 

آئیم.
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معرفی کتاب؛ 

ضابطه مندی کمال 
انسان در قرآن

مهندس نستوه جهان بین
عضو هیات علمی مؤسسه بین المللی مطالعاتی

 نهج البالغه
نشر ادیان )وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب قم(

اهمیت موضوع کمال انسان در قرآن
کتاب  نزول  هدف  مهمترین  انسان  فردی  کمال 
قرآن است و سایر موضوعات اهمیتشان در سایه و 
حاشیه اهمیت این موضوع است. این نکته در آیه 

شریفة زیر به مؤمنان گوش زد شده است.
مَّن  ُکم  َیُضرُّ اَل  أَنُفَسُکْم  َعَلْیُکْم  َءاَمُنواْ  الَِّذیَن  َیایها 
َفُیَنبُِّئُکم  َجِمیًعا  َمْرِجُعُکْم   ِ ِإلَی اهللَّ اْهَتَدْیُتْم  ِإَذا  َضلَّ 

بَِما ُکنُتْم َتْعَمُلوَن)مائده/105(
ارزش های  و  ]ایمان  مراقِب  ایمان!  اهل  ای 
یافتید،  هدایت  شما  اگر  باشید؛  خود  معنوِی [ 
زیانی  شما  به  شده  گمراه  که  کسی  گمراهی 
به سوی خداست؛  شما  همه  بازگشت  نمی رساند. 
پس شما را از آنچه انجام می دادید، آگاه خواهد 
کرد. به همین دلیل مؤلف کتاب این موضوع را 
دغدغه مطالعاتی و پژوهشی خود قرار داده است 
و حاصل بیست سال مطالعات خود را در این اثر 

جمع بندی کرده است.
حوزة مطالعاتی، روش کار و رویکرد اثر

 این کار در حوزه تربیت قرآنی قابل تعریف و 

دسته بندی است و مؤلف برای فهم آیات قرآن از 
روش تفسیر آیات به وسیلة آیات بهره برده است. 
در این کار انسان و موضوع کمال او مّد نظر می 
او  کمال  و  انسان  به  انفسی  نگاه  مؤلف  لذا  باشد 
به  عرفانی  رویکرد  به  نگاهی  چنین  است.  داشته 

موضوع کمال انسان نزدیک تر است. 
به چهار سؤال  است  کتاب کوشش شده  این  در 

اصلی پاسخ داده شود:
1. کمال انسان از نظر قرآن چیست؟

ضوابط  قرآن  نظر  از  کمال  به  رسیدن  آیا   .2
مشخصی دارد؟ یا بدون ضابطه است؟

چه  ضوابط  این  دارد،  مشخص  ضوابط  اگر   .3
هستند؟ اگر بدون ضابطه است، پس چگونه کمال 

انسان محقق می شود؟
حضور  عین  در  فراضابطه  عنصری  وجود  آیا   .4

ضوابط قابل اثبات است؟
 معرفی بخش های کتاب

می  اصطالحاتی  و  مفاهیم  تبیین  به  نخست  بخش 
از  آمده  عمل  به  های  بررسی  طبق  که  پردازد 

سوی مؤلف، بیشترین اهمیت را برای تبیین انسان 
و موضوع کمال او در قرآن دارند. 

بخش دوم  بر جنبه عملی موضوع تأکید بیشتری 
به عواملی توجه شود  شده است و کوشش شده 
که به نظر رسیده بیشترین تأثیر را در روند تکامل 

انسان از نظر قرآن دارا می باشند.

بخش اول
کلیات

اولویت  سه  بر  مؤلف  کوشِش  بخش  این  در   
متمرکِز بیشتری داشته است.

این  برای  کاربردی  و  مناسب  تعریف  ارائة   .1
مفاهیم و اصطالحات مبتنی بر بیان قرآن

اصطالحات  و  مفاهیم  این  دقیق  ربِط  شناخت   .2
نسبت به موضوع کتاب ) کمال انسان در قرآن (.

با  اصطالحات  و  مفاهیم  این  رابطة  شناخت   .3
یکدیگر

برای این بخش از کتاب هفت فصل در نظر گرفته 
شده است.

فصل نخست 
)هماهنگی تکوین هستی با تشریع قرآن (

 در این فصل به این نکته پرداخته شده است که 
نظام هستی از نظر قرآن مبتنی بر هنجار مشخصی 
اداره می شود که در این کتاب برای تبیین آن از 
اصطالح » هنجار هستی « استفاده شده است. این 
فصل به تبیین این نکته می پردازد که نظام تربیتی 
با این هنجار طراحی شده است  قرآن هماهنگ 
منشی  و  پیروی کند شخصیت  از آن  و کسی که 
هم گون با تمامی نظام هستی خواهد یافت و از 
آنجا که این نظام در یک صیرورت دائم به سوی 
قرب الهی در حال شدن است انسان تربیت شده 
بر مبنای قرآن نیز مختارانه و هماهنگ با این نظام 

به جانب قرب خدا رهسپار خواهد شد.
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فصل دوم 
) انسان از دیدگاه قرآن (

این فصل مهمترین فصل کتاب به نظر می رسد و 
به کسانی که تمایل به مطالعة کتاب دارند توصیه 
مطالعه  مناسبی  دقت  با  را  فصل  این  شود،  می 
کنند. همان گونه که از عنوان این فصل مشخص 
است کوشش شده که شناخت مناسبی از انسان از 
نظر قرآن به دست آید. روشی که برای این کار 
در نظر گرفته شده است تعیین وجه مایز انسان از 
سایر مخلوقات است ) شناخت این که چه ویژگی 
هایی در انسان هست که او را از سایر مخلوقات 
می  ما کمک  به  نکته  این  فهم   .) کند  می  متمایز 
انجام دهیم که  انسان  از  مناسبی  تعریف  کند که 
ضرورت هر تبیینی است. به عالوه این شناخت ما 
را به ویژگی های انسان در حوزه تربیتی و متناظراً 
موضوع کمال انسان آشنا می کند. توضیح آن که 
این روش بدون هیچ آگاهی قبلی برای پیش برد 
مشخص شد که  بعداً  ولی  نظر گرفته شد  کار در 
در حوزة علم انسان شناسی این روش کامال معتبر 
قرآن  در  مهم  ویژگِی  دو  است.  استفاده  مورد  و 
به نظر رسید که انسان را از سایر مخلوقات متمایز 

می کند:
آیات 4و5  نفسش)  دامنة  در  او  امکان صیروت   .1

سورة تین(.

2. مقام خالفت الهی در زمین. 
 هر دو ویژگی به موضوع کتاب ربط وثیقی دارند. 
مورد نخست همان ویژگیی است که کمال انسان 
به ویژگی  اشاره  و مورد دوم  مبتنی است  بر آن 
امکان  این  او  به  که  دارد  انسان  خلق  در  اختیار 
را می دهد عنان زندگی اش را نه مطلقا بلکه به 
صورت ملک استخالف در دست گیرد و در تعیین 

سرنوشتش نقش اساسی ایفا کند.
تعریف نخستین: در پایان این بحث انسان مخلوقی 
در  ارادی  حرکت  امکان  که  است  شده  دانسته 
همین  و  باشد  می  دارا  را  خویش  نفس  مراتب 

ویژگی رشد و تکامل او را معنا دار می کند.

ابعاد وجود انسان
 انسان از نظر قرآن دارای دو بعد است:

را  آن  پرداختن  و  ساختن  خدا  که  الهی  بعد   .1
چنان  آن  بعد  این  و  است  گرفته  عهده  به  خود 
نفخة  به  مفتخر  را  آن  خداوند  که  است  شریف 
نفس  انفسی:  تبیین  است)  نموده  خویش  روح 

متعادل یا فطرت انسان (.
2. بعد زمینی که ساختن و پرداختن آن به عهدة 
انفسی:  است)تبیین  شده  گذارده  انسان  خود 
شاکله(. هنر انسان در مسیر تکاملش این است که 
به گونه  یا شخصیت اکتسابی اش را  بتواند شاکله 
ای تربیت کند که به مرتبة نفس متعادل یا فطرتش 

بازگشت کند. 
بهشت  به  ورود  شایستة  انسان  صورت  این  در 
حیاتش  اخروی   و  دنیوی  سعادت  به  و  شود  می 
اهمیت  و  نقش  گویای  تبیین  این  شود.  می  نائل 
بنابراین شاکله  تربیتی اسالم است  شاکله در نظام 

مهمترین شاخص در تعیین سرنوشت انسان است و 
تربیت، رشد و کمالش به آن مربوط است. شاکله 
ماهیتی دوگانه دارد حدوثش جسمانی است ولی 
اصطالح  در  شاکله  باقی  بعد  دارد.  روحانی  بقای 
به آن  قرآن »قلب« است که فصل چهارم کتاب 

اختصاص یافته است.

فصل سوم )فطرت(
شاکلة  رسیدن  قرآن  نظر  از  که  این  به  توجه  با   
انسان به فطرت الهی اش آستانة سعادت او شناخته 
شد الزم بود در فصل مستقلی به فطرت و ویژگی 
این  به  را  سوم  فصل  لذا  شود  پرداخته  آن  های 
موضوع اختصاص دادیم. توضیح آن که در این 
ابعاد  انسان  حوِل  بیشتر  توضیحات  فصل  چهار 
وجودیش و نحوة تکاملش بود. در فصل پنجم به 
این سؤال فرعی پرداخته شده است که » در یک 
انسان رشد یافته چه تغییری به وجود آمده است 
تکامل  و  رشد  از  مند  بهره  کمتر  انسانهای  در  که 

این تغییر رخ نداده است؟ «

فصل پنجم )حیات(
مطالبی که در این فصل ارائه شده است گویای 
این نکته می باشند که ارتقاء سطح حیاتی گویای 
رشد و کمال در انسان است. یعنی انسان هر چه 
متکامل تر باشد بهره اش از حیات و زندگی بیشتر 

می شود. 

فصل ششم )روح(
با توجه به این که حیات از نظر قرآن مربوط به 
به موضوع روح و نقش  این فصل  روح است در 
در  نیز  و  مخلوقات  سایر  و  انسان  حیات  در  آن 
است  شده  پرداخته  انسان  حیاتی  ارتقاء  موضوع 
حیاتی  ارتقاء  که  رسیدیم  نکته  این  به  نهایت  در 
انسان در حقیقت صیر در مراتب روح است و نقطة 
و  نفسانی  تعادل  به  این مصیر رسیدن  مطلوب در 
اوست  حقیقی  خالفت  یافتن  و  الهی  روح  کسب 
که به این وسیله انسان شایستة حضور در بهشت می 
شود. البته باالتر از این هم مقام نفس مطمئنه است 

که تنها در یک آیه قرآن به آن اشاره شده است.

فصل هفتم 
) اسماء الهی و تکامل انسان (

تا این مقطع به تبیین انفسی کمال انسان پرداخته 
این  که  است  مشخص  توضیحات  از  است.  شده 
تبیین کامال مبتنی بر ضوابط مشخصی قابل حصول 
است.  در این فصل به تبیین اسمائی کمال انسان 
ـ  محتوا  نظر  از  ـ  این فصل  است.  پرداخته شده 
شاید  آن  فهم  و  است  کتاب  فصل  دشوارترین 
می  توصیه  باشد.  دشوار  خوانندگان  عموم  برای 
زیرا  نشود  مطالعه  تداوم  مانع  دشواری  این  شود 
این کتاب مبتنی بر تبیین اسمائی نمی باشد. این 
فصل بیشتر از این نظر به کتاب افزوده شده است 
تا به یکی از پرسش های اساسی کتاب پاسخ دهد 
حضور  عین  در  فراضابطه  عنصری  وجود  آیا   (
باید  خالصه  طور  به  است؟(.  اثبات  قابل  ضوابط 
در  فردی  به  منحصر  ویژگی  به  قرآن  کنم  اشاره 
فراتر  که  کند  می  اشاره  مطلق  قادر  خدای  نزد 
کند.  می  عمل  انسان  کمال  مند  ضابطه  نظام  از 
حیات انسانی اعتبار خودش را از هستی و هنجار 
مستتر در آن می گیرد اما وجود خدا محدود به 
هیچ حّد و ضابطه ای نیست و از آنجا که کمال و 
سعادت انسان نیز در نهایت در ید قدرت با کفایت 
اوست ممکن است ارادة بی حد و حصرش خالف 
قابل  غیر  هنجار هستی عمل کند و هر سرنوشت 
انتظاری را برای انسان رقم بزند اما خود او وعده 
داده  وعده  و  کند  نمی  وعده  خلف  که  فرموده 
مسیر  او که هما  به  تقرب  مسیر  در  که کسانی که 
ارتقاء حیاتی و سطح نفسانی است تالش در خور و 
شایسته ای بکنند به سعادت می رساند. این نکته سّر 
پاره ای از رفتارها و فرمایشات بزرگان دین را بر 
ما آشکار می کند مثال آنچه امام علی علیه السالم 

در مناجات شعبانیه و یا دعای کمیل می فرمایند:
إن ادخلتنی النار اعلمت اهلها إنّی احبک .

اگر مرا به آتش بیندازی، اهل دوزخ را آگاه می 
کنم که تو را دوست دارم. 

ام کیف اسکن فی النار و رجائی عفوک، فبعزتک 
ناطقا  ترکتنی  لئن  اقسم صادقا  یا سیدی و موالی 
الضّجّن الیک بین اهلها ضجیج اآلملین و الصرخّن 
بکاء  علیک  البکین  و  المستصرخین  صراخ  الیک 

الفاقدین. 
امیدی  این  با  آرام گیرم  چگونه در آتش دوزخ 
و  آقا  ای  عزتت  به  پس  دارم.  بخشایشت  به  که 
مرا  اگر  خورم،  می  صادق  سوگند  من  موالی 
اهل  میان  بگذاری، من در  در آتش دوزخ گویا 
دوزخ مانند دادخواهان ناله می کنم و به سویت 
مانند عزیز گم کردگان خواهم گریست. با توجه 
تکامل  قرآن  گفت  باید  شد،  ارائه  که  مطالبی  به 
اما  داند  می  مشخصی  ضوابط  به  منوط  را  انسان 
می  قرار  توجه  مورد  نیز  را  فراضابطه  امر  حضور 
از حوزة  که  است  موضوعی  فراضابطه  امر  دهد. 
درک و تأثیر انسان به دور است لذا انسان باید در 
عین این که مبتنی بر ضوابط، هماهنگ با هنجار 
سعادتش  و  تکامل  برای  را  الزم  کوشش  هستی 
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او  کوشش  که  باشد  متوجه  دهد،  می  انجام 
و  نداشته  و سعادتش  کمال  در  واقعی  نقش  هیچ 
تنها ارادة مطلق خداست که او را به مقصود نائل 

خواهد کرد.

بخش دوم
ضوابط تکامل انسان در قرآن

با توجه به اهمیت ضوابط از بعد انسانی در بخش 
که  است  شده  پرداخته  ضوابطی  به  کتاب  دوم 
بیشترین تأثیر را در نظام تربیتی انسان دارند. در 
این فصل کوشش شده است عالوه بر ارائة تعاریف 
مرتبط  اصطالحات  و  مفاهیم  کاربردِی  و  مناسب 
با  و  انسان  با کمال  آنها  با موضوع، نقش و رابطه 

یکدیگر را مشخص سازیم.

فصل اول )تزکیه(
تقدیم شد و  تا کنون  به توضیحاتی که  با توجه   
بیان  او  شاکله  حیاتی  سطح  ارتقاء  انسان  کمال 
از  انسان  شدن  رها  از  عبارتست  تزکیه  گردید. 
اقتضائات اکنون زندگیش برای رسیدن به حیات 
بهتر و متکاملتر در جهت قرب الهی. که این نکته 
در توحید نمود دارد بنابراین روشن ترین مصداق 
تزکیه رها شدن از شرک و پیوستن به یکتا پرستی 
قرآن  در  تربیتی  خوِب  اتفاق  هر  مقدمة  است. 
پاک  ساده  تعریف  یک  در  تزکیه  است.  تزکیه 
شدن ما از آن وضعیت موجود است. مثاًل شاکلة 
نفسانی  ظرفیت  واحد  از صد  واحد  پنج  شخصی 
اش را دریافت کرده است اگر بخواهد از این 5 

واحد عبور کند باید از اقتضائات آن خالص شود 
تا شایستگِی دریافت ظرفیتهای باالتر را دارا شود. 
قرآن به این ارتقاء ظرفیت » شرح صدر لالسالم « 
می گوید. مناسب ترین ترجمه برای » شرح صدر 
« را دل پذیری است یعنی به واسطة تزکیه قلب 
بهره  پذیرای  که  یابد  می  را  ظرفیت  این  انسان 
های بیشتری از روح، حیات و حقیقت و ذکر می 
شود. قدم بعدی )بعد از تزکیه و شرح صدر( ذکر 

است. 
به  به سهم خودشان  مخلوقات  قرآن همه  نظر  از 
نیز  کافران  درباره  حتی  دارند  توجه  خدا  سوی 
به  بلکه  گوید  نمی  سخن  ارتباط  قطع  از  قرآن 
دوری اشاره می کند مثال می فرماید: » َو الَّذیَن 
ال ُیْؤِمُنوَن في  آذانِِهْم َوْقٌر َو ُهَو َعَلْیِهْم َعمًی أُولِئَک 
ُیناَدْوَن ِمْن َمکاٍن بَعیٍد « )فصلت/44(. یعنی آنها هم 
ارتباطشان قطع نیست ولی صدای خدا از آنها به 
قدری دور است که در انبوه صداهای درونشان 
به سوی  انسان  و توجه  ارتقاء ذکر  گم می شود. 
خدا سبب توجه بیشتِر خدا به انسان می شود و خدا 
معنای  این  و  برد  باال می  به سوی خود  را  انسان 
هدایت است پس بعد از ترکیه، شرح صدر، ذکر 
می شود هدایت. به واسطه هدایت خدا انسان به 
درجة ایمان می رسد. ایمان در انسان شور تقوا را 

می آفریند. 
تقرب  مسیر  در  انسان  محرک  موتور  تقوا 
مسیر  این  روشنگر  نور  ایمان  و  خداست  به 
است)بصیرت(. نور ایمان و شور تقوا منجر به عمل 
مؤمنانه می شود که قرآن به آن عمل صالح می 

گوید و عمل صالح زمینة تزکیه بیشتر را فراهم می 
کند و دوباره این چرخة باال رونده تداوم می یابد. 
با  محور این گردش توحید است. در هر مرحله 
تزکیه بیشتر گردش انسان به مدار توحید نزدیکتر 
می شود بنابراین شمای صیر تکاملی انسان دوایر 
متحد المرکز صعودی است که در هر چرخش به 
مدار خود نزدیکتر می شود. در این بخش از کتاب 
به مباحث دیگری نظیر صبر و عزم، محبت، ترس 
از خدا و یقین نیز پرداخته شده است و نقش آنها 
بیان  تزکیه است  در چرخه ای که سر حلقة آن 

شده است.

نو آوری اثر 
و  ترتیب  نسبت،  کشف  و  شده  ارائه  تعاریف   .1
به  اثر بی سابقه  این  با یکدیگر، در  توالی مفاهیم 

نظر می رسد.
2. در این پژوهش پرداختی ویژه به واژه » شاکله 

« و نقش آن در نظام تربیتی اسالم شده است.
3. در این اثر مفهوم جدیدی به نام » هنجار هستی 
« تولید شده است که بیانگر قوانین و سننی است 
که از سوی خداوند در قاموس هستی نهاده شده 
است و مبتنی بر آنها جهان بر مدار درست اداره 

می شود.
پاره ای  امر فرا ضابطه  بر درک وجود  مبتنی   .4
و  نگری  باز  مورد  اثر  این  در  دینی  های  آموزه 

تبیین مجدد قرار گرفته است.
5. تبیین اسمایی که از کمال انسان در این اثر ارائه 

شده است در اثر دیگری دیده نشد.
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ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  یازدهمین  افتتاحییه  مراسم  با  همزمان 
شد.  بازنوازی  قرن  یک  از  بعد  کرمان  وکیل  بازار  خانه  نقاره  کرمان  در 
مراسم  در  استان  اسالمی  ارشاد   و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده،  محمدرضا 
اجرای  شاهد  امیدواریم  گفت:  کرمان  وکیل  بازار  خانه  نقاره  افتتاح 

نوبت خوانی در هر صبح و شامگاه در بازار باشیم.

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.

که حروف  است  آثاری  تمامی  دفتر،  اول  بخش  برای  عکاسی  موضوع   .2
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.

بازگشایی نقاره خانه بازار وکیل 
بعد از یک  قرن

فرصت مطالعاتی در دانشگاه کرمان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان از 2 نفر از اساتید برجسته و 2 نفراز دانشجویان دوره دکترا ) Ph.D( مقیم خارج 

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

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

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

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

سیدمحمدعلی گالبزاده

مدیر مرکز کرمان شناسی
رئیس بنیاد ایران شناسی - شعبه کرمان

تلفیق  بررسی  به  کرمانی  خواجوی   درباره   درس گفتارهایی  مجموعه  از  دیگر  نشستی 
عرفان و فلسفه در شعر خواجو اختصاص داشت که با سخنرانی سیدمحمدعلی گالبزاده، 
رئیس بنیاد ایران شناسی - شعبه کرمان و مدیر مرکز کرمان شناسی در مرکز فرهنگی شهر 
برگزار شد. استاد سیدمحمدعلی گالبزاده در این نشست گفت: شعر غنایی خواجو، مانند 
با عبارات و اصطالحات اهل تصوف و عرفان آمیخته  بیشتر شاعران هم روزگار او،  شعر 
و صوفی،  شیخ  نقد  در  اشاراتی  با  زبان صوفیانه،  این  با  او  غزل های  از  بعضی  و  است 
و مجموعه  الزم  به خوش باشی همراه می شود  و دعوت  احوال آدمی  و  دنیا  بی ثباتی 
برای غزل عاشقانه، عارفانه و رندانه را فراهم می سازد؛ غزلی که بهترین صورت خود را 
در شعر حافظ پیدا کرده است. اما پرسش اینجا است که عرفان و فلسفه تا چه حد در 

شعر خواجو دیده می شود؟

کرمان پروردگاه مردان و زنان بزرگ در گذرگاه تاریخ
سیدمحمدعلی گالب زاده اظهار کرد: دامان کرمان در گذرگاه زمان همیشه 
پروردگاه مردان و زنانی بوده است که رایت افتخار و سربلندی را بر بلندای 
این کهن سرزمین برافراشته اند؛ مردان و زنانی که نام هر کدام شان به تنهایی 
ابوعبداهلل  هجری  سوم  قرن  از  می کند.  بسنده  جامعه  یک  مفخر  عنوان  به 
عیسی ماهانی، بزرگمرد ریاضی جهان را داریم، تا قرن های بعد می رسیم به 
باالخره  و  کرمانی  افضل  ابوحامد  کرمانی،  اوحدالدین  کرمانی،  فقیه  عماد 
مدیر  کرمانی.  خواجوی  به  متخلص  محمود  بن  علی  ابوعطا  کمال الدین 
مرکز کرمان شناسی گفت: یکی از ویژگی های این شخصیت ها این است که 
اینها  گویی  برخاسته اند؛  مصیبت  و  دشواری  و  سختی  دامان  از  آن ها  همه 
آمده بودند تا سنگ صبور فرهنگ باشند و ققنوس وار از میان خاکستر خود 
برخیزند و حیات مجدد جامعه را برقرار سازند. خواجو هم در همین وضعیت 
بر  سایه شوم آن ها  و  بودند  آمده  مغول ها  روزگاری که  در  برافراشت؛  قد 
شهرهای ما سنگینی می کرد. چهره  ایرانیان پر از اندوه و ماتم و مصیبت بود. 
وجود  ابراز  مختلفی  گونه های  به  خواجو  هم عصران  و  همراهان  از  برخی 

می کردند، مثل »سیف پروانه« و آن شعر معروف در تقابل با مغوالن که:
 »هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد«
از  این نمونه عکس العملی بود که این ها در مقابل ستم های بی رویه مغول 
خود بروز دادند و خواجو در چنین وضعیتی قدم به عرصه گذاشت. او در 
شانس  تنها  که  آورد  کرمان  که  شانسی  موقعیت  همین  در  کرد:  بیان  ادامه 
تاریخی ای است که کرمانی ها آوردند، این بود که در جریان حمله مغول، 

قراختاییان به کرمان آمدند. 

قراختاییان مردمی بودند که تاریخ آن ها شرح مفصلی دارد و در این مقال 
نمی گنجد.  براق حاجب که پیشگام این گروه بود نامه ای به چنگیز نوشت 
که کاری به کرمان نداشته باشد و در ازاِی پولی که پرداخت می کنند اجازه 
ترتیب  این  به  و  اداره کنند، که چنگیز می پذیرد  را  دهد که آن ها کرمان 
کرمان آرامش نسبی ای به خود می بیند. خواجو پنج ساله بود که الله خاتون 
قراختایی از دنیا رفت، اما شعاع تفکر و اندیشه این زن همچنان کرمان را تر 
و تازه نگه داشته و زمینه را برای اشاعه فرهنگ فراهم ساخته بود. گالبزاده 
گفت: دختر ترکان خاتون که پایه گذار دانشگاه هفتصدساله »قبه سبز« کرمان 
است، از شعرای بزرگ است. او شعر معروفی هم دارد که به اندیشه و تفکر 
زنان همراه با عفت و عصمت آنان اشاره می کند. چنین بانویی با این تفکر و 
اندیشه بر کرمان حکومت می کرد. این زن توانسته بود زمینه را به گونه ای 
فراهم کند که  تفکر و اندیشه بتواند در آنجا رونق پیدا کند و بازار گرمی 
داشته باشد. از این رو، خواجو از یک سو تحت تأثیر آن عرفان اکتسابی که 
هم عصر  شاعران  تأثیر  تحت  سو  یک  از  بود،  ایران  به  مغول  از حمله  ناشی 
خود مثل سیف پروانه یا شیخ محمود شبستری و دیگران قرار داشت؛ از یک 
طرف محیط آرام برای یادگیری فلسفه و درس های دیگر زمینه را برای او 
فراهم کرده بود که به آن سمت و سو هم گرایش پیدا کند. بنابراین خواجو 
توانست از عرفان و فلسفه تلفیقی به وجود آورد که ما این را در دیگر شعرا 
نمی بینیم. او افزود: بین تفکر و اندیشه عرفانی و فلسفه شاعران دیگر ما یا حتی 
شاعرانی که در همان روزگار وجود داشته اند، فاصله بسیاری است، اما این 
مسأله موجب شد تا خواجو بتواند این دو پدیده علمی را به هم پیوند دهد و 
به گونه   ای تلفیق کند. خواجو ازجمله کسانی است که به حکمت یونان اعتقاد 

و باور داشت و این قضیه را دنبال می کرد. او در جایی می گوید:
 »حکمت یونان ندانی از کجا آمد پدید

 وز سفاحت عیب افالطون یونانی کنی؟«

عرفان خواجو، اکتسابی است
می شود«  تقسیم  بخش  سه  به  خواجو  »زندگی  که  این  به  اشاره  به  وی 
سفر  در  را  دوم  سال   20 بود.  کرمان  در  که  سالگی   29 تا سن  یکی  افزود: 
و باقی مانده عمر را هم در شیراز سپری کرد. تا 29 سالگی خواجو، وضعیت 
که  زندگی  اول  سال   29 بود.  ناآرام  و  آرام  حالت های  از  تلفیقی  کرمان 
در کرمان به سر برد، بی تردید تحت تأثیر دانشگاه قبه سبز قرار گرفت. در 
این دانشگاه کسانی مثل شیخ محمود شبستری یا مجد خافی یا سدیدالدین 
زوزنی و غیره شخصیت هایی که همه از بزرگان و افراد َقَدر روزگار خودشان 
بودند، تدریس می کردند. خواجو بی تردید تحت تأثیر این گروه قرار داشت 
و دانش هایی آموخت که بیشتر فلسفه را شامل می شد. 20 سال بعد زندگی 
اصفهان  از شیراز شروع شد، مدتی در  به سفر گذراند. سفرهای خواجو  را 
بود، مدتی به همدان رفت، چندی در تبریز بود و بعد به مصر و شام و بغداد 
بنابراین  گفت:  گالبزاده  استاد  دارد.  مفصلی  بحث های  و  داستان  که  رفت 
دست  این  از  دیگری  بزرگان  یا  ادهم  ابراهیم  عرفان  مثل  خواجو،  عرفان 
نیست؛ عرفان او اکتسابی است، عرفانی است که از چگونگی وضعیت زمان 
خودش گرفته شده است. زمانی فردی مانند خواجه عبداهلل انصاری، نوری 
جایگاه خاصی  و  می رسد  عرفان  از  مرحله ای  به  و  می شود  تابیده  قلبش  به 
پیدا می کند یا مثل موالنا و دیگران؛ اما عرفان بعضی ها اکتسابی است. نکته  
دیگری که نقطه قوت خواجو است، تلمذ در نزد بزرگان و بزرگوارانی است 
که چهره های قدر عصر خودشان بودند؛ مثل امین الدین بلیانی کازرونی یا 
عالءالدوله سمنانی که اینها از استادان خواجو بودند. خواجو در محضر اینها 
درس عرفان گرفت و توانست جایگاه خودش را هم در فلسفه و هم در عرفان 

تقویت کند.

خواجو به شاهد و مشهود در شعر خود توجه می کند
سیدمحمدعلی گالب زاده در ادامه بیان کرد: یکی از بحث هایی که خواجو 
در بحث عرفان بسیار به آن پرداخته، بحث »شاهد و مشهود« است که بحثی 
مفصل در عرفان است. ما معمواًل شاهد به کسی می گوییم که ناظر بر کاری 

است یا یک رویداد یا اتفاق را دیده است. 
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و  است  بوده  تاریخی  رخداد  فالن  شاهد  فالنی  می گوییم 
این را به ظاهر به عنوان شاهد می گیریم، اما در بحث عرفان 
در  و  ببیند  آن  است،  نادیدنی  آنچه  که  است  کسی  شاهد 
از موارد شاهدها کسانی هستند که آنچه را می بینند  بسیاری 
بشود،  سؤالی  اگر  اما  می بینند،  یا  نمی کنند  جاری  زبان  بر 
پنهان داشته  و  را مکتوم  نمی دهند و سعی می کنند آن  بروز 
است که  نوری  عرفان، شعاع های  اهل  باور  به  مشهود  باشند. 
به طرف شاهد می آید و در برخی موارد شاهد و مشهود هر 
دو به صورت جلوه ای از نور درمی آیند. گالبزاده بیان کرد: 
توجه  شعر خود  در  مشهود  و  شاهد  از  زمینه هایی  به  خواجو 
می کند، اما آن نقطه اوجی که خواجو به آن اشاره می کند، 
ذات خداوند است که می گوید اگر به این نقطه رسیدی، آن 
این که خواجو  کامل شوی؛ کما  شاهد  می توانی یک  وقت 

سروده  خداوند  درباره  اشعاری  را  خود  مجموعه های  همه   آغاز  در  تقریبًا 
است. بحث دیگری که عرفان خواجو دنبال آن است و خواجو به آن توجه 
می کند، بحث »جمال و زیبایی« است. هم آن جمالی که خداوند خود را 

منتسب به آن می داند و هم به معنای عام آن. 
وی  است.  ارزشمند  بحث  یک  جمال  و  زیبایی  بحث  خواجو  عرفان  در 

می گوید:
»اگر از عالم معنا خبری یافته ای

 برگشا دیده و آن صورت زیبا را بین« 
یا در جایی دیگر می گوید: 

»که جهان صورت است و معنا دوست
ور به معنا نظر کنی همه اوست«

ناسوت و ظاهر و احساسات ظاهری  از نظر خواجو و عرفان، همان  صورت 
است که ما داریم و معنا، الهوت است که نادیدنی است؛ آن احساس قلبی که 

ما داریم و بر زبان نمی توان جاری کرد. او می گوید:
»ترک صورت کن اگر عالم معنا طلبی

کوس عزلت زن اگر ملکت کسری طلبی«

خواجو در زمانه خود شخصیتی قابل توجه بود
و خواجو  حافظ  بین  که  دارند  اصرار  »برخی  که  نکته  این  به  تصریح  با  او 
جدایی بیندازند« یادآور شد: می گویند اینکه »دارد غزل حافظ، طرز سخن 
خواجو« سخن حافظ نیست و او چنین حرفی نزده است و دیگران این را به 

اشتباه به حافظ نسبت داده اند. 
همه این بزرگواران برای ما عزیزند، ولی چرا ما نباید قدرشناس بزرگانمان 
باشیم. خواجو 30 سال از حافظ بزرگ تر بود. یعنی زمانی که خواجو چهل 
و هفت یا هشت ساله بود و میدان دار غزل و شعر شیراز و جاهای دیگر بود، 
حافظ یک جوان هفده یا هجده ساله بود که پای درس خواجو می نشست و از 
خواجو درس می گرفت. حافظ با بیش از 100 غزل به استقبال غزل خواجو 
امین الدین  طرفداران  و  شاگردان  از  آنها  دو  هر  این  بر  عالوه  است.  رفته 
از  مهم تر  بودند.  غیره  و  کازرونی  ابواسحاق  و  سمنانی  عالءالدوله  بلیانی، 
ابواسحاق  به حافظ کمک کرد.  موارد  از  بسیاری  این که، خواجو در  همه 
اینجو یا شخصیت های دیگر را خواجو به حافظ معرفی کرد و مهم تر از همه، 
بود. خواجو حتی  اعتنا  قابل  و  توجه  قابل  زمانه خود شخصیتی  خواجو در 
در روزگاری که در اصفهان در محله  باغکاران زندگی می کرد، اصفهانی ها 
برای او ارزش قائل بودند که بعد از رفتن خواجو از آنجا پل خواجو را آنجا 

ساختند. نمی دانم چرا ما همه این دالیل و براهین را کنار می گذاریم. 
»مدیر  می گفت:  پاریزی  باستانی  دکتر  مرحوم  شد:  یادآور  گالبزاده  استاد 
خوب کسی است که معاونش از خودش بهتر باشد.« حاال در بسیاری از موارد 
ما شاهدیم که حافظ از خواجو بهتر شده است، این دلیل نمی شود که ما حق 
استادی را نادیده بگیریم. چه اصراری است که ما خواجو را از حافظ جدا 
کنیم و زمینه ای را به وجود بیاوریم که هم زمینه رنجش حافظ دوستان و هم 
عامل رنجش خواجودوستان باشد. اگر کاری نمی کنیم که انس و الفت مردم 

به تاریخ ادبیات بیشتر شود، کاری نکنیم که تفرقه بیفتد.

خواجو به بحث عشق در عرفان توجه کرده است
این فعال فرهنگی تأکید کرد: نکته  دیگری که خواجو در بحث عرفان مورد 
قرار داده، بحث عشق است. خواجو خودش یک جوان عاشق پیشه  عنایت 
بود. همان عشقی که برخی از عارفان ما تا پای جان رفتند و جان را صادقانه 
یا  منصور حالج  بن  مثل حسین  تقدیم کردند؛  و  در کف اخالص گذاشتند 

عین القضات همدانی. خواجو درباره حالج می گوید: 
»در عشق چو قربان شوی از کیش برون آی

 ور الف انا الحق زدی از دار میندیش«
همان  شاید  شده،  ارائه  عشق  از  که  تعبیرهایی  زیباترین  از  یکی  افزود:  او 
او  از  بیان کرد که مریدی  لقااهلل  با  باشد که منصور در روز موعود  تعبیری 
پرسید: عزیزا عشق چیست؟ گفت: امروز بینی، فردا بینی، پس فردا بینی. آن 
روز حالج را بر دار کردند، فردا حالج را سوزاندند و پس فردا خاکسترش را 
بر باد دادند و این معنای عشق راستینی بود که خواجو در جای دیگری هم 

اشاره می کند:
 »از سر جان درگذر گر وصل جانان بایدت

بر در دل خیمه زن گر عالم جان بایدت«
است؛  عقل  و  عشق  نبرد  مسأله  می کند،  اشاره  خواجو  باز  که  دیگری  نکته 
عقل  است.  کرده  گرفتار  زندگی  گذرگاه  در  را  خیلی ها  که  چیزی  همان 
چیزی می گوید و عشق چیز دیگری. عارفان می گویند ما بر عقل خط بطالن 

کشیدیم و ماییم و عشق: 
»اگر عشق باشد گناهی، الهی

سراپا گناهیم، الهی، الهی«
استاد گالبزاده گفت: خواجو هم در یک جا عشق عرفانی را طلب می کند، 
اما خیلی هم سجاده آب نمی کشد که بگوید تمام عشق من عشق الهی است 
و آنجایی که عاشق می شود، هیچ ابایی ندارد که بگوید و نشان می دهد که 
همه چیزش عرفان نیست و مقداری فلسفه زندگی هم برای او مطرح است. 
از بحث عرفان که بگذریم، فلسفه زندگی برای خواجو معنا و مفهوم خاصی 
داشت. مثاًل یکی از فلسفه های زندگی او این بود که مثل حافظ طرفدار یک 
جان شیرین نبود که گوشه شیراز و کنار آب رکنی را برگزیند و به بهانه شب 
تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، دست از سفر بردارد و شیرازنشین 

شود. او می گوید: 
»ز خانه هیچ نخیزد، سفر گزین خواجو

 که شمع دل بنشاند آنکه در وطن بنشست«

خواجو برای وطن شأن عرفانی و فکری متفاوتی قائل است
او افزود: خواجو 20 سال از زندگی اش را در سفر گذراند و در این 20 سال 
سفرهایی  رفت که همیشه تفریحی و گردشی نبود. نکته  دیگری که در بحث 
عرفان خواجو مطرح است »وطن« است. خواجو درباره وطن بحث عرفان 
و فلسفه را دو بحث جداگانه می بیند. وطن معمواًل در زندگی عرفا جایگاه 
خاص و ویژه ای ندارد. یک معنا که خواجو در بعد وطن نسبت به آن توجه 
رها کن که یک وطن  را  و وطن  دنیا  این  می گوید  است که  این  می کند 
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اما آنجایی که بحث عشق  به آن توجه کنی؛  باید  اصلی دیگر داری که 
به میان می آید، خواجو جدی وارد قضیه می شود.  و وطن و پای زادگاه 
بنابراین از نظر خواجو یک معنا، معنای عرفانی وطن است و یک معنا، معنای 
فلسفی وطن. خواجو نکته ها و ظرایف دیگری دارد و معتقد است که فلسفه 
زندگی یعنی یاری رساندن به کسانی که در روزگار نیازمندی به شما احتیاج 

پیدا می کنند: 
»روز شادی همه کس یاد کند از یاران

 یاری آن است که ما را شب غم یاد کند«.

دیدگاه خواجو درباره ظلم ستیزی چیست؟
و  مفصلی  بحث  ظلم ستیزی  درباره  او  گفت:  گالبزاده  سیدمحمدعلی 
نکته هایی دارد که ذکر آن در وقت این جلسه نمی گنجد. شاید بپرسید 
که حاصل کار خواجو با عرفان، این گرایش به فلسفه و حاصل این همه 

غم و اندوه برای خواجو چه بود و خداوند به خواجو چه داد؟
 باید گفت که خداوند این نعمت را که خواجو با زبانش ذکرگوی او 
باشد، نصیب خواجو کرده که به هرکسی اعطا نمی کند و هم در دل 
دید  و  مادی  زندگی  در  آنچه  به  بتواند  او  که  تابانید  فروغی  خواجو 
ظاهری ما است، دست پیدا کند.  او ادامه داد: عجیب است که خواجو 
500 سال قبل از این که یک حادثه تاریخی رخ بنماید، بسیار زیبا آن را 
بیان می کند؛ حادثه ای که اتفاق افتاد، در سال 1206 یعنی اوایل قرن 
قتل »مشتاق« است. مشتاق  سیزدهم در کرمان است و آن هم حادثه 
جوانی اصفهانی بود که به کرمان آمده بود و در تارنوازی خبره بود و 
مریدان زیادی پیدا کرده بود که با دسیسه و به فرمان شخصی به نام مال 
عبداهلل که در مسجد جامع کرمان نماز می خواند به بهانه این که مشتاق 
می خوانده،  تار  با  همراه  را  قرآن  سوره های  جامع  مسجد  مدخل  در 
حکم ارتداد او صادر و در همان مدخل سنگسار شد. این مسأله در اوایل 
از آن  افتاد و خواجو در قرن هشتم و 500 سال قبل  اتفاق  قرن سیزدهم 
می زیسته است؛ اما خواجو در غزل شماره 211 صنایع الکمال این ماجرا را 

این گونه بیان می کند:
»با دل مشتاق گو، تیغ مزن در حرم

 رهزن عشاق گو، چنگ مزن در حجاز«
زمانی که این شعر را می خواندم این مسأله برایم سوال شد که خواجو که 
نگفته سنگ مزن در  تیغ مکش در حرم و  پیشگویی کرده است چرا گفته 
حرم، چون مشتاق سنگسار شده بود. بعدها در جریان نوشتن کتاب مشتاق 
دریافتم که به دستور مال عبداهلل با تیغ در دست به مشتاق سنگ می زدند. 
مسأله دیگر این که چرا خواجو از چنگ استفاده کرده، در حالی که ساز 
مشتاق تار بوده و جالب است که بدانید در زمان خواجو سازی به نام تار 
را می آورد  تار  نام  اگر خواجو  بوده که  رایج چنگ  و ساز  نداشته  وجود 

شعرش بی معنی می شد.

خواجو مدح استادان و فرهنگ دوستان را می گوید
او در پایان گفت: نکته  دیگر این است که چرا خواجو با این همه عرفان و 

مدح خداوند، مدح عده ای دیگر را گفته است. 
نخست این که خواجو مدح کسانی را گفته که در گام نخست معلم و استاد 
این  از  دیگرانی  و  سمنانی  عالءالدوله  یا  بلیانی  امین الدین  مثل  بودند؛  او 

دست. 
چهره های  که  است  کسانی  مدح  دارد،  خواجو  که  دیگری  مدح  دوم 
غیاث الدین محمود  مثل  بوده اند؛  روزگار خود  فرهنگ دوست  و  فرهنگی 
پسر رشیدالدین فضل اهلل همدانی یا تاج الدین عراقی. اما در مورد سوم نظر 
آیت اهلل حائری شیرازی که در کنگره  جهانی خواجو بر سر مزار او عنوان 
کرد را بیان می کنم. او به غاری که خواجو در آن زندگی می کرد اشاره 
کرد و گفت خواجو همه آن چیزی که از زندگی داشت این غار بود و هیچ 
ثروتی نداشت و دنبال مال و منال هم نبود. این آدم چه اصراری دارد که 
برای پول مدح بگوید. وی گفت من اعتقادم بر این است که خواجو اگر 
مدح کسی را گفته، به این خاطر است که او را متنبه کند و از طریق شعر به 

او گوشزد کند و پندش دهد.
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معّرفی کتاب »شاه نعمت اهلل ولی و مکتب کرمان«؛

مکتب کرمان
دکتر مسعود دهش کرمانی

برنده دومین دوره از جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسالمی) جایزه ابن سینا(
و پژوهشگر پسا دکتری در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ  در  کرمانی  ولی  نعمت اهلل  شاه  اجتماعی  حیات  و  زندگی  دوران 
ایران، مقارن با عصرملوک الطوایفی پس از ایلخانان و عهد تیموریان بوده 
درتصوف،عرفان  ایران  تاریخ  دوران  پربارترین  از  یکی  دوران،  این  است. 
،حکمت و ادبیات می باشد که از نمونه های بارز و چهره های برجسته در این 
حوزه ها می توان به خواجه حافظ و شاه نعمت اهلل اشاره کرد که عظمت این 
دو بزرگ و بسیاری از معاصرین ایشان که به مناسبت در این کتاب به ذکر 
از ستاره های درخشان و اختران فروزان این  نام آنان پرداخته شده است، 
سرزمین درتاریخ ادبیات فارسی وعرفان اسالمی در قرن هشتم و نهم هجری 
قمری می باشند. سیطره فکری اساتید این دوران در دروس ادبیات عرب و 
دینی  علوم  های  و حلقه  علمیه  در حوزه های  امروز  به  تا  فقه  علم  مقدمات 
قابل مشاهده است، به گونه ای که هنوز کتب »صرف« میر سید شریف الدین 
جرجانی و »مطّول« سعدالدین تفتازانی که از بزرگان این دوره می باشند، به 
عنوان کتب مرجع در تدوین »جامع المقدمات« و در تدریس اساتید این فن 
و تحقیق طالب علوم دینی مورد استناد و اهتمام است. با تحقیق و تفحص در 
این برهه از تاریخ ایران، با زحمات و مجاهدات و خدمات و تالش های بی 
وقفه عرفا و حکمایی مواجه می شویم، که خود را مکّلف به بیداری مردم می 
دانستند و در جلوگیری از رواج عوام زدگی اجتماعی و افزایش سطح تفکر 
و ارتقاء اندیشه در جامعه از هیچ تالش و کوششی مضایقه نکردند و رسالت 

هدایت و مسئولیت خویش را به نحو احسن به انجام رساندند. 
یکی از دوره هایی که در تاریخ تفکر و تصوف اسالمی، بازار واعظان ال مّتعظ 
و ریا کاران مدعی از یک سو و از سوی دیگر دّکان صوفی نماهای بی بند 
و بار و بی مایه از جاذبّیت و رواج قابل توجهی در میان توده های اجتماعی 
برخوردار بوده است، عصر شاه نعمت اهلل ولی است. این دو گروه اگرچه در 
ظاهر، سخت با یکدیگر مخالف بودند و افکار و عقاید یکدیگر را به رسمّیت 
نمی شناختند، اما در باطن همسو با یکدیگر جامعه را به سطحی نگری و عدم 
تفکر و ترویج خرافات سوق می دادند. بی تردید با ظهور متفکر عارفی چون 
شاه نعمت اهلل ولی کرمانی و با بنیان مکتب فکری کرمان و تاسیس طریقت 
تربیت  با  همراه  آمد  وجود  به  فکری  مکتب  این  اساس  بر  که  اللهیه  نعمت 
شاگردان برجسته و نگارش و تالیف آثار و رساالت مهمی در زمینه عرفان ناب 
و اصیل اسالمی، سبب گردید تا از یکسو این کژاندیشی که به نام عرفان در 

ببازد و از سوی  جامعه آن روزگار تبلیغ و ترویج می شد تا حدودی رنگ 
باطنی ممانعت  دیگر از سوء استفاده معاندین و قشریون از تصوف و معارف 
نتیجه  مایگان،  بی  دّکان  و  ظاهرپرست  زاهدان  بازار  شدن  رونق  بی  شود. 
اندیشه ها و تعالیم عرفا و آموزه های حکیمانی است، که با ترویج تفکر صحیح 
اندیشه  برابر  در  اخالق  و  عرفان  اصول  تبیین  و  اندیشیدن  درست  تعلیم  و 
ها و گفتار و اعمال و عقاید این دو دسته منحرف از تفکرات اسالم حقیقی 
سطحی  از  جلوگیری  و  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  در  و  کردند  ایستادگی 
نگری و ابتذال فکری و کژاندیشی از هیچ خدمتی و هزینه ای دریغ نکردند. 
در قرن هشتم هجری قمری مکتب کرمان و طریقت نعمت اللهیه که اولین 
طریقت عرفان شیعی در ایران می باشد توسط شاه نعمت اهلل ولی به منظور 
ارتقاء سطح آگاهی و ترویج عرفان اصیل اسالمی همراه با اصالحات فرهنگی 

و تربیتی و تحوالت اجتماعی در این دوره از تاریخ ایران شکل گرفت. 
مکتب فکری کرمان در آثار و رساالت عرفانی شاه نعمت اهلل ولی و شاگردان 
معروف می باشد  نعمت اللهیه  به  این مکتب و طریقتی که  برجسته  و  دانشمند 
به ظهور رسید و آهسته آهسته سطح مطالبات مردم را در امورات اجتماعی 
و معنوی ارتقاء بخشید و اشتیاق علمی جامعه را در فراگیری صحیح معارف 
اسالمی و آموزه های عرفانی از طریق حرکت به سمت مکان ها و مدارسی 
که توسط شاه نعمت اهلل ولی و شاگردان برجسته اش اداره می شد، افزایش 
داد و طالبان علوم عرفانی و تشنگان معارف معنوی را در مسیر صحیح هدایت 
کرد.  بی شک و بدون تعصب و براساس مستندات تاریخی و شواهد متقن، از 
متولیان واقعی و آموزگاران حقیقی علوم عرفانی و از ارکان معارف باطنی، 
در آن روزگاران از تاریخ تفکر و تصوف در ایران اسالمی جناب شاه نعمت 
ترکه  ابن  جمله  از  ایشان  عالم  و  برجسته  شاگردان  از  چند  تنی  و  ولی  اهلل 
اصفهانی، شاه قاسم االنوار تبریزی، شاه داعی الی اهلل شیرازی، شرف الدین 
علی یزدی و شیخ آذری اسفراینی طوسی بودند که هر کدام از این بزرگان 
مدتها در حلقه تدریس شاه نعمت اهلل ولی در کوهبنان و ماهان کرمان حضور 
داشتند و خود نیز با تربیت شاگردان برجسته و تالیفات و رساالت مهمی که 
در عرفان و فلسفه اسالمی به یادگار گذاشتند، در تبیین مکتب کرمان و ترویج 
تفکر اسالمی و  تاریخ  را در  بسزائی  نقش  استاد خویش  اندیشه های  و  افکار 
جریان های فکری و طریقت های عملی ایفا نمودند. رسالت هدایت بزرگان 
مکتب فکری کرمان و مسئولیت ارشاد مشایخ و اساتید طریقت نعمت اللهیه، 
و توسعه و  بر رشد فکری جامعه و شکوفایی عرفان حقیقی  تاثیرات شگرفی 
گسترش معارف ناب صوفیه، در ایران و شبه قاره هندوستان و بخش هایی از 
آسیای میانه بر جای گذاشت. مکتب کرمان عالوه بر تحوالتی که در تاریخ 
عرفان اسالمی به وجود آورد در تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ادبی 
و هنری در سرزمین ایران نیز منشأ خدمات و تحوالت مهمی شد که مستندات 

آن قابل مشاهده است.
شاه نعمت اهلل ولی درروزگاران ملوک الطوایفی ایران و در عهد حاکمیت 
آل اینجو به منظور تحصیالت علوم دینی از حلب به شیراز که زادگاه مادریش 
بود مهاجرت کرد. وی در مدرسه عضدیه که توسط قاضی عضدالدین ایجی 
تاسیس شده بود به تکمیل علوم دینی و فقهی همت گماشت و به باالترین 
درجه در علوم ظاهری و فقه اسالمی دست یافت و از طرف قاضی عضد که 
اجازه  داشت،  عهده  بر  ایلخانان  حاکمیت  در  را  قضا  دستگاه  ریاست  سالها 
فتوی گرفت. شاه نعمت اهلل ولی، پس از تکمیل علوم ظاهری و به منظور سیر 
و سلوک عرفانی از شیراز مهاجرت کرد و پس از سالها سیر و سفر و ریاضت در 
تکمیل علوم عرفانی و ارتقاء معارف باطنی و تلّمذ و شاگردی در محضر اساتید 
برجسته در شهرهای مهم جهان اسالم به خصوص در قاهره و مکه، سرانجام 
در عصر حاکمیت تیمور گورکانی به ایران بازگشت و در شهر سمرقند که از 
شهرهای مهم خراسان بزرگ و مرکز فرمانروائی تیمور محسوب می شد و به 

نوعی پایتخت ایران آن روزگار به شمار می آمد رحل اقامت افکند. 
شاه نعمت اهلل ولی هم مرجع شریعت بود و هم قطب طریقت. هم پیش نماز 
مسجد خانقاه بود و هم شیخ مجالس فقر و سماع. وی در عنفوان جوانی در 
فقه اسالمی به درجه اجتهاد رسید و اجازه فتوی گرفت و آن چنان که در 
شرح احوال وی آمده است در مباحث کالمی نیز هم بحث میر سّید شریف 

جرجانی و استاد خویش جناب قاضی عضد بوده است. 
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شاه نعمت اهلل نه تنها در فقه اسالمی بلکه در عرفان اسالمی نیز به درجه اجتهاد 
رسید و از دست استاد خویش جناب شیخ عبداهلل یافعی در مّکه معّظمه اجازه 
ارشاد گرفت. شاه نعمت اهلل ولی در بدایت امر در شهر سمرقند و در مرکز 
فرمانروائی تیمور به مدت تقریبا دو سال به تعلیم و تدریس تصوف و عرفان 
اسالمی و ارشاد خالیق مشغول شد. دیری نپایید که وی بنا بر سعایت حاسدان 
درخواست  به  تا  شد  مجبور  حکومتی  دستگاه  علیه  فعالیت  بهانه  به  و  بدبین 
تیمور و به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی، هوشمندانه از سمرقند مهاجرت کند. 
شاه نعمت اهلل ولی از سمرقند که بر خالف اوائل اقامتش تبدیل به یک شهر 
امنیتی و پر غوغا برایش شده بود بیرون آمد. وی پس از خروج از سمرقند 
رهسپار هرات شد و پس از ازدواج با نوه جناب میرحسینی هروی، پرسنده 
سواالت مثنوی گلشن راز به زادگاه پدری خود یعنی کرمان وارد شد که در 
آن دوران این شهر تحت حاکمیت آل مظفر اداره می شد. بی شک و بال 
ریب مقام اجتهاد شاه نعمت اهلل ولی در فقه اسالمی و هوشمندی و درایت 
ایشان در مسائل سیاسی و اجتماعی و حفظ ظاهر با دستگاه حکومت، هم با 
تیموریان در سمرقند و هم با مظفریان در کرمان و البته با جهت گیری بی 
طرفانه و پرهیز از حساسّیتهای حاکمیت، در حفظ مکتب و طریقت وی در 
آن روزگار خطیردر تاریخ این سرزمین نقش مهّمی داشته است. سرانجام او 
پس از فرازها و فرودهای روزگار در کوهبنان کرمان رحل اقامت افکند و 
پس از اقامت در کوهبنان دوران تدریس خود را از سر گرفت و به ترویج 
را پی  پایه های مکتب فکری خویش  و  پرداخت  تعالیم و آموزه های خود 
تربیتی  نقش  به  کرمان  ماهان  در  خانقاهی  ایجاد  با  بعدها  وی  کرد.  ریزی 
تعالیم  کتابت  صرف  را  خویش  اوقات  بیشتر  اما  داد،  ادامه  خویش  ارشاد  و 
خویش و تالیف رساالت عدیده ای در عرفان و تصوف نمود و در نهایت آنچه 
را که امروز می توان به آن پرداخت این است که جناب شاه، با خلق آثار 
و اجتهاداتی بدیع، در کنار تعلیم و تربیت شاگردانی برجسته و دانشمند که 
هر کدام از مفاخر این سرزمین محسوب می شوند خدمات شایانی در تاریخ 
تفکر و تصوف اسالمی از خود بر جای گذاشت، که متاسفانه این خدمات و 
اجتهادات تا به امروز از زبان و قلم اهل تحقیق و تفحص مغفول مانده است 
یا عمداً مطالبی بیان شده است که به هیچ وجه با  و در برخی موارد، سهواً 
افکار، عقاید و اندیشه های شاه نعمت اهلل ولی و مکتب فکری و طریقت عملی 
و  دقیق  جامع،  کتاب  امروز  به  تا  که  گفت  توان  می  ندارد.  سازگاری  وی 
مستندی در شرح احوال، خدمات و اجتهادات شاه نعمت اهلل ولی که بیانگر 
تمامی زوایای زندگی و افکار ایشان باشد نگاشته نشده است و تحقیقی علمی 
و پژوهشی  عالمانه و خالی از اشکال در خور این بزرگ مرد تاریخ حکمت و 
عرفان ایران که امروزه آوازه ای جهانی دارد به رشته تحریر در نیامده و به 

زیور طبع آراسته نشده است.
تصوف  در  جستجو  دنباله  کتاب  در  کوب  زّرین  عبدالحسین  دکتر  مرحوم 

ایران، در بخش از سمرقند تا هند می نویسد: 
»باری احوال اوایل زندگی سّید نعمت  اهلل به درستی روشن نیست و روایات 
این  که مخصوص  افسانه ها  با  غالبًا  داده اند  اطالعاتی  باره  درین  که  کسانی 
اولیاست، آمیخته است و در عین حال چنان  به سیرت  گونه روایات راجع 
ممکن  غیر  آنها  همه  جمع  و  قبول  که  می آید  نظر  به  تناقضات  از  مشحون 

است« . 
تاریخ  در  پژوهشگر  و  محقق  یک  عنوان  به  کوب  زّرین  دکتر  از  که  آنچه 
عرفان و تصوف ایران، که سالیانی از عمر خویش را در این امر صرف نمود 
نقل گردید، کامال صحیح و درست می باشد. چراکه تا به امروز که بیش از 
شش قرن از وفات جناب شاه نعمت اهلل می گذرد، شرح زندگی روشنی از 
ایشان به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی در دست نیست 
و همانطور که این استاد فقید بیان می دارند، آثاری که تا به امروز در شرح 
زندگی و احوال ایشان بر جای مانده است، اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند، 
مشحون از تناقضاتی است که محقق را در نگارش یک شرح احوال دقیق و 

منسجم به یک جمع بندی نمی رساند. 
از شرح احوال و زندگانی ایشان که بگذریم در مورد خدمات و اجتهادات 
شاه نعمت اهلل ولی در حوزه های مختلف نیز وضع به همین منوال است، یا 
سخنی به میان نیامده و یا آن جائی که از خدمات وی سخنی گفته شده مورد 

تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است و در بسیاری موارد از خدمات و اجتهادات 
غیر  و  سطحی  برداشتی  خواّص  و  قلم  اهل  میان  در  ایشان  فکری  مکتب  و 
عالمانه و شبهه انگیز صورت گرفته است و به طور کلی از نقش مکتب کرمان 
مکتب  این  تأثیر  و  اسالمی  تصوف  و  تفکر  تاریخ  در  اللهیه  نعمت  طریقت  و 
محققین  مکتوبات  در  از خود سخن چندانی  مکاتب پس  بر  عملی  و  فکری 
مطرح نیست.  به عنوان مثال شاه نعمت اهلل ولی در جایگاه و موقعیت یک 
میان اهل ظاهر و  به موضوع سماع که همواره  توانست  فقیه عارف چگونه 
باطن محل اشکال بوده است در دوران خویش پایان دهد؟ و بر اساس چه 
منابع و استدالل فقهی توانست به عنوان یک مجتهد مجددا سماع را که در 
مراسم عرفا و مجالس صوفیه تعطیل شده بود احیاء کند به گونه ای که مورد 
قبول متشرعین نیز قرار گیرد؟  مسئله ای که همواره میان فقها و عرفا و حتی 
به  توان  بوده است. می  اختالف  نیز مورد  اهل عرفان  میان خود طایفه  در 
این حقیقت اذعان کرد که هنوز نیز پس از گذشت شش دهه از وفات شاه 
نعمت اهلل ولی، در مورد تبار و مذهب و مکتب وی، میان اهل تحقیق بحث 
و مجادله است. این موضوعات و مسائل نشان می دهد که آثار و آراء شاه 
نعمت اهلل ولی نه تنها در میان اهل تحقیق و اصحاب قلم به طور دقیق مورد 
مطالعه قرار نگرفته است بلکه افکار و اندیشه های این عارف بزرگ و حکیم 
سترگ حتی میان پیروان ایشان و کسانی که خود را منسوب به طریقت نعمت 
اللهیه می دانند، نیز غریب و ناآشنا است. عدم تصحیح و چاپ تمامی رساله 
های محتوم شاه نعمت اهلل ولی تا به امروز و نیز عدم مطالعه دقیق در رساالتی 
که تصحیح و چاپ شده است و نیز عدم تفکر در این مکتب و طریقت و عدم 
روی  کج  کنار  در  اول  دسته  منابع  از  پژوهان  دانش  و  اساتید  گیری  بهره 
برخی از صوفی نماهای بی سواد و مدعی که خود را منسوب به این سلسله 
از  و  ندارند  شاه  عقاید جناب  و  افکار  با  سنخیتی  هیچ  که  البته  و  دانند  می 
طرفی متأسفانه اشتباهات برخی از اساتید و اقطاب در کنار تبلیغات معاندین 
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و حاسدان بدبین، همگی سبب شده است تا اندیشه های شاه نعمت اهلل ولی 
و طریقت وی آن گونه که شایسته و باسته است شناخته نشود و جایگاه و نقش 
مکتب کرمان در تاریخ تفکر و تصوف اسالمی مغفول و مسکوت بماند، تا آنجا 
که در میان بسیاری از بزرگان و صاحب نظران علوم اسالمی، قرن هشتم و نهم 
هجری قمری در تاریخ تفکر دوره ای بی اهمیت و بدون حرفی تازه و فکری 
بدیع جلوه می نماید و طبعا با نادیده انگاشتن این دو قرن مهم شبهات فراوان 

و اشکاالت الینحلی در اذهان بدون پاسخ بر جای خواهد ماند.
تا کنون هشت مکتب  از آغاز ظهور اسالم  تفکرو طریقت اسالمی  تاریخ  در 
بزرگ، مستقل، مهم و تاثیرگذار در قرون مختلف در جهان اسالم شکل گرفته 
است که خاستگاه و زادگاه پنج مکتب از این هشت مکتب مهم و بنیادی در 
ایران بوده است. هر کدام از این مکتب ها در بخش هائی تحت تاثیر مکاتب 
قبلی بوده و پس از شکل گیری و استقرار نیز، بر مکاتب فکری پس از خود 
تاثیر گذار بوده است. این پنج مکتب فکری که در ایران شکل گرفته اند به 
ترتیب، شامل مکاتب خراسان، مراغه، کرمان، شیراز و اصفهان می باشند و سه 
مکتب فکری دیگری که خارج از جغرافیای ایران شکل گرفته اند به ترتیب، 

شامل مکاتب بغداد، آندلس و قونیه هستند. 
بنیان »مکتب فکری کرمان« را شاه نعمت اهلل ولی گذاشت، و بر مبنای این 
با  ولی،  اهلل  نعمت  شاه  نمود.  تاسیس  را  اللهیه  نعمت  طریقت  فکری،  مکتب 
و رساالت  برجسته  تربیت شاگردانی  و  تعلیم  با  و  این طریقت عملی  تاسیس 
و آثار مهمی که، در تصوف و عرفان اسالمی از خود بر جای گذاشت، نقش 

بسزائی را در تاریخ حیات معنوی و تفکر اسالمی ایفا نمود. 
تحقیق  از  و مکتب کرمان«، پس  نعمت اهلل ولی  اول کتاب »شاه  در بخش 
و ارائه مکتوباتی منسجم و متقن در شرح احوال و زندگانی شاه نعمت اهلل 
ولی  نعمت اهلل  شاه  تالیف  و  تدریس  به سال های  ایشان،  و دوران تحصیل 
اللهیه  نعمت  طریقت  تاسیس  و  کرمان  مکتب  بنیان  و  ماهان  و  کوهبنان  در 
می رسیم. تفکرات و اجتهادات فکری شاه نعمت اهلل که خود اساس طریقت 
نعمت اللهیه می باشد، در شکل گیری بر مکاتب مهم فکری پس از خود نقش 
مهمی دارد و در نتیجه نقش مکتب کرمان در تاریخ تفکر و تصوف اسالمی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این کتاب برای اولین بار از مکتب 
فکری کرمان سخن به میان آمده است که احیاگر مکتب خراسان بزرگ در 

قرن هشتم و نهم هجری قمری می باشد.
مکتب خراسان یکی از مکاتب مهم فکری و شاید مهمترین مکتب فکری است 
که تا به امروز در تاریخ تفکر و اندیشه با فرازها و فرودهایی به حیات معنوی 
و  خسروانی  حکمت  در  ریشه  که  خراسان  مکتب  است.  داده  ادامه  خویش 
عرفان شیعی دارد با اندیشه ها و تفکرات ابراهیم ادهم بلخی و بایزید بسطامی 
خراسانی در قرن دوم هجری قمری در منطقه خراسان بزرگ آن روزگار 
که  طیفوریه  طریقت  در  نیز  عملی  صورت  به  فکری  مکتب  شد.این  تشکیل 

منسوب به بایزید بسطامی است، به ظهور رسید. 
طریقت  در  خراسان  فکری  مکتب  از  بخشی  قمری  هجری  سوم  قرن  در 
مالمتیه ظهور پیدا کرد که این طریقت خود را ادامه دهنده افکار و اندیشه 
های بایزید بسطامی و طریقت طیفوریه می دانست و به نوعی این طریقت با 
مکتب فکری بغداد و طریقت جنیدیه که منسوب به اندیشه های جنید بغدادی 
همدانی است، درتعارض و تقابل بود. تفاوت مهم و اساسی این دو مکتب و 
جریان فکری در دفاع از آزادی اندیشه و احترام به همه مذاهب و خدمت و 
شفقت به خلق خدا بدون در نظر گرفتن دین و کیش و آیین و مذهب بود.

مکتب خراسان تا قرن پنجم هجری قمری توسط ارادتمندان و مروجینش به 
صورتی سازمان یافته به حیات اجتماعی خود ادامه داد و در این قرن با وفات 
بزرگانی چون ابن سینا و ابوالحسن خرقانی و ابوسعیدابوالخیر از یک طرف 
و از طرف دیگر با ظهور سلسله سلجوقیان و تأسیس مدارس نظامیه در نیمه 
دوم قرن پنجم هجری قمری سبب شد تا این مکتب فکری از صحنه حیات 
اجتماعی کنار رود و راه خویش را در سکوت و انزوا بپیماید. مکتب خراسان 
ابن سینا گذاشت و  را  فلسفی آن  بنیان فکر  بود که  فلسفی  مکتبی عرفانی- 
به دست سهروردی رسید و  تفکر فلسفی و چراغ هدایت وی  بعدها میراث 
میراث فکری در مکتب مراغه و در دوره  این  نشیبهایی  و  فراز  با  نهایت  در 
حکومت هالکوخان مغول توسط خواجه نصیرالدین طوسی احیاء شد و در 

الدین  قطب  ازجمله  نصیر،  خواجه  برجسته  شاگردان  توسط  عصرایلخانان 
نهایی  مواضع  در  که  را  آنچه  بی شک  داد.  ادامه  مسیر خویش  به  شیرازی 
ابن سینا در فلسفه باید مورد امعان نظر قرار گیرد این است که جناب شیخ 
الرئیس ابوعلی سینا، حکیمی مشرقی و فیلسوفی اشراقی مشرب و عارف مسلک 
المشرقیه«  »الحکمة  نام  به  سینا  ابوعلی  الرئیس  اثرارزشمند شیخ  بوده است. 
که متاسفانه امروزه فقط بخش کوتاه »منطق المشرقیین« آن که از نامالیمات 
ابن  معنوی  شاگردان  از  سهروردی  بیان  نیز  و  است،  مانده  مصون  روزگار 
سینا و بنیانگذار نحله و نظام فلسفی اشراق که می گوید، فلسفه خویش را از 
آنجایی شروع می کنم که ابن سینا به پایان برده است و همچنین نمط نهم 
التنبیهات« ابن سینا که به نام مقامات العارفین می باشد،  کتاب »االشارات و 
در ادلّه بر ادعای این بیان که ابن سینا در سیر تفکر، راه خویش را از حکمت 
مشائی جدا می کند و از افق فکر ارسطو فرا می رود، کفایت می کند. نمط 
توسط  پیش  سال  پنجاه  سینا، حدود  ابن  التنبیهات«  و  »االشارات  کتاب  نهم 
دکتر سیدابوالقاسم پورحسینی کرمانی، استاد فقید فلسفه دانشگاه تهران همراه 
با شرح خواجه نصیرالدین طوسی و آراء و اشکاالت امام فخر رازی که به امام 
المشّککین معروف می باشد، با راهنمایی آیت اهلل محمد کاظم عّصار، از عربی 
به فارسی ترجمه شد و با مقدمه ای که دکتر سّیدحسین نصر بر این وجیزه 
ارزشمند نگاشت، توسط انتشارات خانقاه نعمت اللهی و به همت دکتر جواد 

نوربخش کرمانی منتشر شد. 
البته، اگر آثار و رساالت این فیلسوف مسلمان ایرانی را از منظر تاریخی آن 
بررسی نماییم، به این حقیقت می رسیم که ابن سینا در جوانی آثار فالسفه 
یونان و به خصوص ارسطو را به دقت مطالعه کرده است و در آن اندیشه ها، 
اندیشیده و تفکر کرده است و به سبک ارسطو به حکمت بحثی و استداللی 
صرف عالقه مند بوده و تفکر مشائی را در آثار و آراء خویش دنبال می کرده 
است. اما بی تردید از عوامل موثر در جداشدن و فرا رفتن ابن سینا از طرز 
تفکر ارسطو، به خلوت نشستن و دیدار علنی ابن سینا در حضور شاگردانش با 
بزرگان عرفان روزگار خویش از جمله شیخ ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوسعید 
عقالنی  دفاع  به  منجر  فکری  تکامل  این  نهایت  در  که  است  بوده  ابوالخیر 
و  پایانی کتاب »االشارات  نمط  از عرفان و اهل سلوک شد که در سه  وی 
التنبیهات« که در سنین پختگی از خود به یادگار گذاشت خود کمک شایانی 

مقبره شاه نعمت اهلل ولی در شهر ماهان -کرمان 
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به ترویج تصوف و عرفان خراسان در روزگار خویش نمود. با ظهور سلجوقیان 
امام  شد.  آغاز  نیز  خراسان  فکری  مکتب  افول  دوران  ها،  نظامیه  تاسیس  و 
با  داشت،  عهده  بر  را  بغداد  نظامیه  ریاست  که  ای  دوره  در  غزالی  محمد 
فتوایی تدریس فلسفه را در کل نظامیه ها و مدارس علوم دینی در سرتاسر 
جهان اسالم ممنوع نمود.  امام محمد غزالی با این که خود خراسانی و اهل 
طوس بود ولیکن، با نگارش کتاب »تهافت الفالسفه« حمالت شدیدی به فکر 

فلسفی در جهان اسالم وارد کرد. 
بی تردید دوست دیرین و همراه و هم سرنوشت و هم ریشه با فلسفه که همانا 
در  یکدیگر  با  مستقیمی  رابطه  و  دیرینه  پیوند  باز  دیر  از  و  باشد  می  تصوف 
خاک ایران دارند از این قاعده مستثنی نماند. اینجاست که ابوریحان بیرونی 
را  ولی، صوفی  اهلل  نعمت  شاه  و جناب  داند  می  را حکمت  تصوف  به حق 
حکیم می خواند. البته با تحقیق بر روی ترتیب آثار و افکار امام محمد غزالی 
مدارس  در  که  ایران  بزرگان  از  دیگر  بسیاری  و  شیرازی  سعدی  همچون 
نظامیه تحصیل و تدریس کردند، باید به این حقیقت اذعان کرد که سرانجام 
طبیعت بر تربیت غلبه می یابد، به طوری که در مورد شخصیت امام محمد 
غزالی، پس از نگارش کتاب »تهافت الفالسفه« که در این کتاب به تفسیق و 
تکفیر فارابی و ابن سینا این دو حکیم مسلمان می پردازد، این سیر تکاملی 
حیات فکری و پختگی عقلی قابل مشاهده است. طبیعت ذاتی و تفکرصحیح، 

امام محمد غزالی را از خواب غفلت بیدار کرد. 
ریاست  و  دنیوی  مناصب  کردن  رها  و  توبه  و  تردید  دوران  از  پس  امام 
های ظاهری و روی آوردن به ریاضت و سیر و سلوک به ادراکات باطنی 
کتاب  سرزمین طوس  به  بازگشت  از  پس  و  یافت  دست  معنوی  اشراقات  و 
»مشکات االنوار« را به رشته تحریر درآورد. جمله معروفی که حکمای اسالمی 
المظهر  بذاته،  الظاهر  »النور هو  این که  به  برند،  می  کار  به  نور  تعریف  در 
لغیره« از الهامات ربّانی جناب امام محمد غزالی است.  وی از آن جائی که 
ایرانی و اهل سرزمین طوس بود در اواخر عمر مجددا چراغ مبحث نور و 

حکمت اشراق را پس از ابن سینا در ایران پس از اسالم روشن کرد.
کتاب مشکات االنوار به زبان عربی می باشد و شیخ شهاب الدین سهروردی بی 
شک، در نحله فلسفه نور خود از این کتاب بهره برده است و در بنیان نظام 
فلسفی خویش که به حکمت اشراق معروف می باشد از آن تاثیر گرفته است.

استفاده  و در جهت  ولی  نعمت اهلل  شاه  توسط  غزالی  االنوار  مشکات  کتاب 
طالبان معارف اسالمی به زبان فارسی ترجمه و تفسیر شده است که به خوبی 
می توان تاثیر غزالی بر سهروردی را به اثبات رساند و امروزه نیز در جهان 
عرب و در میان محققین و اساتید فلسفه و حتی در میان برخی از محققین و 
به  غزالی  امام محمد  آمریکا،  و  اروپا  و  ایران  اسالمی در  فلسفه  پژوهشگران 

عنوان یک الگوی فکری و فلسفی مطرح است. 
چهل  حدود  در  غزالی  که  برد  پی  حقیقت  این  به  توان  می  ترتیب  بدین 
سالگی به راهی رفت که ابن سینا نیز در تفکرات خویش سرانجام به این راه 
و روش رسیده بود. با تامل و تدبّر می توان این حقیقت را به اثبات رساند که 
ابن سینا و غّزالی و سهروردی در یک مسیر فکری قرار گرفتند که می توان 
این تفکر مشترک را در سه اثر »الحکمة المشرقیه« ابن سینا و »مشکات االنوار« 

غزالی و »حکمت االشراق« سهروردی جستجو کرد. 
بنابراین می توان در یک دیدگاه کلی یک نحله برای فلسفه اسالمی قائل شد 
که همانا نحله اشراقی می باشد که تمامی فیلسوفان و حکمای مسلمان ایرانی 
فلسفی  نحله  این  به  فکری  سلوک  این  انتهای  در  و چه  راه  ابتدای  در  چه 
گرویدند، همچنان که حکمت متعالیه مالصدرای شیرازی نیز به همین معنای 
اشراقی و عرفانی اشاره دارد که خود صدرالمتألهین نیز با تعلیقه عمیقی که 
بر »حکمت االشراق« سهروردی نوشته است، تداوم این جریان فکری را به 

اثبات می رساند. 
با تصوف رابطه مستقیمی دارد و تاریخ تفکر  همان طور که ذکر شد، فلسفه 
نشان داده است که در دوره هایی که فلسفه رو به افول رفته است، تصوف 
نیز سقوط کرده است و عکس این قضیه نیز صادق است.  چرا که ریشه و منشا 
نهال فلسفه و تصوف در خاک ایران می باشد و این هر دو جریان فکری به 

موازات هم در این سرزمین شیعی، به درختی باسق تبدیل شدند.  

شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق در راه ترویج فکر فلسفی 
بر  ایوبّیان  مکتب خراسان در قرن ششم هجری قمری و در زمان حکومت 
مصر و شام شهید شد و عین القضات همدانی نیز در همین قرن و در زمان 
حکومت سلجوقیان که تحت تسلط فکری حکومت عباسیان در عراق اداره 
می شد، در راه ترویج اندیشه های صوفیانه مکتب خراسان به شهادت رسید. 

مکتب فکری خراسان که ریشه در اندیشه ها و آموزه های باطنی امامان شیعه 
و تعالیم حکمت خسروانی داشت، پس از دوران سلجوقیان و افول حاکمیت 
با  و  انزوا  قرن  دو  حدود  از  پس  خوارزمشاهیان  سقوط   و  نظامیه  مدارس 
تأسیس مکتب مراغه به دست خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم هجری 
قمری و در دورانی که حکومت های مذهبی اسماعیلیان شیعه و عباسیان سنی 
به نوعی  اندیشه و مذهب  به دست هالکوخان مغول برچیده شد و آزادی 

رواج یافت، مجددا احیاء شد. 
خواجه نصیرالدین طوسی شخصیت عالم و عارفی بود و در بیشتر علوم زمانه 
خویش استاد و صاحب نظر بود. اگرچه کتاب اوصاف االشراف ایشان نمونه 
اما وی  باشد  این حکیم مسلمان می  از اخالق عرفانی و سیر سلوک  بارزی 
به مسائل علمی و فلسفی و سیاسی کرد  بیشتر وقت خود را صرف پرداختن 
و در احیاء وجه عرفانی مکتب خراسان توفیق چندانی نیافت ولی به زیبایی 
قمری  هجری  هفتم  درقرن  را  خراسان  فکری  مکتب  فلسفی  وجه  توانست 
احیاء کند و با تاسیس مکتب فکری مراغه از آراء و اندیشه های ابن سینا و 

سهروردی دفاع کند.  
در حدود یک قرن بعد سرانجام وجه عرفانی مکتب خراسان بزرگ، پس از 
با حرّیت فکری شاه نعمت اهلل  انزوا  حدود سه قرن خاموشی و حرکت در 
ولی در قرن هشتم هجری قمری و با تاسیس مکتب کرمان احیا گردید. این 
قرن  در  اهلل،  نعمت  شاه  ارادتمندان جناب  و  شاگردان  توسط  بعدها  مکتب 
نهم هجری قمری در ایران به حیات معنوی خود ادامه داد و در قرن دهم 
بر مکاتب فکری شیراز و اصفهان و فیلسوفان متأله این دو مکتب  و یازدهم 

فکری تاثیر گذاشت.
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معّرفی کتاب »شاه نعمت اهلل ولی و مکتب کرمان«
کتاب »شاه نعمت اهلل ولی و مکتب کرمان« به پرکردن یک حلقه ارتباطی در 
دورانی از تاریخ تفکر پرداخته است که در میان محققین، مسکوت و در بین 
نیمه دوم  از  تاریخ تفکر  پژوهشگران مغفول مانده است. این دوران که در 
قرن هشتم تا اواسط قرن نهم، به بعد و در فاصله میان دو مکتب فکری مراغه و 
شیراز واقع شده است، در میان اصحاب اندیشه کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است، به طوریکه بدون در نظر گرفتن این دوران که محوریت فکری آن 
با مکتب کرمان می باشد، دو مکتب شیراز و اصفهان که در قرون بعد تشکیل 
شدند، متصور نیست.  در قرن هفتم هجری قمری کالم و فلسفه در تفکرات 
امامی جای  نزدیک شد وکالم  یکدیگر  به  نصیرالدین طوسی  شیعی خواجه 
طلیعه  اولیه  قرنهای  از  که  اشاعره  و  معتزله  نظرات  و  آراء  میان  در  را  خود 
اسالم دو جریان کالمی قوی در تاریخ کالم اسالمی محسوب می شدند باز 
کرد و بعدها مطالب کتاب موجز »تجرید االعتقاد« یا »تجرید الکالم« خواجه 
طوسی که از طریق براهین عقلی و نقلی به اثبات اصول دین اسالم و مذهب 
تشیع می پردازد در کتاب »کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد« شاگردش 
عالمه حلی بسط و شرح داده شد، و این جریان فکری نیز به مسیر خود در 

قرن هشتم هجری قمری ادامه داد. 
در قرن هشتم و نهم هجری قمری اندیشه های کالمی و عرفانی در تفکرات 
شیعی شاه نعمت اهلل ولی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شد. در دورانی که 
هنوز شیعه مذهب رسمی ایران نبود جناب شاه نعمت اهلل ولی در مکتب و 
مفاتیح  از  و  اسالمی  عرفان  ارکان  از  که  را  والیت  مبحث  خویش  طریقت 
ادراک معارف باطنی می باشد در امامت شیعه، عینّیت داد و در دیوان اشعار 
و آراء و رساالتش به وضوح این حقیقت را بیان نمود و از اصل مهم امامت در 
مذهب تشیع، عارفانه دفاع نمود. شاه نعمت اهلل ولی با آثار و رساالتی که از 
خود در قرن نهم هجری قمری بر جای گذاشت به وضوح می توان، نزدیکی 

میان کالم امامی و عرفان شیعی را در آن مکتوبات مشاهده کرد. 
در همین قرن نهم هجری قمری جناب ابن ترکه اصفهانی که از شاگردان 
و ارادتمندان خاص شاه نعمت اهلل ولی و از همسفران مکه با استاد خویش 
نیز بوده است، با کوششها و مجاهدات فکری خود فلسفه را به این همگرایی 
»التمهید فی شرح قواعد  نگارش کتاب معروف  با  ترتیب  وارد کرد و بدین 
التوحید« مشهور به »تمهید القواعد« و سایر رساالت ارزشمند دیگری که در 
دو حوزه عرفان نظری و فلسفه اسالمی به یادگار گذاشت، در قرابت فلسفه و 
عرفان با مشرب کالمی نقش مهمی را در نظام عقلی رقم زد و تاثیر به سزائی 
در تاریخ تفکر اسالمی از خود بر جای گذاشت.  قرن هشتم و نهم هجری 
قمری در میان برخی متفکران و صاحب نظران به دوران تقریب علوم اسالمی 
نام برده می شود و بی تردید یکی از مهمترین دورانها در تاریخ سیرحیات 

عقلی و معنویت اسالمی است. 
این  تا  است  کرمان« کوشش شده  مکتب  و  ولی  اهلل  نعمت  »شاه  کتاب  در 
دوران مهم و مبهمی که کمتر به آن پرداخته شده است و در عین حال در 
تاریخ تفکراز اهمیت ویژه ای برخورداراست، بیش از پیش شناسانده شود و 
جایگاه و نقش مکتب کرمان در تاریخ تفکر و تصوف اسالمی نیز برای اهل 
تحقیق و اصحاب قلم روشن شود. این کتاب به طور منطقی و مستدل نشان 
توسط  آن  بنیان  که  مراغه  فکری  مکتب  میان  ارتباطی  حلقه  که  دهد  می 
خواجه نصیر الدین طوسی در قرن هفتم هجری قمری گذاشته شد تا مکتب 
فکری شیراز که توسط دوانی ها و دشتکی ها در قرن دهم و پس ازآن مکتب 
بنا گردید، مکتب فکری  فکری اصفهان که توسط مالصدرا در قرن یازدهم 
بنا  نعمت اهلل  باشد، که در قرن هشتم هجری قمری توسط شاه  کرمان می 
گردید و در قرن نهم هجری قمری توسط تنها فرزند ذکورش و ارادتمندان 

و شاگردان خاصش به راه خویش ادامه داد. 
راه شاه نعمت اهلل ولی در سال های پس از وفات وی در ایران و شبه قاره 
هندوستان و آسیای میانه ادامه یافت. نوادگان شاه نعمت اهلل ولی با وصلت 
با سلسله پادشاهی بهمنیه و با تشکیل جلسات فقر و مجالس عرفان در دکن و 
ترویج  در  مهمی  نقش  هندوستان،  قاره  شبه  در  کرمان  مکتب  تعالیم  ترویج 
عرفان شیعی و اشاعه زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین از خود به میراث 

گذاشتند.  در جغرافیای ایران نیز جناب شاه نعمت اهلل ولی با تربیت شاگردی 
چون مال اسعدالدین دوانی پدر و استاد مال جالل الدین دوانی شیرازی که 
فیلسوفی چله نشین بوده است، زمینه ساز مکتب فکری و فلسفی شیراز شد و 
نیز با تربیت شاگرد برجسته ای چون ابن ترکه خجندی اصفهانی زمینه ساز 

مکتب فکری و فلسفی اصفهان شد.
ابن ترکه اصفهانی در حدود دو قرن قبل از مالصدرا در تجمیع کالم و فلسفه 
به  تاثیر  عقایدش  و  آثار  با  بعد  قرن  و در  نمود  فراوانی  و عرفان کوششهای 
که  شد  متعالیه  حکمت  ساز  زمینه  و  گذاشت  شیرازی  مالصدرای  بر  سزائی 

امروزه به نام مکتب اصفهان در میان اهل نظر معروف می باشد. 
قابل  و  مهم  اسالمی  تصوف  و  تفکر  تاریخ  در  مکتب کرمان  نقش  رو  این  از 
اهمّیت است و به همین دلیل به بررسی مکتب فکری شاه نعمت اهلل ولی و 
طریقت عملی وی و مخطوطات و مکتوبات بر جای مانده از ایشان، پرداخته 
تربیت  و  تعلیم  کنار  در  ایشان،  عملی  و طریقت  عرفانی  آثار  است که  شده 
بازتاب و تجلّیات افکار، اندیشه ها و آراء  شاگردان دانشمندش در حقیقت، 
فکری  مکاتب  تاریخ  در  مکتب وی  نقش  روشن شدن  و  ولی  نعمت اهلل  شاه 
زمینه  این  در  که  پیشینیانی  کارهای  و  آثار  از  که  است  سزاوار  البته  است. 
تالش نمودند تقدیر شود و سپاسگزار زحمات ایشان باشیم، به خصوص دکتر 
شاه  آثار جناب  و  »زندگی  عنوان  تحت  کتابی  که  کرمانی  نوربخش  جواد 
نعمت اهلل ولی کرمانی« تالیف نمود و اکثر رساالت جناب شاه نعمت اهلل ولی 
نیز همشهری دیگرم  و  ایشان تصحیح و چاپ کرد  اشعار  با کلیات  را همراه 
مرحوم دکتر حمید فرزام که رساله دکتری خویش را در حدود پنج دهه 
قبل تحت عنوان »تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت اهلل ولی« 
علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  فروزانفر  استاد  مرحوم  هدایت  و  راهنمایی  به 
انسانی دانشگاه تهران دفاع نمود و بعدها به چاپ و انتشار آن مبادرت کرد. 
همچنین،ژان اوبن محقق و خاورشناس فرانسوی و از همکاران  هانری کربن 
رساله  سه  تصحیح  به  تهران،  در  فرانسه  و  ایران  انستیتو  ایرانشناسی  دربخش 
رساله  این سه  پرداخت که  ولی  نعمت اهلل  شاه  زندگانی  و  احوال  در شرح 
در یک مجلد در سال 1335 هجری شمسی و با عنوان »مجموعه در ترجمه 
احوال شاه نعمت اهلل ولی کرمانی« و با مقدمه خود ژان اوبن به زبان فرانسه 
توسط بخش ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه چاپ و منتشر شد، که بعدها 
محققین  مکتوبات  و  تحقیقات  در  مرجع  کتاب  عنوان یک  به  رساله  این سه 

مورد استفاده و ارجاع قرار گرفت.
کتاب »شاه نعمت اهلل ولی و مکتب کرمان به انضمام تصحیح انتقادی هفت 
رساله عرفانی« در روزهای پایانی سال 1396 چاپ و منتشر شد و در اختیار 
و   بوده  کرمانی  دهش  مسعود  تالیف  کتاب  این  گرفت.  قرار  پژوهشگران 
مقدمه آن به قلم مرحوم محمد دهش کرمانی  است. این کتاب از دو بخش 

کلی تشکیل شده است:
در بخش اول، به شرح احوال، خدمات و اجتهادات شاه نعمت اهلل ولی و 
اسالمی  و تصوف  تفکر  تاریخ  اللهیه در  نعمت  نقش مکتب کرمان و طریقت 
با  و  موجود  منابع  از  استفاده  با  را  بخش  این  نویسنده  است.  شده  پرداخته 
و  ولی  اهلل  نعمت  شاه  منثور  و  منظوم  رساالت  و  آثار  در  تفحص  و  تحقیق 
البته با استنباطات و اجتهادات واستحساناتی که بر این اساس و با ذکر منابع 
و مآخذ در این زمینه و با دیدگاهی جدید و حرفهایی تازه انجام گرفته، به 
رشته تحریر در آورده است.در بخش دوم، به تصحیح و تحشیه هفت رساله 
عرفانی از شاه نعمت اهلل ولی پرداخته شده است که این هفت رساله تا به 
امروز در هیچ یک از مجلدات آثار چاپی جناب شاه نعمت اهلل ولی، چه چاپ 

سنگی و چه چاپ سربی، چاپ و منتشر نشده است. 
ای  ویژه  اهمیت  از  اسالمی  تصوف  تاریخ  در  خود  نوبه  به  رساالت  این 
برخوردار می باشند که برای اولین بار توسط نویسنده این اثر، با بررسی و 
تحقیق در بخش های مخطوطات کتابخانه های مهم ایران که به نگهداری 
نسخ خطی می پردازند، شناسایی شده و به شیوه ای انتقادی تصحیح گردیده 
فکری  مکتب  »مبانی  امروز  آیا  که  است  باقی  سوال  این  پایان  در  است. 
بنیان  پیش  قرن  شش  از  بیش  در  ولی«  اهلل  نعمت  »شاه  توسط  که  کرمان« 
نهاده شد می تواند برای روزگار پرمضطرب ما و تاریخ فردای ایران اسالمی 

الگویی مفید و موثر باشد؟ 
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زیست بوم
پرسه در حوزه زیست محیط کرمان
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دوستداران  از  جمعی  هّمت  به   96 سال  بهار  در 
محسن  علوی،  سیدرضا  کرمان)  استان  طبیعت 
تیموری،  یاسر  داری،  گله  سعید  پاریزی،  موحدی 
حامد تیموری و مهدی رضایی( و با همراهی محمد 
بر  نظارت  مسئول  کارشناس  ثابت  صّحتی  ابراهیم 
امور حیات وحش استان، در محل شهرستان کرمان 
برای نخستین بار حضور بال الکی و دارکوب قهوه 
و  آب  تغییرات  تاثیر  شک  بی  رسید،  ثبت  به  ای 
هوایی در سال های اخیر، تاثیر فعالیت دوستداران 
طبیعت بخصوص در عرصه عکاسی از حیات وحش  
و همچنین قرار داشتن کرمان در داالن مهاجرتی 
پرندگان می تواند از جمله دالیل مشاهده پرندگان 
مذکور در استان کرمان محسوب گردد.  بخشی از 
گزارش ثبت رکورد توسط صحتی ثابت بدین شرح 

است:
 

)garrulous  Bombycilla( بال الکی )الف
یاسر  آقای   96 سال  فروردین  چهارم  تاریخ  در   
خیابان  انتهای  در  خود  همراه  گوشی  با  تیموری 

شهید مصطفی خمینی بعد از 
 N30 مختصات  در  فجر  پل 
E57 10.8 15 05 41.7 از40 
تهیه  عکس  الکی  بال  قطعه 
نمودند) نقطه یک(، در پنجم 
فروردین ماه آقای سیدرضا علوی در خیابان جهاد 
 17 N30 کوچه شماره 50 در مختصات جغرافیایی
قطعه  نیز 4  برق  سیم  روی  بر   04.2 03 E57 54.9
بال الکی را مشاهده نمودند) نقطه دو(، در تاریخ 
دهم فروردین ماه آقای محسن موحدی پاریزی 8 
قطعه بال الکی را در ساعت 17.30 در پارک مادر 
در مختصات E57 11.4 17 N30 01 31.1  مشاهده 

نمودند) نقطه سه(. 
تاریخ یازدهم فروردین ماه به صورت همزمان آقای 
حامد تیموری در نقطه یک موفق به دیدن 40 قطعه 
بال الکی و آقایان سعید گله داری و اینجانب در 
نقطه سه موفق به مشاهده 12 قطعه بال الکی شدیم. 
الزم به ذکر است این پرندگان عمدتاً در حال تغذیه 
از گیاه شیر خشتی )Pyracantha( که یکی از گونه 
های گیاهی مورد استفاده در فضای سبز شهری می 

باشد مشاهده شدند. 
بال  اتفاقی  بیانگر حضور  علمی  منابع  سایر  بررسی 

الکی در جنوب شرق ایران می باشد.

)Jynx torquilla( دارکوب قهوه ای )ب
هجدهم  تاریخ  در  اینجانب  با  تلفنی  تماس  طی 
فروردین ماه توسط آقای مهدی رضایی از اهالی 
روستای استخروئیه، ایشان بیان داشتند که در حوالی 
صبح پرنده ای آسیب دیده از ناحیه بال در ملک 
شخصی خود را مشاهده نموده اند، لذا با هماهنگی 
های به عمل آمده، پرنده مصدوم به کرمان منتقل و 
توسط جناب آقای دکتر صباغ معاینه و محل آسیب 
آقای سعید گله  توسط  و  پانسمان گردید  دیدگی 
داری از دوستداران طبیعت مراقبت و تیمار اولیه 
از  بعد  متاسفانه  ولی  پذیرفت  آن صورت  روی  بر 
پنج روز مراقبت پرنده بنا به دالیل نامعلومی تلف 
شد. شایان ذکر است تاکنون حضور دارکوب قهوه 
ای در حوزه خلیج فارس و دریای عمان به صورت 

زمستان گذران به ثبت رسیده است.

ثبت حضور دو گونه پرنده جدید 
برای اولین بار در کرمان

کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: 32 الشه قوچ، میش، کل، بز، کبک و تیهو 
در بخش ماهان کرمان توسط نیروهای حفاظت 
زمینه  این  در  و  کشف  استان  این  زیست  محیط 
باند شکارچیان غیرمجاز محیط  2 متهم دستگیر و 
با  زاده  جزینی  رضا  دکتر  شد.  متالشی  زیست 
شکار،  از  پس  غیرمجاز  شکارچیان  که  این  بیان 
افزود:  رساندند  می  فروش  به  را  حیوانات  الشه 
قطعه کبک   20 و  بز  و  میش، کل  قوچ،  12 الشه 
از منزل این متخلفان کشف شده است.  و طیور 
حیوانات ضبط  الشه  اکنون  هم  کرد:  اظهار  وی 
شده در اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

دارد  قرار  کرمان 
 2 زمینه  این  در  و 
دستگیر  متخلف 
مراجع  تحویل  و 
وی  شدند.  قضایی 
تصریح کرد: طی سه روز گذشته یکسری فعالیت 
های اطالعاتی در استان و شهرستان کرمان اجرا 
با  غیرمجاز  شکارچی  باند  یک  آن  طی  و  شد 
اقدام به شکار بی رویه در ماهان کرمان شناسایی 
شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
شناسایی  و  اطالعات  آوری  جمع  از  پس  گفت: 
نیروهای  توسط  غیرمجاز  شکارچیان  پناهگاه 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  عملیات  و  اطالعات 
مراجع،  با  و هماهنگی  و شهرستان کرمان  استان 
متخلفان  این  منزل  به  ورود  برای  قضایی  حکم 
محیط  حفاظت  نیروهای  افزود:  وی  شد.  صادر 
زیست استان کرمان با هماهنگی مراجع قضایی، 

ضبط  را  حیوانات  الشه  و  دستگیر  را  افراد  این 
کردند.

اداره  رویکرد  کرد:  عنوان  زاده  جزینی  دکتر 
نگاهی  استان کرمان  کل حفاظت محیط زیست 
و  طبیعی  محیط  لذا حفظ  است  محور  مشارکت 
راهبردی  نگاه  و  مردم  مشارکت  بدون  انسانی 

اقتصاد مقاومتی مقدور نخواهد بود. بر  مبتنی 
وی توصیه کرد: افراد متخلف قبل از تقابل باید 
همراهی  با  و  باشند  زیست  محیط  با  تعامل  در 
زیست  متولی محیط  عنوان  به  اداره کل  این  با 
انفال الهی حفظ کنیم. وی گفت: برخورد  باید 
می  صورت  محیطی  زیست  متخلفان  با  قاطع 
زیست  محیط  حفظ  معتقدیم  همواره  اما  گیرد 
برخورد  بهترین  زمینه  این  در  سازی  فرهنگ  و 
به  غیرمجاز  شکارچیان  از  بسیاری  زیرا  است 
سمت  این  به  مناسب  سازی  فرهنگ  نبود  دلیل 

کشیده شده اند.

کشف و ضبط بي سابقه 
شکار غیر مجاز

مبادرت  جبیر  راس  یک  شکار   به  که  متخلفینی 
به سه سال  دادگاه  رای  اساس  بر  بودند  ورزیده 

حبس محکوم شدند. 
محیط  حفاظت  اداره  رییس  علیرضایی  محمود 
چهار  گفت:  خصوص  این  در  سیرجان  زیست 

مجاز  غیر  شکار  و  صید  به  اقدام  که  متخلف  فرد 
دفاعیات  اساس  بر  بودند  کرده  جبیر  راس  یک 
بالوجهی که در دادگاه ارائه داده و سایر قراین 
موجود در پرونده، در مجموع شعبه 101 دادگاه، 
تخلف را محرز و مسلم دانسته و عالوه بر پرداخت 
یکصد میلیون ریال از بابت ضرر و زیان وارده به 
به تحمل سه  از متهمین را  محیط زیست هر یک 
مجاز  غیر  شکار  بزه  حیث  از  تعزیری  حبس  سال 
یک راس جبیر وحشی و همچنین متهمین ردیف 
مبلغ  به  نقدی  جزای  پرداخت  به  چهارم  و  سوم 

بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم شدند 
سازمان  نفع  به  و  باطل  مکشوفه  اسلحه  مجوز  و 

حفاظت محیط زیست ضبط گردید.

مجازات حبس 
برای شکارچیان متخلف
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با  سیرجان  زیست  محیط  یگان حفاظت  مامورین 
متخلفین  از  که  شدند  موفق  فتا  پلیس  همکاری 
الشه یک رأس خوک وحشی و  تاکسیدرمی دو 
راس قوچ وحشی را کشف و ضبط نمایند. محمود 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  علیرضایی 

خصوص  این  در  سیرجان  شهرستان 
تصاویر  قضایی  پیگیری  پی  در  گفت: 
پلیس  مجازی،  فضای  در  شده  منتشر 
شهرستان  عمومی  امنیت  و  اطالعات 
سیرجان در اجرای این حکم از مخفیگاه 
متخلفین شکار  صیدبازرسی به عمل آورد که طی 
آن؛ آثار یک رأس خوک وحشی و تاکسیدرمی 
و  گردید  ضبط  و  کشف  وحشی  قوچ  راس  دو 
می  متخلف  افراد  این  شدند.  دستگیر  متهمین 
بایست جهت ضرر و زیان وارده به محیط زیست 

از بابت نگهداری تاکسیدرمی دو راس کل وحشی  
و شکار یک راس گراز جمعأ مبلغ  دویست وهشت 

میلیون ریال را به حساب دولت واریز نمایند.

محیط  مدیرکل حفاظت  زاده  رضا جزینی  دکتر 
زیست استان کرمان طی سفر به بم، همراه با عیسی 
بم  زیست  محیط  اداره حفاظت  رئیس  کیا  عارف 
از  بم،  بانان  و آقایان غالمرضایی و رئیسی محیط 
مناطق تحت مدیریت محیط زیست شهرستان بم 
و همچنین منطقه حفاظت شده کوه شیر و پناهگاه 
حیات وحش زریاب و پاسگاه محیط بانی دهبکری 
مدیرکل  زاده  جزینی  رضا  دکتر  کردند.  بازدید 
حفاظت محیط زیست استان کرمان طی سفر یک 
تعمیر  و  تجهیز  با  رابطه  در  بم  شهرستان  به  روزه 

حفاظت  منظور  به  دهبکری  بانی  محیط  پاسگاه 
بیشتر مناطق تحت مدیریت قول مساعد داد.

طی  همچنین  زاده  جزینی  است  ذکر  به  الزم   
بازدید از پناهگاه حیات وحش زریاب در خصوص 
سازی  بهانه جاده  به  تخریب های صورت گرفته 
داشت:  اظهار  آسیایی  سیاه  خرس  زیستگاه  در 
صورت  سازی  جاده  بهانه  به  که  هایی  تخریب 
متوقف  قضایی  محترم  مقام  دستور  با  را  گرفته 
کردیم.  ما مخالف توسعه نیستیم به شرط این که 
متوازن  و  پایدار  توسعه  همان  که  آن  استراتژی 
و  تخریب  و  تعرض  چنانچه  و  شود  رعایت  است 
بوته کنی و برداشت های خاکی غیرمجاز صورت 

گیرد برخورد قانونی و جدی خواهیم کرد. 
گونه  هر  بایستی  پایدار  توسعه  در  افزود:  وی 
بوده  زیستی  محیط  و  اقتصادی  توجیه  با  فعالیت 
پیش  را  آیندگان  زیست  محیط  نداریم  حق  و 

هم  بر  را  طبیعی  و  اجتماعی  نظم  و  کنیم  فروش 
این  در  و  گیریم  قرار  مردم  روی  در  رو  و  بزنیم 
مردم  سازمانهای  طریق  از  مردم  مشارکت  راستا 
نهاد که ماهیت آنها مطالبه گری منطقی می باشد 
ای  ویژه  اهمیت  از  قشر،  دلسوزترین  عنوان  به 
کار  الخطاب  فصل  افزود:  وی  است.  برخوردار 
ما در محیط زیست اجرای سیاستهای کلی محیط 
زیست که از طرف مقام معظم رهبری به سران سه 
قوه ابالغ شده و همچنین رویکرد زیست محیطی 

دولت تدبیر و امید می باشد.

یک بهله عقاب صحرایی که به علت مشکالت 
بود  داده  دست  از  را  پرواز  قابلیت  جسمی 
اداره  به  زیست  محیط  دوستداران  توسط 

سیرجان تحویل داده شد.
های  نام  به  زیست  محیط  دوستدار  دو 
همراه  به  زاده  محمودی  محمدجواد 
دوستش محمد نصرت آبادی در یک اقدام 
صحرایی  عقاب  جوجه  بهله  یک  ارزشمند 
پرواز  به  قادر  جسمی  مشکالت  اثر  بر  که 
تحویل  را  بود  شده  گرفتار  شهر  در  و  نبود 
محمود  داد.  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
علیرضایی رییس اداره حفاظت محیط زیست 
با  اهدای لوح سپاس از این عزیزان تقدیر 
و  از رسیدگی  پرنده پس  این  کرد و گفت 
تیمار پس از سالمت کامل در محل زندگی 
خود رها خواهد شد. وی سهیم شدن مردم 
در حفظ و نگهداری محیط زیست و استمرار 
آن ها  دلسوزی  و  اقدامات  اینگونه 

نسبت به سالمت محیط زیست و حیات 
زندگی  و  زمین  بقای  رمز  را  وحش 
تمامی  همکاری  گفت:  و  دانست  سالم 
ساکنین منطقه و همیاران و دوستداران 
اصل  اجرای  راستای  در  زیست  محیط 
50 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که 
همگانی  وظیفه  را  زیست  محیط  از  حفاظت 
مشاهده  با  توانند  می  شهروندان  و  است 
این  سریعا  محیطی،  زیست  تخلف  هرگونه 

اداره را مطلع کنند.
عقاب  کرد:  تصریح  همچنین  علیرضایی 
حمایت  جانوری  گونه های  جز  صحرایی 
شده از سوی سازمان حفاظت محیط  زیست 
به شمار می آید و زنده گیری و نگهداری آن 

ممنوع است.
علمی  نام  با  صحرایی  عقاب 
نسبتا  شکاری  پرنده   Aquilanipalensis
بزرگی است با سینه ای پهن و پر و بالی به 
از  وسیعی  طیف  دارای  که  ای،  قهوه  رنگ 
تنوع در رنگ بال و پر است )قهوه ای تیره 
تا روشن( منقار زرد رنگ نسبتا بزرگی دارد 
که نوک منقارش سیاه است و خط زرد رنگ 
انتهای منقارش تا زیر چشم امتداد می یابد. 

پوشپرهای  و  تیره  ای  قهوه  رنگ  به  دمش 
هستند.  خاکستری  به  مایل  سفید  دم  زیر 
بیابانی،  نیمه  بیابانی و  این پرنده در نواحی 
حوالی  و  ها  تاالب  نزدیک  ها،  کوهپایه 
معموال  برد.  می  سر  به  بیابانی  شهرهای 
از  سازد.  مي  درخت  روي  را  خود  آشیانه 
جوندگان  و  پرندگان  کوچک،  پستانداران 
غذای خود را فراهم می کند. از مردارهای 

تازه نیز تغذیه می کند و اندازه اش 65 تا 
80 سانتی متر می باشد.

کشف الشه گراز 
و تاکسیدرمی دو قوچ در سیرجان

بررسی وضعیت زیستگاه 
خرس سیاه آسیایی

تحویل عقاب صحرایی مصدوم 
به اداره محیط زیست
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علت  به  که  را  ساله  سه  وحشی  کل  راس  یک 
مشکالت جسمی حاصل از نبرد با یک کل وحشی 
دیگر و پرت شدن از صخره شاخ و کمرش آسیب 

به  زیست  محیط  دوستدار  یک  توسط  بود  دیده 
یک  شد.  داده  تحویل  کرمان  شهرستان  اداره 
دوستدار محیط زیست به نام علی معین الدینی در 
یک اقدام ارزشمند یک راس کل وحشی آسیب 
دیده را که بر اثر مشکالت جسمی قادر به حرکت 

نبود را تحویل اداره حفاظت محیط زیست  داد.

 

همایش کشوری حمایت از خرس سیاه آسیایی در 
منطقه دهبکری بم با حضور تیم های کوهنوردی 

سراسر کشور برگزار شد. 
دکتر رضا جزینی زاده مدیر کل حفاظت محیط 
زیست استان کرمان طی سخنانی در این همایش 
خاطر نشان ساخت: مسأله حمایت از تنوع زیستی 
خرس  خصوصا  جانوری  ارزشمند  های  گونه  و 
بعضی  و  باشد  می  ما  کار  ارکان  از  آسیایی  سیاه 
قومی،  ای،  منطقه  مسایل  طرح  با  متاسفانه  افراد 
قبیله ای و سیاسی قصد پاک کردن صورت مسآله

ایشان اعالم می  به  ما واضح و روشن  را دارند و 
کنیم که: محیط زیست تحت تآثیر این مسایل قرار 
هموطنان  همه  به  احترام  ضمن  ما  و  گیرد  نمی 
عزیز و تعامل با همه دستگاهها بر اساس شعار ایران 
سرای من است به وظایف خویش عمل می کنیم 
و با متخلفین در کمال اقتدار و احترام برابر قانون 
ادامه  در  زاده  دکتر جزینی  نماییم.  می  برخورد 
خاطر نشان کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری: 
نباید  توریست  جذب  و  گردشگری  سازی،  جاده 
ما  و  باشد  زیست  محیط  تخریب  برای  ای  بهانه 
حق نداریم نظم اجتماعی را بر هم بزنیم و محیط 
بهانه های واهی پیش  این  به  را  زیست آیندگان 
قرار است کار عمرانی صورت  اگر  فروش کنیم. 
استراتژی  رعایت  با  بایستی  ها  فعالیت  این  گیرد 

پایدار  و  متوازن  توسعه  همان  که  زیست  محیط 
علمی  و  اقتصادی  توجیه  هم  آن  محور  و  است 
این فعالیت ها است انجام شود و ما باید این مساله 
را قبول کنیم که  ما می توانیم هم جاده داشته 
نرسانیم. وی  به محیط زیست آسیب  و هم  باشیم 
افزود: مردم ولی نعمت ما هستند و محیط زیست 
برد.  نخواهد  جایی  به  راه  مردم  مشارکت  بدون 
راه  شعار  ساخت:  نشان  خاطر  زاده  جزینی  دکتر 
ما برای مقابله با چالش ها و تخریب های زیست 
طریق  از  محلی  جوامع  سازی  توانمند  محیطی 
آنها  کردن  حساس  و  آموزش  و  رسانی  اطالع 
و  باشد  بر جلب مشارکت های مردمی می  مبنی 
نمی گذاریم مردم را به بهانه های خاص از جبهه 
حفاظت از محیط زیست که ماحصل آن سالمت 
معظم  مقام  های  دغدغه  کردن  کم  و  جامعه 
زیست  رویکرد  به  پوشیدن  عمل  جامه  و  رهبری 
توسعه  بر  مبتنی  که  امید  و  تدبیر  دولت  محیطی 

پایدار می باشد خارج کنند.

نجات کل وحشی مصدوم
توسط دوستدار محیط زیست

همایش ملی حمایت 
از خرس سیاه آسیایی

زیست  محیط  گاردحفاظت  اجرایی  نیروهای 
منطقه  در  عملیات  یک  طی  کرمان  شهرستان 
را  ای  حرفه  دوشکارچی   ، جوپار  شده  حفاظت 

دستگیر کردند.
اداره  رئیس  سیدجعفری  سیدوحید  مهندس 
گفت:  کرمان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  گارد  ماموران 
حفاظت  منطقه  در  عملیات  یک  طی  کرمان 
شده جوپار کرمان موفق شدند دو نفر شکارچی 
متخلف را که مبادرت به شکار غیر مجاز یک راس 
به  الزم  کنند.  دستگیر  بودند  کرده  وحشی  کل 
ذکر است از متخلفین یک قبضه اسلحه کالشنیکف 
و ادوات و ابزار شکار نیز کشف و ضبط گردید که 
به همراه پرونده به مقام قضایی شهرستان تحویل 

شدند.

دو شکارچی متخلف 
در دام

رهاسازی یک راس 
جبیردر سیرجان

یک راس جبیر پس از شش ماه تیمار در منطقه 
شد.  رها  سیرجان  غول  گود  ممنوع  شکار 
محمود علیرضایی رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان سیرجان گفت یک راس جبیر 

تازه متولد شده که در فروردین امسال پس 

از این که گم و تنها مانده و از مادر خود جدا 
زیست  محیط  دوستداران  توسط  بود  شده 
اداره  تحویل  گیری  زنده  از  پس  و  مشاهده 
و در  زیست سیرجان گردیده  حفاظت محیط 
زیستگاه خود رها سازی شد. الزم به ذکر است 
این جبیر پس از رسیدگی و تیمار 6 ماهه، با به 
دست آوردن قدرت زندگی به صورت مستقل 
به  سیرجان  گودغول  ممنوع  شکار  منطقه  در 

دامان طبیعت بازگشت.
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شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران 
الشه  خود  های  زنی  گشت  روند  در  بردسیر 
نمودند.  ضبط  و  راکشف  وحشی  قوچ  راس  سه 
محیط  اداره  سرپرست  سلجوقی  ضیاءالدین 
یگان  مامورین  گفت:  بردسیر  شهرستان  زیست 
حفاظت شهرستان در روند گشت زنی های روزانه 
خود متوجه تخلف شکار غیرقانونی حیات وحش 
شده و بالفاصله موفق به کشف و ضبط الشه سه 
راس قوچ وحشی گردیدند ،که در همین رابطه 
در  موجود  مستندات  با  همراه  متخلفین  اسامی 
پرونده جهت صدور حکم حضورمقامات محترم 

قضایی شهرستان ارسال گردید.

  

جهت بررسی و ساماندهی اثر طبیعی - ملی »سرو« 
کارشناسی  نظرات  اخذ  و  سیرچ  شهرستان  در 
های  نیازمندی  خصوص  در  مرتبط  های  دستگاه 
طرح جلسه ای با حضور اعضاء تشکیل گردید. این  

اثر طبیعی ملی که در روستای سیرچ از توابع 

شده  واقع  کرمان  استان  شهداد  بخش 
از  یکی  عنوان  به   ،1382 درسال  است 
مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان 
محیط زیست توسط شورایعالی حفاظت 
محیط زیست مصوب و در روزنامه رسمی 

کشور آگهی گردید. 
اثر  این  اجرایی  و  تفصیلی  طرح  حاضر  حال  در 
در  صالح  ذی  مشاورین  توسط  ملی   – طبیعی 
محدوده  بندی  زون  و  باشد  می  بررسی  دست 

های اطراف ان در حال مطالعه است.

کشف و ضبط الشه قوچ وحشی 
در بردسیر

هم اندیشی برای  یک اثر طبیعی - ملی

 سرو سیرچ

بار  نخستین  برای 
مستقر  تله ای  دوربین های 
در منطقه شکار ممنوع گود 
غول سیرجان موفق به ثبت 
این  وحشی  گربه  حضور 

گربه سان ارزشمند شدند. 
و  نصب  برنامه  اجرای  در 
جایگذاری دوربین های تله ای که به منظور ثبت حضور گربه سانان درمناطق 
مختلف منطقه شکار ممنوع گود غول، انجام گرفته بود، ازحضور گربه وحشی 
برای نخستین بار در این منطقه عکسبرداری شد. الزم به ذکر است که گربه 
وحشی که با نام علمی Felis silvestris در جهان شناخته شده است عضوی 
از خانواده گربه سانان بوده که در غرب آسیا و قسمت هایی از اروپا و آفریقا 
زندگی می کند، گربه وحشی از پستانداران و پرندگان کوچک تغذیه می 
کند و در محیط های مختلفی از جمله مراتع بی درخت تا جنگل های انبوه 

توانایی زندگی دارد.

این  در  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  زاده  جزینی  دکتر 
مازندران  ببر  و  ایرانی  شیر  انقراض  از  پس  کرد:  نشان  خاطر  خصوص 
تعداد گربه سانان ایران از 10 گونه به 8 گونه )پلنگ، یوزپلنگ، کاراکال، 
سیاهگوش، گربه شنی، گربه پاالس، گربه جنگلی و گربه وحشی( کاهش یافت 
در  گونه  این  رفتارهای  و  جمعیت  پراکنش،  زمینه  در  جامعی  مطالعات  که 
کشور انجام نشده است. دکتر جزینی زاده در پایان افزود: رویکرد و تالش 
مامورین ما ضمن تنویر افکار عمومی و شناساندن گونه های مهم جانوری و 
گیاهی به خصوص گربه سانان در معرض انقراض ، این است که مردم را در 

حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی شهرستان مشارکت دهند.

ثبت تصاویر گربه وحشی
 برای اولین بار در سیرجان
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و  شکار  متخلف  یک 
به  کرمان  شهرستان  در  وحشی  پرندگان  صید 
حفاظت  یگان  های  نیروی  افتاد.  مامورین  دام 

کرمان  شهرستان  زیست  محیط 
مناطق  وکنترل  گشت  درحین 
غیر  شکارچی  یک  حضور  متوجه 
مجاز می گردند. مامورین جهت 
و  شده  عمل  وارد  متخلفین  با  قانونی  برخورد 
سیدوحید  مهندس  شدند.  او  دستگیری  به  موفق 

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  سیدجعفری 
در  گفت:  خصوص  این  در  کرمان  شهرستان 
گیری  زنده  ادوات  سری  یک  متهم  از  بازرسی 
پرنده کشف و وی به جرم زنده گیری غیر قانونی 
تحویل  تنظیم صورتجلسه  از  قطعه کبک پس  سه 

مقامات قضایی شد.

یک کومه زیر زمینی  بسیار توسعه یافته و چند تله 
متخلف حرفه  و دو  ای در سیرجان کشف  حرفه 

ای در این خصوص دستگیر شدند. 
حفاظت  اداره  رئیس  علیرضایی  محمود  مهندس 
محیط زیست شهرستان سیرجان طی تماس حاصل 
از جانب دوستداران محیط زیست، مبنی بر زنده 
پرندگان شکاری-خانواده شاهین ها- در  گیری 
سیرجان  شهرستان  اجرایی  کویز،نیروهای  منطقه 
اعزام  مکان  این  به  عملیاتی  گروه  یک  قالب  در 
گردیده که پس از کشف محل تخلف با یک کومه 

زیر زمینی بسیار توسعه یافته و چند تله حرفه ای 
مواجه شدند. 

که  فردی  خصوص  این  در  است  ذکر  به  الزم 
بازرسی  به  ماموران  و  شد  دستگیر  بود  کومه  در 
کومه و تله های کار گذاشته شده مشغول شدند 
در حالی که به صورت مخفی و با فاصله متخلف 
را زیر نظر داشتند تا اینکه همدست وی با موتور 
را  او  فراری دادن  و قصد  راه رسیده  از  سیکلت 
داشت که متخلف دوم نیز با تالش نیروها دستگیر 
 3 کومه  اطراف  در  شده  نصب  های  دام  از  شد. 
قطعه فاخته که به عنوان طعمه کار گذاشته شده 
این  پرونده قضایی  بودند کشف و ضبط گردید. 
افراد متخلف که بومی شهرستان نیز نبودند تشکیل 

شد و تحویل مرجع محترم قضایی شدند.

دکتر رضا جزینی زاده، مدیرکل حفاظت محیط 
خبری  ویژه  گفتگوی  در  کرمان  استان  زیست 
پاسخگویی  با  ماه سال جاری  مورخ 28فروردین 
تخصصی  های  سوال  و  مردمی  های  پیامک  به 
ارائه شده، توضیحاتی ارائه داد. وی گفت فاجعه 
های زیست محیطی  یک شبه ایجاد نشده و یک 
مشکالت  رفع  وی  شد.  نخواهند  حل  نیز  شبه 
کشور  سطح  آبی  منابع  و  ریزگردها  به  مربوط 
حیاتی  موارد  واین  دانسته  واجبات  اوجب  از  را 
راهمواره مد نظر قرار داده است مقرر فرمودند  
توجه ویژه ای به احیاء تاالب جازموریان که سهم 
خود  به  را  کشور  ریزگرد  تولید  از  ای  عمده25 

اختصاص داده شود.
 ایشان اضافه نمود از اوایل سال جاری  حرکت 
آغاز  اعتبارات   تصویب  جمله  از  خوبی  های 
شتاب   باید  و  نیست  کافی  مسلما  که  گردیده 
به  اقدام  عدم  به  باتوجه  و  شود  گرفته  بیشتری 

بازگشت  و  احیاءکامل  توقع  موقع در گذشته 
به روزهای اولیه  را نداریم اما امیدواریم  با هم 
کانون  پیشرفت  جلوی  بیشتر  پشتکار  و  افزایی 

ایجاد ریزگرد گرفته شود. 
از  رویه  بی  برداشت  به  توجه  با  گفت:  وی 
ها سدهای  بایدحق آب  پذیر  تجدید  آبی  منابع 
کشت  الگوی  و  گردد  سازی  رها  باالدست 
تغییرکرده و فرهنگ سازی در زمینه آب صورت 
منابع  از  اصولی  استفاده  بر  تاکید  با  وی  پذیرد. 
جازموریان  تاالب  اصلی  معضالت  از  یکی  آبی  
عدم  و  آبی  برمنابع  صحیح  مدیریت  عدم  را 
دانست  یاری  آب  نحوه  و  گشت   الگوی  تغییر 
و  مجاز  چاه  حلقه  30هزار  تعداد  اعالم  با  وی 
غیر مجاز در حوزه تاالب جازموریان و برداشت 
چند  طول  در  کرد  نشان  خاطر  رویه  بی  های 
از  کشور  پذیر  تجدید  آبهای  مقدار  سال گذشته 
مکعب  متر  میلیارد   88 به  مکعب  متر  130میلیارد 
نیز  مکعب  متر  88میلیارد  ازاین  که  یافته  تقلیل 
از  معادل110  یعنی  مکعب  متر  از 97میلیارد  بیش 
کل آب های تجدید پذیر موجود بدون مدیریت 
صحیح مصرف می گردد  همچنین این آمارها در 
اختصاص  بخود  را  مناسبی  نیزعدد  کرمان  استان 
5/5میلیارد  از حدود  که   ای  گونه  به  دهد  نمی 
تقریبا  موجود  پذیر  تجدید  های  آب  مترمکعب 
ارزش  با  آبی  منابع  از  مترمکعب  میلیارد   8/6
درصد  محاسبات  و  آمار  که  گردد  می  برداشت 
و  دهد  می  نشان   123 بر  بالغ  را  استان  برداشت 
این در حالیست که حداکثر نورم این برداشت در 
دنیا بین 30 الی 40 می باشد که بنده زنگ خطر 
تهدیدات ناشی از بحران آب که در سایر استان 

ها در سنوات گذشته به صدا در آمده را احساس 
نموده و این مهم را فاجعه زیستی اعالم می نمایم. 
به تولید محصوالتی  همچنین در خصوص اصرار 
که تولیدشان نه تنها صرفه اقتصادی نداشته بلکه با 
توقف تولید و واردات محصول باکیفیت، کمک 
ایم  عمده ای به حفظ منابع  اصلی حیات کرده 
با  کشور  در  هندوانه  کاشت  و  تولید  مثال  بطور 
مصرف چشم گیر آب در هر کیلو انجام می گیرد 
آن  شده  تمام  قیمت  محاسبه  در  کشاورز  وچون 
ارزش واقعی آب را پرداخت نمی نماید ناخواسته 
ناچیزدر  قیمت  با  محصول  و  تخریب شده  باعث 

بازار عرضه و بدست مصرف کننده می رسد. 
وی با بیان این نکته که محیط زیست هیچ تضادي 
شتاب  این  و  ندارد  خدمات  و  صنعت  و  باتوسعه 
استان  در  استاندارمحترم  تالش  با  که  صنعتي 
تعامل  و  همراهي  بدون  است  گردیده  آغاز 
این  و  میسرنبوده  و  پذیر  امکان  زیست  محیط 
مقررات  قوانین،  تمامی  رعایت  با  همراه  تعامل 
مثال  و  نظیر  بی  و اصول زیستی  درسطح کشور 
و آیین  قوانین  معتقدم  بنده  زیرا  باشد  زدنی می 
نامه های کشور بن بست نداشته و تنها باید دانش 
باشیم.                                                                                                                                داشته  را  قوانین  این  از  درست  برداشت 
زیست کشور  محیط  نجات  راه های  از  یکي  وی 
و استان را مشارکت های مردمی دانست و گفت 
هرجا که کشور به مردم اعتماد کرد کار به بهترین 
به سرمنزل مقصود رسید همچنین مدیرکل  وجه 
همراهی   به  را  نهاد  مردم  های  سازمان  استان 
درکنار  احساسات  از  دور  به  و  منطقی  علمی، 
استفاده از دانشمندان متخصصین ونخبگان عرصه 

محیط زیست دعوت نمود.

دستگیری شکارچی 
متخلف در کرمان

کشف تله و کومه 
در سیرجان

فریادهای 
محیط زیست را نشنیدیم
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ستیغ رثیا
پرسه در حوزه آموزش و پژوهش کرمان
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گشایش آزمایشگاه 
ناب آزما

آبان  شرکت  به  متعلق  آزما  ناب  آزمایشگاه 
تجهیزات ناب آزما مستقر در پارک با حضور رئیس 
کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک  مسئوالن  و 

مدیرعامل  سعید  جابر  مهندس  گردید.  افتتاح 
این  گفت:  آزما  ناب  تجهیزات  آبان  شرکت 
آزمایشگاه قابلیت انجام کلیه آنالیزهای شیمیایی، 
روغن  و  گیاه  خاک،  آب،  میکروبی  و  فیزیکی 
مندان جهت  و عالقه  است  دارا  را  هایی صنعتی 
تامین، تعمیر، راه اندازی، سرویس، کالیبراسیون و 
آموزش کلیه تجهیزات آزمایشگاهی می توانند با 

این شرکت همکاری نمایند.

 

عالی  مشاور  حضور  با  فناوری  کمیته  کمیته 
رئیس  و  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  استانداری، 

بنیاد نخبگان استان کرمان برگزار گردید. 
این کمیته باهدف بررسی مسائل و مشکالت 
سازی  تجاری  بنیان،  دانش  اقتصاد  حوزه 
فناوری  واحدهای  از  حمایت  و  فناوری 
وایده های فناورانه در پارک علم و فناوری 
استان کرمان تشکیل گردید و در آن آیین 
نامه کارگروه فناوری استان مورد بررسی و بازبینی 

قرار گرفت.

برگزاری کمیته فناوری 
در پارک علم و فناوری کرمان

مدیره  هیئت  رئیس 
و مدیرعامل صندوق 
تحقیقات  از  حمایت 
صنایع  توسعه  و 
در  کشور  الکترونیک 
های  شرکت  جمع 
گفت:  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک 
محدویتی در حمایت مالی از شرکت های 

دانش بنیان نداریم.
برای  کرد:  تصریح  وحدت  علی  دکتر 
بیش  کشور  الکترونیک  صنعت  از  حمایت 
دانش  های  شرکت  از  را  حمایت  ترین 
کرمان  استان  اما  داشتیم  پارکی  بنیان 
است.  داشته  مشوقها  این  از  را  کمی  سهم 
مالی  های  حمایت  بحث  در  افزود:  وی 
تا  ایده  از  و  داشت  نخواهیم  محدودیتی 
صنعتی،انبوه  نیمه  تولید  محصول،  تولید 
سازی حتی به شکل برون سپاری و شرکت 
خارجی  و  داخلی  های  نمایشگاه  در 

،توسعه آزمایشگاه های تخصصی به صورت 
مالی  پشتیبانی  درصد   15 5تا  تسهیالت 
سود  کرد:  خاطرنشان  وی  کرد.  خواهیم 
تسهیالت بر اساس دانش فنی محصول متغیر 
است و هر چه دانش فنی قوی تری داشته 
باشد سود ما کمتر خواهد بود. وی یادآور 
خاصی  فرمت  تسهیالت  پرداخت  باز  شد: 
نخواهد داشت و پروژه محور خواهد بود 
بدین صورت که بر اساس اظهارات مجری 
طرح، تصمیم گیری می شود. دکتر وحدت 
بروکراسی  صندوق،  سیستم  در  گفت: 
بر اساس توان  اعتبار  مبلغ  اداری حذف و 

شرکت تعریف خواهد شد.
صندوق  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت 
خدمت  میز  کرد:  اظهار  کشور  الکترونیک 
این صندوق تا 9 اسفندماه سال 96 در محل 
پذیرش  را  ها  طرح  کرمان،  پارس  هتل 

کرده است.

حمایت از شرکت های دانش بنیان
بدون محدودیت

دکتر محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیالت 
مسعود  دکتر  پیشرفته،  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
ترکزاده ماهانی را به عنوان »سرپرست پارک علم 
ابالغ  در  منصوب کرد.  استان کرمان«  فناوری  و 
استان  فناوری  و  علم  پارک  سرپرست  انتصاب 
کرمان ، صادره از سوی دکتر آروین آمده است:

جناب آقای دکتر مسعود ترکزاده ماهانی
نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب 

این ابالغ به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری 
بر  نظارت  گردید.  می  منصوب  کرمان  استان 
فعالیت های واحدها، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر 
واحدهای  و  رشد  مرکز  پارک،  توسعه  در  الزم 
اجرایی  و  داخلی  های  نامه  آیین  پیشنهاد  فناور 
وظایف  اهم  از  آنها  اجرای  بر  نظارت  و  پارک 
خداوند  یاری  با  است  امید  باشد.  می  جنابعالی 
متعال و توجه به ارزش های واالی انقالب اسالمی 

در جهت انجام امور محوله موفق و موید باشید.
دکتر محمدجواد آروین
رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی
 و فناوری پیشرفته

انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری 
کرمان
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ترکزاده  مسعود  دکتر 
سرپرست  ماهانی، 
فناوری  و  علم  پارک 
با تاکید  استان کرمان 
زایی  اشتغال  لزوم  بر 
کشور  در  بنیان  دانش 
تربیت  آماده  گفت: 
تسهیل گران کسب و کارهای نوپا در حوزه های 

مختلف هستیم. 
فاراتون  رویداد  پایانی  آیین  در  ترکزاده  دکتر 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  در 
باید  نشان کرد:  این مطلب خاطر  بیان  با  پیشرفته 
به سمت کسب و کارهای جدید که نیاز به سرمایه 
در  ها  استارتاپ  و  برویم  دارند  پایینی  گذاری 
علوم  پژوهشگاه  رییس  هستند.  راهگشا  زمینه  این 
از  انتقاد  با  محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و 
متناسب نبودن انباشت علمی با اثرگذاری علمی 
در کشور، بر سیاستگذاری صحیح در حوزه کسب 
و کار و حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید 

کرد. 

ماهانی  دکترترکزاده 
ها  استارتاپ  فعالیت  از 
کسب  فضای  توسعه  و 
تقدیر  استان  در  کار  و 
ایده  از  حمایت  و  نمود 
از  کار  و  کسب  های 
خواند.  مهم  را  اجرا  مرجله  تا  ایده  طرح  مرحله 
استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس  همچنین 
استارتاپ ها خواست،  برگزارکنندگان  از  کرمان 
کار  و  کسب  رونق  برای  را  استان  های  اولویت 
شناسی  آسیب  به  عین حال  در  و  بگیرند  نظر  در 
تا  بپردازند  گذشته  در  استارتاپی  رویدادهای 

دچار استارتاپ زدگی نشویم. 
وی در همین راستا، تربیت منتور ها )تسهیلگران( 
در حوزه کسب و کار استان را با اهمیت توصیف 
)منتور(  گر  تسهیل  گزارش،یک  این  کرد.برپایه 
توسعه  و  حرفه ای  رشد  به  توجه  با  و کار  کسب  
تازه  کارمندان  متقابل  و  فردی  بین  مهارت های 
و  می کند  پشتیبانی  و  حمایت  آنها  از  کارش، 
گزینه ها  کارمندان  این  تا  می کند  کمک  بویژه 
کنند،  کشف  را  خود  حرفه ای  انتخاب های  و 
جدید  ارتباطات  کنند،  تعیین  را  توسعه  اهداف 
کنند.  شناسایی  خوبی  به  را  منابع  و  کنند  ایجاد 
در این روش، یک منتور به عنوان الگو و مشاوری 
می کند.همچنین  عمل  کارمندان  برای  حرفه ای 
فاراتون رویدادی است که در آن ایده پردازان، 

گرد  کسب وکار  توسعه دهندگان  و  برنامه نویسان 
»مسایل  حل  روی  بر  تمرکز  با  تا  آیند  می  هم 
واقعی« ایده های نوآورانه خود را جهت شرکت 

در مسابقه ارایه دهند. 
پیش  در  »راه درازی  شعار  با  فاراتون  رویداد 
و  کسب  یک  ایجاد  دهد  نشان  میخواهد  است« 
کار جدید مسیری است طوالنی، و حتی »فراتر از 
یک ماراتون«. میخواهد نشان دهد برای رسیدن 
به موفقیت تنها کافی نیست دونده خوبی بود بلکه 
میبایست یک »ماراتونیست« بود. برگزارکنندگان 
اول  را در وهله  نگاه  این  رویداد سعی کرده اند 
برخالف  و  سازند  متبلور  خود  رویداد  فرمت  در 
بسیاری از رویدادهای چندروزه استارتاپی، آن را 
در مسیری »فراتر از یک ماراتون«، در بازه زمانی 
چهار هفته ای و در سه گام اجرا کنند.فاراتون در 
سه مرحله اجرا شد طرح مساله، ارایه فرصت و تیم 
سازی مرحله نخست آن بود. کارگاه آموزشی و 
مربیگری و منتورینگ مجازی مرحله دوم و نهایی 
و  سوم  هامرحله  برنده  معرفی  و  داوری  سازی، 
پایانی آن بود که در مرکز همایش های دانشگاه 
پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 

برگزار شد.
های  همایش  مرکز  در  بهمن   19 از  رویداد  این 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
برگزیده  تیم های  معرفی  از  و پس  آغاز  پیشرفته 

به کار خود پایان داد.

تربیت تسهیل گران بومی 
در حوزه کسب و کارهای نوپا

فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  الهامی  مهندس 
اختتامیه  مراسم  در  کرمان  استان  اطالعات 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  در  رویداد»فاراتون« 
بازار  اندازه  گفت:  پیشزفته  فناوری  و  صنعتی 

ارتباطات و فناوری اطالعات 1300 میلیارد تومان 
است که هم اکنون حداکثر 300 میلیارد تومآن

الیه  در  پا  نو  و کارهای  کسب  شود،  می  جذب 
خدمات و در الیه محتوا بخش اعظمی از این بازار 
دهند.  اختصاص  خود  به  توانند  می  را  افتصاد  و 
استان  اطالعات  و فن آوری  ارتباطات  مدیر کل 
کارآفرینی  رویداد  اختتامیه  مراسم  در  کرمان 
کسب  گیری  شکل  محور  اینکه  بیان  با  فاراتون 
و  خالقیت  آنان  پایداری  و  پا  نو  کارهای  و 
و  کنونی  اقتصاد  گمشده  حلقه  و  است  نوآوری 

ها   SME اینده کشور 
هستند، اولویت اصلی 
حاکمیتی  نهادهای 
استان  های   NGO و 
این  یابی  عارضه  را 
و  و کارها  کسب 
فرصتهای  احصای 
شغلی جدید و نهادینه 

در   )VC )تشکیل  مالی  پشتیبانی  و  تامین  سازی 
استان نام برد. 

تحصیالت  دانشگاه  رئیس 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
کسب  از  کرمان  پیشرفته 
در  دانشگاه  این  ششم  رتبه 
علمی  نوظهور  های  حوزه 

خبر داد.
دکتر محمدجواد آروین گفت: این رتبه با انتشار 
16 مقاله توسط اعضای هیات علمی در حوزه های 
نوظهور علمی برای دانشگاه به دست آمده است.

رتبه  در  داشت:  اظهار  وی 
صنعتی  های  دانشگاه  بندی 
صنعتی  های  دانشگاه  کشور، 
بابل، امیرکبیر، اصفهان، شریف 
و علم و صنعت قبل از دانشگاه 
پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
جمله  از  صنعتی  های  دانشگاه  سایر  و  کرمان 
شیراز،  طوسی،  الدین  نصیر  خواجه  سهند،  نفت، 

کرمانشاه، ارومیه، شاهرود پس از آن قرار دارند.
وی تاکید کرد: جبهه های تحقیق یا حوزه های 
کردن  مشخص  در  اساسی  نقشی  علمی،  نوظهور 

سمت و سوی علم در رشته های مختلف دارند.
به  به  علمی  نوظهور  های  حوزه  آروین  گفته  به 
بالقوه از  سرعت در حال رشد بوده و به صورت 

برخوردار  نیز  باالیی  تجاری  و  اقتصادی  ارزش 
هستند. وی افزود: با توجه به حوزه های نوظهور 
مشخص می شود تا چه اندازه در جریان سازی و 
رهبری آینده علم دنیا نقش داریم و مسیر علم در 

هر رشته به کدام سمت و سو حرکت می کند.
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  داشت:  اظهار  آروین 
به  قبل  چندی  کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 
در  ایران  صنعتی  دانشگاه  ورترین  بهره  عنوان 

زمینه پژوهش نیز معرفی شد.
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
هفت  بزرگراه   28 کیلومتر  در  کرمان  پیشرفته 
و  دارد  قرار  ماهان  شهر  جوار  در  و  علوی  باغ 
دانشجوی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در 

روزانه و شبانه می پذیرد.

رتبه ششم دانشگاه صنعتی کرمان
در حوزه های نوظهور علمی

ظرفیت بازار IT؛
 ۱۳۰۰ میلیارد تومان
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)رویداد  »فاراتون«  پایانی  و  سوم  مرحله 
با  اسفندماه  یازدهم  ماراتون(  از  قراتر  استارتاپی 
مرحله  رسید.  پایان  به  برگزیده  های  تیم  معرفی 
سوم این رویداد در مرکز همایش های دانشگاه 
پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 

کرمان برگزار شد.
ماهانی  ترکزاده  مسعود  دکتر  رویداد  دراین 
سرپرست پارک علم و فناوری استان در سخنانی 
در  بنیان  دانش  زایی  اشتغال  لزوم  بر  تاکید  با 
کشور گفت: باید به سمت کسب و کارهای جدید 
و  برویم  دارند  پایینی  گذاری  سرمایه  به  نیاز  که 
دگتر  هستند.  راهگشا  زمینه  این  در  ها  استارتاپ 
ترکزاده ماهانی  از برگزارکنندگان استارتاپ ها 
خواست، اولویت های استان را برای رونق کسب 

و کار در نظر بگیرند.
همچنین جاوید مومنی عضو کمیته سیاستگذاری 
 4 3 گام در  فاراتون که طی  فاراتون گفت: در 
نام   و در رویداد   نفر ثبت  هفته برگزار شد، 90 
شرکت کردند ضمن آن که اختتامیه در مجموع 

از  نفر   300 حدود  حضور  با 
عالقه  و  کنندگان  شرکت 
 90 این  شد.  برگزار  مندان 
نفر پس از پنل های تخصصی 
اتاق  در  که  ها  فرصت  ارائه 
بازرگانی کرمان برگزار شد، 
با بررسی و ارائه  ایده ها به 
شدند.  بندی  گروه  تیم   16
مومنی افزود: تمامی این 16 

تیم پس از طی مدت آموزش و مربیگری فاراتون 
در جمعه 11 اسفند طرح های خود را به داوران 
تولید  زمینه  در  »ترنج«  تیم   3 که  دادند  ارائه 
برای  »قندی«  دستی،  صنایع  حوزه  در  محتوا 
ارائه راه حل کنترل دیابت با استفاده از اپلیکیشن 
و  خدمات  معرفی  برای  ما«  با  »شب  و  موبایل 
تورهای جدید گردشگری در شبها توسط داوران 
به عنوان سه تیم برتر این رویداد شناخته شدند. 
به گفته وی تیم اول 8 میلیون تومان، تیم دوم 5 
میلیون تومان و تیم سوم 2 میلیون تومان جایزه 

نقدی و همچنین تیم اول 2 میلیون تومان و دو 
از  تی  آی  خدمات  تومان  میلیون   1.5 دیگر  تیم 
همچنین  کردند.  دریافت  فاراتون  حامی  طرف 
مسواک  یک  تولید  قصد  که  »مسواک«  تیم  دو 
بدون نیاز به آب و خمیردندان دارد و »می پز« 
که برای ارائه دستور و مواد غذایی و ارائه غذای 
نیمه آماده فعالیت خواهد کرد به عنوان دو تیم 

شایسته تقدیر معرفی شدند.
استان  فناوری  و  علم  پارک  مشارکت  از  وی 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  و 

پیشرفته در برگزاری فاراتون تقدیر کرد.

برگزاری رویداد فاراتون

با   CLL سرطان  پیش بینی  و  تشخیص  طرح 
استفاده از هندسه بی نظمی و امکان تشخیص 
دکتر  سوی  از  شده  ارائه  بهبودی  از  پس 
دانشگاه  علمی  هیات  محمدرضا رضایی عضو 
عنوان  به  کرمان  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
فستیوال  در  برگزیده  اختراع   8 از  یکی 

نوآوری های صنعت سالمت برگزیده شد.

و  تشخیص  طرح 
 CLL سرطان  پیش بینی 
هندسه  از  استفاده  با 
امکان  و  بی نظمی 
بهبودی  از  تشخیص پس 
رضا  محمد  دکتر  توسط 
علمی  هیات  اعضای  از  نژاد  راینی  رضایی 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
و  زاده  یوسف  توحید  همکاران،  و  پیشرفته 
اختراع   8 از  یکی  عنوان  به  رستمی  زهرا 
به  شده  ارائه  طرح   140 بین  از  برگزیده 
جهت  سالمت  حوزه  نوآوری های  فستیوال 
تعامل مستقیم سرمایه گذاران با صاحبان طرح 
و نوآوری در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 
کشاورزی استان کرمان ارائه شد. در فستیوال 
همکاری  با  که  سالمت  حوزه  نوآوری های 
مرکز فن بازار ملی ایران و با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در کرمان 
برگزار شد، 8 مخترع ایده های خود را ارائه 

دادند.
ارائه  با  سالمت  حوزه  نوآوری های  فستیوال 
برگزاری جلسات  این حوزه و  8 اختراع در 
تعامل مستقیم سرمایه گذاران با صاحبان طرح 
و نوآوری در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 

کشاورزی استان کرمان برگزار شد.
بازار  فن  مرکز  رئیس  قنبرپور  اکبر  دکتر 
فستیوال  برگزاری  راستای  در  ایران  ملی 

فراخوان  گفت:  سالمت  حوزه  نوآوری های 
این رویداد در پاییز سال جاری ارسال شد و 
بیش از 140 طرح در مرحله اول به دبیرخانه 

ارسال شد. 
و  شده  ارزیابی  مرحله  دو  در  طرح ها  این 
شدند  منتخب  شفاهی  ارائه  برای  طرح   8
کتابچه  قالب  در  طرح ها  بقیه  اطالعات  و 
قرار  صنعتگران  و  سرمایه گذاران  اختیار  در 
حضور  به  اشاره  با  قنبرپور  دکتر  گرفت. 
سرمایه گذاران در این فستیوال برای بررسی 
نقلیه  وسیله  طرح های  گفت:  نوآوری ها 
با  ایمن  سرنگ  ویلچری،  معلولین  مخصوص 
قابلیت ارتقای ایمنی پرسنل بهداشتی، ماشین 
سالم،  و  ناتوان  کم توان،  افراد  )باالبر(  لیفت 
آتل تراکشن دینامیک، ایمپلنت زیست سازگار 
با لثه، ضد بید گیاهی، فرآیند تولید کیتوزان 
پزشکی،  کاربردهای  جهت  آب  در  محلول 
پیش بینی  و  تشخیص  و  غذایی  و  دارویی 
بی نظمی  هندسه  از  استفاده  با   CLL سرطان 
توسط  بهبودی،  از  پس  تشخیص  امکان  و 
 B2B جلسات  سپس  و  شدند  ارائه  مخترعان 

مخترعان با سرمایه گذاران برگزار شد.
فستیوال نوآوری های حوزه سالمت به همت 
کارگزار  و  کرمان  استان  منطقه ای  فن بازار 
تبادل فناوری شرکت هیوا و همکاری مرکز 
فن بازار ملی ایران و حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

استاد دانشگاه صنعتی کرمان؛
برگزیده فستیوال صنعت  سالمت
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اتمام ساخت ساختمان  از  ایران  ژنتیک  علم  پدر 
نام  با  کرمان  رعد  نیکوکاری  مجتمع  جدید 
آنجا  از  گفت:  و  داد  خبر  ماندگار«  ستون   48«
همه  انجام  برای  مکان  و  تجهیزات  امکانات،  که 
در  کرمان  رعد  نیکوکاری  مجتمع  فعالیت های 
خیرین  از  تعدادی  نبود،  کافی  فعلی  ساختمان 
جدید  ساختمانی  احداث  به  تصمیم   92 سال  در 
به  زمینی  در  مربع  متر   600 و  هزار   4 زیربنای  با 
مساحت 3 هزار و 200 متر مربع برای این مجتمع 
این  جاری  سال  ماه  اردیبهشت   19 که  کردند 

مرکز افتتاح می شود. 

پروفسور محمدحسن کریمی نژاد 19 فروردین ماه 
در دیدار صمیمی با استاندار کرمان با بیان اینکه 
استانداری  کرمان  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا 
در  کرد:  اظهار  است  باهوش  و  کاربلد  مدبر، 
مجتمع نیکوکاری رعد کرمان به دنبال پیشگیری 
وی  هستیم.  استان  در  معلول  کودکان  تولد  از 
ژنتیک  آزمایشات  و  ها  مشاوره  ارایه  به  اشاره  با 
تصریح  مجموعه  این  در  ازدواج  حین  و  پیش 
ژنتیکی  های  بیماری  تشخیص  و  بینی  پیش  کرد: 
از هفته هشتم بارداری به بعد وجود دارد که در 
را  کشور  ژنتیک  آزمایشگاه  بزرگترین  مرکز  این 
خواهیم  اندازی  راه  الزم  های  پیشگیری  برای 
کرد. دکتر کریمی نژاد به برخی اقدامات مجتمع 
گفت:   و  کرد  اشاره  کرمان  رعد  نیکوکاری 
حرکتی  و  جسمی  معلوالن  از  نفر   525 تاکنون 
فضای  در  که  اند  کرده  نام  ثبت  مرکز  این  در 
 کنونی این مرکز قابلیت ارایه خدمات به 110 نفر 
توانمندی های گسترش  و  پرورش  وی  دارد.  را 

 15 سنین  بین  حرکتی  و  جسمی  توانیاب،  افراد 

سال به باال به منظور ایجاد حسن اعتماد به نفس، 
فنی  آموزش  آنان،  خوداشتغالی  و  خودکفایی 
توانمندی  با  مطابق  اشتغال  به  منجر  حرفه ای  و 
انجام خدمات  نیاز،  مورد  زمینه های  هنرآموز در 
از  پیشگیری  و  هنرآموزان  به  رفاهی  و  بهداشتی 
بروز معلولیت ها از طریق اهدا خدمات بهداشتی 
جمله  را  بارداری  دوران  و  حاملگی  از  پیش 
کرمان  رعد  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع  اهداف 
 2 ایران  در  معلولیت  متاسفانه  گفت:  و  دانست 
برابر جهان است که بیشتر این معلولیت ها به دلیل 
عدم اگاهی و اطالع از پیشرفت های جهانی در 

پیشگیری و مقابله با این موضوع است.

پدر علم ژنتیک ایران در دیدار با استاندار کرمان خبر داد:

افتتاح مرکز ژنتیک 
»۴۸ ستون ماندگار« 

در اردیبهشت ماه

تحصیالت  دانشگاه  کتابخانه  رییس 
پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
جلد   535 و  هزار  وجود21  از  کرمان 
کتاب در کتابخانه این دانشگاه خبر داد 
که  15 هزار و 415جلد از آنها بروز و 
التین است. مهدیه حسنخانی افزود: در 
بخش مرجع  کتابخانه یک هزار و 455 
کارشناسی  درسطح  نامه  پایان  عنوان 
ارشد و دکتری  و 167 گزارش طرح  

پژوهشی نگهداری می شود. 

با  تناسب  بودن،  تخصصی  از  وی 
استادان  پژوهشی  و  آموزشی  نیازهای 
و دانشجویان و بروز بودن کتاب های 
ویژگی  ترین  مهم  عنوان  به  التین 
های کتابخانه دانشگاه نام برد و آن را 
و  استادان  دانشجویان،  استقبال  عامل 

کتابخانه  این  از   همجوار  های  استان  و حتی  ها  دانشگاه  سایر  پژوهشگران 
قابلیت  با  افزاری  نرم  سیستم  و  مطالعه  های  سالن  گفت:  دانست. حسنخانی 
به  اتصال آسان  قابلیت  از طریق سایت دانشگاه،  جستجو و رزرو تحت وب 
پایگاههای اطالعاتی و کتابخانه دیجیتال و خدمات تامین مدرک از پایگاه 
های اطالعاتی معتبر و التین  از خدماتی است که در کنار  دسترسی آسان به 

»وای فای« )wifi(،  به مراجعان داده می شود. 
وی تصریح کرد: به دلیل عضویت این کتابخانه در دو طرح امین )امانت بین 
کتابخانه ای( و غدیر)عضویت فراگیر کتابخانه ها(، استفاده از خدمات سایر 

کتابخانه های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
تحصیالت  دانشگاه  کتابخانه  رییس  همچنین  است.  شده  تسهیل  نیز 
نشر  و  چاپ  شورای  فعالیت  به  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
دانشگاه زیر نظر کتابخانه از سال 1389 اشاره و اظهار کرد: تاکنون 
پس از بررسی 22  متن کتاب پیشنهادی به شورا،  9 عنوان  کتاب به 

چاپ رسیده است. 
وی افزود: بررسی  کتاب های پیشنهادی جدید نیز در دستور کار 
قرار دارد. به گفته حسنخانی  2 عنوان مجله علمی، تخصصی به زبان انگلیسی 
نیز  در زمینه گیاهان دارویی و سیستم های هوشمند به صورت الکترونیکی از 

سوی دانشگاه در حال انتشار است. 
الزم به ذکر است که کتابخانه این دانشگاه در سال 1373 به عنوان کتابخانه 
المللی  علوم و تکنولوژی پیشرفته فعالیت خود را آغاز کرد. در  مرکز بین 
صنعتی  و  علمی  های  پژوهش  سازمان  کتابخانه  منابع  مجموعه    1380 سال 
به دانشگاه انتقال یافت و در حال حاضر کتابخانه به عنوان کتابخانه مرکزی 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته فعالیت می کند.

دسترسی به ۱6 هزار جلد کتاب التین
 در کتابخانه دانشگاه صنعتی کرمان
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پیگیری مشکالت 
صندوق ذخیره فرهنگیان

 ارز دانشجویی؛
با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
نشست  در  دانشجویی  ارز  تأمین  نحوه  اینکه  بیان 
کرد:  عنوان  شد،  مطرح  علوم  وزیر  با  کمیسیون 
را  دانشجویان  به  ارز  تخصیص  نحوه  کمیسیون 
با  زاهدی   محمدمهدی  دکتر  می کند.  رصد 
و  آموزش  کمیسیون  نشست  در  که  این  بیان 
تحقیقات مجلس با دکتر منصور غالمی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری موضوع ارز دانشجویی مطرح 
علوم  وزیر  از  کمیسیون  نمایندگان  گفت:  شد، 
ارائه  و  عرضه  وضعیت  که  داشتند  درخواست 
کشور  از  خارج  دانشجویان  به  دانشجویی  ارز 
در  شده  ایجاد  نگرانی های  تا  شود  ساماندهی 
برای دانشجویان و خانواده هایشان  این خصوص 
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  شود.  برطرف 
ستاد  نشست  در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
اقتصادی دولتی نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی 
با  امیدواریم  که  شد  تکلیف  تعیین  دانشجویی  و 
طور  به  دانشجویان  ارز  تأمین  مسئله  تصمیم  این 
قرار  دولت  که  این  بیان  با  وی  شود.  کامل حل 
است که از امروز اجرایی شود و آثار آن در بازار 
کمیسیون  افزود:  شد،  خواهد  ملموس  امروز  از 
دانشجویی  ارز  تأمین  نحوه  تحقیقات  و  آموزش 
نشود  ساماندهی  شرایط  اگر  و  می کند  رصد  را 
رئیس  می خواهد.  توضیح  امر  مسئوالن  از  قطعا 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: 
البته تصمیم دولت و ساماندهی بازار ارز موضوعی 
نیست که بالفاصله نتیجه آن در بازار مشخص شود 
آن ها  خانواده های  و  دانشجویان  دلیل  همین  به 
باید با کمی صبر و شکیبایی شرایط فعلی را پشت 
سر بگذارند و پس از این دوره نسبت به تهیه ارز 

اقدام کنند.

تغییرات در سمپاد 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
تغییری  است  قرار  اگر  می گوید  اسالمی  شورای 

در اساسنامه مدارس سمپاد صورت گیرد یا منحل 
شوند، باید در شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی 
درخصوص  زاهدی   محمدمهدی  دکتر  شود. 
نتیجه جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد 
مدارس سمپاد، گفت: در این جلسه دبیر شورای 
کردند  مطرح  را  مباحثی  فرهنگی  انقالب  عالی 
مبنی بر این که هرگونه تغییر در 
عالی  شورای  در  باید  اساسنامه 
و  بررسی  مود  فرهنگی  انقالب 
کارشناسی قرار گیرد و در مورد 
نماینده  شود.  تصمیم گیری  آن 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم 
اگر  افزود:  اسالمی  شورای 
اساسنامه  در  تغییری  است  قرار 
یا  گیرد  صورت  سمپاد  مدارس 
شورای  در  باید  شوند،  منحل 
دقت  به  فرهنگی  انقالب  عالی 
تغییرات  سپس  و  شود  بررسی 

انجام شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان؛
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نحوه 
شکل گیری صندوق ذخیره فرهنگیان و اساسانامه 
تخلفات  و  انحرافات  تمام  اساس  و  پایه  را  آن 
برخورد  متخلفان  با  قضاییه  قوه  گفت:  و  دانست 
تفحص  و  تحقیق  گزارش  به  اشاره  با  وی   کند. 
از صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: موارد بسیاری 
یکی  است؛  اهمیت  حائز  که  آمده  گزارش  در 
و  صندوق  شکل گیری  نحوه  مسائل  مهم ترین  از 
اساسنامه آن است که پایه و اساس تمام انحرافات 
و تخلفات بعدی بوده چراکه جایگاه حقوقی این 
صندوق در آن مشخص نشده است. نماینده مردم 
افزود:  اسالمی  در مجلس شورای  راور  و  کرمان 
در  صندوق  بودن  خصوصی  و  دولتی  عمومی، 
اساسنامه مشخص نیست و به شفاف سازی نیاز دارد؛ 
نظارتی  دستگاه های  که  زمانی  صندوق  مسئوالن 
نظارت  و  بازرسی  قصد  محاسبات  دیوان  مانند 
داشتند بیان می کردند صندوق خصوصی است و 
اجازه بررسی نمی دادند اما اگر قصد دریافت پول 
داشتند خود را عمومی و دولتی معرفی می کردند. 
از  پس  متاسفانه  کرد:  اظهار  مجلس  نماینده  این 
کالن  فساد  شد  مشخص  شده  انجام  بررسی های 
این  که  است  افتاده  اتفاق  این صندوق  در  مالی 
نشان می دهد تخلف مالی در شرکت های اقماری 
و هولدینگ های این صندوق نهادینه شده است؛ 
انجام  هدف  با  فقط  شرکت ها  از  برخی  تاسیس 
تخلفات مالی بوده است. دکتر زاهدی با انتقاد از 
هرج و مرج موجود در صندوق ذخیره فرهنگیان، 
خاطرنشان کرد: شرکت های این صندوق زیان ده 
بودند اما با کاغذبازی های صوری این شرکت ها 
را سودده معرفی می کردند و به هیات مدیره این 
شرکت ها بابت این سود صوری پاداش می دادند.

به  که  افرادی  به  سرمایه  بانک  داد:  ادامه  وی 
نداشتند  ارتباطی  هیچ  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
کارتن  یک  به  مثال  طور  به  است  داده  وام 

وام  تومان  میلیارد   100 از  بیشتر  مبلغی  خواب 
با  افراد  قضیه  این  پشت  است؛  شده  پرداخت 
نفوذی بودند که با حساب سازی این مبلغ را برای 
استفاده  فرد  این  اسم  از  فقط  و  برداشته اند  خود 
اضافه  مجلس  والیی  فراکسیون  عضو  کرده اند. 
کرد: 31 گروه وام های کالن دریافت کرده اند و 
پرداخت نمی کنند به طور مثال وامی بالغ بر 668 
پرداخت   94 تا   92 زمانی  بازه  در  تومان  میلیارد 
 400 حدود  وامی  دیگری  گروه  به  یا  و  شده 
میلیارد در طول 86 تا 91 داده شده است اما هنوز 
زاهدی  دکتر  است.  نگرفته  صورت  بازپرداختی 
وام های  بودن  الوصول  مشکوک  به  اشاره  با 
پرداخت شده توسط بانک سرمایه، گفت: حداقل 
9 هزار میلیارد تومان وام های پرداخت شده در 
بانک سرمایه مشکوک الوصول هستند؛ مسئله مهم 
تهاتر بدهی ها است کارشناسان دادگستری  دیگر 
قیمت  برابر   4 تا  را  بدهکار  افراد  امالک 
همین  کمک  با  و  کردند  ارزش گذاری  واقعی 
سرمایه  بانک  به  افراد  بدهی  قیمت گذاری ها 
است؛  شده  تهاتر  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  و 
کارشناسان دادگستری را با رشوه و تطمیع فریب 
داده اند. وی توضیح داد: اگر شخصی 100 میلیارد 
تومان بدهی با زمینی با ارزش 30 میلیارد تومان 
داشت کارشناسان این زمین را 130 میلیارد تومان 
ارزش گذاری کرده اند که از یک سو بدهی فرد 
تسویه شود و از سوی دیگر ارزش زمین دوباره به 
فرد بازگردانده شود. این نماینده مجلس با اشاره 
به کل مبلغ اختالس شده از این صندوق، گفت: 
مبلغ نهایی مشخص نشده است چراکه مبلغ بسیار 
رسیدگی  آن  ابعاد  تمام  به  نتوانستیم  ما  باالست؛ 
کنیم باید تمام دستگاه های نظارتی برای مشخص 
شدن مبلغ نهایی کمک کنند ممکن است بررسی 
بیان  با  کامل حدود 3 سال به طول انجامد. وی 
این که در تمام اجزاء صندوق ذخیره فرهنگیان 
فساد سیستمی وجود دارد، تاکید کرد: از یک سو 
اساسنامه صندوق به اصالحات نیاز دارد تا ماهیت 
به  غیره   و  خصوصی  دولتی،  تعاونی،  نظر  از  آن 
درستی مشخص شود و از سوی دیگر این صندوق 
باید نظارت پذیر شود؛ دولت نیز باید بدهی خود 
به این صندوق را پرداخت نماید. عضو فراکسیون 
که  مرکزی  بانک  مسئوالن  افزود:  مجلس  والیی 
داشتند  برعهده  را  صندوق  این  بر  نظارت  وظیفه 
این  با  برخورد  خواهان  ما  و  کرده اند  کوتاهی 
وجود  زدوبند  و  تبانی  امکان  هستیم؛  مسئوالن 
دارد. دکتر زاهدی در ادامه تصریح کرد: از قوه 
متخلف  افراد  دادگاه های  شده  خواسته  قضاییه 
تا  شود  برگزار  شفاف  کامال  و  علنی  صورت  به 
فساد  با  اسالمی  جمهوری  نظام  که  بدانند  مردم 
و  آموزش  کمیسیون  رئیس  می کند.  مبارزه  مالی 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در پایان افزود: 
کمیسیون آموزش مجموعه سه هزار و 600 صفحه 
اسناد پشتیبانی گزارش داده است و این اسناد را 
با  قوه  این  تا  می شود  فرستاده  قضاییه  قوه  برای 
استناد بر آنها با متخلفان برخورد کند و اموال از 

دست رفته صندوق را برگرداند.
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مدیر  کاظمی  دکترشهروز 
فناوری  و  پژوهشی  امور 
تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه 
محیطی  علوم  و  پیشرفته 
از  با صندوق حمایت  گفت: در راستای همکاری 
پژوهشگران و فناوران کشور ، تاکنون بیش از 50 
طرح پژوهشی داوری و تایید شده از اعضای هیات 
علمی دانشگاه به صندوق ارسال و بالغ بر 30 طرح 
معادل 60 درصد منجر به عقد قرارداد شده است. 
دکتر شهروز کاظمی بابیان اینکه درجهت تسهیل و 
جذب طرح های مشارکتی، تفاهم نامه ای فیمابین 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 
به امضا رسیده است خاطرنشان کرد: همکاری های 
پژوهشی دانشگاه با صندوق یادشده همچنان ادامه 

  95 سال  در  یادآورشد:  دکترشهروزکاظمی  دارد. 
قرارداد  تا کنون  آغاز سال 96  از  و  قرارداد 41  
علمی  هیات  اعضای  با  داخلی  پژوهشی  23 طرح 
فعالیت  تشریح  در  وی  است.  شده  منعقد  دانشگاه 
های پژوهشی افزود: در سال گذشته 33 طرح و از 
ابتدای سال 96 تا کنون، 17 طرح پژوهشی داخلی 
خاتمه یافته است. دکترکاظمی گفت: در سال 95 
علمی  هیات  اعضای  با  بیرونی  طرح   15 قرارداد 
دانشگاه منعقد شد که این تعداد در سال 96 و تا 

کنون به 20 طرح ارتقا پیدا کرده است.
و  علوم  پژوهشگاه  فناوری  و  پژوهشی  مدیر 
کرد:  بیان  محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی 
موجود  مستندات  بررسی  ضمن  پژوهشی،  حوزه 
پژوهشی  استخراج و تدوین سیاستگذاری های  و 
در  طرح  و  بازنگری  از  پس  را  موارد  پژوهشگاه، 

رییس  هماهنگی  با   و  پژوهشی  شورای  جلسه 
پژوهشگاه به همکاران ابالغ و یا در  فلوچارت های 
دانشگاه  سایت  در  پژوهشی  امور  انجام  به  مربوط 
از   همچنین  است.دکترکاظمی  کرده  بارگذاری 
تشکیل  به  مربوط  مقررات  و  ها  نامه  آیین  تدوین 
هسته های پژوهشی خبرداد که باصالحدید رییس 

دانشگاه  ابالغ خواهند شد.
متعددی  مشکالت  اینکه  به  اذعان  با  دکترکاظمی 
استفاده  و  آزمایشگاهها  به  دانشجویان  ورود  برای 
داشت  وجود  قبل  های  سال  از  آنها  امکانات  از 
نامه  آیین  تدوین  با  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان 
ای جامع و تدوین فرمهای مربوط، این روند بسیار 
تسهیل و شفاف شده است. به گفته وی آیین نامه 
ذکرشده در هیات رییسه دانشگاه به تصویب رسیده 

و بزودی به همه واحد ها ابالغ می شود. 
و  علوم  پژوهشگاه  فناوری  و  پژوهشی  مدیر 
هزینه  درباره  محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی 
مالی  حوزه  در  گفت:  هم  پژوهشی  های  طرح 
قراردادها و گرنت های پژوهشی، مجموعه به روز 
بوده و هزینه کلیه طرح های پژوهشی که به انجام 

رسیده باشند آماده پرداخت است.

همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران
و دانشگاه صنعتی کرمان

با تالش پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمان:

بومی سازی استخراج 
نمک های رنیوم

تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
دانش  سازی  بومی  از  پیشرفته   فناوری  و  صنعتی 
در  آندی  لجن  از  رنیوم  های  نمک  استخراج 
و  علوم  پژوهشگاه  به  وابسته  مواد  پژوهشکده 
دانشگاه  این  محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی 

خبر داد. 
دکتر علیرضا محمودیان با اشاره به وجود معادن 
مس در استان کرمان و سایر نقاط کشور در تشریح 
فرایند بومی سازی استخراج نمک های رنیوم از 
لجن آندی گفت: در مورد تولید نمک های رنیوم 
با  با هزینه بسیار کم، محصول  در فرآیند ابداعی 
که   درحالی  می شود  تولید  باال  بسیار  خلوص 
به  خلوص  این  به  رسیدن  قبلی،  روش های  با 
که  درحالی  افزود:  وی  نبود.  امکان پذیر  راحتی 
روش های سنتی، پررنات آمونیم که دارای ارزش 
اما  می شود  تبدیل  پتاسیم  پررنات  به  است  باالتر 
فرآیند ابداعی، قادر به تفکیک این دو محصول از 
یکدیگر و تبدیل پررنات پتاسیم به پررنات آمونیم 

با خلوص بسیار باال است.
بابیان این که   عضو هیات علمی پژوهشکده مواد 
روش سنتی استحصال طال و نقره، در مورد لجن 
برای  از سرب  آن  در  است که  قالکاری  آندی،  
استخراج طال و نقره استفاده می شود افزود: برای 
تولید حدود 60 کیلوگرم نقره و دو کیلوگرم طال، 
بالغ بر یک هزار کیلوگرم سرب استفاده می شود 

اتمسفر  وارد  و  شده  تبخیر  آن  عمده  قسمت  که 
می شود. وی تصریح کرد: مضرات سرب بر کسی 
خون  سرطان  استخوان،  پوکی  و  نیست  پوشیده 
اثرات مخرب این روش است وی  از  تنها بخشی 
روش  از  که  واحدهایی  شدن  تعطیل  به  بااشاره 
کنند  می  استفاده  کننده  آلوده  و  سنتی  های 
افزود: هم اکنون فقط دو یا سه واحد تولیدی در 
تولید  برای  هیدرومتالورژی  روش های  از  ایران 
طال و نقره استفاده می کنند و بقیه تولیدکنندگان 
که اکثرا شناخته شده نیستند از روش های سنتی و 
در حومه شهرها به صورت گمنام و بدون اطالع 

مردم، فعالیت دارند.
ابداعی،  دکتر علیرضا محمودیان گفت:در روش 
صورت  به  آندی  لجن  در  موجود  عناصر  تمام 
جداگانه تولید شده و این روش بومی و سازگار 
روش  خصوص  در  وی  است.  زیست  محیط  با 
به  تحقیقات  نتایج  داد:  توضیح  ابداعی  های 
فرآیندهایی  شامل  بلکه  شود  نمی  ختم  محصول 
مساعدت  و  همکاری  صورت  در  که  می شود  نیز 
مسؤوالن می تواند در صنایع معدنی استان، کشور 
و دنیا مورد استفاده قرار گیرند.  دکترمحمودیان 
گفت: »محصوالت تولید شده در تحقیقات ما که 
در مقیاس نیمه آزمایشگاهی تولید شده اند، شامل 
نمک های رنیوم )APR، KPR(، طال، نقره، نمک 
بوده   ... و  اکسید مس  نانو  تلوریم،  سلنات سدیم، 
اسـت. « وی بابیان اینکه یکی از مشکالت به وجود 
آمده در مجنمع مس  سرچشمه، باال رفتن غلظت 
یون آهن در محلول لیچینگ است که در برخی 
لیتر رسیده و حجم  بر  از 13 گرم  بیش  به  مواقع 
باالست،  بسیار  نیز  محلول در گردش آن مجتمع 
یون  کاهش  برای  روش،  این  کرد  خاطرنشان 
محلول  شرایط  در  تغییر  بدون  محلول،  از  آهن 
افزود: در مورد  مناسب است. وی  و  ابداع شده 

نوینی  کامال  فرآیند  حاللی،  استخراج  فرآیند 
ویژه  به  بزرگی  تحول  می تواند  که  شده  ابداع 
واحد  مورد  در  و  کند  ایجاد  کوچک  معادن  در 
توضیح  به  نیاز  دیگر  نیز  آندی  لجن  فرآوری 
که  شده  راه اندازی  آزمایشی  خط  یک  نیست، 
محصول  تولید  به  قادر  صنعتی  نیمه  مقیاس  در 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  دکترمحمودیان  است. 
رنیوم کمیاب ترین عنصر در پوسته زمین است و 
ایران از معدود کشورهایی است که دارای ذخایر 
این عنصر باارزش است افزود: این فلز در صنایع 
فلزات  جمله  از  و  دارد  کاربرد  پزشکی  و  نظامی 
استراتژیک محسوب می شود که به نوان محصول 
جانبی در صنایع فرومولیبدن تولید می شود. وی 
از دکتر محمدجواد آروین رییس رئیس دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دکتر 
استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس  قوام  عباس 
رئیس  ماهانی  ترکزاده  مسعود  دکتر  و  کرمان، 
علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه 
کرد.  تشکر  طرح  تحقق  در  همکاران  و  محیطی 
دکترعلیرضا محمودیان برای صنعتی سازی طرح 
اعالم  آندی  لجن  از  رنیوم  های  نمک  استخراج 
آمادگی کرد وی خواستار حمایت شرکت های 
صنعتی معدنی از پژوهشگران برای صنعتی سازی 
طرح ها گردید و حمایت های کنونی را ناکافی 

خواند.



76
جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور

آغاز  از  فرماندار  پور،  نجف  مهندس 
بردسیر  خورشیدی  شهرک  احداث 

خبرداد.
بیان  دربردسیر  دولت  عالی  نماینده 
داشت باتالش استاندار کرمان و تشکیل 
دکترفدایی  توسط  استان  واحد  پنجره 
انسانی  منابع  و  اقتصادی  امور  معاون 
دوشهرک  احداث  مجوزات  استاندار 
 256 طرفیت  با  خورشیدی  انرژی 
مگاوات و 420 مگاوات صادر شده است. 
و  جغرافیایی  موقیعت  به  باتوجه  افزود  وی 
بردسیر  آفتابی  وساعات  آفتاب  زاویه  تابش 
نیروگاه  احداث  نقاط  مستعدترین  از  یکی 
است.مهندس  سوالر(  )انرژی  خورشیدی 
اجرایی  عملیات  داشت  اظهار  پور  نجف 

میلیارد   50 اعتبار  با  مگاواتی  ده  نیروگاه  احداث 
تومان توسط بانک حکمت ایرانیان آغاز و درحال 
تجهیز  از  همچنین  بردسیر  فرماندار  است.  نصب 
نیروگاه  خورشیدی  های  پنل  ورود  و  کارگاه 
عملیات  آغاز  جهت  سلجوقی  آقای  یک مگاواتی 
احداث و اجرایی درچندروز آینده خبرداد. وی 
دونیروگاه  این  آینده  چندماه  کرد ظرف  تصریح 
انها  بهره برداری رسیده و برق تولیدی  به مرحله 
استفاده  شهرستان  درصنایع  و  مدارکشوری  وارد 
بردسیرگفت  در  دولت  عالی  خواهدشد.نماینده 
کارعملیات  زودی  به  نیز  گذاران  سرمایه  دیگر 
درشهرک  را  خورشیدی  های  نیروگاه  ساخت 
ادامه  آغاز خواهند کرد. وی  بردسیر  خورشیدی 
زمینه  بردسیر  خورشیدی  شهرک  بااحداث  داد 
اشتغال جوانان بومی درسال 97 فراهم خواهدشد.

شایان ذکراست دراین بازدید سردار شهباز حسن 
پور نماینده مردم بردسیر درمجلس شورای اسالمی 
و  فوالد  جهان  مدیرعامل  عباسلو  دکتر  آقای  و 

جمعی از روسای ادارات حضور داشتند.

دومین جشنواره سفره مشترک ایران و افغانستان 
در  جاری  سال  فروردین ماه   20 الی   17 از 
اداره  همکاری  با  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
استانداری  خارجی  مهاجران  و  اتباع  امور  کل 
کرمان برگزار شد. در نخستین روز از برگزاری 
شهید  دانشگاه  رئیس  حضور  با  جشنواره  این 
دانشگاه  در  رهبری  نهاد  مسئول  کرمان،  باهنر 
باهنر و معاون فرهنگی دانشگاه، نمایشگاه دومین 
جشنواره سفره مشترک ایران و افغانستان افتتاح 

شد.
نمایشگاه،  فضای  در  حوضی  رو  تئاتر  برنامه 
شاعر  کاظمی  کاظم  محمد  آقای  امضای  جشن 
برجسته افغانستان، اجرای موسیقی زنده در محل 
نمایشگاه، از جمله برنامه های این جشنواره بود.  
به  توان  این جشنواره می  مهم  از دستاوردهای 
در  غیرایرانی  دانشجویان  کنسولی  دفتر  افتتاح 
محل پژوهشکده فرهنگ ایران و اسالم با حضور 
روسای دانشگاه و مدعوین، بازدید از قسمت های 

مختلف دانشگاه اشاره کرد.

سیزده  با  نمایشگاهی  بخش  در  جشنواره  این 
دستی،  صنایع  محلی،  لباس های  جمله  از  غرفه 
و  ایران  محلی  و  سنتی  غذاهای  خوشنویسی، 
روی  حروف  حکاکی  و   کتاب  خانه  افغانستان 
طاهر،  دکتر  است.  شده  ارائه  تولد  ماه  سنگ 
رئیس دانشگاه، از حضور و همراهی دانشجویان 
دانشگاه در نمایشگاه ابراز خوشحالی کرد و این 

حضور دانشجویان را انگیزه ای برای استمرار این 
فعالیت ها دانست و از تمامی حوزه های دانشگاه 
همراهی  و  همکاری  برنامه  این  برپایی  جهت 

داشته اند قدردانی نمود.

جشنواره  سومین  برپایی  مقدمات  است،  گفتنی 
افغانستان سال آینده در  و  ایران  سفره مشترک 

دانشگاه کابل در حال انجام است. 
دبیر اجرایی دومین جشنواره سفره مشترک ایران 
و افغانستان هدف آشنایی و ارتباط بیشتر دو کشور 
باالتر،  مراحل  در  همچنین  و  افغانستان  و  ایران 
یکدیگر  فرهنگ  با  همسایه  کشورهای  آشنایی 
دانست. وی با بیان این که  این جشنواره بیشتر با 
تاکید بر فرهنگ دو کشور ایران و افغانستان برپا 
شده است، ابراز داشت:  برای تحقق این مسئله 

صحبت های مقدماتی انجام شده است.

خرمی با اشاره به اینکه  12 هزار دانشجوی افغان 
در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند، عنوان

کرد:  500 نفر از آنها در استان کرمان و 50 نفر 
در دانشگاه شهید باهنر مشغول به تحصیل هستند.

عملیات اجرایی نخستین
 نیروگاه خورشیدی در  بردسیر

جشنواره سفره مشترک ایران و افغانستان
در دانشگاه شهید باهنر 
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در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری کرسی 
صد  فرهنگ  و  »اقتصاد  موضوع  با  اندیشی  آزاد 
ساله ایران« در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
وفناوری پیشرفته برگزارشد. کرسی آزاد اندیشی 
با  ایران،  ساله  صد  فرهنگ  و  اقتصاد  موضوع  با 
حضور دکتر محمدآقا بلوری زاده و توسط بسیج 

دانشجویی دانشگاه در سالن مرکز همایش ها 
دانشجویان  نشست   این  در  گردید.  برگزار 
مسائل  درباره  خود  های  دیدگاه  بیان  به 
اقتصادی پرداختند و در پایان دکتر محمدآقا 
بلوری زاده به پاسخ دیدگاه های دانشجویان 

پرداخت.

مقاله مشترک دکتر رضا دهقانی و دکتر محمدرضا کارآموز راوری از اعضای 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  گروه  علمی  هیات 
فناوری پیشرفته به عنوان مقاله منتخب در آیین گشایش سمینار بین المللی 
این  در  جهان  علمی  کنفرانس  بزرگترین  که  آمریکا،  در  بعدی  سه  پرینت 
زمینه است، ارایه گردید. مقاله »بررسی تولید پاشش مذاب طی فرآیند ذوب 
 An Investigation into Spatter Creation during  ( لیزر«  توسط  انتخابی 
Selective Laser Melting( از همکاری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه 

دانشگاههای »ویرجینیا تک«  با  پیشرفته  فناوری  و  تکمیلی صنعتی  تحصیالت 
)Virginia Tech( و دانشگاه »میشیگان« )University of Michigan( استخراج 
شده است. دکتر محمدرضا کارآموز درخصوص این پژوهش گفت: روش 

تولید افزودنی، که گاهی از آن با عنوان پرینت سه بعدی یاد می شود، یک 
روش قدرتمند جهت تولید قطعات پیچیده است.وی افزود: امروزه از بین 
روش های تولید افزودنی، روش ذوب انتخابی توسط لیزر، به دلیل توانایی 
تولید قطعات فلزی با خواص مکانیکی مناسب، به شدت مورد توجه محققان 
قرار گرفته است. به گفته دکترکارآموزراوری در این فرآیند ابتدا یک مدل 
رایانه ای از قطعه ای تهیه می شود که قرار است تولید شود.  سپس این مدل 
به الیه هایی در جهت ارتفاع تقسیم می شود و در ادامه الیه ای از پودر روی 
بستر ساخت توزیع شده و طرح الیه های جسم با استفاده از لیزر بر روی آن 
ذوب می گردد. وی خاطرنشان کرد: این فرآیند تا جایی تکرار می گردد که 
نمونه نهایی تولید گردد.وی توضیح داد: هنگامی که لیزر، روی پودر حرکت 
می کند، برخی از پودرهای مذاب به اطراف پخش شده و روی سطح قطعه 
یا پودر خام قرار می گیرند. این پدیده سبب می شود استحکام قطعه نهایی، 
به دلیل وجود تمرکز تنش در محل این آسیب ها به شدت کاهش یابد. وی 
افزود: با این شرایط، پیش بینی موقعیت مذاب پاشیده شده به اطراف و ارائه 
راه حلی برای جلوگیری از افتادن آن روی بستر ساخت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
از پردازش تصاویر  استفاده  با  پیشرفته در پژوهش صورت گرفته،  فناوری  و 
اندازه  و  موقعیت  تهیه می شوند،  قطعه  فرآیند ساخت یک  از  که  دیجیتال، 
مورد  لیزر  توسط  انتخابی  ذوب  فرآیند  حین  آمده  وجود  به  پاشش های 
پارامترهای  را کنترل  پروژه  این  از  نهایی  قرار گرفتند. وی هدف  ارزیابی 
استفاده  مورد  پودر  اندازه  لیزر،  لیزر، سرعت حرکت  توان  از  اعم  ساخت، 
و نرخ جریان گاز خنثی عنوان کرد به گونه ای که بتوان میزان آسیب های 
روابط  گزارش  رساند.به  حداقل  به  را  مذاب  پاشش  واسطه  به  شده  ایجاد 
عمومی دانشگاه، بیست و هشتمین سمینار بین المللی پرینت سه بعدی از 7 تا 
9 آگوست 2017 برابر با 16 و 17 شهریور96 در دانشگاه ایالت تکزاس در شهر 

اوستین )Austin( آمریکا برگزار گردید.

و  آموزش  اداره کل  اداره سنجش  رئیس 
های  المپیاد  گفت:  کرمان  استان  پرورش 
علمی هفت گانه )فیزیک، شیمی، کامپیوتر، 
و  نجوم  ریاضی،  شناسی،  زیست  ادبی، 

اخترفیزیک( در این استان برگزار شد.
اختتامیه  حاشیه  در  شفیعی  حسین 
افزود:  المپیادهای علمی هفتگانه 

آزمایشی  دوره  سومین 
سلول  المپیادهای 
پزشکی  و  بنیادی  های 
نیز  کشور  بازساختی  و 
دانش   129 حضور  با 
طی  برگزیده  آموز 
تا  از چهارم  و سنجش  آزمون  مرحله  یک 
فرزانگان  آموزشگاه  در  اردیبهشت  هفتم 
وی  شد.  برگزار  کرمان  شهر  یک  ناحیه 
اظهار داشت: هفت دانش آموز در المپیاد 
سلول  المپیاد  در  آموز  دانش   9 فیزیک، 
ریاضی،  در  آموز  دانش   13 بنیادی،  های 
ادبی، 22 دانش  24 دانش آموز در بخش 

آموز در زیست شناسی، 30 دانش آموز در 
ریاضی، 14 نفر در شیمی و 10 دانش آموز 

در نجوم و اخترفیزیک شرکت کردند.
المپیاد علمی  منتخبان این دوره از 

داده  شرکت  جهانی  المپیاد  در 
خواهند شد. - 

مقاله اساتید دانشگاه صنعتی کرمان؛
مقاله منتخب سمینار آمریکا

کرسی آزاداندیشی
در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

برگزاری المپیادهای علمی 
هفت گانه در کرمان
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آگاهی رسانی  جدید  مرکز 
»آپا«  رایانه ای  امداد  و  پشتیبانی 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
بر  بالغ  اعتباری  با  کرمان  پیشرفته  فناوری 

11 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
و  پشتیبانی  آگاهی رسانی  جدید  مرکز 
تحصیالت  دانشگاه  »آپا«  رایانه ای  امداد 
کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
غیرعامل  پدافند  مدیرکل  حضور  با 
اطالعات  و  فناوری  مدیرکل  استانداری، 
دانشگاه  مسؤوالن  و  استان  ارتباطات  و 
علوم  پژوهشگاه  رئیس  یافت.   گشایش 
محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و 
وابسته به دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

فعالیت  درباره  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 
این مرکز گفت: این مرکز با بودجه بالغ بر 
11 میلیارد ریال آغاز به فعالیت کرده است 
و تاکنون بالغ بر 30 درصد از سازمان ها و 
زمینه تست  استان در  اجرایی  دستگاه های 
نفوذ و تحلیل های امنیتی توسط این مرکز 

مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
همایش  چند  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
جرائم  شامل  امنیت  حوزه  با  ارتباط  در 
رایانه ای و مقابله با آنها، شناخت باج افزارها 
و راه های مقابله با آن ها و شبکه اجتماعی 
بومی اضافه کرد: ارائه دوره های آموزشی 
و کاربردی و کارگاه های آموزشی و علمی 
این مرکز  از خدمات  نیز  امنیت  در حوزه 

و  دوره  چند  تاکنون  که  است 
کرده  ارائه  زمینه  این  در  کارگاه 

ناجی  حمیدرضا  دکتر  همچنین  است. 
تحصیالت  دانشگاه  »آپا«  مرکز  رییس 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته مدیریت 
واکنش  در  هماهنگی  ایجاد  و  یکپارچه 
و  سایبری  فضای  در  امنیتی  تهدیدات  به 
با  موثر  مقابل  در  منابع  و  زمان  مدیریت 
و  سرویس ها  حوزه  در  امنیتی  تهدیدات 
این  راه اندازی  اصلی  اهداف  از  شبکه ها 
برداری  بهره  آیین  کرد.در  اعالم  مرکز 
سالجقه  پیمان  تقدیر  لوح  مرکز«آپا«  از 

دکتر  به  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
حمیدرضا ناجی اهدا شد.

بهره برداری از مرکز تخصصی »آپا« 
در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان
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دولتی،  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  بندی  سطح  ترین  تازه  در 
از 10 سال  با کمتر  پیشرفته«،  فناوری  و  تکمیلی صنعتی  »دانشگاه تحصیالت 

سابقه فعالیت به جمع هفت دانشگاه برتر تخصصی منطقه ای کشور پیوست.
دکتر محمدجواد آروین، رئیس این دانشگاه گفت:  این سطح بندی پس از 
مطالعات دقیق و اخذ اطالعات و مدارک و با در نظر گرفتن اسناد باالدستی 
بویژه برنامه ششم توسعه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم شده 
ها در  دانشگاه  افزود:  دانشگاه دکتر آروین  روابط عمومی  است.به گزارش 
سطح بندی صورت گرفته، به چهار سطح بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی 
و دو حوزه جامع و تخصصی تقسیم بندی شده اند.دکتر محمدجواد آروین ، 
با اشاره به اینکه در این طرح حدود 120 مؤسسه و مرکز آموزش عالی مورد 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  افزود:  گرفته اند،  قرار  بررسی 
پیشرفته به همراه دانشگاه های دریانوردي و علوم دریایی چابهار، کشاورزي 
و منابع طبیعی رامین خوزستان، علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، علوم 
و فنون دریایی خرمشهر، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان در دسته تخصصی با 
تراز عملکرد منطقه ای قرار گرفت. دکتر آروین خاطرنشان کرد: در حالی 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به این رتبه دست یافته 
است که در همین سطح و در دسته دانشگاه های جامع؛ دانشگاه های اراک، 
ایالم، بجنورد، بین المللی امام خمینی، حکیم سبزواری، خلیج فارس، دامغان، 
ولیعصر)عج(  لرستان،  گلستان،  کردستان،  قم،  مدنی،  شهید  شهرکرد،  زابل، 
برابر  آنها چندین  قرار دارند که قدمت همه  یاسوج  و  رفسنجان، هرمزگان 

است.  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  سابقه  و  قدمت 
دکتر محمدجواد آروین یادآورشد: رتبه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
و فناوری پیشرفته سال گذشته از رتبه دوازدهم به رتبه نهم در بین دانشگاه 
دانشگاه  در حال حاضر  دکترآروین  گفته  یافت.به  ارتقا  صنعتی کشور  های 
دانشگاه   9 جزو  ارتقاء  این  با  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
صنعتی برتر کشور است.وی بیان کرد: این رتبه بندی توسط پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم و با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای رتبه بندی در 
قالب پنج معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، امکانات و فعالیت های 
به  با توجه  انجام شده است.دکتر آروین عنوان کرد:  اقتصادی  اجتماعی و 
پیشرفته دانشگاهی جوان  فناوری  اینکه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
است کسب رتبه نهم در بین دانشگاه های صنعتی کشور  و قرار گرفتن در 
بین هفت دانشگاه برتر تخصصی منطقه ای کشور شاخص خوبی برای دانشگاه 
تصریح  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  است.رییس 
کرد: کسب این جایگاه با همت اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و 
مدیران بخش های مختلف دانشگاه محقق شده است. دکتر آروین با تقدیر از 
بخش های مختلف دانشگاه خاطرنشان کرد: تالش و برنامه ریزی برای کسب 
دستور  در  دانشگاه  های  بخش  همه  فعالیت  و  با کمک  باالتر  جایگاه  و  رتبه 
کار قرار دارد. شایان ذکر است دانشگاه دولتی تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت روزانه و شبانه 

در بیش از 50 رشته – گرایش دانشجو می پذیرد.

مدیر دفتر همکاری های علمی و روابط بین 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  الملل 
فناوری پیشرفته در نخستین  نشست کارگروه 
و  ایران  المللی  بین  و  علمی  های  همکاری 
شرکت  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  در  سوییس 
کرد. دکتر محسن مهرپرور در این خصوص 
گفت: پس از معرفی دانشگاه صنعتی اصفهان، 
ارتباط  برقراری  در  ملی  مرجع  عنوان  به 
مرکز  سوی   از    )Swiss National Contac Point( سوئیس  کشور  با 
فناوری؛دانشگاه  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  المللی  بین  علمی  همکاریهای 

تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان به عضویت این کارگروه 
المللی، آن  با مهم خواندن همکاری های علمی در سطح بین  درآمد. وی 
را زمینه ساز معرفی دانشگاه و توانایی های علمی، پژوهشی به سایر کشورها 
دانست. دکتر مهرپرور افزود: طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه 
مراکز  و  دانشگاه ها  مشارکت  طریق  از  هدف  کشور  با  علمی  همکاری های 
پژوهشی و فناوری؛ بسترسازی و اجرای دوره های مشترک آموزشی، جذب 
آوردن  فراهم  مشترک،  تحقیقاتی  طرح های  انجام  خارجی،  دانشجویان 
فرصت مطالعاتی، تبادل استادان، اعضای هیات علمی و دانشجویان؛ برگزاری 
نشست ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی از اهداف مهم همکاری های علمی 
در سطح بین المللی است.نخستین نشست کارگروه همکاری های علمی بین 
المللی ایران و سوییس، یکم آذر ماه با حضور نمایندگانی از وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و دانشگاه های عضو از جمله دکتر محسن مهرپرور مدیر 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  الملل  بین  روابط  و  علمی  های  همکاری  دفتر 

صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

دانشگاه صنعتی کرمان
 در جمع هفت دانشگاه برتر تخصصی ایران

عضویت دانشگاه صنعتی کرمان، 
در کارگروه ایران- سوییس

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

همکاری می نماید. اگر فرهیختگان گرامی مقیم خارج از کشور، تمایل به تدریس دروس تخصصی در هر مقطع دانشگاهی یا مایل به برگزاری کنفرانس، 

برگزاری کارگاه های آموزشی، انجام طرح های پژوهشی مشترک یا هرنوع همکاری و مراوده علمی با دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند، لطفا با گروه 

همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان به رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید. :    

 international.relations@uk.ac.ir
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دکتر  امضای  به  کرمان  در  نامه  تفاهم  این 
محمدجواد آروین رییس  دانشگاه تحصیالت 
دکتر  و  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
رییس  و  وزیر  معاون  زاده  محمدشکرچی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور 

رسید.
دانشگاه  رئیس  آروین،  دکترمحمدجواد 
پیشرفته  فناوری  و  تکمیلی صنعتی  تحصیالت  
علمی،  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  آیین  در 
مرکز  و  دانشگاه  بین  پژوهشی  و  آموزشی 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور گفت: 
گسترش  و  ایجاد  هدف  با  نامه  تفاهم  این 
ارتقا  و  پژوهشی  آموزشی،  های  همکاری 
با  مرتبط  آموزشی  های  طرح  و  مطالعات 
وظایف و بهره گیری از امکانات و توانمندی 
تجهیزاتی،  مشورتی،  تخصصی،  علمی،  های 
فی  مشترک  آزمایشگاهی  و  ای  کتابخانه 
طرح  پیشنهاد  است.  شده  منعقد  مابین 

های مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی، همکاری 
دوره  اجرای  و  ریزی  برنامه  طراحی،  برای 
پشتیبانی  کشور؛  در  تخصصی  آموزش  های 
و  تخصصی  علمی،  های  دوره  برگزاری 
نامه  تفاهم  مفاد  از  آموزشی  های  کارگاه 
پشتیبانی  و  برگزاری  همچنین  است.  یادشده 
همایش ها، سمینارها، گردهمایی ها، کارگاه 
با  تخصصی  علمی  های  دوره  و  آموزشی 
و  اسناد  و  آموزشی  های  ظرفیت  از  استفاده 
مدارک علمی و کتابخانه ای طرفین و تشکیل 
منظور  به  مشترک  فنی  علمی،   های  کمیته 

برنامه  بررسی،  انجام،  و  تکنیکی   پشتیبانی 
مورد  مشترک  های  طرح  تدیون  و  ریزی 
بین  و  ای  منطقه  ملی،  استانی،  در سطح  نیاز 
المللی در کنار انتشار کتب، مجالت و مقاالت 
و  مشترک  های  نتایج طرح  از  علمی حاصل 
همکاری در ترجمه و انتشار مشترک کنب و 
منابع موردنیاز با اهداف مشترک از مفاد دیگر 
تفاهم  این  در  است.  شده  عنوان  نامه  تفاهم 
نامه بر ایجاد هسته های پژوهشی و برگزاری 
نمایشگاه نیز تاکید گردیده است. تفاهم نامه 
یاددشده پس از برگزاری کنفرانس ملی تاب 
آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های 
عمرانی در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
این  امضا رسید.  به  پیشرفته کرمان  فناوری  و 
زلزله  سالگرد  با  همزمان  ماه  5دی  کنفرانس 

بم برگزار شد.

همکاری دانشگاه صنعتی کرمان
 و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرحوم  کرمان  مطبوعات  پیشکسوت  درگذشت  پیامی،  طی  کرمان  استاندار 
»سید مهدی نعمت اهلل زاده ماهانی« را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگ، 
ادب و رسانه این استان تسلیت گفت.  متن پیام تسلیت استاندار کرمان بدین 

شرح است:
ا إِلَْیِه َراِجعوَن َـّ َّا هلِلِّ َوإِن ِصیَبٌة َقالُواْ إِن الَِّذیَن إَِذا أََصابَْتُهم مُّ

خبر درگذشت استاد گرانقدر و پیشکسوت مطبوعات کرمان مرحوم سید مهدی 
نعمت اهلل زاده ماهانی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند ادب و فرهنگ 
این خطه، درد جانکاهی بر دل همه دوستداران این بزرگ مرد اطالع رسانی 
و رسانه نهاده است. فقدان سرمایه های ادبی و فرهنگی دیار کریمان که در 
آسمان های ادب و معرفت ستاره هایی درخشان و بی بدیل هستند و نام و 

اعتبار آنها مایه افتخار این خطه است، این 
تاکید را زنده می کند که باید میراث دار و 
قدردان تالش های این بزرگواران باشیم. 
جامعه  به  را  انگیز  غم  ضایعه  این  اینجانب 
ادیبان،  رسانه،  اهالی  کرمان،  مطبوعات 
سرزمین  این  دوستان  فرهنگ  و  فرهنگیان 
تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات 
درگاه  از  جزیل  صبر  بازماندگان  برای  و 

ایزد منان مسالت دارم.
علیرضا رزم حسینی
استاندار کرمان

 حاج سید مهدی نعمت اهلل زاده ماهانی که 
را در  نگاری خود  روزنامه  عرفان  نور  نشریه  با  اوایل دهه 1330  در  قبل   66
کرمان آغاز کرد، سابقه صاحب امتیازی نشریه استقامت کرمان را نیز دارا بود به 

هنگام رجعت از دیار فانی به سرای باقی 97 سال داشت.

پیام تسلیت استاندار 
برای درگذشت پیشکسوت مطبوعات 

دکتر محمد جواد آروین، رییس دانشگاه تحصیالت 
دکتر  کرمان،  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
مرکز  سرپرست  عنوان  به  را   فقیه  محمدمهدی 
تخصصی آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای 

»آپا« منصوب کرد.
امنیت  افزایش سطح  ماموریت اصلی  با  این مرکز 
فضای سایبری در سطح استان به تحقیق و پژوهش 
توسعه  و  امنیتی جدید  راهکارهای  ارائه  زمینه  در 

مقابله  برای  موجود  سخت افزارهای  و  نرم افزارها 
امنیتی رایانه ای و سایبری می پردازد.  با تهدیدات 
مخاطرات  دچار  که  سایبر  حوزه  های  دستگاه 
رایانه ای می شوند برای کاهش آسیب پذیری از 
این مرکز، خدمات دریافت می کنند. تا کنون 11 
میلیارد ریال برای تجهیز مرکز«آپا« هزینه شده و 
بیش از 30 درصد از سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
تحلیل های  و  نفوذ  تست  زمینه  در  کرمان  استان 
امنیتی توسط این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفته 
مرکز  سرپرست  فقیه  محمدمهدی  دکتر  اند. 
تخصصی »آپا« دارای مدرک دکتری تخصصی در 
رشته  مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار است. وی 
با مرتبه استادیاری،عضو هیات علمی گروه آموزشی 

مهندسی فناوری اطالعات دانشکده برق و کامپیوتر 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
کرمان می باشد. همچنین دکتر محمدجواد آروین 
رییس دانشگاه  در نامه ای از خدمات دکترحمیدرضا 
ناجی در مدت مسئولیت »آپا« از زمان راه اندازی 

در بهمن 94 تا کنون تقدیر کرد.

دکتر فقیه 
سرپرست مرکز »آپا« شد
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دکتر ترکزاده رئیس پارک علم و فناوری و رئیس 
کمیته راهبری مرکز توانمندسازی و تسهیل گري 
کسب وکارهای نوپای فاوا استان، از مشارکت در 
محتوا  »تولید  و  »کارمانو«  رویداد  دو  برگزاری 
دیجیتال« در جهت حمایت از کسب و کارهای 

نوپا خبر داد. 
و  توانمندسازی  مرکز  راهبردی  کمیته  جلسه 
محل  در  فاوا  نوپای  وکارهای  کسب  گر  تسهیل 
دانشگاه  رئیس  آروین  دکتر  حضور  با  مرکز  این 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دکتر 
ترکزاده رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان، 
فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیر  الهامی  مهندس 

اطالعات استان، دکتر رشیدی نژاد رئیس 
اقتصادی  های  پژوهش  و  مطالعات  مرکز 

اتاق بازرگانی برگزار شد.
بر  تاکید  با  جلسه  دراین  ترکزاده  دکتر 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  ضرورت 
و  کسب  از  حمایت  جهت  در  تخصصی 
دو  کرد:  بیان  فاوا  مرکز  سوی  از  نوپا  کارهای 
مالکیت  حقوق  و  اختراع  ثبت  آموزشی  کارگاه 
حضور  با  اختراع  ارزیابی  و  داوری  روند  فکری 
اختراع  ثبت  اداره  رئیس  الیاسی  مهرداد  دکتر 
مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک 
و  سازی  تجاری  فرآیند  و  ایده  توسعه  و  کشور 
کارگاه مراحل رشد شرکت ها نیازها و چالش ها 
با حضور دکتر کریمیان اقبال در این مرکز برگزار 

خواهد شد.
ثبت  فراخوان  آغاز  به  اشاره  با  الهامی  مهندس 
گفت:  روستایی  اشتغالزای  فناورانه  های  طرح 

در راستای اجرای قانون توسعه اشتغال روستایی؛ 
استفاده  حوزه  در  ایده  صاحبان  و  کارآفرینان 
بخش  چهار  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  از 
فروش  و  دستی  صنایع  گردشگری،  کشاورزی، 
به وبگاه  با مراجعه  محصوالت روستایی می توانند 
طرح  ثبت  به  نسبت   www.kara.mcls.gov.ir
منظور جذب  به  همچنین  کنند. وی  اقدام  خود 
های  شرکت  از  تسهیالت،  و  منابع  حداکثری 
استارتاپی درخواست نمود نسبت به ارسال طرح 
های پیشنهادی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق 

روستایی و محروم از طریق پرتال
www.ictstartups.ir مرکز توانمند سازی و تسهیل 
گری کسب و کارهای نوپا اقدام نمایند این طرح 
بررسی  مورد  مربوطه  اجرایی  ها در دستگاه های 
جهت  فنی  کارگروه  تایید  از  پس  و  گرفته  قرار 
دریافت تسهیالت برای راه اندازی طرح، به بانک 

عامل معرفی می شوند.

ارک علم و فناوری استان کرمان انجام می دهد:

حمایت از »کارمانو«
 و »تولید محتوا دیجیتال« 

افضلی  جایزه  دوره  سیزدهمین  برگزیدگان 
سومین  صبا،  ادبی  جایزه  دوره  سومین  پور، 
دوره  هفتمین  نمونه،  کارآفرین  جایزه  دوره 
جایزه  دوره  نخستین  و  پور  افضلی  علی  جایزه 
وحدت  تاالر  در  کارشناسی  برتر  دانشجوی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان معرفی شدند.
استاد  الوانی  سیدمهدی  دکتر  از  آیین  این  در 
شهریار  دکتر  و  مدیریت  حوزه  پژوهشگر  و 
به  پاتولوژی  حوزه  پژوهشگر  و  استاد  دبیری 
استانی  و  کشوری  مطرح  برگزیده   2 عنوان 
علی  از  ویژه  آیین  این  در  شد.همچنین  تقدیر 
و  بازیگری  استاد  و  برجسته  هنرمند  نصیریان 

و  شاعر  نویسنده،  علیمرادی  منصور 
عنوان  به  نیز  ادبیات  و  فرهنگ  پژوهشگر 
ادبی  جایزه  دوره  سومین  برگزیدگان 

هنری صبا تقدیر ه عمل آمد.
دکتر علی اصغر پورمند مدیرعامل میدکو 
کارآفرین  جایزه  دوره  سومین  بخش  در  نیز 

نمونه به عنوان کارآفرین برتر تجلیل شد.
علی  جایزه  دوره  هفتمین  برگزیده  افراد 

برتر  اولین دوره جایزه دانشجوی  افضلی پور و 
کارشناسی نیز معرفی و تقدیر شدند.

علوم  رشته  در  صفا  حسینی  سادات  فاطمه 
رشته  در  نخعی  مهدی  بازرگانی،  و  اقتصادی 
در  وحیدی  حسین  و  نباتات  اصالح  و  زراعت 
دانشجویان  عنوان  به  کامپیوتر  مهندسی  رشته 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  کارشناسی  برتر 
 2 به  سال  هر  پور  افضلی  شدند.جایزه  معرفی 
نفر در رشته های شیمی و آمار مقطع کارشناسی 
سال  هر  صبا  هنری  ادبی  شود.جایزه  می  اهدا 

به 2 نفر در سطح استان و کشور اهدا می شود.
جایزه کارآفرین برتر نیز هر سال به یک نفر در 

استان کرمان اهدا می شود.
دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1354 توسط 
و  هنرمند  همسر  همراهی  با  پور  افضلی  مرحوم 

نیک اندیشش مرحوم صبا بنا نهاده شد. 

تجلیل از پژوهشگران برتر 
در جشنواره های کرمان
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دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان؛ 

بهره  ورترین 
دانشگاه صنعتی کشور

دانشگاه  رییس  آروین  محمدجواد  دکتر 
پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
علمی  اطالعات  مرکز  گزارش  مبنای  بر  گفت: 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  دانشگاهی،  جهاد 

دانشگاه  ترین  ور  بهره  عنوان  به  کرمان،  صنعتی 
جواد  محمد  دکتر  شد.  معرفی  کشور  صنعتی 
اعالم  براساس  افزود:  خبر  این  اعالم  با  آروین 
دفتر تحلیل دادگان مرکز اطالعات علمی جهاد 
دانشگاه ها  پژوهشی  بهره وری  میزان  دانشگاهی، 
بودجه  به  توجه  با  کشور  پژوهشگاه های  و 
دریافتی در سال 95 در گروههای دانشگاه های 
ها  پژوهشگاه  و  پزشکی  علوم  و  صنعتی  جامع، 
مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس این گزارش 
و  ها  دانشگاه  از  هریک  دریافتی  بودجه  نسبت 
تولیدات  میزان  به  بررسی  مورد  های  پژوهشگاه 

اسکوپوس،  استنادی  پایگاه  در  علمی  مدارک 
که  است  گرفته  قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد 
در  کرمان  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
دانشگاه  بهره ورترین  صنعتی  های  دانشگاه  گروه 

محسوب شد.

رایانه ای  امداد  و  پشتیبانی  آگاهی رسانی،  مرکز  رئیس 
»آپا« دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
تحصیالت  دانشگاه  آپا  تخصصی  مرکز  گفت:  کرمان 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان اقدام به تولید 
گیرنده  آزمون  »سامانه  مانند  بومی  امنیتی  محصوالت 
عملکرد تجهیزات شبکه« کرده است. مرکز آگاهی رسانی، 
تحصیالت  دانشگاه  در  »آپا«  رایانه ای  امداد  و  پشتیبانی 
 11 بودجه  با  و  مستقر  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
بیش  تاکنون  است.  کرده  فعالیت  به  آغاز  ریالی  میلیارد 
استان  اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  از  درصد   30 از 
این  توسط  امنیتی  تحلیل های  و  نفوذ  تست  زمینه  در 
مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برگزاری چند همایش 
در ارتباط با حوزه امنیت شامل جرائم رایانه ای و مقابله 
و  با آن ها  مقابله  راه های  و  باج افزارها  با آن ها، شناخت 
شبکه اجتماعی بومی برگزار شده است. ارائه دوره های 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  و  کاربردی  و  آموزشی 
و علمی در حوزه امنیت نیز از دیگر خدمات این مرکز 
زمینه  این  در  کارگاه  و  دوره  چند  تاکنون  که  است 
برگزار شده است. بر همین اساس گفت وگویی با دکتر 
و  پشتیبانی  آگاهی رسانی،  مرکز  رئیس  ناجی  حمیدرضا 
صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  »آپا«  رایانه ای  امداد 
ادامه  در  که  داده ایم  انجام  کرمان  پیشرفته  فناوری  و 

می خوانید.

و  کرمان  آپا  مرکز  تأسیس  مورد  در  لطفًا 
مأموریت آن توضیح دهید.

رایانه ای  امداد  و  پشتیبانی  آگاهی رسانی،  مرکز 
»آپا« دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
توسط   1394 سال  ماه  بهمن   15 کرمان  پیشرفته 

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مرکز  این  است.  شده  تأسیس  و  افتتاح 
امنیت  سطح  افزایش  اصلی  مأموریت  با 
کرمان  استان  سطح  در  سایبری  فضای 
ارائه  زمینه  در  پژوهش  و  تحقیق  به 
توسعه  و  جدید  امنیتی  راهکارهای 
موجود  سخت افزارهای  و  نرم افزارها 

برای مقابله با تهدیدات امنیتی رایانه ای

 و سایبری می پردازد. ارائه خدمات امنیتی به تمام 
از  دولتی  غیر  و  دولتی  شرکت های  و  سازمان ها 
قابل مالحظه مرکز آگاهی رسانی،  جمله خدمات 

پشتیبانی و امداد رایانه ای »آپا« است.

اهداف مرکز تخصصی آپا کرمان چیست؟
امنیت  با  مرتبط  مسائل  درک  و  آگاهی  ارتقای 
سرویس دهندگان  و  کاربران  میان  در  اطالعات 
از  استفاده  و  ایجاد  برای  پشتیبانی  سایبر،  فضای 
مقابل  در  مقاومت  راستای  در  مناسب  تکنولوژی 
خسارت ها،  کردن  محدود  سایبری،  حمالت 
سایبری  سرویس های  تداوم  به  نسبت  اطمینان 
حیاتی، امداد برای شناسایی و رفع آسیب پذیری ها 
در سیستم ها و شبکه های کامپیوتری برای مدیریت 
بهتر و مقابله با تکنیک های نفوذگران در جلوگیری 
و  حمله ها  تشخیص  و  ضایعات  میزان  افزایش  از 

حمله کنندگان از جمله این اهداف هستند.

مرکز تخصصی آپا کرمان چه خدماتی ارائه 
می دهد؟

تأثیر  سایبری، کاهش  فضای  امنیت  افزایش سطح 
مخرب رخدادهای رایانه ای، اطالع رسانی، افزایش 
سطح آگاهی، انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای 
کاهش تعداد و شدت رخدادهای امنیتی رایانه ای، 
آموزش و افزایش سطح دانش امنیتی سازمان ها و 
ارائه  زمینه  پژوهش در  و  تحقیق  نهادهای ذیربط، 
و  نرم افزارها  توسعه  و  جدید  امنیتی  راهکارهای 
تهدیدات  با  مقابله  برای  موجود  سخت افزارهای 
امنیتی رایانه ای و سایبری خدمات مورد ارائه هستند.

آپا  مرکز  تحقیقاتی  و  پژوهشی  فعالیت های 
در چه زمینه ای است؟

جدیدترین  زمینه  در  تحقیق  و  پژوهش 
امنیتی  راهکارهای  ارائه  و  آسیب پذیری ها 
از  دولتی  غیر  و  دولتی  مراکز  و  سازمان ها  به 
راستای  در  که  بوده  آپا  مرکز  اصلی  برنامه های 
ارائه قوی تر و متمرکزتر فعالیت های امنیتی اقدام 
به تعیین چند زمینه اصلی از جمله امنیت شبکه ها 
و  نرم افزاری  سیستم های  کامپیوتری،  تجهیزات  و 
الکترونیکی  بانکداری  و  تجارت  و  صنعتی  کنترل 

برای پژوهش های خودکرده است.

اساسی  بر چه  آپا  مرکز  در  توسعه  و  تحقیق 
است؟

تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  آپا  تخصصی  مرکز 
کشور  نیاز  به  توجه  با  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 
به تجهیزات و سامانه های امنیتی، تحقیق و توسعه 
امور خود قرار داده و  این زمینه را در رأس  در 
اقدام به تولید محصوالت امنیتی بومی در کشور 
کرده است. برخی از این محصوالت مانند »سامانه 
آزمون گیرنده عملکرد تجهیزات شبکه«، تنها نمونه 
بومی داخل کشور محسوب می شوند و این سامانه 
هزینه های  کاهش  و  بومی  تولید  در  مهمی  گام 

آزمون است.

خدمات  ارائه  با  امنیتی  ضعف  نقاط  تعیین 
تست نفوذ توسط مرکز آپا چگونه است؟

تست های نفود برای ارزیابی امنیت وب سایت ها، 
وب،  تحت  کاربردی  برنامه های  پورتال ها، 
و  کامپیوتری  شبکه  نرم افزاری،  سامانه های 
تجهیزات شبکه، شبکه های صنعتی، شبکه بی سیم و 
... در برابر حمله هایی که موجب به وجود آمدن 
می گیرد.   انجام  می شود،  مجاز  غیر  دسترسی های 
از  یکی  قانونمند  هک های  یا  نفوذ  تست های 
تدافعی  سیستم های  ارزیابی  روش های  باالترین 
به  سیستم ها  ضعف  نقاط  دقیق  تحلیل  و  تجزیه  و 
نفوذ  تست  انجام  آپا  مرکز  که  می آیند  حساب 
و  وب سایت ها  تست  شامل  مختلف  سطوح  در  را 
و  کامپیوتری  شبکه های  وب،  تحت  برنامه های 
بی سیم و نفوذ شبکه های صنعتی به انجام می رساند.

تولید محصوالت امنیتی بومی 
در مرکز آپا دانشگاه صنعتی کرمان
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میزان صادرات شرکت های دانش بنیان استان کرمان طی 21 ماه:

 ۳۱7 میلیون دالر

سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان در سخنرانی پیش از خطبه های 
بنیان استان کرمان در 21 ماه  نماز جمعه کرمان گفت: شرکت های دانش 
گذشته 317 میلیون دالر صادرات داشته اند که 240میلیون دالرآن مربوط 

به سال  95 است. 
پارک  مجموعه  در  شرکت   193 فعالیت  از  همچنین  ترکزاده  دکترمسعود 
استان،  گستردگی  دلیل  به  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان  فناوری  و  علم 
شده  تاسیس  فناوری  و  علم  رشد  مراکز  نیز  شهرستان   8 در  مرکز  بر  عالوه 
است که وظیفه جذب ایده های فناوران و صاحبان ایده را برعهده دارند. 
دکترترکزاده ماهانی افزود: پارک علم و فناوری استان کرمان در زمینه های 
تجدیدپذیر،  های  انرژی  نانوفناوری،  پزشکی،  کشاورزی،   و  بایوتکنولوژِی 
فناوری اطالعات و ارتباطات، صنایع شیمیایی و تبدیلی، فراوری مواد معدنی 
از  دیگری  بخش  در  وی  کند.  می  فعالیت  مخابرات  و  الکترونیک  صنایع  و 
سخنانش به آسیب شناسی علمی پدیده بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی 
سازی  تجاری  و  بنیان  دانش  اقتصاد  به  جدی  توجه  خواستار  و  کرد  اشاره 
استان کرمان خواستار  فناوری  و  علم  پارک  سرپرست  دانش شد. همچنین 
توجه به »علم نافع« شد و گفت: در ادبیات مذهبی، اصطالحی به نام علم نافع 
وجود دارد و منظور از آن علمی است که به مردم منفعت رسانده و نیاز و 

مشکلی از آنها برطرف سازد.
 16 رشد  داشتن  با  ایران  کشور  اینکه،  بیان  با  ماهانی  ترکزاده  مسعود  دکتر 
درصدی باالترین سرعت رشد تولید علم را در دنیا به خود اختصاص داده 
است افزود: در سال 2017 میالدی ایران با تولید 43 هزار مقاله در میان 25 
علمی  تولیدات  تولید 85 درصد  توان  است که  قرار گرفته  دنیا  برتر  کشور 
بین کشورهای  در  را  اول  رتبه  این حیث  از  ایران همچنین  دارند.  را  دنیا 
اسالمی کسب کرده است. وی رسیدن به این جایگاه را حاصل تالش جهاد 
گونه فرزندان دانشگاهی ایران زمین در راستای منویات مقام معظم  رهبری 
33درصدی  سهم  اختصاص  همچنین  وی  دانست.  فناوری  و  علم  حوزه  در 
دیگرظرفیت  از  را  مهندسی  و  فنی  حوزه  در  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
چرخش  دوره  که  این  بیان  با  ماهانی  ترکزاده  دکتر  برشمرد.  کشور  های 
نشان  تمام شده است خاطر  زیرزمینی  منابع  و  نفت  بر فروش  مبتنی  اقتصاد 
کرد: امروز اقتصاد غیرنفتی و حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان 
زیرساخت اقتصاد مقاومتی مطرح است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید 
دارند. وی بایادآوری تاثیر تکانه های خصمانه دشمن بر اقتصاد کشور تاکید 
کرد:  طراحی و اجرای اقتصاد مبتنی بر دانش و زیرساخت های ملی و درونزا 
قدرت چانه زنی ما درصحنه های بین المللی را افزایش می دهد. و توجه به 

این نکته برای ما دانشگاهیان، فرض اساسی و مهمی است.

 وی با مهم خواندن تجاری سازی دانش گفت: دانشگاه در ابتدای این مسیر 
برای  میلیاردها دالر  این مسیر  انتهای آن قرار دارد و طراحی  و صنعت در 
اقتصاد کشور به ارمغان می آورد. وی در حالی که گفت: کشوری که در آن 
تجاری سازی دانش و اقتصاد دانش بنیان  مبنای برنامه ریزی ها باشد به نخبه 
نیاز دارد خاطرنشان کرد: درون زا بودن و جوشش فناوری از مسیر شرکت 
دانش  بر  مبتنی  شدن  صنعتی  و  دارد  دوچندان  ضرورتی  بنیان  دانش  های 

است و با خرید کارخانه محقق نمی شود.
سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان افزود: برای رسیدن به اقتصاد 
دانش بنیان در حدفاصل دانشگاه تا صنعت ، ایده هایی شکل می گیرد که باید 
تجاری سازی شوند. دکترترکزاده ماهانی یادآور شد: در این فرایند، مراکز 
رشد، ایده های اولیه ایده پردازان  را مورد ارزیابی و حمایت قرار می دهند 
تا برای ورود به فضای اقتصادی آماده شوند. وی گفت: در مرحله بعدی و در 
پارک علم و فناوری با حمایت های مالی و توانمند سازی، ایده های اولیه 
آمادگی ورود به بازارهای ملی و بین المللی پیدا می کنند. وی از بازاریابی، 
تجاری سازی  و فروش به عنوان مهم ترین مشکالت ورود یک ایده به بازار 
نام برد و گفت: برای  اینکه محصول دانش بنیان بتواند بخشی از بازار کشور 
را به خود اختصاص دهد باید بخش دولتی موارد و نیازهای خود را اعالم 
کند تا شرکت های دانش بنیان توان تولید و رقابت داشته باشند.  وی با اشاره 
به این که حمایت از شرکت های دانش بنیان همت ملی می طلبد تا به دنبال 
آن، انگیزش ملی و فصل حمایتی برای خرید تضمینی از محصوالت دانش 
باید از استاندارد  بنیان  بنیان داشته باشیم خاطرنشان کرد: محصوالت دانش 
ماهانی  باشند. دکترترکزاده  برخوردار  برای عرضه دربازار  و کیفیت خوب 
در بخش پایانی سخنان خود  با معرفی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و پارک 
علم و فناوری استان کرمان به عنوان اضالع آموزش، پژوهش و فناوری در 
فرایند تجاری سازی دانش گفت: ایده پردازان می توانند با مراجعه به پارک 
علم  و فناوری از حمایت های پارک برخوردار گردند. به گفته وی پذیرش 
در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  گرایش   – رشته   46 دانشجودر 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و فعالیت اعضای 
هیات علمی دانشگاه و پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی 
بنیان در کنار  از زیرساخت های مهم استان کرمان در حوزه اقتصاد دانش 
پارک علم و فناوری به شمار می رود. مجموعه ای که با هم، پردیس دانش 

ماهان را تشکیل داده اند.
از  تشکر  با  خاتمه  در  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک  سرپرست 
علمی،  هیات  اعضای  رییسه،  هیات  اعضای  رییس،  دکترمحمدجوادآروین 
کارکنان و دانشجویان دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، 
پژوهشگاه و پارک علم و فناوری بر حمایت مدیران استان در راستای شتاب 

بخشی به فعالیت های علمی و پژوهشی تاکید کرد. 
دکتر مسعود ترکزاده ماهانی، جمعه 22 دی ماه  قبل از خطبه های نمازجمعه 
در مصلی امام علی )ع( شهر کرمان به نمایندگی از دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

صنعتی و فناوری پیشرفته سخنرانی کرد.



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



85
جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور

امام جمعه کرمان،  نماینده ولی فقیه در استان و 
امروز  نفت،  صنعت  شدن  ملی  برکت  به  گفت: 
اکتشاف  از  مهندس  و  متخصص  صدها  و  ها  ده 
و  اند  شده  تربیت  کشور  در  نفت  صادرات  تا 
وسیله  به  صنعت  این  برای  نیاز  مورد  ابزارهای 

ایرانی ها ساخته شده است. 
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
در آئین نماز جمعه کرمان با اشاره به سالروز ملی 
شدن نفت، گفت: در آن زمان )قبل از ملی شدن 
هم  نفتی  مجموعه  یک  در  اگر  ها  (ایرانی  نفت 
کار می کردند به عنوان یک کارگر ساده از آنها 
استفاده می شد و هیچ مهندس و متخصص ایرانی 
در این زمینه وجود نداشت. وی اضافه کرد: قبل 
زیرا  است  مهمی  موضوع  نفت  صنعت  نفت،  از 
تا  نیاز دارد  این صنعت به مهندسان و متخصصان 
بتوانند در بخش های مختلف اکتشاف تا آخرین 
را  الزم  دانش  و  کنند  کار  نفت  صنعت  مرحله 
نیز  را  ابزار و ادوات الزم  این رابطه  داشته و در 
دراختیار داشته باشند. امام جمعه کرمان با اشاره 
نفت،  ملی شدن صنعت  در  فعال  به جریان های 
گفت: یکی از این جریان ها، وابسته به شوروری 
آن روزبود و گروه دوم کسانی بودند که عمدتًا 
گرایشی به غرب غیر انگلستان داشتند و نسبت به 
غرب به جز انگلستان مشکلی نداشتند و ضعف آنها 
این بود که با استعمار مخالف بودند اما با استبداد 
خیلی مشکلی نداشتند. وی اظهار کرد: گروه سوم 
نیز مذهبیون و کسانی بودند که طرفدار آیت اهلل 

کاشانی بودند و این سه جریان تالش می کردند 
که صنعت نفت را ملی کنند و این جبهه ملی پس 
از آنکه این هدف انجام شده از هم پاشید زیرا در 

هیچ حوزه دیگری با هم همکاری نداشتند.
امام جمعه کرمان یاد آور شد: با ملی شدن صنعت 
نفت، قراردادهای نفتی حساب و کتاب پیدا کرد. 
به تحویل سال و آغاز سال جدید  وی همچنین 
نیز اشاره و بیان کرد: در این تحول طبیعی، درس 
به  باید  و  دارد  وجود  زیادی  های  عبرت  و  ها 
والمسلمین  االسالم  حجت  کرد.  توجه  آن  عمق 
علیدادی سلیمانی افزود: در آستانه بهار باید درون 
خود را نو کنیم و در دعای تحویل سال نیز همین 
امر را از خداوند درخواست می کنیم. وی اظهار 
زیادی  های  نیازمندی  آدمی  روحیه  در  کرد: 
خواب  ها  نیازمندی  این  از  یکی  که  وجوددارد 
است که قوای آدمی را تجدید می کند و همان 
گونه که آدم به خواب نیاز دارد به استراحت عام 
و  تفریح  نیازها  این  از  یکی دیگر  و  دارد  نیاز  نیز 
نیز  نشاط  امام جمعه کرمان گفت:  گردش است. 
و  حرام  نشاط  اما  است  آدمی  نیازهای  از  یکی 
معصیت نباید باشد و نشاط باید به درستی تعریف 
شود. وی تصریح کرد: اینکه محافلی تعیین کنیم 
که مردم نشاط داشته باشند کار خوبی است و باید 
در این محافل شان و جایگاه آدمی حفظ شود تا 
باشد.  داشته  افراد  روان  و  روح  در  مثبتی  نتیجه 
با  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
ها،  به وحدت  باید  نوروز  ایام  در  اینکه  بر  تاکید 

همدلی ها و موفقیت های کشور در صحنه های 
بین المللی توجه کنیم، گفت: در ایام خریدهای 
به  تا  داشت  توجه  داخل  تولید  به  باید  نوروزی 
توسعه اشتغال، توسعه اقتصادی و حمایت از تولید 

داخلی کمک شود.
امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود 
از عمر به عنوان یک سرمایه گرانقیمت یاد کرد و 
های  سرمایه  از  یکی  جوانی  دوران  داد:  ادامه 
آمادگی  که  باشد  می  آدمی  زندگی  در  خاص 
اظهار  وی  است.  فراهم  کاری  هر  انجام  برای 
هنری  های  مولفه  دیگر  و  هنر  خالقیت،  داشت: 
آدمی  وجود  در  که  است  هایی  سرمایه  دیگر  از 
اساس  بر  باید  که  هستیم  ما  این  و  دارد  وجود 
مناسب  شخصیت  خود،  وجودی  های  سرمایه 
رویم.  پیش  تقوا  سمت  به  و  کرده  پیدا  را  خود 
امام جمعه کرمان از استعدادهای ذاتی آدمی به 
عنوان ابزاری برای رسیدن به یک شخصیت ممتاز 
یاد کرد و گفت: در انجام کارها نیز باید رضایت 
تصریح  وی  باشیم.  داشته  نظر  مد  را  خداوندی 
کرد: اگر بخواهیم با گناهان پنهان و واضح مبارزه 
که  کنیم  مواظبت  و  بشناسیم  را  مرزها  باید  کنیم 
از این مرزها عبور نکنیم، هرچند که کسی آن را 

نداند و متوجه آن نشود.

ملی شدن صنعت نفت؛ 
منشا تربیت مهندس ایرانی

شورای  دبیرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  )عتف(،  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  عالی 
طی  عتف،  عالی  شورای  دبیرکل  احمدی  وحید 
تخصصی  های  کمیسیون  جدید  دبیران  احکامی 
انرژی، حمل و نقل و عمران و حقوقی و قضایی 
ساله  دو  زمان  اتمام  به  توجه  با  کردند.  صادر  را 
دبیر  پست  در  مقدم  باقری  دکتر  آقای  مسئولیت 
جدید  مسئولیت  به  عنایت  با  و  انرژی  کمیسیون 
کشور  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  در  ایشان 
مرکز  ریاست  و  مرکز  پژوهشی  معاونت  پست  در 
سیاست پژوهی علم، فناوری و نوآوری از تالش 
ها و زحمات ایشان تقدیر شد و دکتر فصیحی به 

سمت دبیر کمیسیون انرژی انتخاب شدند.

جناب  های  تالش  و  زحمات  از  همچنین 
محمود  دکتر  و  شد  تقدیر  زیاری  دکتر  آقای 
نقل  و  حمل  کمیسیون  دبیر  سمت  به  صفارزاده 
سپاس  با  ضمن  در  شدند.  منصوب  عمران  و 

در  جنیدی  خانم  سرکار  مستمر  های  تالش  از 
دبیری  مسئولیت  قضایی،  و  حقوقی  کمیسیون 
کمیسیون حقوقی و قضایی به جناب آقای دکتر 

بیگ زاده واگذار شد.

دکتر صفارزاده
دبیر کمیسیون حمل و نقل
 و عمران وزارت عتف شد
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چرا در خلق ثروت از دانش 
موفق نیستیم؟

دکتر امان اهلل جوانشاه، رئیس پژوهشکده پسته ایران و عضو هیات علمی 
و رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان برافزا کشاورز پارس 
فناوری  و  علوم  تخصصی  کارگاه های  و  ملی  در همایش 

نانو اذعان داشت: علیرغم وجود دانش فنی، تجهیزات 

آزمایشگاهی و حتی ایده های خوب جامعه محققین، دانشگاهیان و 
پژوهشگران در تجاری سازی یافته های علمی خود موفق نیستند) فارغ 
از استثنائات (. ایشان با برشمردن پنانسیل ها و موانع موجود، چالش های 
فکری پژوهشگران را مورد بررسی قرار داده و بایدها و نبایدهای ورود 
به عرصه اقتصادی و حفظ جایگاه و نهایتا توسعه فعالیت های اقتصادی 
برقراری  شد،  تاکید  آن  برروی  دراین سخنرانی  آنچه  دادند.  را شرح 
چارچوب های فکری بود که یک پژوهشگر قبل از وارد شدن به عرصه 
های اقتصادی باید به آنها بپردازد،  به عنوان مثال تولید در سطح صنعتی 
یا  شود،  انجام  سفارش  اخذ  از  بعد  دیگر  بعبارتی  یا  فروش  از  بعد  باید 

تامین  واقتصاد  صنعت  عرصه  در  محقق  یک  هدف  مهمترین 
زمانی  پژوهشی  مجموعه  منافع  باشد  باید  مشتریان  منافع 

تامین خواهد شد که منافع مشتریان تامین شده باشد.

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در نشست با مدیران واحدهای فناور:

هدف دانشگاه ها در جوامع توسعه یافته: 

 تبدیل علم به ثروت

دکتر محمدجواد آروین، رئیس 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
در  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 
واحدهای  مدیران  با  نشست 
گفت:  کرمان  استان  فناور 
های  دیگر،آموزش  امروزه 
اهداف  پژوهش،  و  کالسیک 
نیستند  یافته  توسعه  جامعه  یک 
برای  ابزاری  و  وسایل  بلکه 
کسب ثروت، رسیدن به رشد و 
لزوم مطالبه  بر  تاکید  یافتگی محسوب می شوند. دکتر آروین ضمن  توسعه 
گری شرکت ها در جهت منفعت عمومی گفت: برای پیشبرد اهداف پارک 
برقرار  استان  فناوری  و  علم  پارک  و  ها  میان شرکت  تنگاتنگی  ارتباط  باید 
گردد و مطالبات آنان به گوش مسئوالن برسد تا به کمک ابزار و اختیارات 
موجود امکان حمایت های سازنده از شرکت های دانش محور برقرار گردد. 
به تالش های مسئوالن سابق پارک علم و فناوری استان کرمان اشاره  وی 
کرد و افزود: ورود یک نیروی محرکه جدید برای تغییر برخی سیاست ها 
و تفکرات از اهداف اصلی پارک است.  در ادامه این نشست، جلسه پرسش 
و پاسخ با حضور دکتر محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دکتر مسعود ترکزاده، رئیس پارک علم و 

فناوری استان کرمان، دکتر علیرضا گنجویی، معاون فناوری و نوآوری پارک 
برگزار  استان  فناور  واحدهای  مراکز رشد  مدیر  ابراهیم جهانشاهی  و دکتر 
گردید و مدیران شرکت ها مشکالت و مسائل خود را مطرح کردند. دکتر 
جهانشاهی در خصوص مشکالتی که شرکت های مستقر در خصوص استفاده 
از معافیت های مالیاتی اغلب با آن مواجه هستند؛ عنوان کرد: طبق قانون 
مصوب، واحدهای فناور مستقر در پارک که دارای مجوز از مدیریت پارک 
هستند می توانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند و متاسفانه اداره مالیات 
واژه ی استقرار را به عنوان استقرار فیزیکی تفسیر کرده و امکان استفاده از 
این معافیت برای شرکت هایی که به صورت فیزیکی در پارک مستقر نیستند؛ 
سلب گردیده است به همین منظور جلسات متعددی با مسئوالن اداره مالیات 
برگزار شده که با همکاری مسئوالن اداره مالیات، این مشکل در آینده رفع 

خواهد شد.
پارک  گفت:  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری  خصوص  در  گنجویی  دکتر 
علم و فناوری طبق تفاهم نامه ای که با صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد 
کرده است برگزاری این کارگاه ها را در دستور کار خود قرار داده است 
و به زودی کارگاه های تخصصی در قالب این تفاهم نامه برای شرکت ها 

برگزار خواهد شد.
مرکز  بیان کرد:  آموزشی  دوره های  برگزاری  ترکزاده در خصوص  دکتر 
توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک علم و 
اندازی گردیده  راه  آموزشی  دوره های  برگزاری  با هدف  استان  فناوری 
است که کارگاه های مورد نیاز پیشنهاد شده از سوی شرکت ها در شورای 
راهبردی این مرکز تصویب می گردد و تا پایان سال شاهد برگزاری کارگاه 
های تخصصی در این مرکز خواهیم بود. دکتر ترکزاده در پایان در خصوص 
پارک  عنوان کرد: عمده حمایت های  استقرار شرکت ها در ساختمان ها 
باید در راستای تجاری سازی، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی صورت گیرد و حمایت از شرکت ها در قالب تامین فضای استقرار 
مشکالت ساختاری و اساسی دارد که شرکت های تازه تاسیس و آسیب پذیر 

اغلب از آن بهره مند نمی گردند.
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صهبای صعود
پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کرمان
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و  ورزش  وزارت  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
جوانان از بسته شدن فهرست نهایی کاروان ایران 
برای بازی های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتای 
مازیار  داد.  خبر  آینده  روزهای  طی  اندونزی 
ناظمی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ورزش 
مدیران  همایش  افتتاحیه  مراسم  در  جوانان  و 
در  که  کشور  جوانان  و  ورزش  عمومی  روابط 
نوازی  مهمان  شد،  برگزار  کرمان  بازرگانی  اتاق 
را ویژگی اصلی دیار کریمان عنوان کرد و گفت: 
خصلت  با  خونگرم  نواز،  مهمان  مردمی  کرمان 
و همراه(  پایدار  )مقاوم،  مردمان کویر  بارز  های 
دارد. وی، وجود دکتر امیری خراسانی، مدیرکل 
نعمت  یک  و  فرصت  یک  را  جوانان  و  ورزش 

و  کرد  عنوان  کرمان  در  و جوانان  ورزش  برای 
از خانواده ی فرهیخته ایست که در  افزود: وی 
جایگاهی قرار گرفته که کار را می شناسد و در 
این زمینه تحصیل کرده و از آنجایی که بسیار پای 
برای  پیگیر هست، پس وجودش  و  برنامه  با  کار، 
ورزش و جوانان یک فرصت و نعمت است. مازیار 
ناظمی با بیان این که اگر امروز شما مدیر روابط 
عمومی هستید، این فرصت، صاحبش مردم هستند، 
عمومی  روابط  یک  مهم  ویژگی  را  مردمداری 
موفق دانست. وی با اعالم این که دکتر روحانی 
و  یادآور شد  مدیران  به  را شفاف  یک موضوعی 
مدیران  از  بسیاری  سرفصل  موضوع،  این  امروز 
و  شفاف  باید  مدیر  کرد:  تصریح  است،  اجرایی 

سکوت  که  مدیری  بزند،  حرف  مردم  با  روشن 
به هر دلیلی  و  اندیشی می کند  عاقبت  می کند، 
خودش را وارد ماجرا نمی کند، از این دولت جدا 
شود و به آینده ای رود که دوست دارد. ناظمی 
موفقیت  برای  باید  ها  روابط عمومی  یادآور شد: 
با صاحبنظران مشورت کنند.  و  بگیرند  ایده  بیشتر 
داشت:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
رقابت های جام جهانی را در پیش رو داریم، هر 
انجام  کشورمان  ملی  تیم  برای  توانید  می  کاری 
در  ملی  تیم  برای  امکانات  بهترین  تاکنون  دهید، 
ایم  کرده  تالش  راستا  این  در  و  شده  گرفته  نظر 
افزود:  ناظمی  باشند.  نداشته  کسر  و  کم  چیزی 
طی روزهای آینده، فهرست نهایی کاروان ایران 
جاکارتای  پاراآسیایی  و  آسیایی  های  بازی  برای 
اندونزی بسته خواهد شد. وی تصریح کرد: استان 
کرمان از استان های موفق کشور در حوزه ورزش 
است که سهمیه های خوبی در بازی های آسیایی 

و پارآسیایی دارد.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان؛

نهایی شدن فهرست نهایی کاروان 

 تمرکز برجوانان
و  ایم  نکرده  کاری  در حوزه ی جوانان  که  این  اعالم  با  کرمان  استاندار 
تأکید کرد: سال  اساسی صورت گیرد،  این بخش الزم است، یک کار  در 
97 باید روی بخش جوانان متمرکز شوید. مهندس علیرضا رزم حسینی در 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  معاونان  و  مدیرکل  با  نوروزی  دیدار 
بیان  شویم،  وارد  جدیت  با  باید  جوانان  حوزه  در  اینکه  اعالم  با  کرمان 
داشت: در واقع بخش جوانان باید در اولویت برنامه های حوزه ورزش و 
جوانان قرار گیرد. وی افزود: فعالیت های حوزه جوانان را باید با مشارکت 

جوانان پیگیری کرد و سمن ها به عنوان مسئوالن این حوزه کار کنند.
مهندس رزم حسینی به سند پایدار توسعه ورزش استان اشاره و تصریح کرد: 
با تغییر مدیران متوقف شود  نباید کتابخانه ای و  سند پایدار ورزش استان 
باید هیئت های  انجام این کار  برای  نهادینه شود و  باید  بلکه  تغییر کند  یا 
ورزشی پیگیر اجرای آن باشند. وی یادآور شد: در این سند که رشته های 

مدال آور استان کرمان مشخص شده است، باید مورد اجرا قرار گیرد.
استاندار کرمان گفت: جامعه دانش آموزی و فرهنگی استان جامعه بزرگی 
است که اگر این افراد را به سمت ورزش دعوت کنیم، کار بزرگی انجام 
داده ایم و دراین مسیر خوشبختانه همکاری اداره کل ورزش و جوانان و 
بیشتر شده و در حقیقت گامی در این راستا  اداره کل آموزش و پرورش 
به  استان  در  ورزشی  استعدادهای  افزود:  رزم حسینی  است.  برداشته شده 
حمایت  مورد  خیران  همکاری  با  و  شده  شناسایی  باید  روستاها  در  ویژه 

اینکه به جوانگرایی اعتقاد دارم، تصریح کرد:  بر  با تاکید  قرار گیرند. وی 
تنها استان و تنها دستگاه اجرایی کشور هستیم که بازنشسته نداریم و 55 نفر 
ادامه سخنان  استاندار کرمان در  اند.  بازنشست شده  امسال  نوروز  ایام  در 
خود یادآور شد: ورزش فراجناحی است و سیاسی نیست بلکه روح جامعه، 

فرهنگ و سالمت جامعه است.

بانوان در عرصه  نیز تاکید کرد و گفت:  وی بر حمایت از ورزش جوانان 
بیشتری  مورد حمایت  باید  و  اند  داشته  موفقیت های خوبی  های ورزشی 
قرار گیرند. استاندار کرمان حمایت از باشگاه های خصوصی را مورد تاکید 
و  نظارت جدی صورت گرفته  باید  این حوزه  در  اظهار کرد:  و  داد  قرار 

مشکالت آنها نیز برطرف شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان نیز گفت: در سال گذشته به عنوان 
حوزه  در  پنجم  برنامه  میانگین  به  نسبت  ششم  برنامه  اجرای  سال  اولین 
درآمدزائی 3.52 برابر رشد، کمک های مالی به هیئت ها و سمن ها 5.85 
برابر رشد داشته  برابر رشد، ورزش همگانی 2.35  برابر رشد، خیران 1.44 
ایم. دکتر محمدتقی امیری خراسانی افزود: در سال گذشته سه پروژه نیمه 
تمام ورزشی نیز در قالب ماده 27واگذار شده است. وی به افزایش خانه 
های ورزش روستایی از 10 خانه به 25 خانه در سال گذشته اشاره و تصریح 
کرد: تعداد خانه های ورزشی روستایی در سال جاری به 80 مورد افزایش 
خواهد یافت. دکتر امیری خراسانی به اقدامات حوزه ورزش قهرمانی نیز 
اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه برون مرزی 2.67، درون مرزی 2.41، 
باشگاه های خصوصی 1.51 درصد رشد داشته ایم. وی  ورزشکاران 1.2 و 
و گفت: در  دانست  برای ورزش کشور  و کلیدی  را سال حیاتی   97 سال 
سال جاری بازی های آسیایی جاکارتا -2018 را پیش رو داریم و تاکنون 

پنج جلسه در این زمینه داشته ایم.
دکتر امیری خراسانی خاطرنشان کرد: بهترین کاروان ورزشی استان را در 
سال جاری به این رقابت ها اعزام خواهیم کرد و در حوزه پاراآسیایی نیز 
آور  مدال  آنها  از  نفر   16 امیدواریم حداقل  که  اند  نام شده  ثبت  نفر   28
استان شود. وی تصریح  بهترین کاروان ورزشی  نیز  این کاروران  و  باشند 
بازی های  به  بازی های آسیایی جاکارتا -2018 مسیری برای ورود  کرد: 
المپیک 2020 توکیو است. مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان تاکید 
استعداد  باید  مدارس  تمامی  در  استان  ورزش  توسعه  سند  اساس  بر  کرد: 
یابی را داشته باشیم. وی از میزبانی اردوی تیم ملی سه نفره بسکتبال خانم 

ها در سال جاری خبر داد.
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استقبال  مراسم  خراسانی  امیری  دکتر  حضور  با 
دو  های  رقابت  در  کرمان  استان  نمایندگان  از 
کرمان  فرودگاه  در  آسیا  پیشکسوتان  میدانی  و 

برگزار شد.
در  کرمان  استان  نمایندگان  از  استقبال  مراسم 
با  آسیا  پیشکسوتان  میدانی  و  دو  های  رقابت 
مدیر  خراسانی  امیری  تقی  محمد  دکتر  حضور 
کل ورزش و جوانان استان کرمان ، علی مرادی 
ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  توسعه  معاونت 
در  ورزشکاران  و  مسئولین  از  جمعی   ، جوانان  و 

فرودگاه کرمان برگزار شد.
متر   1500 میدانی  و  دو  رقابت های  است  گفتنی 
پیشکسوتان آسیا در کشور چین، در حالی برگزار 
با  توانست  ماده  این  در  نصیری  پیمان  که  شد 
رکورد 4:07 دقیقه صاحب نشان طالی این دوره 
از مسابقات شود. پیمان نصیری عالوه بر قهرمانی 
حضورش  اولین  در  توانست  مسابقات  این  در 
رکورد آسیا را هم در گروه سنی 35 تا 40 سال 
کریمان  دیار  برای  باز هم  و  کرده  جابجا  ثانیه   9
قهرمانان  از  پورفتاحی  کند.علی  افتخار آفرینی 

پرتاب وزنه کشور و رئیس تربیت بدنی مس منطقه 
کرمان و مسئول انجمن دو و میدانی جانبازان و 
معلولین در رده سنی 45 تا 50 سال و سید حسن 
در  کشور  میدانی  و  دو  قهرمانان  از  جعفری  سید 
های  نماینده  دیگر  سال   60 باالی  سنی  رده 
قهرمانی  میدانی  و  دو  رقابت های  در  کرمانی 

پیشکسوتان آسیا در کشور چین حضور داشتند.

مراسم استقبال از مدال آوران 
جهان در کرمان

سمیه  و  زاده  منشا  ازسینا  استقبال  مراسم  خراسانی  امیری  دکتر  حضور  با 
عباسپور، مدال آوران رقابت های قهرمانی جهان ـ چین 2017، در فرودگاه 

کرمان برگزار شد. 
با  مراسم استقبال از مدال آوران رقابت های قهرمانی جهان ـ چین 2017 
حضور دکتر محمد تقی امیری خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان استان 
برگزار شد.  فرودگاه کرمان  در  ورزشکاران  و  مسئولین  از  و جمعی  کرمان 
الزم به ذکر است در رقابت های قهرمانی جهان ـ چین 2017، تیم میکس 
کامپوند ایران متشکل از سمیه عباسپور و سینا منشازاده، دو کماندار کرمانی، با 
کسب نایب قهرمانی جهان، به نشان نقره دست یافت. سینا منشازاده، کماندار 
کرمانی نیز در قالب تیم کامپوند مردان ایران توانست، به نشان نقره و عنوان 

نایب قهرمانی جهان دست یابد.

سمیه عباسپور، دیگر کماندار کرمانی هم در قالب تیم کامپوند بانوان ایران 
بر  جهان،  رکورد  شکستن  ضمن  چین،  تیم  مقابل  فینال  دیدار  در  توانست، 
با  تیراندازی  جهان  قهرمانی  های  رقابت  گیرد.  قرار  جهان  نخست  سکوی 
کمان معلولین با حضور 245 کماندار از 40 کشور جهان از 22 تا 26 شهریور 

جاری به میزبانی کشور چین برگزار شد.

استقبال از قهرمانان دو ومیدانی 
پیشکسوتان آسیا
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اتفاق عجیب در لیگ یک فوتبال؛

ترک بازی نیمه کاره 
در رقابت های لیک دسته اول فوتبال باشگاه های 
کشور اتفاقی عجیب رخ داد. در چارچوب هفته 
سی ویکم لیگ دسته اول فوتبال باشگاهی کشور، 
در جریان دیدار تیم های مس رفسنجان و صبای 
قم اتفاقی عجیب روی داد. پس از به ثمر رسیدن 
گل هفتم مس رفسنجان و ثبت نتیجه 7 بر صفر به 
سود تیم میزبان، بازیکنان صبا زمین بازی را ترک 
کردند و حاضر به ادامه بازی نشدند. الزم به ذکر 
قطعی  پایین تر  دسته  به  صبا  تیم  سقوط  که  است 

شده است.

صبای قم در آستانه انحالل!
تیم صبای قم که سابقه قهرمانی در جام حذفی را 
هم دارد در آستانه انحالل است. تیم صبای قم که 
و حتی  ایران حضور داشت  برتر  لیگ  در  زمانی 
قهرمان جام حذفی هم شد و به رقابت های لیگ 
بدترین  در  اکنون  کرد  پیدا  راه  آسیا  قهرمانان 
شرایط خود قرار دارد. صبای قم در این فصل به 
لیگ دسته دوم سقوط کرده است و در هفته سی 
و یکم لیگ دسته اول بعد از خوردن گل هفتم از 
تیم مس رفسنجان، مسئوالن تیم را از زمین بیرون 
کردند! صبای  رها  کاره  نیمه  را  بازی  و  کشیدند 
پایان  تا  می کند  تالش  فصل  این  در  اگرچه  قم 
باشد  داشته  حضور  اول  دسته  لیگ  در  رقابت ها 
تیمی  است.  انحالل  آستانه  در  اغراق  بدون  اما 

بالغ  و  دارد  قطعی  بدهی  تومان  میلیارد   5/5 که 
بر 20 میلیارد تومان به بازیکن و مربی و دیگران 
بدهکار است بعید است بتواند در لیگ دسته دوم 
به حیاتش ادامه بدهد. به نظر می رسد صبای قم 
که زمانی در تهران حضور داشت اکنون به همان 
سرنوشت تیم پاس تهران دچار خواهد شد و دیگر 

اثری از این تیم هم باقی نخواهد ماند.

اجرای سند ورزش همگانی
با همکاری خیرین

سند  تدوین  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
ورزش همگانی در استان کرمان، گفت: قطعا اجرای این سند بدون همکاری 
در  اسفندماه   23 اسدی«  ذکاء  »حمید  بود.  نخواهد  پذیر  امکان  خیرین 
خیرین  که  این  بیان  با  کرمان  استان  یار  ورزش  خیرین  از  تجلیل  همایش 
حیات و پشتیبان استان کرمان هستند، اظهار کرد: تاریخ نشان می دهد ایران 
علی رغم همه هجمه هایی که در دوران مختلف به آن وارد شده توانسته 
است به واسطه وجود مراکز ورزشی و اخالق و معرفت رایج در زورخانه ها 

خودش را باز یابد که این مهم نشانه 
اهمیت ورزش در کشور است. وی 
با تاکید بر اینکه اگر ورزش و مراکز 
ورزشی در کشور تقویت شود، قطعا 
امنیت بیشتر و آسیب های اجتماعی 

در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد، افزود: جمله معروف »عقل سالم در بدن 
سالم« سبب کاهش آسیب های اجتماعی و در نتیجه افزایش امنیت خواهد 
شد و این بدن سالم با تحرک و ورزش به وجود خواهد آمد. ذکاء اسدی 
قطعا  کرد:  اظهار  کرمان  استان  در  همگانی  ورزش  سند  تدوین  به  اشاره  با 
معاون  بود.  نخواهد  پذیر  امکان  خیرین  همکاری  بدون  سند  این  اجرای 
استاندار کرمان، گفت: قطعا سرمایه گذاری در  امنیتی و اجتماعی  سیاسی، 
جامعه سبب ارتقاء سالمت و امنیت جامعه خواهد شد و این دو پارامتر بدون 
ورزش امکان پذیر نخواهد بود و در این راستا دولت به تنهایی نمی تواند 

کارها را پیش ببرد.

تجلیل از خیران ورزشی یار

 

با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مدیر کل ورزش و جوانان 
استان از خیران ورزشی یار در کرمان طی مراسمی تجلیل شد. در این 
مراسم از آقایان محمد صنعتی، ماشااهلل ایرانمنش، ایرج کامیابی، 

اسداهلل ابراهیمی، محمدحسین موال، حسین حیدری، علیرضا عکاف زاده، 
مسعود  بهنام،  بهادر  اسفندیاری،  حامد  بهادری،  داراب  نجارزداه،  احمد 
میرمحمدی، عیسی دال، حمیدرضا عارفی، رامین ولندیاری، حسین قائمی، 
محمد عزیز آبادی، امان اهلل فنایی، ولی اهلل عطایی، حاج یداهلل مهدوی، 
علی انارکی محمدی، علی مهرعلیزاده، غالمرضا مهرعلیزاده، حسن بیرمی، 
سیدشورش دلپسند، منصور سلطانی، محمدرضا آمری، حمیدرضا شریفی، 

جواد خوشحالی، علی پورفتاحی، مهدی محمدیان، رسول اسدی و 
تنی چند از دیگر خیران تجلیل شد.
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آموزش داوری بازی های بومی 
در کرمان

داوری  برگزاری کالس  روند  از  استان کرمان  و جوانان  ورزش  مدیر کل 
بازدید کرد. دکتر محمدتقی  استان  این  بومی محلی  بازی های  درجه سه 
های  تالش  از  تشکر  ضمن  بازدید  این  ی  حاشیه  در  خراسانی  امیری 
محلی  و  بومی  های  بازی  و  روستایی  ورزش  هیئت  سرپرست  نژادفصیحی 
نیز  فدراسیون  مدرس  فروزنده  خانم  حضور  از  آن،  ی  مجموعه  و  استان 
قدردانی کرد. وی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد برگزاری این کالس 
ها در استان افزود: این رشد نشان دهنده ی تأثیر گذار بودن تالش های شما 
و مجموعه ی هیئت است. دکتر امیری خراسانی با اعالم این که شاید برخی 
دیدگاه های خاصی به این نوع رشته های ورزشی داشته باشند، تصریح کرد: 
بیشتر نگاه این افراد به رشته هایی هست که مدال آوری های جهانی دارند، 
از بحث شور  غیر  به  و محلی  بومی  ماهیت رشته های  این در حالیست که 
و نشاط اجتماعی که در جامعه ما کم هست، سبب سالمتی و نزدیک شدن 

خانواده ها به هم می شود و اصل ورزش هم به همین است.

گرفته  فاصله  اصل  این  از  ها  رشته  از  بعضی  متأسفانه  که  این  بیان  با  وی 
امیدوارم شما در  افزود:  این دوره ی آموزشی  به حاضران در  اند، خطاب 
کارتان و در رسالتی که بر عهده دارید، در قالب یک مبلغ ورزش واقعی، 
به  و هموطنان  ها  استانی  هم  ها،  خانواده، همشهری  اعضای  کننده  تشویق 
سوی ورزش باشید و با برگزاری این نوع برنامه ها در شهر، روستا و مناطق 
خاص خود باعث خیر و برکت برای جامعه شوید. دکتر امیری خراسانی ابراز 
امیدواری کرد: شاهد برگزاری دوره های بیشتر و مسابقات بی شمار در این 

نوع بازی های مفرح در استان کرمان باشیم.

تذکری  قالب  در  بیگلری  حسن پور  شهباز  سردار 
گفت:  مجلس  علنی  صحن  در  سیما  و  صدا  به 
میمون  بسیار  مورد  یک  گذشته  روز  خوشبختانه 
اولین  برای  و  افتاد  اتفاق  آمریکا  در  مبارک  و 
بار یک جوان ایرانی موفق شد که مدال طالی 
بیاویزد.  گردن  بر  را  کمان  تیرو  رشته  جهانی 
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 

شورای اسالمی، ادامه داد: در این میان 
مهم ترین کار حفظ ارزش ها توسط یک 
کریمان  دیار  از  حسینی  نام  به  نوجوان 
مدال  اینکه  از  بعد  گذشته  روز  که  بود 
طال را بر گردن انداخت، همراه با تصاویر 
راهپیمایان اربعین و سردار سرافراز قاسم سلیمانی 
ظاهر شد و اعالم کرد که قلبا این مدال را به رهبر 
اربعین حسینی و سردار قاسم  انقالب، راهپیمایان 
سلیمانی تقدیم می کند که حرکتی ارزشی است. 
به دکتر پزشکیان که اداره صحن را  وی خطاب 
برعهده داشت تصریح کرد: بی تردید صدای شما 

شنیده می شود بنابراین انتظار داریم که به سازمان 
صدا و سیما و وزیر ورزش و جوانان تاکید کنید 

که در این رابطه اطالع رسانی کنند.

تذکر نماینده سیرجان و بردسیر به صدا و سیما:

صدا و سیما در مورد دریافت مدال طالی 
تیروکمان حسینی اطالع رسانی نکرد
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حضور  با  سرعت  ملی  تیم  اردوی 
فروردین   20 از  رکابزن   15
جاری در کرمان آغاز شده است 
دارد.  ادامه  ماه  همین   30 تا  و 
با  را  خود  تمرینات  اردونشیان 
و  ابوحیدری  محمد  سرمربیگری 

هر  که  ریحانی  احد  سرپرستی 
می  پیگیری  هستند،  کرمان  از  دو 
فرشید  اللهی،  روح  فرزاد  کنند. 
صدقی  حامد  و  نژادیان  فارسی 
این  در  کرمان  استان  نمایندگان 

هستند. اردو 

مهال  خانم  و  نفس  نیک  فرزاد  خوزستانی،  محمد 
آسیایی  مسابقات  به  اعزام  منظور  به  زاده  نقیب 
بوکسینگ  کیک  ملی  تیم  اردوی  به  قرقیزستان 
واکو دعوت شدند. با توجه به نظر موافق کادر فنی 
دوره  اولین  ایران  واکو  بوکسینگ  کیک  انجمن 
اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو که در شهر 
همدان در تاریخ 25 تا 31 فروردین جاری برگزار 
و  نفس  نیک  فرزاد  خوزستانی،  محمد  شود.  می 

به  اعزام  برای  زاده  نقیب  مهال  خانم 
مسابقات آسیایی که به میزبانی کشور 
قرقیزستان برگزار می شود، به عنوان 
حضور  کرمان  استان  نمایندگان 
کیک  رشته  شود:  می  دارند.یادآور 
بوکسینگ واکو تنها کیک بوکسینگ 
مورد تایید کمیته ملی المپیک است 

که دارای تیم ملی است.

کرمان میزبان اردوی تیم ملی 
دوچرخه سواری

دعوت از ۳ وزشکار کرمانی 
به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو

و  ورزش  مدیرکل  خراسانی،  امیری  دکتر 
اولین  شهادت  پیامی،  در  کرمان  استان  جوانان 
شهید مدافع حرم شهر کرمان، بسیجی ورزشکار« 
این  مردم  به  را  زاده«  لنگری  غالمرضا  شهید 
و  تبریک  جهان  طلب  حق  مسلمانان  و  استان 

تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین
شهادت هنر مردان خداست و چه نیکوست که 
این هنر در راه دفاع از کیان اسالم به کار گرفته 
ایران  غیور  فرزندان  شهادِت  عطر  اینک  شود.  
تفتیده جنوب،  از خاک های  نه  بار  این  زمین، 
بلکه از خرابه های شام و صحرای حلب به شام 
می رسد، بار دیگر یکی از جاماندگان قافله شهدا 
تبار عاشورائیان به دست گروهک درنده   و هم 
آمد  نائل  شهادت  عظیم  فیض  به  داعش  خوی 
به ویژه  ارواح شهیدان واالمقام  با  و روح پاکش 
اعلی  ملکوت  در  الشهداء)ع(  سید  آقا  حضرت 
تاریخ  شد.  متنعم  الهی  روزی  از  و  گزید  ماوی 

حضرت  سادات  عّمه  حرم  از  دفاع  بداند  باید 
دل  راهنمایش  خواهد،  نمی  دلیل  زینب)س( 
حسینیان  تبعیت  و  است  دل  اش  بهانه  است، 
ای  به رنگ خون، که جلوه  است  بیعتی  زمان، 
از این عهد و پیمان را پیکر مطهر شهدای مدافع 
و  مجاهدت  آری،  اند.  کشیده  تصویر  به  حرم 
قهرمان  و  شایسته  ورزشکار  آمیز  افتخار  شهادت 
در  زاده«  لنگری  غالمرضا  »شهید  کریمان،  دیار 
حضرت  هاشم  بنی  عقیله  مطهر  حرم  از  دفاع 
من  هل  ندای  به  است  لبیکی  کبری)س(  زینب 
شک  بی  شهیدان،  ساالر  و  سید  ینصرنی  ناصر 
پاداش مجاهدان فی سبیل اهلل ، پیوستن به قافله 
ورزشکار  این  فقدان  خبر  اگرچه  شهداست.  ی 
ایشان  معظم  خانواده  برای  افتخار  پر  و  بزرگ 
راه  ولی  است  بزرگ  اندوهی  بازماندگان،  و 
خواهد  ادامه  همواره  حق  مردان  این  پرفیض 
ی  جامعه  از  نمایندگی  به  اینجانب  لذا  داشت. 
ورزش استان کرمان، شهادت پرافتخار ورزشکار 
بسیجی »شهید غالمرضا لنگری زاده« را به محضر 
حضرت ولی عصر)عج(، مقام معظم رهبری، ملت 

خانواده  و  کریمان  دیار  مردم  ایران،  شریف 
معظم و معزز آن شهید گرامی تبریک و تسلیت 
عرض می نمایم و از خداوند منان می خواهیم، 
)ع(  حسین  امام  موالیش  با  را  ایشان  پاک  روح 

محشور فرماید.

»و السالم علی من اتبع الهدی«
دکتر محمدتقی امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان

پیام تسلیت مدیرکل ورزش
برای » شهید لنگری زاده«
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از وضعیت آماری  ابراز رضایت  با  استان کرمان  مدیرکل ورزش و جوانان 
کرمان در وزارت ورزش گفت: خوشبختانه وضعیت آماری این اداره کل 
خراسانی،  امیری  محمدتقی  است.دکتر  داشته  چشمگیری  رشد  وزارت  در 
از  تقدیر  مراسم  ی  حاشیه  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
همکاران بانوی اداره کل ورزش و جوانان استان به مناسبت روز زن و تقدیر 
ژرف  ندای  سمن  همت  به  که  ورزشی  و  کتابخوانی  مسابقه  برگزیدگان  از 
اندیشان کویر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حضور خانواده ها در تمامی 
برنامه ها گفت: در جامعه نیاز داریم همه ی خانوادها در انجام تمام کارها با 
هم باشند تا در کمال آرامش خاطر بتوانند فعالیت ها کنند. وی تصریح کرد: 
هر چی این اتفاقات بیشتر بیفتد به سالمت اجتماعی و فرهنگی جامعه بیشتر 
کمک می کند که در این زمینه سمن های ما فعالیت های خوبی دارند. دکتر 
امیری خراسانی با اعالم این که هم اکنون سیاست دولت و نظام واگذاری 
امورات به نهادهای مردمی یا نهادهای غیردولتی است، ابراز امیدواری کرد: 

و چه  کشور  وزارت  اعتبارنامه  با  های  )چه سمن  ها  تشویق سمن  با 
سمن های با اعتبارنامه وزارت ورزش( و افزایش کمی و کیفی آنها 
بیشتر حل کنیم و بدین ترتیب باعث خیر  بهتر و  بتوانیم مشکالت را 
و برکت شویم. وی به بیان یک گزارش کلی از عملکرد اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمان طی سال 96 پرداخت و یادآور شد: 
اتفاق خوبی که از اول سال افتاد و استارتش به همت همه همکاران 
اداره در  استان و شهرستان ها خورد وضعیت آماری  اداره کل ورزش در 

وزارت بود که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. 
دکتر امیری خراسانی با اعالم اینکه هنوز رتبه های ادارات کل ورزش در 
با  پشتیبانی  و  نشده، گفت: در بخش توسعه  اعالم  از سوی وزارت  استان ها 
همت همکاران، تنها استانی که در ماده 88 در سال 96 بین استان های کشور 
از 100 امتیاز 100 شد، استان کرمان بود. مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اتفاقات  مهندسی  و  فنی  با تالش دوستان در  نیز  ماده 27  افزود: در  کرمان 
خوبی رخ داد و بدین ترتیب 13 پروژه به سمت کار رفت که دو تا در حال 
واگذاریست و بقیه نیز واگذار می شوند و در این بخش ما بیشترین امتیاز را 
از گذشته  تصریح کرد: در بخش خیران هم  امیری خراسانی  گرفتیم.دکتر 
رشد  گذشته  سال  به  نسبت  نیز  جاری  سال  طی  و  داشتیم  باالیی  امتیازات 
داشتیم. وی یادآور شد: به همت همکاران در بخش های مالی، ذیحسابی، 
دفتر فنی مهندسی و... نیز در بخش جذب اسناد و خزانه در جمع 9 استان 
نتیجه ی دلسوزی دوستان در تمام بخش هاست.  برتر قرار گرفتیم که این 
دکتر امیری خراسانی بیان داشت: در بخش ورزش قهرمانی و ورزش همگانی 
هم از 100امتیاز باالترین امتیاز یعنی 94 گرفتیم. مدیرکل ورزش و جوانان 
استان کرمان تصریح کرد: در بخش جوانان، منتظر اطالعات کامل دوستان 

هستیم که بااین آمار تغییر بیشتری در عملکردمان ایجاد خواهد شد. 
ابراز  گرفتیم،  را  باالیی  امتیازات  هم  فرهنگی  بخش  در  اینکه  اعالم  با  وی 
با ثبت تمام اطالعات در سامانه ارزیابی عملکرد و ارائه ی  امیدواری کرد: 
مستندات بتوانیم شاهد عملکردی خوبی از خود در بین ادارات کل کشور 
باشیم. دکتر امیری خراسانی یادآور شد: استان کرمان طی 9 ماه گذشته در 
امیدواریم  که  است  کرده  کسب  را  پانزدهم  ی  رتبه  کشور،  استان   31 بین 
به جایگاه واقعی  برویم که استان  به سمتی  نیز  ماه  با ثبت اطالعات این سه 

خودش دست پیدا کند.

رشد چشمگیر وضعیت آماری کرمان
 در وزارت ورزش

منصور صادقی، کیک بوکسینگ کار کرمانی وزن 
 wka بوکسینگ  تیم کیک  قالب  75 کیلوگرم در 
اسالمی  جمهوری  رزمی  فدراسیون  ورزش های 
ایران به رقابت های آسیایی لبنان اعزام می شود. 
فدراسیون   wka بوکسینگ  کیک  نفره   26 تیم 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  رزمی   ورزش های 

میزبانی  به  که  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
می  اعزام  شود،  می  برگزار  لبنان 
شود. در این رقابت ها که مورد تأیید 
ورزش  وزارت  مرزی  برون  شورای 
و  خانم  ورزشکار   19 است،  جوانان 
تیم را  آقا در رده ی سنی بزرگساالن 
سرپرست،  عوامل،  ی  بقیه  و  کنند  می  همراهی 
مربی، داور و نماینده وزارت و فدراسیون هستند. 
منصور صادقی در وزن 75 کیلوگرم تنها نماینده 
ی استان کرمان است که در این رویداد بزرگ 
آسیایی حضور می یابد. مسابقات کیک بوکسینگ 

به  ماه  اردیبهشت   11 تا   5 آسیا  قهرمانی   wka
میزبانی کشور لبنان، شهر بیروت برگزار می شود.

کیک بوکسینگ کار کرمانی 
در راه لبنان

حمیدرضا جهانیان مالک سابق باشگاه نفت تهران 
از مهندس عادل فردوسی پور شکایت کرد. عادل 
فردوسی پور در گذشته و در برنامه 90 آیتمی را 
که  می دهد  اختصاص  نفت  سابق  مالک  معرفی 

زندگی شخصی وی  به  مربوط  از آن هم  بخشی 
این  از  جهانیان  تا  شد  باعث  امر  همین  می شد. 
مجری تلویزیون به دادسرا شکایت کند. جهانیان 
در این باره اظهار داشت: فکر می کنم یک برنامه 
تلویزیونی و در رسانه ملی حق ندارد به زندگی 
خصوصی افراد ورود کنند. بنده تا آخر پیگیر این 
موضوع هستم و کوتاه هم نخواهم آمد. وی ادامه 
داد: تاکنون 2 احضاریه برای عادل فردوسی پور 
از سوی دادسرا احضار شده که این مجری برای 

ادای توضیحات حضور پیدا نکرده است. احضاریه 
سوم هم به زودی صادر خواهد شد و اگر باز هم 
دادگاه حکم جلب  ورزد  امتناع  کار  این  از  وی 

وی را صادر خواهد کرد.

احضار فردوسی پور 
به دادسرا
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اردوی تیم ملی سامبو در کرمان
به  تیم ملی سامبو  برگزاری اردوی  از  رییس فدراسیون ورزش های رزمی 
حاشیه  در  رشیدی  محمود  داد.  خبر  نزدیک  ای  آینده  در  کرمان  میزبانی 
مراسم افتتاحیه ی مسابقات قهرمانی کشور موتای بخش آقایان که در سالن 
بخش  در  مسابقات  برگزاری  از  ابراز خرسندی  با  شد،  برگزار  کرمان  تالش 
بانوان به میزبانی کرمان گفت:مسابقات به خوبی در بخش بانوان انجام شد و 
امروز این رقابت ها در بخش آقایان آغاز می شود و امیدواریم بتوانیم شرایط 
گذشته را داشته باشیم. وی افزود: این مسابقات، انتخابی تیم ملی هست که 
خروجی های آن در اردیبهشت جاری برای رقابت های مکزیک اعزام می 
شوند. رشیدی تصریح کرد: سازمان تیم های ملی و کمیته فنی بررسی های 
الزم را روی این منتخبان انجام می دهند تا افراد مستعد این انتخابی برای 
4 رویداد در سال 97 شناسایی شوند. وی یادآور شد: اولین دوره ایست که 
ما توانستیم داوری را بر اساس استاندارد های جهانی به صورت الکترونیک 
انجام دهیم. رشیدی ضمن قدردانی و تشکر از میزبانی خوب استان کرمان 
خیلی  میزبانی  هم  و  شرایط  هم  داشت:  اظهار  ها  رقابت  این  برگزاری  در 
و  ورزش  مدیرکل  خراسانی،  امیری  دکتر  از  اینجا  دارد  جا  که  بود  خوب 
جوانان و ابراهیمی، رییس هیئت ورزش های رزمی تشکر کنم، چرا که واقعا 
روز  چهار  سه،  این  برگزاری  بستر  حقیقت  در  افزود:  وی  کشیدند.  زحمت 
زیادی  زحمات  ها  ماه  این  طول  در  و  شده  آماده  پیش  ماهها  از  مسابقات 
کشیده شده که در این راستا از همه تقدیر می کنم. وی از ورود رشته موی 
تای در المپیک 2024 خبر داد و تصریح کرد:  قرار بود این رشته ی ورزشی 
سال 2020 وارد المپیک شود که متأسفانه این امر رخ نداد ولی با شرایطی 
که خود کمیته ملی المپیک بررسی کرده فکر می کنم در المپیک 2024 این 

اتفاق بیفتد. رشیدی یادآور شد: جلساتی که کمیته ملی المپیک گذاشته و با 
توجه به مخاطبان و استقبالی که از موی تای می شود و بر اساس عالقه مندی 
هایی که در سطح جهان وجود دارد، به این نتیجه رسیدند که موی تای سال 
2024 وارد المپیک شود. وی با اعالم این که ورزش های رزمی استان کرمان 
هم در گذشته و هم در حال حاضر شرایط بسیار خوبی دارد، گفت: قبول 
این میزبانی واقعًا ریسکی هم برای مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان و 
هم برای رییس هیئت ورزش های رزمی این استان بود، چرا که هماهنگ 
کردن 30 استان در قالب 400 شرکت کننده، کار بسیار دشواری بود. رشیدی 
قابل  عملکردشان  کاماًل  و  خوب  بسیار  کرمان  استان  از  مان  ارزیابی  افزود: 
قبول بود. وی از برگزاری اردوی تیم ملی سامبو به میزبانی کرمان در آینده 
ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: کار بسیار سختیست ولی افتخارش برای 
استان کرمان است، چرا که بچه هایش واقعا زحمت کشیدند. رشیدی قول 
مساعد داد: تمام تالشش را به کار گیرد تا در این خصوص اقداماتی انجام 

دهد که شرایط هیئت استان کرمان از گذشته بهتر شود.

سیاست اداره کل ورزش و جوانان کرمان:

میزبانی مسابقات ملی 
و بین المللی در تمام رشته ها

در  نخست حضورم  روز  از  کرمان گفت:  استان  و جوانان  ورزش  مدیرکل 
اداره کل، سیاستی که مطرح شد میزبانی مسابقات ملی و بین المللی در تمام 
رشته ها بود. دکتر محمدتقی امیری خراسانی در حاشیه ی مراسم افتتاحیه 
کرمان  تالش  سالن  در  که  آقایان  بخش  موتای  کشور  قهرمانی  مسابقات  ی 
رشته های  از  دیگر  یکی  در  را شاکریم،  اظهار داشت: خداوند  برگزار شد، 
ورزشی پرهیجان و نشاط آور میزبان هموطنان عزیزمان هستیم. وی با اشاره 
دار  عهده  را  استان   31 میزبانی  استان کرمان،  با  ها  رقابت  این  در  اینکه  به 
بودیم، افزود: این یک اتفاق خوبی برای ورزش استان بود که خوشبختانه به 
خوبی در حال انجام است. دکتر امیری خراسانی ضمن تشکر ویژه از زحمات 
ابراهیمی  آقای  ریاست  به  کرمان  استان  رزمی  های  ورزش  هیئت  اعضای 
و  کامل  ما حمایت  شد،  اعالم  ما  به  میزبانی  این  که  زمانی  از  کرد:  تصریح 
الزممان را از هیئت داشتیم و از دوستان خواستیم این میزبانی را متقبل شوند، 
حتی در این راستا چندین جلسه شهرستانی و استانی برگزار شد تا ما بتوانیم 
میزبانی خوبی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه ممکن است شاهد حضور این 
رشته ی ورزشی در المپیک 2024 باشیم، یادآور شد: با توجه به اینکه قهرمان 
میزبان  ما  را  مسابقات کشوری  اولین دوره ی  و  داریم  را  های خاص خود 
شدیم، در صورت تصویب شدن حضور این رشته در المپیک 2024، می توان 
زمینه حضور مربیان، داوران و ورزشکاران را در این المپیک و المپیک های 

بعدی فراهم کرد.

دکتر امیری خراسانی با اشاره به برگزاری مسابقات موی تای قهرمانی کشور 
صورت  به  داشت:  اظهار  کرمان  میزبانی  به  آقایان  و  بانوان  بخش  دو  در 
کشوری و تجمعی به این صورت، این اولین دوره ی برگزاری این رقابت 
تالش  و  هیئت  در  عزیزان  تمام  همت  خدا،  لطف  به  کار  این  که  هاست 
بنده  نخست حضور  روز  از  انجام شد. وی گفت:  همکارانمان دراداره کل 
در اداره کل، سیاستی که مطرح شد میزبانی مسابقات کشوری و مسابقات بین 

المللی در تمام رشته ها بوده است. 
از  استان کرمان در بحث ورزش های رزمی  افزود:  امیری خراسانی  دکتر 
دیرباز ید طوالیی در این قضیه داشته و ما در کنار دوستان آماده ی حمایت 
و میزبانی های بیشتر هستیم. وی به حمایت های صورت گرفته از ورزشکاران 
رشته های مختلف اشاره و تصریح کرد: تاکنون به بسیاری از ورزشکاران رشته 
های مختلف که به مسابقات بین المللی و خارج از کشور هم عزیمت داشته 
اند، با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان کمک های خاص 
خودمان را چه در بحث مادی و چه معنوی داشته ایم و این حمایت ها را 

دوچندان نیز می کنیم.
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اسماعیلی  معین  و  محمودآبادی  رضا 
نخستین  در  کرمانی  جوان  های  والیبالیست 
حضور  ملی  تیم  آماده سازی  اردوی 
هیئت  رییس  پور،  ثابتی  اکبر  علی  دارند. 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  والیبال 
تیم  اردوی  به  شده  دعوت  والیبالیست های 
شبانه روزی  اردوهای  جوانان،  والیبال  ملی 
قهرمانی  مسابقات  در  حضور  برای  را  خود 
کردند،  آغاز  المپیک  ملی  آکادمی  در  آسیا 
تیم  انتخابی  اردوهای  پایان  از  پس  گفت: 
سال  اسفندماه  که  جوانان  والیبال  ملی 

المپیک  ملی  آکادمی  در  گذشته 
پیراهن  پوشیدن  مدعی   240 بین 
برگزار  جوانان  والیبال  ملی  تیم 
والیبالیست   39 نهایت  در  شد، 
مرحله  نخستین  در  حضور  جواز 
این  آماده سازی  اردوهای  از 
استان  از  را کسب کردند که  تیم 
کرمان رضا محمودآبادی و معین 
حضور  اردو  این  در  اسماعیلی 

اینکه دعوت شدگان  به  اشاره  با  دارند. وی 
به این اردو تمرینات خود را در دو گروه زیر 
آکادمی  در  تیم  سرمربی  عطایی  بهروز  نظر 
افزود: طبق  پیگیری می کنند،  المپیک  ملی 
اول  گروه  گرفته،  انجام  برنامه ریزی های 
تا  از 19  بازیکن، تمرینات خود را  شامل 19 
تمرینات  دوم  گروه  و  جاری  فروردین   25
فروردین   30 تا   25 روزهای  طی  را  خود 

جاری با تعداد 20 بازیکن برگزار می کنند.  
رضا  اساس،  این  بر  کرد:  تصریح  پور  ثابتی 
معین  و  نخست  گروه  در  محمودآبادی 
حضور  اردو  این  دوم  گروه  در  اسماعیلی 
منظور  به  اردو  این  یادآور می شود:  دارند. 
برگزار  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  حضور 
والیبال  مسابقات  دوره  نوزدهمین  شود.  می 
مرداد  ششم  تا  تیر   30 آسیا  جوانان  قهرمانی 

 ماه به میزبانی منامه بحرین برگزار می شود.

دریافت  حسنی  فاطمه  و  پاسور  کامیابی  مریم 
استان  نمایندگان  عنوان  به  قدرتی  کننده 
والیبال  ملی  تیم  اردوی  نخستین  در  کرمان 
بانوان ایران حضور دارند.علی اکبر ثابتی پور، 
به  اشاره  با  کرمان  استان  والیبال  هیئت  رییس 
از  بانوان  تیم ملی  اردوی  برنامه نخستین  اعالم 
تیم  اردوی  نخستین  گفت:  فدراسیون،  سوی 
ملی والیبال بانوان ایران از 25 فروردین جاری 
به  ماه  اردیبهشت  چهارم  تا  و  شود  می  شروع 

مدت 11 روز ادامه خواهد یافت. 

وی با اعالم این که ششمین دوره 
آسیا  والیبال  کنفدراسیون  جام 
شهریورماه   25 از  زنان  گروه  در 
به  جاری  سال  مهرماه  یکم  تا 
 10 حضور  با  و  تایلند  میزبانی 
تیم  افزود:  شود،  می  برگزار  تیم 
دور  سوم  گروه  در  ایران  بانوان  والیبال  ملی 
قزاقستان،  های  تیم  با  ها  رقابت  این  مقدماتی 
پور  است.ثابتی  گروه  هم  استرالیا  و  فیلیپین 
و  سازی  آماده  اردوی  نخستین  کرد:  تصریح 
حضور  برای  بانوان  والیبال  ملی  تیم  انتخابی 
شایسته در این رقابت ها از 25 فروردین جاری 
و پنج ماه قبل از شروع جام کنفدراسیون آسیا 
اینکه  بیان  با  وی  شود.  می  آغاز  گروه  دو  در 
فروردین   30 تا   25 از  نخست  گروه  تمرینات 

تمرینات  شد:  یادآور  شود،  می  پیگیری  جاری 
گروه دوم نیز از 30 فروردین جاری تا چهارم 
اردیبهشت ماه برگزار می شود. ثابتی پور افزود: 
مریم کامیابی و فاطمه حسنی، بانوان والیبالیست 
کرمانی در گروه نخست این اردو حضور دارند. 
نخستین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران از 
25 فروردین جاری تا چهارم اردیبهشت ماه به 

مدت 11 روز برگزار می شود.

دومین  در  خانی  قره  مینا  و  شاه حیدری  زهرا 
به  که  جوجیتسو  ملی  تیم  اردوی  ی  مرحله 
و  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  منظور 
شود،  می  برگزار  جاکارتا  آسیایی  بازی های 
مسابقات  برگزاری  از  پس  دارند.  حضور 
بانوان  بخش  در  جوجیتسو  ملی  تیم  انتخابی 
رییس  نایب  حضور  با   1396 ماه  بهمن   21 که 
کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  فدراسیون  بانوان 
انجام شد، نخستین اردوی آماده سازی این تیم 
تاریخ  از  آسیایی،  بازی های  در  حضور  برای 

19 اسفندماه سال گذشته آغاز 
جوجیتسو  ملی پوشان  شد. 
 15 حضور  با  هم اکنون  بانوان 
نفر  دو  که  منتخب  ورزشکار 
دومین  هستند،  کرمانی  آنها  از 
ملی  آکادمی  در  را  خود  اردوهای  از  مرحله 

المپیک پیگیری می کنند. 
 27 تا  دختران  جوجیتسو  تیم  اردونشینان 
روحی  مهسا  نظر  زیر  صبح ها  جاری  فروردین 
قدرتی  تمرینات  به  تیم،  این  بدنساز  مربی 
نیز  بعد از ظهرها  و  می پردازند  بدنسازی  و 
ملی  تیم  مربی  کمندانی  سوده  هدایت  با 
جوجیتسو  تخصصی  تمرینات  بانوان،  جوجیتسو 
را پیگیری می کنند. تیم جوجیتسو دختران پیش 

از بازی های آسیایی جاکارتا، مسابقات 

سال  تیرماه  اواسط  را  آسیا  قهرمانی  جوجیتسو 
پیش رو  قزاقستان  آلماتی  میزبانی  به  جاری 
خواهند داشت که در دو استایل نوازا و فایت 
این  از  پس  و  شوند  می  اعزام  مسابقات  این  به 
در  حضور  برای  تیم  این  تمرینات  مسابقات، 

جاکارتا پیگیری خواهد شد.

حضور ۲ والیبالیست کرمانی 
در اردوی تیم ملی

حضور ۲ بانوی والیبالیست 
کرمانی در اردوی تیم ملی

حضور ۲ بانوی کرمانی 
در اردوی تیم ملی جوجیتسو
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استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بانوی   90 از  بیش  از دعوت  کرمان 
سال  طی  ملی  های  تیم  به  کرمانی 
نفر  96 خبر داد و گفت: حدود 50 
از آنها در قالب تیم ملی در مسابقات 

برون مرزی شرکت کرده اند.
دکتر محمدتقی امیری خراسانی در 
مسابقات  جشنواره  افتتاحیه  مراسم 
سالن  در  که  زرند  بانوان  والیبال 
شهید شیرودی این شهرستان برگزار 
جوامع  در  اینکه  به  اشاره  با  شد، 
یک  عنوان  به  ورزش  یافته  توسعه 
اصل به شمار می رود، اظهار داشت: 
در این جوامع، ورزش، نیاز خانواده 
به  و  است  شده  مطرح  جامعه  و  ها 
معرفی  اصلی  شاخص  یک  عنوان 
می شود. وی با تأکید بر اینکه نقش 
بی بدیل بانوان در تربیت نسل های 
آینده بر کسی پوشیده نیست، افزود: 
سالمت  از  مادر  که  صورتی  در 

برخورد  نشاط  و  روحی  جسمی، 
دار باشد، قطعًا خانواده و فرزندانی 
سالم  ای  جامعه  نتیجه  در  و  سالم 
خراسانی  امیری  داشت.  خواهیم 
بانوان  والیبال  مسابقات  جشنواره  به 
امروز  کرد:  تصریح  و  اشاره  زرند 
بیش از 400 بانوی ورزشکار زرندی 
برای نخستین بار، اولین و بزرگترین 
همایش ورزشی را در این شهرستان 
شد:  یادآور  وی  زنند.  می  رقم 
فعالیت های چشمگیر ورزشی باعث 
بویژه  و  همگانی  ورزش  ارتقای 

ورزش قهرمانی می شود.
والیبال  خراسانی،  امیری  دکتر 
های  رشته  ترین  فعال  از  یکی  را 
و  دانست  استان  سطح  در  ورزشی 
ها  شهرستان  از  خیلی  در  گفت: 
این  در  چشمگیری  های  فعالیت 
نیز  زرند  در  و  گرفته  صورت  رشته 
شهرستان،  این  مسئوالن  همت  به 

این فعالیت قابل مشاهده است. وی 
عرصه  در  بانوان  های  درخشش  به 
ورزش اشاره کرد و افزود: در بحث 
به  نسبت   96 در سال  بانوان  ورزش 
مرزی  برون  های  آوری  مدال   95
توسط بانوان استان کرمان 2.5 برابر 
امیری خراسانی تصریح  شده است. 
کرد: در سال 96 بیش از 90 دعوت 
شده به تیم های ملی داشته ایم که 
در حدود 50 نفر از آنها در قالب تیم 
ملی در مسابقات برون مرزی شرکت 
ی  دهنده  نشان  این  و  اند  کرده 

پتانسیل باالی بانوان است. 
وی یادآور شد: اگر به خود تیم ملی 
بیندازیم،  نگاهی  نیز  بانوان  والیبال 
بازیکنان،  و  فنی  کادر  در  بینیم  می 

داریم  کرمان  استان  از  نمایندگانی 
کریمان  دیار  برای  افتخاری  این  و 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  است. 
تالش  تمام  افزود:  کرمان  استان 
خود را بکارمی بریم تا در تمام رشته 

ها نمایندگان بیشتری داشته باشیم. 
وی با اشاره به این که ورزش کرمان 
دلیل  به  بیشتر  مرزها  از  خارج  در 
کریمان  دیار  بانوان  آوری  مقام 
امیدواری  ابراز  است،  شده  شناخته 
کرد: این بانوان همچون سال های 
را  ها  آوری  مدال  بیشترین  گذشته 
در مسابقات برون مرزی به ویژه در 
پاراآسیایی  و  آسیایی  های  بازی 
داشته  اندونزی  جاکارتای   2018

باشند.

و  ورزش  وزارت  بانوان  ورزش  معاون 
ستاد  عملکرد  از  خرسندی  ابراز  با  جوانان 
کرمان  در  پارآسیایی  و  آسیایی  های  بازی 
حال  در  خوبی  اتفاقات  خوشبختانه  گفت: 
رقم خوردن است و این نشان می دهد تیم 

متعهد به کار است.
ستاد  ی  جلسه  پنجمین  در  محمدیان  فریبا 
جاکارتا  آسیایی  پارا  و  آسیایی  هایی  بازی 
اجتماعات  سالن  در  که   2018 اندونزی 
استان  پرورش  و  آموزش  سالمت  معاونت 
و  آسیایی  های  بازی  ستاد  تیم  گفت: 
به  متعهد  و  معتقد  بسیار  کرمان  پارآسیایی 
دانم  می  الزم  خود  بر  پس  کاراست،  اصل 
از طرف وزارت ورزش از شماها تشکر کنم. 
وی با اعالم اینکه مطمئن باشید خودمان را 
باورمان  کرد:  تأکید  بینیم،  می  کنارشما  در 
ی  حوزه  سازمانی،  ساختار  در  است  این 
برای پشتیبانی  ستادی یک حوزه ی افقی 
نداریم.  این  از  غیر  نگاه  اصال  ما  و  است 
استان  چنانچه  کرد:  تصریح  محمدیان 
لحاظ  به  هم  باشد  داشته  نیاز 

منابع مالی، مادی و هم معنوی و برنامه ای 
ستاد  به  بود. وی  قطعا در کنارتان خواهیم 
جاکارتا  آسیایی  پارا  و  آسیایی  هایی  بازی 
توصیه  و  اشاره  کرمان  در   2018 اندونزی 
کرد: در جداول ورزشکاران تفکیک جنستی 
صورت گیرد و مشخص شود از 15 ورزشکار 
آسیا سهم بانوان چندتاست و از 25 ورزشکار 

پارآسیایی بانوان چه سهمی را دارند.
محمدیان افزود: این به این معنی است که 
نگاه  دو حوزه  هر  به  ای  نظر حرفه  از  شما 
آخرین  به  وی  کنید.  می  تحلیل  و  کرده 
 2016 المپیک  از  شده  استخراج  گزارش 
حوزه  در  کشورها  کرد:  تصریح  و  اشاره 
ورزشکار  یک  برای  متوسط  بطور  قهرمانی 
ساالنه  مدال می شود،  المپیکی که صاحب 
20 هزار دالر خرج می کنند که این هزینه 
مربی،  آمد،  و  رفت  اسکان،  غذا،  صرف 
از  و در حوزه ی همگانی  غیره  و  پشتیبانی 
2 تا 10 دالر هزنیه می شود. وی با تأکید بر 
این که نباید در ورزش تنها به منابع خزانه 
ای خود بسنده کرد، با ابراز رضایت از نحوه 

ی مدیریت کرمان در استفاده از همه منابع 
یادآور شد: چیزی که من امروز شاهد آن 
بودم، استفاده از همه ی منابع بود که این 
یک نوع از بهترین نمونه های مدیریت در 
بسیار خرسندم  من  و  سوم هست  هزاره ی 
به  وی  است.  ستودنی  این  و  کار  این  از 
و  کرد  اشاره  استان  در  هیئت   50 وجود 
گفت: در حوزه ی قهرمانی باید منابع را به 
سمت طرح آمایش برد و مشخص کرد چه 
آوری  مدال  ظرفیت  چقدر  و  رشته  تعداد 
از  منابع  جذب  ترتیب  بدین  دارد،  وجود 
سایر دستگاه ها به ویژه در خصوص سرمایه 
های سرگردان راحت تر صورت می گیرد. 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  محمدیان 
افزود: مسیر و سناریوی اجرا شده ی ورزش 
قهرمانی دنیا اینگونه است که فضای دولتی 
تأمین  و  همگانی  ی  حوزه  برای  فقط 

پایان در  سالمت هزنیه می کند. وی در 
ی  حوزه  از  مالی  حمایت  ی  زمینه 

بانوان قول مساعد داد.

دعوت از 9۰ بانوی 
کرمانی به تیم های ملی

رضایت معاون وزیر 
از عملکرد ستاد بازی های آسیایی
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از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تمام  نیمه  ورزشی  ی  پروژه   100 حدود  وجود 
باالی 50 درصد خبر داد و  پیشرفت  با  استان  در 
نیازمند حداقل  ها  پروژه  این  اتمام  برای  گفت: 
50 میلیارد تومان اعتبار هستیم.  دکتر محمدتقی 
امیری خراسانی در برنامه ی تلویزیونی گفتگوی 
مقاومتی  اقتصاد  محوریت  با  که  خبری  ی  ویژه 
سند  طراحی  به  شد،  پخش  استانی  ی  شبکه  از 
در سال  استان  و همگانی  قهرمانی  توسعه ورزش 
93 اشاره کرد و اظهار داشت: با اتفاق خوبی که 
در سال 93 به همت استانداری، اداره کل ورزش 
استان و زحمات مدیرکل وقت جناب محمودی 
این  بیان  با  آماده شد. وی  این سند  نیا، رخ داد 
اشکاالت  یکسری  سند  یک  اجرای  در  گاهی  که 
یا مشکالت پیش می آید و یا وقفه هایی ایجاد می 
شود، افزود: از زمانی که این سعادت نصیبم شد تا 
در این عرصه در خدمت جامعه ی ورزش استان 
تمام  بود،  کل  اداره  خود  در  که  همتی  با  باشم 
این سند شناسایی  موارد، مشکالت و آسیب های 
دکتر  شود.  تر  تکمیل  سند  تا  شد  این  بر  سعی  و 
امیری خراسانی تصریح کرد: مسئله ی اصلی این 
تکمیل، کار در بحث اقتصاد مقاومتی بوده است. 
وی با اشاره به این که در استان کرمان 8 منطقه 
ما  شد:  یادآور   ، داریم  اقتصادمقاومتی  بحث  در 
منطقه   8 همین  اساس  بر  را  هایمان  بندی  تقسیم 
و استفاده بهینه از معین های اقتصادی انجام داده 
ایم تا چه در بحث ورزش قهرمانی و چه ورزش 
همگانی نقششان پررنگ تر شود و اتفاقات خوبی 
در این راستا بیفتد. امیری خراسانی با اعالم اینکه 
بر این اساس سه مرحله ی بلندمدت، میان مدت 
و کوتاه مدت برای ورزش قهرمانی استان برنامه 
مدت،  بلند  ی  مرحله  برای  گفت:  شد،  ریزی 
کرمانیان  المپیاد  و  استعدادیابی  سنجی،  استعداد 

با محوریت آموزش و پرورش برنامه ریزی شد. 
پرورش  و  آموزش  هرساله  که  این  بیان  با  وی 
المپیاد مدارس و ما المپیاد کرمانیان را برگزار می 
کردیم، افزود: شاید نزدیک به 90 درصد شرکت 
کنندگان یکی بودند بنابراین از امسال در تفاهم 

مدارس  المپیاد  داریم  که  ای  نامه 
یک  قالب  در  کرمانیان  المپیاد  و 
المپیاد با همکاری دو ارگان با صرفه 
وری  بهره  و  مناسب  های  جویی 

های بهتر برگزار می شود.
با اشاره به اینکه قلعه گنج  دکتر امیری خراسانی 
پایلوت اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: برنامه 
ریزی مناسبی در این خصوص انجام شد که یکی 
از اینها برگزاری تور ملی دوچرخه سواری بعد از 
8 سال وقفه با حضور 15 استان در قلعه گنج بود، 
آن هم جایی که شاید تاکنون مسابقات استانی رو 
از  دیگری  بخش  در  بود. وی  نکرده  میزبانی  هم 
سخنانش ابراز امیدواری کرد: با بحث ورود معین 
های اقتصادی و هدفمند کردن هزینه کرد های 
که  اجتماعی  نشاط  و  شور  به  بتوانیم  ورزشیشان 
یکی از اهداف ورزش های همگانی و سالمتی در 
سطح استان است، دست یابیم. مدیرکل ورزش و 
جوانان استان کرمان از وجود حدود 100 پروژه 
باالی  پیشرفت  با  استان  در  تمام  نیمه  ورزشی  ی 
اتمام  برای  پیشرفت خبر داد و گفت:  50 درصد 
تومان  میلیارد   50 حداقل  نیازمند  ها  پروژه  این 
بر  تأکید  با  خراسانی  امیری  دکتر  هستیم.  اعتبار 
اینکه بر اساس دستورالعمل و ابالغی هیئت دولت 
ای  زمینه  هر  در  پروژه ی جدید  هرگونه  انجام 
ممنوع است، افزود: تنها راهکار فعلی برای انجام 
پروژه های ورزشی در سراسر استان این است، به 
همت خود شهرداری ها، شورای شهر یا خیران، 
این پروژه ها احداث و به پیشرفت 20، 30 یا 40 
ورزش  اداره کل  به  اینها  سپس  برسند،  درصدی 
منتقل شوند تا ما با توجه به رایزنی هایی که انجام 
بتوانیم  و  کنیم  اعتبار  جذب  بتوانیم  دهیم  می 

پروژه نیمه تمام را به مرحله ی پایانی برسانیم.
ورزش  توسعه  سند  اصلی  اهداف  از  یکی  وی 
بودجه  کردن  هدفمند  را  همگانی  و  قهرمانی 
های ورزشی )خارج از اعتبارات دولتی و ورزش 
و جوانان( و تزریق مناسب آن به ورزش دانست 
خیلی  اقتصادی  های  بنگاه  ما  کرد:  تصریح  و 
خوبی در سطح استان داریم، طوری که شاید به 
استان کرمان  توان گفت، شمال غربی  به  جرأت 
از بحث بنگاه های اقتصادی و بحث ورزش غنی 
است.دکتر امیری خراسانی صنایع مس، گل گهر 
های  بنگاه  این  از  برخی  را  غیره  و  نصر  جهاد  و 

اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: رویکرد خوبی 
که صنایع مس پیدا کرده این است، برای ساخت 
مصنوعی  زمین های چمن  و  سالن های ورزشی 
افزایش  در  این  که  کند  می  کمک  روستاها  در 
به ویژه  سرانه فضای ورزشی و شرکت کنندگان 
در سنین مختلف موثر است. وی گفت: متأسفانه 
درصد عظیمی از بودجه های هزینه ای که برای 
فوتبال  برای  بیشتر  آید،  می  ورزشی  های  رشته 
تجربه  که  است  حالی  در  این  هست،  آقایان 
ها  رشته  بقیه ی  تناسب  به  بخش  این  داده  نشان 
بنگاه  از  خراسانی  امیری  است.  نداشته  خروجی 
های اقتصادی که برای ورزش هزینه و دلسوزی 
را  ورزشی  های  هزینه  این  خواست:  کنند،  می 
و جوانان هدفمند  ورزش  اداره کل  همکاری  با 
کنند تا قهرمانان همه ی رشته های ورزشی از این 

حمایت ها بهره مند شوند. 
البته بحث فرهنگ سازی این کار را  وی افزود: 
برگزار  اقتصادی  بنگاههای  با  آغاز و جلساتی هم 
شده است و ما تمام تالشمان را می کنیم تا حق 
به حقدار برسد و تمام رشته های دیار کریمان از 

این فرصت استفاده کنند. 
دکتر امیری خراسانی در بخش دیگری ازسخنانش 
از  آباد  لطف  شورای  زمین چمن  زنی  کلنگ  به 
کلنگ  کرد:  تصریح  و  اشاره  انار  شهرستان  توابع 
قرار  و  گرفته  صورت  گذشته  های  سال  در  زنی 
بوده از طریق خودیاری زیرسازی های اولیه ی 
آن توسط خیران انجام شود، سپس هر وقت این 
کار به اتمام رسید اعالم کنند تا بقیه ی کارهایش 

انجام شود. 
وی به جلسه ی خود با فرماندار جدید شهرستان 
انار در روز شنبه اشاره کرد و یادآور شد: در این 
کنند  را دعوت  محلی  مسئوالن  شد،  مقرر  نشست 
تا بر اساس صورت جلسه، دوستان امضا کنند هر 
وقت زیرساخت انجام شد، اعالم شود تا بالفاصله 

کار نهایی صورت پذیرد. 

۱۰۰ پروژه ورزشی نیمه تمام
 در کرمان

سپک  ملی  تیم  اعضای  با  خراسانی  امیری  دکتر 
تاکرا جمهوری اسالمی ایران اعزامی به مسابقات 
جهانی 2017 تایلند دیدار کرد. وی با حضور در 
مجموعه  در  که  تاکرا  سپک  ملی  تیم  تمرینات 
برگزاری  حال  در  کرمان  در  سعادت  ورزشی 
بازیکنان این تیم دیدار  با کادر فنی و  باشد،  می 

تقی  محمد  دکتر  دیدار  این  در  کرد.  گفتگو  و 
امیری خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان استان 
کرمان ضمن تقدیر از تالش های این ورزشکاران 
برای اعضای تیم ملی سپک تاکرا آرزوی موفقیت 
محمدحسین  است  ذکر  به  الزم  کرد.  پیروزی  و 
فرزاد  امید،  ملی  تیم  سرپرست  عنوان  به  یوسفی 

پدرام  ابراهیمی،  پوریا  و  بدنساز  مربی  فروزی 
ابراهیمی و رحمان مهدی پور به عنوان بازیکن، 
ملی  تیم  آمادگی  اردوی  در  حاضر  کرمانی  پنج 
سپک  جهانی  مسابقات  هستند.  تاکرا  سپک  امید 
تایلند  در  جاری  سال  آذرماه   26 تا   20 از  تاکرا 

برگزار خواهد شد.

بازدید دکتر امیری خراسانی
 از اردوی تیم ملی سپک تاکرا در کرمان
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معاون ورزش بانوان وزارت ورزش 
در  مندرج  مفاد  اجرای  بر  تأکید  با 
بانوان  بحث  در  شهروندی  حقوق 
باشد  توانم  در  که  جایی  تا  گفت: 
می  بانوان حمایت  ورزش  بحث  از 

کنم. 

فریبا محمدیان در جشنواره فراغت 
مناسبت  به  که  ورزش  با  بانوان 
والدت حضرت زینب)س( و دهه ی 
تجلی  شهید  سالن  در  فجر  مبارک 
کرمان برگزار شد، ضمن تشکر ویژه 
از مدیرکل ورزش و جوانان استان 

ورزش  از  حمایت  دلیل  به  کرمان 
بانوان گفت: آقای امیری خراسانی 
از زمان آمدنشان دغدغه شان ایجاد، 
طراحی و اجرای رویدادهای نشاط 
بوده  کرمانی  بانوان  برای  آور 
وی  از  اینجا  دارد  جا  که  است 
تأکید  با  کنیم. وی  قدردانی  تشکرو 
حقوق  در  مندرج  مفاد  اجرای  بر 
افزود:  بانوان  بحث  در  شهروندی 
تا جایی که در توانم باشد از بحث 

ورزش بانوان حمایت می کنم.

که  این  به  اشاره  با  محمدیان 
سبب  ها  جشنواره  این  برگزاری 
شور و نشاط در بانوان می شود، ابراز 
امیدورای کرد: روزی این جشنواره 
خودجوش  و  ای  محله  شکل  به  ها 
ی  ویژه  فضاهای  و  ها  پارک  در 

ویژه ی بانوان اجرا شود.

خانواده  و  بانوان  امور  مدیر کل 
استانداری کرمان در حضور معاون 
ورزش بانوان وزرات ورزش، ایجاد 
پارک  و سالن های ورزشی،  فضاها 
تخصیص  و  بانوان  ی  ویژه  های 
از  حمایت  برای  اعتبار  درصدی 
بانوان  مطالبات  از  را  بانوان  ورزش 

کرمانی عنوان کرد.
مراسم  در  حسینی  السادات  فاطمه 
ورزش  با  بانوان  فراغت  جشنواره 
معاون  محمدیان،  حضور  با  که 
در  و جوانان  ورزش  وزارت  بانوان 
برگزار  کرمان  تجلی  شهید  سالن 
کرمان  استان  اینکه  به  اشاره  با  شد 
است،  کشور  استان  پهناورترین 
های  سرمایه  جمعیت  کل  از  گفت: 
و  بانون  نیمی  استان،  این  انسانی 
اعالم  با  وی  هستند.  آقایان  نیمی 
ترین  جوان  کرمان  استان  که  این 
ابراز  ضمن  است،  کشور  استان 
استان در  این  از عملکرد  خرسندی 

بُعد قهرمان پروری در حوزه بانوان 
به  توجه  با  کرمانی  قهرمانان  افزود: 
درخشش هایشان در عرصه ی ملی و 
بین المللی، همواره مایه فخر مباهات 
ایران زمین بوده اند. حسینی ضمن 
از  کرمانی،  زنان  مطالبات  اعالم 
معاون ورزش بانوان وزارت ورزش 
ویژه  حمایت  خواست  جوانان  و 
ای از ورزش بانوان کرمان کنند و 
گرفته  نظر  در  فضاهایی  شود  تالش 
شود تا در آن بانوان عالوه بر ورزش 
بپردازند.  فرهنگی  کار  به  تفریح  و 
وی به سند ورزش استان در حوزه 
یکی  کرد:  تصریح  و  اشاره  بانوان 
این  در  کرمانی  بانوان  مطالبات  از 
ی  دهکده  یک  اندازی  راه  سند، 
برای  فرهنگی  و  تفریحی  ورزشی 
در  شهرستانی  هر  در  و  استان  مرکز 
حسینی  است.  کوچکتر  ای  اندازه 
هر  در  ورزشی  های  سالن  ایجاد 
بانوان  فعالیت  منظور  به  شهرستان 

دیگر  از  را  مختلف  های  رشته  در 
کرد.  عنوان  کرمانی  زنان  مطالبات 
وی با اشاره به وجود دو پارک ویژه 
بانوان و یک پارک در حال احداث 
در مرکز استان یادآور شد: با توجه 
نیاز  بانوان،  و  جوان  جمعیت  به 
های  پارک  ایجاد  برای  هم  داریم 
بیشتر و هم تجهیز پارک ها ویژه ی 
شهرستان  و  استان  مرکز  در  بانوان 
فراغت،  با  بتوانند  قشر  این  تا  ها 
آرامش و آسایش به ورزش بپردازند 
اجتماعی  نشاط  به  کار  این  که  چرا 
بیان این  با  کمک می کند. حسینی 
که همواره زنان کرمانی در ورزش 
بوده  کشور  سرآمد  قهرمانی  های 
بانوان  ورزش  معاون  از  هستند،  و 
خواست:  جوانان  و  ورزش  وزارت 
یک نگاه ویژه ای از سوی وزارت به 
ورزش بانوان شود و برای این کار 
از  حمایت  برای  را  اعتبار  درصدی 
تا  دهند  اختصاص  قهرمانان  ورزش 
عالوه بر تشویق ورزشکاران، جوانان 
تشویق  ورزش  به  ورود  برای  هم 
ورزشی  ساعت   4 گفت:  وی  شوند. 
بوده  مطرح  ادارات  کارکنان  برای 
که خوشبختانه در استان کرمان در 

حال اجراست و امیدواریم حمایتی 
ادارات  برخی  در  تا  گیرد  صورت 
بحث  این  در  را  ممنوعیت  این 
قدردانی  ضمن  وی  باشیم.  نداشته 
بانوان  فراغت  از طرح جشنواره ی 
و  از سوی وزرات ورزش  با ورزش 
اجرای آن در کل استان ها افزود: 
ی  حوزه  در  که  خوبیست  طرح 
ارائه  هایشان  خانواده  و  کارکنان 
این  از  استقبال  است.حسینی  شده 
خوب  کرمان  استان  در  را  طرح 
این  داشت:  بیان  و  کرد  ارزیابی 
سالمت  و  فرهنگی  نشاط  به  طرح 
خانواده ها کمک می کند و امروز 
هستیم  بانوانی  از  بسیاری  میزبان  ما 
استقبال  طرح  این  از  مشتاقانه  که 
مثبت  نکات  از  یکی  کردند.وی 
قهرمانی  نایب  را  طرح  این  اجرای 
کرمان  استانداری  بانوان  کارکنان 

در کشور اعالم کرد.

حمایت معاون وزیر
از ورزش بانوان

مطالبات بانوان کرمانی
 از معاون ورزش بانوان

تیراندازی  طالی  مدال  دارنده  نعمتی،  زهرا 
پنج  از  یکی  عنوان  به  ُالمپیک  پارا  کمان  با 
سپتامبر  ماه  ورزشکار  بهترین  عنوان  کسب  نامزد 
پاراُالمپیک  بین المللی  کمیته  شد.  معرفی  جهان 
 2017 سپتامبر  ماه  در  برتر  ورزشکار  پنج  فهرست 
با  را اعالم کرد تا عالقه مندان به ورزش معلوالن 
عنوان  به  را  آنها  از  یکی   IPC سایت  به  مراجعه 
این  بین  در  کنند.  معرفی  ماه  ورزشکار  برترین 

نعمتی، ملی پوش  نام زهرا  پنج ورزشکار منتخب، 
معلوالن  کمان  با  تیراندازی  تیم  افتخارآفرین 
جریان  در  نعمتی  می شود،  دیده  نیز  کشورمان 
چین  در  جهان  قهرمانی  رقابت های  برگزاری 
شد.  برنز  یک  و  طال  مدال  یک  کسب  به  موفق 
عالوه   IPC سوی  از  شده  منتشر  فهرست  در 
رویینگ سوار  هوری«  »اریک  نام  نعمتی،  بر 
تیم  عضو  پازارائوسکاس«  »جاستاس  استرالیایی، 

تیم های  عضو  پالت«  »جتس  لیتوانی،  گلبال 
»بیرگیت  و  هلند  تریاتلون  و  دوچرخه سواری 
اسکارستین« رویینگ سوار تیم نروژ دیده می شود.

زهرا نعمتی
 نامزد بهترین ورزشکار ماه سپتامبر
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رشد ۲/5 برابری مقام آوری 
بانوان کرمانی

در  کریمان  دیار  بانوان  گفت:  کرمان  استان  و جوانان  ورزش  مدیرکل 
بحث مقام های داخلی، ملی، بین المللی رسمی، آسیایی و جهانی نسبت 
به سال 95، 2.5 برابر رشد داشته اند. دکتر  محمدتقی امیری خراسانی، 
در مراسم جشنواره فراغت بانوان با ورزش که به مناسبت والدت حضرت 
بانوان وزارت  با حضور محمدیان، معاون  مبارک فجر  زینب)س( و دهه 
برگزاریست،  حال  در  کرمان  تجلی  شهید  سالن  در  جوانان  و  ورزش 
افتخارات کرمان را مدیون زهرا نعمتی و سمیه عباسپور، دو بانوی مدال 
آوردیار کریمان دانست و گفت: البته در بحث آقایان هم قهرمانانی چون 
پیمان نصیری و دیگران داریم اما در بحث بانوان خوش درخشیده ایم. 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بانوان  ورزش  حوزه  در  افزود:  وی 
اتفاقات  شده،  انجام   96 سال  در  که  خوبی  های  ریزی  برنامه  با  کرمان 

خوبی رخ داده است.

دکتر امیری خراسانی تصریح کرد: در بحث مقام های داخلی، ملی، بین 
المللی رسمی، آسیایی و جهانی نسب به سال 95، 2.5 برابر رشد داشتیم که 
این به همت همکارانمان در هیئت های ورزشی و حوزه ی ورزش بانوان 
این که ورزش  بیان  با  است. وی  داده  و جوانان رخ  اداره کل ورزش 
استان و ورزش کشور در آستانه ی بازی های آسیایی، پارآسیایی 2018 
جاکارتای اندونزیست، ابراز امیدواری کرد: با همت مسئوالن و دعای خیر 

مردم شاهد موفقیت های روزافزونی در این رقابت ها باشیم.

به  والیت  سواری  دوچرخه  ملی  تور  تندیس 
استاندار  به  مسابقات  این  خبری  بولتن  همراه 
همراه  به  یادمان  تندیس  این  شد.  اعطا  کرمان 
دوچرخه  ملی  تور  مسابقات  خبری  بولتن 
بدین  که  اختصاصی  جلسه  در  والیت  سواری 
منظور برگزا شده بود، توسط محمدتقی امیری 

خراسانی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان کرمان به علیرضا رزم حسینی، 

استاندار کرمان اهدا شد.
دوچرخه  ملی  تور  یادمان  تندیس 
از  تقدیر  منظور  به  والیت  سواری 
حامی  عنوان  به  کرمان  استاندار  های  حمایت 
ملی  تور  شد.  تقدیم  وی  به  مسابقات  اصلی 
با  جوانان  ی  رده  در  والیت  سواری  دوچرخه 
قلعه  میزبانی  به  کشور  سراسر  از  تیم   12 حضور 

گنج برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با صدور 
پیامی یاد و خاطر زنده یاد جهانگیر جهانشاهی، 
تربیت  کل  اداره  عمومی  روابط  توانای  مدیر 

بدنی استان کرمان را گرامی داشت. 
این متن به شرح زیر است:

إلَْیِه  إنّا  هلِلّ و  إنّا  قالوا  ُمصیَبه  اِذا أصابَْتُهم  »ألّذین 
راِجعون«

صبحگاه پنجم دی ماه بزرگترین حادثه غم انگیز 
و  ها  که دل  رود  می  شمار  به  اخیر  های  سال 
قلب های بسیاری را متأثر و جریحه دار کرد و 
سیالب اشک را بر رخسار همگان جاری ساخت، 
اتفاقی ناگوار و دردناک که هیچ گاه از یاد و 

خاطر افراد نمی رود.

از  را  زیادی  بزرگ  مردان  تلخ،  رخداد  این   
ما گرفت، از جمله جهانگیر جهانشاهی، مرد نام 
های  تالش  با  که  کرمان  استان  ورزش  آشنای 
استان  ورزش  به  فراوانی  خدمات  منشأ  خود 
بود. وی مدیر توانای روابط عمومی اداره کل 
توانمند  مربیان  از  و  کرمان  استان  بدنی  تربیت 

فوتبال کرمان به شمار می رفت. 
اکنون ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان زلزله 
این  پرتالش  روح  به   ،  82 سال  ماه  دی  در  بم 
ورزش،  ی  عرصه  ناپذیر  خستگی  مرد  بزرگ 
یادش  و  فرستیم  می  صلوات  و  سالم  و  درود 
الهی  درگاه  از  و  داریم  می  گرامی  را  نامش  و 
محترمشان  خانواده  برای  و  غفران  ایشان  برای 

صبرجزیل مسئلت می نماییم.

دکتر محمدتقی امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان

اهدای تندیس تور ملی 
دوچرخه سواری به استاندار

پیام مدیرکل ورزش به مناسبت 
سالگرد زنده یاد جهانشاهی
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جلسه بررسی طرح ها و پروژه های پیشنهادی به منظور سفر حسن روحانی 
توجه  با  شد.   برگزار  ریاست جمهوری  نهاد  دفتر  در  کرمان،  استان  به 

جوانان  و  ورزش  مدیرکل  امیری خراسانی،  مذاکرات  و  پیگیری ها  به 

استان کرمان، مصوب شد برای احداث پروژه استخر قهرمانی 50 متری، 
اعتباری به مبلغ 35 میلیارد تومان طی 2 سال پرداخت شود. یادآور می 
شود: این نخستین استخر 50 متری حرفه ایست که قرار است در استان 

کرمان احداث شود.

پاورلیفتینگ  مسابقات  نقره  مدال  پی کسب  در 
زاده  اسداهلل  امیر  توسط  آسیا   2017 قهرمانی 
و جوانان  ورزش  مدیرکل  کرمانی،  مرد  دالور 
تبریک  را  آفرین  غرور  پیروزی  این  پیامی  در 

گفت.  متن این پیام به شرح زیر است:
از  مردی  بزرگ  آفرینی  افتخار  شاهد 
مسابقات  آوردگاه  در  غیرت  و  حماسه  جنس 
هستیم.  آسیا   2017 قهرمانی  پاورلیفتینگ 
و  ها  رقابت  این  نقره  مدال  کسب   اینجانب 
توسط اسالمی  جمهوری  مقدس  پرچم  اهتزاز 

امیر   « کرمانی  مرد  دالور 
جامعه  به  را   « زاده  اسداهلل 
ویژه  به  کشور،  ورزش 
و  کریمان  دیار  مردمان 
جامعه ورزش این استان تبریک عرض نموده و 
سربلندی و عزت روزافزون نظام مقدس اسالمی 
را از درگاه پروردگار متعال مسئلت می نمایم و 
امیدوارم همواره شاهد موفقیت جوانان برومند 
و با استعداد ایران اسالمی علی الخصوص استان 
ان  باشیم،  المللی  بین  عرصه های  در  کرمان 

شاءاهلل.

دکتر محمدتقی امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان

جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
پی  در  کرمان  استان 
»جواد  مرحوم  درگذشت 
نامی  مرشد  عبدالرضایی«، 
ضایعه  این  پیامی  در  استان 
به خانواده آن مرحوم و  را 
تسلیت  استان  ورزش  جامعه 

گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
استان  پهلوانی  و  زورخانه ای  ورزش  جامعه  پیشکسوت  درگذشت 
شد.  اینجانب  تألم  و  تأثر  موجب  عبدالرضایی  جواد  آقای  جناب 
در  تنها  نه  کرمان،  استان  نامی  مرشد  عبدالرضایی،  جواد  پهلوان 
انسانیت  و  اخالق  مروت،  جوانمردی،  ساحت  که  ورزش،  عرصه 
بود و یاد او همواره زنده خواهد ماند. این مصیبت را به خانواده 
جامعه  نیز  و  داغدار  بستگان  همه  و  عبدالرضایی  شریف  و  محترم 
ورزش استان کرمان بخصوص اهالی ورزش زورخانه ای و پهلوانان 
تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان می خواهم که روان بلند او 
را مشمول رحمت ویژه خود فرماید. امیدوارم مرامش الگوی همه 

اهالی ورزش باشد.
دکتر محمد تقی امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان

کرمان صاحب
 استخر 5۰ متری می شود

پیام مدیرکل ورزش به مناسبت 
کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا

یاد پهلوان »عبدالرضایی« 
همواره جاویدان
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مراسم استقبال از کاراته کای مدال آور جهان

از مهدی قراری زاده، ملی  امیری خراسانی مراسم استقبال  با حضور دکتر 
پوش کرمانی کاراته کای وزن منهای 84 کیلوگرم تیم ملی امید پسران که 
مدال برنز جهان را کسب کرده بود در فرودگاه کرمان برگزار شد. مراسم 
امیری  تقی  با حضور دکتر محمد  از کاراته کای مدال آور جهان  استقبال 
خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان، علی مرادی معاونت توسعه 
امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان، جمعی از مسئولین و ورزشکاران در 

فرودگاه کرمان برگزار شد.
گفتنی است دهمین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در حالی برگزار 
دادن  شکست  با  کیلوگرم،   84 منهای  وزن  در  زاده  قراری  مهدی  که  شد 
محمدخانی  محمد  دکتر  رسید.  برنز  مدال  به  میزبان  کشور  کای  کاراته 
تیم های ملی کاتای  نژاد، سر مربی کرمانی  داور جهانی و محسن رشیدی 

ایران و رئیس کمیته فنی هیئت کاراته استان کرمان در  جمهوری اسالمی 
مسابقات جهانی اسپانیا تیم ایران را همراهی کردند. دهمین دوره پیکارهای 
میزبانی  به  جهان  سراسر  از  کاهایی  کاراته  حضور  با  جهان  قهرمانی  کاراته 

اسپانیا برگزار شد.

استقبال از قهرمان رقابت 
مسترالمپیای آماتوری

رقابت  قهرمان  اسماعیلی  یاسر  از  استقبال  مراسم 
های مسترالمپیای آماتوری هنگ کنگ با حضور 
استان کرمان، جمعی  و جوانان  مدیرکل ورزش 
کرمان  فرودگاه  در  ورزشکاران  و  مسئولین  از 

مسابقات  دوره  سومین  است  گفتنی  شد.  برگزار 
بادی  های  رشته  در  آسیا  آماتوری  مسترالمپیای 
میزبانی  به  اندام  پرورش  و  فیزیک  کالسیک، 
کشورچین برگزار شد و یاسر اسماعیلی، ورزشکار 
اندام این رقابت ها  زرندی در رشته ی پرورش 
شرکت کرد وی در دسته وزنی 90 کیلو گرم این 
رقابت ها، سکوی نخست مسابقات را از آن خود 

کرد.

دکتر امیری خراسانی در ستاد استانی بازی های آسیایی و پاراآسیایی 2018 
جاکارتا:

تدوین طرح توسعه ورزش 
قهرمانی در کرمان

در  را  اندونزی   – جاکارتا   2018 های  رقابت  نزدیک،  آینده  در 
پیش رو داریم که ستاد این بازی ها با دو نشست مقدماتی در اداره 
امیری  محمدتقی  دکتر  است.  شده  تشکیل  جوانان  و  ورزش  کل 
خراسانی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در ستاد استانی 
اندونزی گفت:   – پاراآسیایی 2018 جاکارتا  بازی های آسیایی و 
در آینده نزدیک، رقابت های 2018 جاکارتا – اندونزی را در پیش 
رو داریم که ستاد این بازی ها با دو نشست مقدماتی در اداره کل 
ورزش و جوانان تشکیل شده است. وی ادامه داد : با تشکیل ستاد 
حداقل  تا  هستیم  این  دنبال  به   2018 آسیایی  های  بازی  استانی 
مسابقات  این  در  شانس حضور  که  ورزشکاری  پانزده  از  یک سوم 
ورزش  نماینده  عنوان  به  اندونزی  جاکارتا  مسابقات  در  دارند،  را 
دیار کریمان باشند. مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان افزود: 
حضور  کرمانی  ورزشکار   8 آسیایی  پارا  های  بازی  قبل  دوره  در 
اما امروز شاهد هستیم که 20 ورزشکار می توانند ورودی  داشتند 

این مسابقات را به دست آورند.
پاراآسیایی  های  بازی  استانی  ستاد  گفت:  خراسانی  امیری  دکتر 
به دوره قبل، حداقل  نقشه راه، نسبت  با تدوین یک  در نظر دارد 

با  و  باشند  مسابقات حضور داشته  این  این ورزشکاران در  از  نیمی 
حضورشان و کسب مدال های رنگارنگ برای خطه کرمان افتخار 

آفرینی کنند. 
تیرماه سال  ادامه داد: طرح توسعه ورزش قهرمانی استان در  وی 
است.  بینی شده  پیش  آن  در  مرحله  که چندین  رونمایی شد   96
بیان کرد: اهداف کوتاه  استان کرمان  مدیرکل ورزش و جوانان 
مدت طرح توسعه ورزش قهرمانی استان کرمان در حوزه قهرمان 
و  پروری  استعداد  نیز  میان مدت  اهداف  تعریف شده، در  پروری 
المپیاد  و  استعدادیابی  سنجی،  استعداد  نیز  مدت  بلند  اهداف  در 
بخش  است. وی خاطرنشان کرد: هدف  بینی شده  پیش  کرمانیان 
رقابت  برای  استان  قهرمانی  ورزش  توسعه  طرح  پروری  استعداد 
های 2022 و 2026 است. دکتر امیری خراسانی افزود: تالش شده 
معین های اقتصادی حمایت بیشتری از ورزشکاران داشته باشند و 
ورزشکاران  از  برای حمایت  اقتصادی  معین های  از  یکی  تاکنون 

اعالم آمادگی کرده است.
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برتر  استاندار  عنوان  به  کرمان  استاندار  از  جوانان  و  ورزش  وزیر 
کشور در توسعه زیرساخت هاي ورزش در استان تجلیل کرد.

با  چهارشنبه  ظهر  از  بعد  کشور  یار  ورزشي  خیرین  همایش  دومین 
حضور سلطاني فر وزیر ورزش و جوانان، استانداران و مدیران کل 
تجلیل  با هدف  تهران  المپیک  هتل  در  ها  استان  و جوانان  ورزش 
از خیران نمونه در عرصه ورزش برگزار شد. در این همایش وزیر 
عنوان  به  کرمان  استاندار  حسیني  رزم  علیرضا  از  جوانان  و  ورزش 
استان  در  ورزش  هاي  زیرساخت  توسعه  در  کشور  برتر  استاندار 

تجلیل کرد.
متن لوح تقدیر وزیر ورزش و جوانان به استاندارکرمان بدین شرح 

است:

جناب آقاي علیرضا رزم حسیني
استاندار محترم کرمان

تشویق خیرین  و  ترغیب  در  جنابعالي  تدبیر  با  توام  تالش  بي شک 
ورزشیار آن استان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. 

زیرساخت  توسعه  در  ماندگار  اقدام  و  زحمات  از  قدرداني  پاس  با 
مي  اهداء  شما  به  تقدیر  لوح  این  برتر  استاندار  عنوان  به  ورزش، 
تحقق  در  را  روزافزونتان  توفیق  سربلندي،  و  گردد. ضمن سالمتي 
اهداف تعیین شده و پیشبرد امور از خداوند متعال مسالت مي نمایم.

مسعود سلطاني فر
وزیر ورزش و جوانان

خیران  از  جوانان  و  ورزش  وزیر  سوي  از  همایش  این  ادامه  در 
ورزشیار سراسر کشور بویژه ده نفر از خیرین ورزشیار استان کرمان 
گل  قنبر  موحد،  صادق  ابراهیمي،  اسداهلل  صنعتي،  محمد  همچون 
پروین  موالئي،  غالمرضا  ایرانمنش،  ماشااهلل  شریفي،  رضا  محمدي، 
دیانتي، خدیجه علي بیگي و محسن سیدي که در امر ورزش کمک 
هاي نقدي و غیر نقدي داشتند و در راستاي تکمیل پروژه هاي نیمه 

تمام دولتي همکاري و اقدام خیرخواهانه داشتند، تجلیل شد.
در  نیز  یار  ورزشي  خیرین  همایش  اولین  که  است  ذکر  به  الزم 

اسفندماه سال 94 برگزار شده بود.

کرمان؛ 
رتبه برتر کشور در زیرساخت های ورزش
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»محمود وفایی« مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کرمان درباره خدمات 
سفر استان کرمان، به عنوان بزرگرترین مهمانخانه 
ایران، اظهار کرد: شرایط استان هم از نظر اماکن، 
و  امنیتی  های  آمادگی  و  ها  موزه  و  ها  سایت 
باید  که  خدماتی  مجموعه  و  ترافیکی  انتظامی، 
در ایام نوروز به میهمانان استان ارائه شود، آماده 

است.

170 واحد بوم گردی آماده پذیرایی
محمد وفایی با اشاره به این که کرمان به عنوان 
پذیرش  آمادگی  ایران  مهمانخانه  ترین  بزرگ 
مسافران نوروزی از سراسر کشور را دارد، افزود: 
اضافه  ما  اقامتی  های  ظرفیت  به  جاری  سال  در 
گردی  بوم  اقامتگاه   170 از  بیش  اکنون  و  شده 
فعال است و گردشگران در هر منطقه  استان  در 
حضور پیدا کنند، امکان اقامت وجود دارد. وفایی 
با اشاره به ارزیابی رضایتمندی مسافران نوروزی 
با  کرد:  تصریح  گذشته،  سال  در  ها  استان  در 
مدیریت خوب استاندار و همکاری همه مسئوالن 

استان،  سطح  در  سفر  ستاد  اعضای  و 
مسافران  رضایتمندی  صدر  در  کرمان 
قرار گرفت. وی بیان کرد: تعداد اقامتگاه 
های بوم گردی استان در دو سال گذشته 
به بیش از 170 واحد رسیده و می توانند 
نوروز  ایام  در  میهمان  هزار   20 حدود  پذیرای 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  باشند.   سال  طول  و 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره 
به افزایش ظرفیت های اقامتی و خدماتی در سه 
سال گذشته اظهار کرد: هتل های استان از چهار 
واحد در سال 93 به 31 واحد افزایش پیدا کرده 
و ورود گردشگران خارجی از 7 هزار نفر در سال 
است. وی  رسیده  نفر  هزار   40 مرز  به  امسال   92
استان  گردشگری  های  مجتمع  اینکه  به  اشاره  با 
از دو واحد به 14 مورد رسیده، خاطرنشان کرد: 
تعداد خانه های مسافر استان نیز از یک مورد به 

24 مورد افزایش پیدا کرده است.

 فعالیت قرارگاه نوروزی امام علی)ع(
انتظامی  فرمانده  »جانشین  فرشید  »ناصر  سرهنگ 
استان کرمان  درباره آمادگی پلیس در ایام نوروز 
اظهار کرد: برنامه ریزی های الزم براساس وظیفه 
نیروی انتظامی و دستورات باالدستی انجام شده و 
در محل های اسکان مسافران نوروزی پیش بینی 
با  انتظامی  نیروی  چادر  نصب  و  کانکس  استقرار 

به کارگیری عوامل وظیفه و پایور صورت گرفته 
با  انتظامی  نیروی  به همکاری  با اشاره  است. وی 
در  افزود:  سفر  خدمات  ستاد  عضو  های  دستگاه 
شهر،  سطح  در  مسافران  امنیت  تامین  خصوص 
ماموریت  و  ریزی  برنامه  ها  تفرجگاه  و  معابر 
فرمانده  جانشین  است.  شده  تدبیر  ذاتی  های 
انتظامی استان کرمان بیان کرد: قرارگاه نوروزی 
در  جاری  اسفندماه   29 از  السالم  علیه  علی  امام 
همه  و  شود  می  فعال  استان  انتظامی  فرماندهی 
مسئوالن دستگاه های خدمات رسان، امدادرسان، 
در  غیره  و  امنیت  تامین  در  دخیل  های  دستگاه 
این قرارگاه حضور دارند و هر روز مسائل سطح 

استان بررسی می شود.

 اورژانس هوایی در ایام تعطیالت
فوریت  مرکز  مدیر  صابری«   »سیدمحمد  دکتر 
اورژانس  آمادگی  درباره  کرمان  پزشکی  های 
کرمان در ایام نوروز اظهار کرد: اورژانس کرمان 
تا  افزایش 20  با  نوروز در حوزه سالمت  ایام  در 
25 درصدی نسبت به شرایط عادی آماده خدمت 
رسانی است. وی با اشاره به اینکه اورژانس هوایی 
پرواز  آماده  تا غروب  از طلوع  تعطیالت  ایام  در 
کرمان،  در  اورژانس  بستری  بخش  افزود:  است، 
آماده  مقیم  پزشکان  با  بم  و  جیرفت  رفسنجان، 

خدمات رسانی در این ایام است.

کرمان؛
بزرگ ترین مهمانخانه ایران
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از  بیش  ورود  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استاندار 
استان،  به   97 نوروز  ایام  در  گردشگر  میلیون   4
کرمان جزء استان های برتر کشور در این حوزه 

در ایام نوروز بوده است.
 مهندس »علیرضا رزم حسینی« 18 فروردین ماه 
استان  فقیه در  نماینده ولی  با  در دیدار نوروزی 
جامعه  در  امید  آهنگ  باید  که  این  بر  تاکید  با 
افزایش پیدا کند تصریح کرد: ما با مشکالت مردم 
تالش  نیز  آنها  حل  راستای  در  و  داریم  آشنایی 
و  درایت  با  امیدواریم  و  کرد  خواهیم  و  کرده 
کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مدیریت 
اشاره  با  وی  آییم.  فائق  مشکالت  این  بر  بتوانیم 
به اقدامات و توفیقات استان کرمان براساس آمار 
و ارقام در سال 96 تصریح کرد: یکی از دغدغه 
های  سال  در  مسئولین  همچنین  و  مردم  های 
خوشبختانه  که  بوده  اشتغال  ایجاد  بحث  گذشته 
در  استان  تعهد  از  بیش   96 سال  در  توانستیم 
 40 از  بیش  و  کرده  عمل  اشتغال  ایجاد  راستای 
ایجاد  کرمان  استان  در  را  پایدار  شغل  هزار 

ظرفیت  به  حسینی  رزم  کنیم. 
از جمله  اقتصادی کشور  های 
حضور  و  نوروزی  سفرهای 
ایام اشاره  گردشگران در این 
میلیون   4 از  بیش  به ورود  توجه  با  کرد و گفت: 
گردشگر در ایام نوروز 97 به استان، کرمان جزء 
استان های برتر کشور در این حوزه در ایام نوروز 
به  اشاره  با  پایان  استاندار کرمان در  است   بوده 
کاالی  از  بر »حمایت  مبنی  سال  شعار  نامگذاری 
نشان  خاطر  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ایرانی« 
کرد: این روند طی سال های گذشته در دولت 
استان کرمان دنبال می شد که  امید در  و  تدبیر 
معنویات  این  جاری  سال  در  بتوانیم  امیدواریم 
با قدرت  استان کرمان  در  را  معظم رهبری  مقام 

بیشتری اجرایی کنیم.
این  در  نیز  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مشکل  دو  رکود  و  اشتغال  که  این  بیان  با  دیدار 
است  بوده  جاری  های  سال  در  کشور  اساسی 
استاندار  های  برنامه  خوشبختانه  کرد:  اظهار 
کرمان توجه ویژه به این دو مشکل اساسی بوده 
برتر  های  استان  از  یکی  کرمان،  که  طوری  به 
بوده  اشتغال و رکود  به موضوع  کشور در توجه 
جاری  سال  در  نیز  موضوع  این  امیدواریم  و 
توفیقات جدی  تا  قرار گیرد  بیشتری  مورد توجه 
که  این  بیان  با  وی  باشیم.   شاهد  را  بیشتری  و 
برای  برکت  و  خیر  پر  سال   ،97 سال  امیدواریم 
امیدوار هستیم در سال  باشد تصریح کرد:  کشور 
جاری دشمنی ها علیه کشور کاسته و یا خنثی شود 
همراهی  و  همدلی  وحدت،  سال  جاری  سال  و 
و  باشد  مسئولین  و  مردم  بین  گذشته  از  بیشتر 

شاهد خدمات رسانی با شتاب بیشتری برای 
مردم باشیم. امام جمعه کرمان با تاکید این که 

روز  هر  مشکالت  و  است  تصادم  عالم  ماده،  عالم 
کرد:  تصریح  شد  خواهد  بیشتر  و  بیشتر  جامعه  بر 
انسان باید با مشکالت دست و پنجه نرم کند و به 
و  مشکالت  این  بتواند  که  کند  ای حرکت  گونه 

موانع را برطرف کند.
این که  بیان  با  حجت االسالم علیدادی سلیمانی 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی دولت ها، خدمات 
گسترده ای را به مردم ارایه داده اند اظهار کرد: 
دفاعی  قابل  کارنامه  اسالمی  جمهوری  کارنامه 
که  است  این  بر  نیز  حرف  این  دلیل  و  است 
دشمنی ها علیه جمهوری اسالمی در صحنه های 

بین المللی هر روز بیشتر می شود. 
کرمان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مسئولین  اراده  و  عزم  باید  که  این  به  اشاره  با 
معشیت  بهبود  راستای  در  مشکالت  حل  برای 
انرژی  و  نیرو  داد:  ادامه  پیدا کند  افزایش  مردم 
در  نه  گیرد  قرار  یکدیگر  کنار  در  باید  مسئولین 
97این  سال  در  امیدواریم  بنابراین  هم،  مقابل 
آحاد  همه  بین  در  کشور  در  همدلی  و  وحدت 
اشتغال  اینکه  بیان  با  وی  یابد.   گسترش  جامعه 
های  سال  در  کشور  اساسی  مشکل  دو  رکود  و 
برنامه  خوشبختانه  کرد:  اظهار  است  بوده  جاری 
های استاندار کرمان توجه ویژه به این دو مشکل 
اساسی بوده به طوری که کرمان، یکی از استان 
و  اشتغال  موضوع  به  توجه  در  کشور  برتر  های 
رکود بوده و امیدواریم این موضوع نیز در سال 
جاری مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا توفیقات 

جدی و بیشتری را شاهد باشیم.

کرمان؛
موفق در حوزه گردشگری و اشتغال

راه اندازی موزه 
صنعت نفت کرمان

قبال  که  محلي  در  کرمان«  نفت  موزه  »باغ 
کنسولگري انگلستان بوده و براي مدتي در اختیار 
شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي 

قرار داشته است، راه اندازي مي شود.
شهر کرمان  قدیمی  بناهای  از جمله  عمارت  این 
زندیه  دوران  در  شهر  این  والی  توسط  که  است 
بود.  معروف  آقا«  »باق  عمارت  به  و  شد  ساخته 
به  باتوجه  داشت  نظر  در  انگلستان  که  آنجا  از 
موقعیت سوق الجیشی کرمان یک کنسول گري 
منطقه ای در این شهر داشته باشد، عمارت فوق را 
که از موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی خوبي 

برخوردار بود، از والی کرمان خریداری کرد.

مرمت موزه نفت کرمان
پس از رفتن انگلیسی ها، این ساختمان به شرکت 
ملی  زمان  تا  و  واگذار شد  ایران  و  انگلیس  نفت 
شدن صنعت نفت در اختیار آنها باقی می ماند. بعد 
از ملي شدن، این عمارت در اختیار شرکت ملی 

نفت و سپس شرکت پخش منطقه قرار گرفت و از 
آن براي کاربري مسکوني بهره برداري مي شد. 
از آنجا که این بنا سال ها به حال خود رها شده 
های  قسمت  در  تخریب  و  فرسودگی  آثار  بود، 
مختلف بنا از جمله سقف ها و دیوارها به وضوح 
مشهود بود. پس از بازدید و شناسایی این منطقه، 
شرکت  اندرکاران  دست  همراهی  و  همکاری  با 
ملی پخش فرآورده های نفتی و نیز شرکت پخش 
تبدیل  پروژه  کرمان،  منطقه  نفتی  های  فرآورده 

این بنا به موزه در دستور کار قرار گرفت و این 
اجرایی  عملیات  و  تعریف  مرحله  دو  در  پروژه 
بخشی  استحکام  شامل  اول  مرحله  شد.  آغاز  آن 
و جلوگیری از تخریب بیشتر و مرحله دوم مرمت 
باتوجه  شود  می  بینی  پیش  است.  بنا  بازسازی  و 
به روند و پیشرفت کار، باغ موزه نفت کرمان در 

آینده نزدیک به بهره برداری برسد.
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مهر دولت تدبیر و امید پای احیای هنر هزار ساله کرمانی؛ 

هنر ۱۰۰۰ ساله  
زینت بخش لباس امیرکبیر شد

ای  پیشینه  که  است  هنرماندگاری  و  طبیعی  های  بافته  دست  شال، 
دولتمردان  لباس  بخش  زینت  تاریخی،  اسناد  براساس  و  داشته  هزارساله 
»شاردون«،  چون  افرادی  خاطرات  براساس  و  امیرکبیر  مانند  ایرانی 
»تاورنیه« و »سرپرسی سایکس« به عنوان سوغاتی ارزشمند برای خانواده 
های سلطنتی و افراد ثروتمند، به کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا صادر 
و  شده  تولید  کرمان  در  ایرانی  شال  مرغوبترین  آنکه  ضمن  است  شده 
به  شال نوعی پارچه  نام »شال امیری« در جهان شهرت داشته است.  به 
زمخت و تک رنگ است که از پشم گوسفندان در دستگاه شال بافی بافته 
می شود. شال بافی از هنرهای اصیل و سنتی کرمانی ها بوده است. بهترین 
نوع شال شالی به نام »شال امیری« در کرمان بافته می شد که حتی قابل 
رقابت با پالتوهای خارجی بود اما متأسفانه این هنر تا 2 سال پیش در این 
منطقه رو به زوال و مرگ تدریجی بود. در فرهنگ عمید می خوانیم که 
یا  یا کرک می بافند و  از پشم  یا گلدار است که  شال نوعی پارچه ساده 
باالپوشی که از پارچه پشمی خشن درست می کنند و کشاورزان شال را 
مانند پارچه ای دراز و کم پهنا و دور کمر یا دور سر خود می پیچند. مواد 
پشم  از  شال  در  مورد مصرف  پشم  .بیشتر  است  پشم  فقط  بافی  شال  اولیه 
بافندگان  اکثر  می شود،چون  خریداری  کمتر  و  است  محلی  گوسفندان 
بصورت  پود شال که  و  تار  دارنیستند.  افرادی هستند که خود گله  شال 
پارچه بافته می شود از پشم است و پنبه یا مواد دیگر در آن استفاده نمی 
شود مگر در بافت سیاه چادر که مقداری موی بز به آن اضافه می کنند.

تاریخچه شال بافی در کرمان
شال  شناسی،  کرمان  مرکز  رییس  گالب زاده«  »سیدمحمدعلی  استاد 
کرمان  استان  تاریخی  معتبر  و  ارزشمند  بسیار  دستی  صنایع  از  یکی  را 
این می رسد،  از  بیش  یا  به هزار سال  این صنعت  پیشینه  دانست و گفت: 
به طوری که در تاریخ ذکر شده است، پس از فوت المکتفی خلیفه عباسی 
این  لذا  داشت،  وجود  خانه اش  پستوی  در  کرمانی  شال  طاقه  هزار   18
است.  وی  اقتصادی یک شهر  اهمیت شال در وضعیت  نشان دهند  مهم 
ادامه داد: تلگرافچی فرنگی در سال 1297 هجری قمری وقتی به کرمان 
سفر می کند، بیان می کند که 15 هزار نفر به طور مستقیم به کار شال باف 
بریتانیا  از  میالدی   1904 حدود  که  بازرگانی  هیات  یا  بوده اند  مشغول 
لیره  هزار   60 را  شال کرمان  تولید  میزان  می کنند  سفر  ایران  به جنوب 
امروز  قیمت  به  اگر  که  می کنند  برآورد  تومان(  هزار   360( استرلینگ 
در  زمان  آن  شال های  ارزش  تومان  میلیارد  هزار  چند  کنیم  محاسبه 

کرمان می شود.

تاثیر شال در اقتصاد استان
رییس مرکز کرمان شناسی بیان کرد: رقم های که در تاریخ در خصوص 
تاثیر تولید شال کرمان در اقتصاد کرمان عنوان شده است رقم های بسیار 
قابل توجه ای است. وی به دیگر اسناد تاریخی در خصوص شال کرمانی 
تاریخ داریم که قیمت یک شال کرمانی  از  افزود: مقطعی  اشاره کرد و 
می توانستند  مبلغ  این  با  که  است  زمانی  این  و  است  بوده  تومان   80
نقش  به  گالب زاده  کنند.  خریداری  گندم  کیلو(  من)900   300 حدود 
شال بافی در اقتصاد کرمان پرداخت و مطرح کرد: در دوره قاجار تعداد 
هزار   5 تا  حتی  که  هزار   3 از  بیش  را  کرمان  در  شال بافی  کارگاه های 
در  قلعه  میدان  محله  در  به طور مثال  می کنند  ذکر  شال بافی  کارگاه 

این دوره 70 کارگاه شال بافی وجود داشته است، در می یابیم که 
استان در آن دوره  در  اشتغال  میزان  صنعت شال بافی در کرمان چه 

ایجاد کرده بوده است. وی معتقد است: شال تنها صنعت دستی است که 
است،  بوده  تاثیرگذار  ایران  روز  آن  جامعه  زندگی  بخش های  همه  در 

همچنین در ادبیات نیز در خصوص شال نگاشته شده است.

تاثیر شال کرمان بر سیاست
و  پرداخت  شال  با  سیاسی  رابطه  تشریح  به  شناسی  کرمان  مرکز  رییس 
در  زمانی  را  شاه  ناصرالدین  قتل  نقشه  کرمانی  رضای  میرزا  کرد:  اظهار 
ذهن خود می بندد که شالی از وی برای نایب السلطنه خریداری کرده 
بود، پول آن را پرداخت نکرده بودند و هر چه مراجعه می کرد که پول 
آن را به او نمی دادند تا اینکه یک روز نایب السلطنه نشستی داشت، میرزا 
کمر  به  که  شالی  این  کرد  عنوان  و  رفت  جلسه  آن  در  کرمان  رضای 
را  خان  باال  آقا  نایب السلطنه  نداده اند،  هنوز  من  به  را  آن  پول  بسته ای 
فرا خواند و گفت پول شال را پرداخت کن و بابت هر یک تومانی که 

پرداخت می کنید یک پس گردنی به میرزا رضای کرمانی بزنید. 
وی با بیان این مطلب که قیام اول و دوم شال بافان که به سرنگونی یک 
حکومت در دوره قاجار منجر شد، تصریح کرد: شال در گذشته فقط در 
یک  عنوان  به  بلکه  است  نبوده  گذار  تاثیر  کرمان  استان  دستی  صنعت 
غیره  و  اجتماعی  مسایل  هنر،  فرهنگ،  سیاست،  امر  در  آفریدی  دست 
باید اکنون مورد توجه قرار گیرد. گالب زاده  تاثیر گذار بوده است که 
با ابراز خرسندی از احیای صنعت شال بافی در کرمان، خاطر نشان کرد: 
آن  باشند، ضمن  موفق  شده اند،  صنعت  این  وارد  که  جوانانی  امیدوارم 
در  اکنون  داشتم  را  آن  بافت  آرزوی  بنده  که  شالی  کردم  مشاهده  که 

حال تولید می باشد.

ماجرا از کجا شروع شد؟
ایده  اولین  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  حسینی«  رزم  »علیرضا  مهندس 
سال  دو  کرد:  اظهار  کرمان  استان  در  بافی  شال  احیای صنعت  برای  ها 
گذشته و در بازدید از روستای هوتک در دیداری با این صنعت در حال 
مرگ آشنا شدم و متوجه شدیم صنعت شال بافی که ریشه در یک هزار 
سال قبل در ایران و کرمان داشته در حال از بین رفتن است.  وی افزود: 
در آن روستا که هم اکنون حدود 60 نفر در زمینه شال بافی مشغول به 
کار بودند مشکالت عدیده ای در فروش، تهیه مواد اولیه و دستگاه شال 
بافی داشتند که تصمیم گرفتیم این مشکالت را حل و شال بافی را احیاء 
کنیم. رزم حسینی با اشاره به ورود شرکت کرمان مجازی در این حوزه 
و انجام آموزش و تحقیقات الزم در این راستا افزود: امروز بعد از 2 سال 
رونمایی  را  این صنعت  اولین محصول  توانستیم  ها  ایستادگی  و  سماجت 
کنیم، ضمن آنکه در سفر معاون فناوری رییس جمهور به کرمان نیز اولین 
بر  تاکید  با  کرمان  استاندار  شد.  افتتاح  حوزه  این  بنیان  دانش  شرکت 

احیاء  اکنون  بافی در کرمان هم  این که صنعت در حال مرگ شال 
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تالش  این صنعت  تقویت  در جهت  توان  همه  با  باید  و  است  شده 
کنیم، تصریح کرد: 50 درصد شغل مردم دیار کریمان در گذشته شال 
داشت  در کرمان وجود  بافی  شال  دستگاه   3000 به طوری که  بود  بافی 
تدبیر  نام دولت  به  را  این صنعت  احیای  مهر  توانستیم  و خوشحال هستیم 
دستی  صنایع  به  خارجی  گردشگران  عالقه  به  اشاره  با  وی  بزنیم.  امید  و 
در  را  صنعت  این  بتوانیم  که  کنیم  عمل  ای  گونه  به  باید  افزود:  ایرانیان 
معرض دید گردشگران خارجی قرار دهیم و در این راستا نیازمند حضور 
ایجاد  سبب  تواند  می  درآمدزایی  بر  عالوه  که  هستیم  خصوصی  بخش 

اشتغال پایدار در استان کرمان شود.

بازگشت به دوران طالیی شال بافی
استاندار کرمان با تاکید بر ایجاد شبکه زنجیره تولید و فروش این محصول 
دوران  به  بازگشت  سبب  شده  تضمین  بازار  کرد:  خاطرنشان  استان  در 
ثبت  را  محصول  این  باید  آنکه  ضمن  شد  خواهد  محصول  این  طالیی 
ملی کرده تا شال بافی به عنوان یک برند برای استان کرمان تبدیل شود. 
و  فنی  سازمان  قول  افزود: طبق  این محصول  برندسازی  بر  تاکید  با  وی 
حرفه ای کرمان تا پایان فروردین سال 97 ساختمان و کارگاه مستقل این 
صنعت افتتاح خواهد شد، ضمن آن که سازمان تامین اجتماعی استان نیز 
شال  نفره  پنج  کارگاه   100 کرد  تعهد  بافان  شال  بیمه  مشکل  قول حل  با 
اتاق  بیمه قرار دهند. رزم حسینی خاطر نشان کرد:  بافی را تحت پوشش 
شده  متعهد  است،  عنبرآباد  و  جیرفت  اقتصادی  معین  که  استان  بازرگانی 
مهم  این  و  اندازی کند  راه  عنبرآباد  و  بافی در جیرفت  10 کارگاه شال 
نشان می دهد اگر پشتیبانی همگان از جمله دولت و بخش غیردولتی باشد، 
می توانیم صنعت هایی که در گذشته برای مردم درآمد داشته و زندگی 
طالیی  روزگار  به  مردم  و  کنیم  فعال  مجددا  کرده،  می  اداره  را  آنان 
اقبال  مورد  ایران  دستی  صنایع  دیگر  سوی  از  و  کنند  می  افتخار  خود 

گردشگران خارجی است.

ساخت دستگاه شال بافی
با  نیز  مجازی  کرمان  شرکت  عامل  مدیر  آریان«  »محمدرضا  همچنین 
بیان این مطلب که در سال 1395 به دستور مهندس»علیرضا رزم حسینی« 
احیای صنعت شال بافی به عهده کرمان مجازی گذاشته شد، می گوید: به 
استناد جهانگردانی همچون تاورنیه یا سرپرسی ساکس در زمان قاجار سه 
یا  هزار دستگاه شالبافی در کرمان دایر بوده است به طوری که شغل دوم 
دوره  در  آن  هنر  اوج  همچنین  است،  بوده  شال بافی  کرمان  مردم  سوم 
دستگاه های  در  کرمان  شال  امیرکبیر  دستور  به  و  است  بوده  امیرکبیر 
بود. وی  معرف شده  امیری  شال  به  که  است  می شده  داده  دولتی هدیه 
از مطالعه، تحقیقات و کار شرکت کرمان مجازی برای احیای صنعت شال 
بافی  شال  دستگاه  طراحی  و  ساخت  کرد:  عنوان  و  آورد  میان  به  سخن 
گام اول این شرکت در راستای احیای صنعت شال بافی بود که در این 
که  شدیم  مذاکره  وارد  وزارت خانه ها  و  طراحان  از  بسیاری  با  خصوص 
یکی از وزارتخانه ها برای طراحی این دستگاه از ما مبلغی حدود 4 میلیارد 
نیز برای طراحی این دستگاه صحبت  نهادها  با سایر  تومان تقاضا کردند.  
باالخره  نبود،  دستگاه  این  ساخت  و  طراحی  به  قادر  کسی  اما  کردیم 
دستگاه  این  و  است  ساخته  مجازی  کرمان  شرکت  را  شال بافی  دستگاه 

اکنون انحصاری این شرکت می باشد.

بی نهایت طرح و رنگ
حضور  با  جاری  سال  ماه  اردیبهشت   13 در  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور از این دستگاه رونمایی 
که  پرداختیم  نقش  طراحی  به  دستگاه  ساخت  از  پس  کرد:  تصریح  شد، 
برای نخستین بار می توان هر نقشی را روی شال بافت لذا هر شالی با هر 
بافتن است. مدیر عامل شرکت کرمان  قابل  این دستگاه ها  طرحی توسط 
مجازی مطرح کرد: تکنیکی که در شال بافی اکنون در پیش گرفته ایم 
در  مثال  طور  به  ندارد  دیگر  بافت های  به  نسبت  محدودیتی  هیچ 

ترمه بافی فقط از 7 رنگ می توان استفاده کرد اما در شال بافی ما 
می توانیم از بی نهایت رنگ استفاده کنیم. وی با تاکید بر اینکه آنچه که 

... رقیب  ما می بافیم ظریف ترین کار جهان است، اظهار کرد: پته، ترمه و 
که  است  ذکر  شایان  است،  متفاوت  کامال  بافت  این  زیرا  نیستند  شال بافی 
ما هر طرحی که نیاز بازار باشد به عنوان مثال در مانتو، تابلو، لباس زینتی 
کرد:  عنوان  آریان  نداریم.  خصوص  این  در  محدودیتی  هیچ  و  می بافیم 
در حال حاضر 15 دستگاه شال بافی ساخته ایم و 15 دستگاه دیگر در حال 
تولید  بافی  شال  دستگاه   10 ماهیانه  می توانیم  آنکه  ضمن  داریم،  ساخت 
کنیم. وی بیان کرد: ما نیاز به یک مکان برای راه اندازی کارگاه شال بافی 
داشتیم که در17 اسفندماه در جلسه ای که با استاندار کرمان داشتیم، مقرر 
شد که فنی حرفه ای تا آخر فروردین ماه یک مکانی به مساحت 2 هزار متر 

در اختیار ما قرار دهد تا به امر آموزش و تولید در آنجا بپردازیم.

شال کرمانی؛ برندی بین المللی
بافت  تکنیک  نوع  یک  را  بافی  شال  مجازی  کرمان  شرکت  عامل  مدیر 
دانست و بیان کرد: مواد اولیه بافت شال کرک بز و پشم خالص گوسفند 
است و همچنین در حال بررسی آن هستیم که از کرک کشمیر نیز استفاده 
کنیم. وی قدمت شال بافی را از فرش کرمان بیشتر دانست و عنوان کرد: 
می تواند  ندارد،  وجود  محدودیتی  هیچ  آن  بافت  نوع  در  آنکه  دلیل  به 
برند کرمان شود و اکنون به دنبال آن هستیم که ابتدا آن را ثبت ملی و 
سپس ثبت یونسکو شود و همانطور که شال کشمیر اکنون برند تبت است 

می خواهیم شال کرمان را برند کرمان کنیم.

بی رقیبی شال کرمان در جهان
آریان شال کرمان را بسیار باالتر و با کیفیتر از شال کشمیر دانست و خاطر 
نشان کرد: بافتی که در شال کرمان استفاده می شود از بافت شال کشمیر 
پارک  کرمان،  استاندار  حمایت های  از  تشکر  ضمن  وی  است.  ظریف تر 
بافی  علم و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: صنعت شال 
کرمان  شرکت  عامل  مدیر  است.  کرمان  استاندار  حمایت های  مدیون 
استان  نفر در   100 اشتغال  این مطلب که سالیانه می توانیم  بیان  با  مجازی 
کرمان در این حوزه داشته باشیم، تاکید کرد: شال کرمان قابلیت آن را 
دارد که به عنوان سوغات به سفیران و مهمانان خارجی اهدا شود، ضمن 

آنکه به سایر نقاط جهان به عنوان برند کرمان صادر شود.

بازار روسیه؛ هدف صنعت شال کرمان
مسئله  گفت:مهمترین  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  ادامه  در 
توسط  ماشین های طراحی شده  اختراع  ثبت  تسریع در  فناور  واحد  این 
این  نگرانی  رفع  برای  داد  پیشنهاد  و  باشد  می  بنیان  دانشن  شرکت  این 
موضوع به کمک مرجع مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان کرمان 
گیری  پی  وقت  اسرع  در  شده  طراحی  های  ماشین  اختراع  ثبت  مسئله 

شود. 
دکتر ترکزاده اظهار داشت: شرکت ها با قرار داد اولیه استقرار در پارک 
برند و  بهره می  مالیاتی و عوارضی  معافیتهای  از  فناوری فقط  های علم و 
مسئله مهم بعدی این واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان که 
بتواند  تا  بنیان است  باالیی برخوردار است، گرفتن رتبه دانش  از اهمیت 
از حداکثر معافیت ها بیمه ای و مالیاتی استفاده نماید. وی ادامه داد: ما 
امادگی این را داریم به صورت موردی با توجه به حساسیت موضوع یک 
به رتبه دانش  تا سریعتر  بازرسی دعوت کنیم  کارگزار را جهت ارزیابی و 
بنیان برسد. رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان در موضوع بازار این 
واحد فناور هم گفت: یک شرکت بازار یاب بین المللی در پارک علم و 
به  توجه  با  و  دارد  فعالیت  روسیه  حوزه  در  بیشتر  که  است  مستقر  فناوری 
زاده  ترک  دکتر  نماید.  فراهم  را  بازار خوبی  تواند  می  منطقه  این  اقلیم 
از  مجازی«  »کرمان  شرکت  مالی  منابع  تامین  در  داشت  اظهار  پایان  در 

دو طزیق صندوق پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی می 
کنیم. پشتیبانی  توانیم 
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جاذبه های گردشگری کرمان/1

باغ عمارت فتح آباد؛ 
از فراموشی در گذر زمان تا شکوفایی

ایران عزیزمان بناهای تاریخی بسیاری را در خود جای داده است. برخی از آنها شهرت 
اما چندان شناخته شده  جهانی دارند و از تمام دنیا برای دیدن آنها می آیند. برخی 
نیستند و در گوشه ای از این سرزمین پهناور روزگار می گذرانند. بسیاری در گذر زمان 
رو به فراموشی رفته اند و زیبایی خود را از دست داده و در شرف نابودی هستند. بعضی 
از آنها برای همیشه خراب می شوند و تنها نام و نشان شان در یادها و کتاب ها باقی می 
ماند. برخی اما به همت مسووالن و ایران دوستان مرمت و احیا می شوند و دوباره شکوه 
و رونق گذشته خود را به دست می آورند. سفر امروز ما به یکی از این بناهای تاریخی 
احیا شده است. می خواهیم راهی کرمان شویم و گشتی در زیبایی های باغ فتح آباد 
بزنیم. باغی با صفا و دلگشا که در گذشته های نه چندان دور، بسیار آباد و شکوهمند بود 
اما در گذر روزگار رونق و شکوفایی خود را از دست داد. جایی که امروزه به همت 
از  به عنوان یکی  استاندار کرمان، دوباره آبادانی و زیبایی خود را به دست آورده و 

محبوب ترین جاذبه های گردش شبانه در شهر کرمان معروف شده است.

 باغ عمارت فتح آباد؛ شاهکار معماری ایرانی
 استان کرمان، دیار کریمان، دیدنی ها و جاذبه های بسیاری را در خود جای 
داده است. از کویر لوت و کلوت های شهداد تا باغ شاهزاده و بازار تاریخی 
آن. در این میان جاذبه های تاریخی هستند که کمتر بین مردم شناخته شده 
اند؛ از جمله آنها می توان به باغ و عمارت فتح آباد در شهر کرمان اشاره کرد 
که با نام صاحب قدیمی آن به نام باغ بیگلر بیگی نیز شناخته می شود. سوار 
بر قطار کرمان که باشید می توانید در گذر از دشت ها این بنای تاریخی را 

از داخل واگن مشاهده کنید که به مانند نگینی در میان کویر می درخشد.
باغی که در اصل در منطقه اختیارآباد کرمان و 25 کیلومتری مرکز این شهر 
واقع شده است. باغ فتح آباد در زمان خود رونق و شکوه فراوانی داشت و 
شاهزاده  باغ  مجموعه جهانی  برای ساخت  الگویی  بعدها  آن،  سبک ساخت 
نتواند آن شهرتی که  تا  باعث شد  به فتح آباد  اما بی توجهی ها  ماهان شد؛ 
شایسته اش بود را به دست آورد و برای سالهای طوالنی زیر سایه باغ شازده 

ماهان باقی ماند. 
 قدمت این مجموعه به دوره قاجار باز می گردد و در سالهای اخیر مرمت شده 
است. باغ فتح آباد کرمان امروزه به عنوان یکی از جاذبه های برتر گردشگری 
کرمان شناخته می شود به طوری که در عید سال 1396 پربازدیدترین جاذبه 

کرمان لقب گرفت. 
باشید که حتما هم  داشته  توجه  روید  این مجموعه می  بازدید  به  زمانی که 
و  ها  شب  برای  آباد  فتح  عمارت  باغ  کنید.  تجربه  را  آن  شب  هم  و  روز 
به  اندازه ای که  تا  بسیاری پیدا کرده است.  نورپردازی ویژه آن محبوبیت 
دلیل نورپردازی های بزرگ کنار حوض آن، این تصور برای هواپیماها به 

وجود می آید که باند فرودگاه کرمان در این محل قرار گرفته است.

 تاریخچه باغ فتح آباد
سنگ بنای باغ فتح آباد بین سالهای 1253 تا 1255 ه.ق )1216 تا 1218 ه.ش( 

و در زمان محمد شاه قاجار گذاشته شد. این باغ که یکی از قدیمی ترین و 
زیباترین باغ های دوران قاجار به حساب می آید، به دستور فضل علی خان 
بیگلربیگی در روستای اختیارآباد کرمان ساخته شد و به نام عمارت بیگلربیگی 
نیز شهرت پیدا کرد. فضل علی خان حاکم کرمان بود و با لقب بیگلربیگی بین 

مردم شناخته می شد. 
به  باغ  این  از  و حاکم کرمان  5 سال طول کشید  آباد  فتح  باغ  کار ساخت 
عنوان مکانی برای تفریح و استراحت استفاده می کرد. وی اطراف عمارت 
فتح آباد را باِغ پسته کاشته بود و از زمین های آن برای ضبط و خشک کردن 
پسته بهره می برد. فضل علی خان هفته ای سه بار به این مکان می آمد و از 

باغ و زمین های اطراف آن سرکشی می کرد. 
نصرت الممالک اول و دوم، حاکمان بعدی کرمان نیز برای استراحت و تفریح 
باغ استفاده می کردند. زمانی که عبدالحسین میرزا فرمانفرما، حاکم  از این 
کرمان شد قصد می کند این باغ را بخرد اما آن را به او نمی فروشند. باغ فتح 
آباد در این زمان بسیار پر رونق و شکوفا بود. در ورودی باغ، چهار بلوار به 
طول تقریبی 6 کیلومتر و عرض 60 متر دیده می شد که با گلها و دو ردیف 
درختان چنار تزیین شده بود. آب قنات فتح آباد نیز در نهرهایی کوچک در 
دو طرف هر بلوار، درختان و گلها را سیراب می کرد و وارد باغ می شد و 

حوض مقابل عمارت را پرآب می کرد. 
زمان گذشت و این ملک به رستم خان امیری رسید. او پنج همسر داشت و 
برای تقسیم این باغ بین فرزندانش اختالف افتاد. رستم خان امیری هم باغ 
فتح آباد را در دی ماه 1352 وقف کرد و دیگر به آن رسیدگی نکرد. اندک 
اندک آب قنات فتح آباد نیز خشک شد و روزهای رونق و آبادانی باغ فتح 
آباد نیز به شماره افتاد و رو به خرابی و ویرانی رفت. این عمارت که روزگاری 
بنایی باشکوه بود و با باغ های بزرگ میوه، پسته و زمین های کشاورزی احاطه 

شده بود کم کم از یادها رفت.
باغ فتح آباد در سال 1381 در فهرست بناهای ملی به ثبت رسید؛ اما این اتفاق 
هم شهرت پیشین باغ فتح آباد را به آن بازنگرداند. این باغ که دورانی یکی 
از زیباترین باغ های ایران و الگوی ساخت باغ شاهزاده ماهان به شمار می 
رفت، در این سالها به سرپناهی برای افراد معتاد و کارتن خواب تبدیل شد. 
دیوارها، سنگ ها و آجرهای آن فرو ریختند و مردم محلی، از خاکی که از 
ریزش ساختمان عمارت باغ به وجود می آمد در زمین های کشاورزی خود 

استفاده می کردند. اما خبرهای خوب برای باغ فتح آباد در راه بود. 
مهندس رزم حسینی، استاندار کرمان از وجود این باغ که در حال فروریختن 
بود، مطلع شد و دستور بازسازی آن را صادر کرد. موسسه اجرایی بنیاد توسعه 
و عمران موقوفات به کمک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کار بازسازی 
اینجا را بر عهده گرفت و برای 15 سال آن را از اداره اوقاف استان کرمان 
اجاره کرد. کارهای بازسازی با بودجه 9 میلیارد تومانی در اوایل سال 1393 
به سرعت آغاز شد و استادکاران دست به کار شدند و بهترین هنر و مهارت 
و حفظ  بنا  استحکام  بر  را  کار خود  محوریت  آنها  آوردند.  میان  به  را  خود 
اجرای کار  باغ در حین  قدیمی  قسمت های  تاریخی آن گذاشتند.  شمایل 
احیا شدند و قسمت هایی از آن به کاشت گیاهان دارویی اختصاص داده شد. 
بخشی از عمارت نیز به کارگاه های ساخت و فروش صنایع دستی تغییر کاربری 
دادند. رستورانی در باغ افتتاح شد، آب به درون حوض عمارت بازگشت و 
باغ فتح آباد جانی دوباره گرفت. سرانجام درهای مجموعه تاریخی-تفریحی 
باغ فتح آباد در مرداد ماه سال 1394 در حضور استاندار کرمان و وزیر کشور 
های  جاذبه  از  یکی  عنوان  به  باغ  این  امروزه  شد.  باز  مردم  استفاده  برای 
تاریخی و تفریحی شهر کرمان، میزبان بسیاری از گردشگران است و با جلوه 
های بی نظیر نور در شب اوقات خوشی را برای بازدیدکنندگان فراهم می 
آورد. در کنار اینها مراسم و برنامه های فرهنگی زیادی نیز در مجموعه باغ 

فتح آباد برگزار می شود. 
این اثر تاریخی و گران بها در تاریخ دوازدهم بهمن ماه سال 1381 با شماره 

ثبت 7284 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.

معماری بنا
باغ فتح آباد در زمینی به وسعت 13هکتار و زیربنای 1500 متر بنا شده است. 

 
های باغ  و  کشاورزی  های  زمین  و  دارد  ایرانی  اروپایی-  سبکی  بنا  این 
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گوناگون آن را احاطه کرده اند. زمانی که وارد عمارت فتح آباد می شوید، 
در مقابل خود حوضی بزرگ و مستطیلی شکل به ابعاد 60 متر در 6 متر می 
بینید که انعکاس عمارت اصلی در مقابل آن بر شکوه و جالل ساختمان و باغ 

می افزاید. در ادامه به معرفی بخش های مختلف این جاذبه می پردازیم.

ساختمان اصلی باغ فتح آباد
عمارت فتح آباد یا ساختمان )کوشک( اصلی در انتهای شمالی باغ واقع شده 
و دو طبقه دارد. این ساختمان با طاق نماها در دو طرف عمارت و اتاق های 
سه دری و پنج دری، در میان مجموعه فتح آباد خودنمایی می کند. ساختمان 
اصلی با مصالح خشت خام و مالت گل ساخته شده است و روی آن را با الیه 
ای از گچ پوشانده اند. فضاهای درونی نیز از گچ کاری های زیبا بی بهره 
نبوده است و استادکاران با مهارت خاص خود سطوح دیوارها، پیشانی ورودی 
ها، قوس ها و پیرامون بخاری ها را به شکلی تماشایی تزیین کرده اند. اتاق 
به  و  تزیین  قاجاری  اتاق های سنتی  به سبک  نیز  تاریخی  این کوشِک  های 
شکل زیبایی نورپردازی شده که معروف ترین اتاق آن،  اتاق شاه نشین است. 
بر باالی سر در ورودی عمارت اصلی، روزنه های مدوری دیده می شود که 
در گذشته ذره بین های قوسی درون آن کار گذاشته بودند تا نور چراغ های 
بادی را شب ها در جلوخاِن بنا منعکس کنند. بر روی سر در آن نیز کتیبه ای 
گچی دیده می شود که با خط زیبای نستعلیق آیه »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
و »نصرمن اهلل و فتح قریب« بر روی آن نقش بسته است. در کنار آن تاریخ 
تاریخ ساختمان مورد  این  به احتمال زیاد در  نوشته شده که  نیز  1310 ه.ق 

بازسازی قرار گرفته است.

 موزه حکام
یکی از قسمت های مجموعه باغ فتح آباد،  موزه حکام آن است که زندگی 

نامه و تصاویری از حاکمان قبلی کرمان در آن به تصویر کشیده شده است.

اتاق نقاشی
 عمارت اصلی اتاقی دارد که به نام اتاق نقاشی مشهور شده است. این اتاق در 
قدیم محل اقامت حاکم کرمان بود و دور تا دور آن نقاشی ها و دیوارنگاره 
ها  نقاشی  این  کشیدن  هنگام  در  که  آنجایی  از  شد.  می  دیده  نفیس  هایی 
را  ها  نقاشی  این  افراد  برخی  بودند  استفاده کرده  از آب طال  آنها  تزیین  و 
این  از  تعدادی  البته هنوز  بردند.  به سرقت  را  تخریب کرده و طالهای آن 
دیوانگاره ها باقی مانده است. فعال درهای این اتاق تا زمان تکمیل مرمت و 

نصب شیشه هایی بر روی نقاشی ها بسته است.

ساختمان های جنوبی عمارت 
در  که  دارد  وجود  شکل  مستطیلی  حیاطی  اصلی،  عمارت  جنوبی  در سمت 
دو طرف آن اتاق هایی ساخته اند. ورودی برخی از آنها از داخل عمارت و 

ورودی بعضی دیگر از سمت حیاط است.

 عمارت چهارفصل 
به سوی شرق حرکت کنید؛ عمارت  اندازه سی متر رو  به  از عمارت اصلی   
چهارفصل را می بینید که با یک طبقه، گنبد مرکزی و ایوان های ستون دار 
جلوه خاصی به مجموعه باغ داده است. آجرکاری ها و گچ کاری های این 
سازه به قدری زیباست که تماشای شان هوش از سر بازدیدکنندگان می برد 
 VIP و آنها را به تحسین هنر ایرانی وادار می کند. امروزه این اتاق کاربری
دارد و برای انجام مراسم و جشن های مختلف به افراد اجاره داده می شود. 

زمین های کشت داروهای گیاهی
 کرمان برای داروهای گیاهی خود بسیار معروف است و این نوع داروها یکی 
از سوغاتی های اصلی این استان به حساب می آید. در زمان بازسازی باغ فتح 
آباد، مسووالن تالش کردند تا بخشی از این باغ را به کشت گیاهان دارویی 
اختصاص دهند تا هم از ظرفیت های زمین های اطراف باغ استفاده کنند و 
هم درآمدزایی برای مجموعه و پوشش هزینه های خرج شده برای آن داشته 

باشند. خوب است بدانید که این مجموعه بزرگترین مجموعه کشت گیاهان 
دارویی در کشور است و تنوع گیاهی آن در جای دیگری وجود ندارد. در 
با توجه به  باید گفت که  نیز  مورد آبی که این زمین ها را آبیاری می کند 
خشک شدن قنات فتح آباد، امروزه چاه و آب شیرین کن های نصب شده در 
مجموعه، زمین های کاشت گیاهان دارویی را سیراب می کند. در قسمتی از 
باغ 5 درخت قدیمی و بلند دیده می شود که یادگار روزهای آبادانی و رونق 

فتح آباد هستند و از نامالیمات روزگار جان سالم به در برده اند.
 

 امکانات
 در باغ فتح آباد امکاناتی برای بازدیدکنندگان فراهم آورده شده است که 

در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم:

 رستوران سنتی
سنتی  هوای  و  حال  و  شده  بنا  اصلی  عمارت  در  آباد  فتح  باغ  رستوران    
دارد. در این رستوران غذاهای سنتی ایرانی مانند انواع کباب ها، دلمه ها 
و خوراکی های محلی مانند نان داغ تنوری، آش محلی کرمان و دسرهای 
مختلف سرو می شود. در برخی شب ها نیز در کنار سرو غذا، موسیقی زنده 
سنتی گرمابخش فضا می شود. ظرفیت سرویس دهی داخلی رستوران 350 تن 

و ظرفیت محوطه آن 1500 نفر است.

 شربتخانه و چایخانه
 در شربتخانه و چایخانه باغ انواع عرقیجات، گیاهان دارویی و معطر، فالوده 
باغ فتح  کرمانی و بستنی سنتی مخصوص سرو می شود. این مجموعه سنتِی 
آباد در نزدیکی رستوران واقع شده است و در حدود 25 نوع دمنوش ایرانی 
ارایه می دهد. در  به مشتریان خود  انواع کیک های گیاهی و رژیمی را  و 
این  گردشگران  به  که  است  شده  گذاشته  متعددی  های  صندلی  نیز  بیرون 
امکان را می دهد تا از فضای باغ لذت ببرند. در برخی فصل های سال در 
کنار بلیت اصلی مجموعه بلیتی رایگان برای شربتخانه به بازدیدکنندگان داده 

می شود که با استفاده از آنها می توانید یک شربت رایگان میل کنید.

  آالچیق
 در محوطه باغ که گشتی بزنید با چند استراحتگاه چوبی مواجه می شوید که 
حکم آالچیق را برای مجموعه دارند. این آالچیق ها که در اصطالح محلی به 

آنها کپر می گویند محلی خوب برای دور کردن خستگی هاست.

غرفه صنایع دستی
 قسمتی از باغ نیز به غرفه های فروش صنایع دستی اختصاص داده شده است 
تا در آن صنایع دستی و سوغات بومی کرمان به بازدیدکنندگان عرضه شود.

 غرفه گیاهان دارویی عطاری
 همان گونه که قبال هم گفتیم باغ فتح آباد یکی از قطب های کشت گیاهان 
دارویی است و به همین خاطر در این مجموعه مکانی برای عرضه این نوع از 

گیاهان و دیگر محصوالت گیاهی وجود دارد.
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و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  مدیر 
کویری  کمپ  گفت:  کرمان  استان  گردشگری 
شهداد از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار 

می شود.
“محمود وفایی” با اشاره به این که در حال حاضر 
ثبت  به  جهانی  میراث  فهرست  در  لوت  بیابان 
افزایش  باعث  مسئله  این  افزود:  است،  رسیده 
تعداد گردشگران داخلی و خارجی منطقه شهداد 
مکان  یک  وجود  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
گردشگران  اقامت  یا  و  استراحت  برای  مناسب 
بخش  در  استاندارد  شرایط  و  امکانات  داشتن  با 

تصریح  است،  نیاز  مورد  شهداد 
کل  اداره  راستا  همین  در  کرد: 
میراث فرهنگی استان کرمان قصد 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  دارد 
گردشگران  برای  را  امکانات  این 
وفایی  آورد.  فراهم  شهداد  منطقه 
اداره کل  از سیاست های  اینکه یکی  به  اشاره  با 
میراث فرهنگی استان کرمان واگذاری و یا برون 
واگذاری  داد:  ادامه  است،  ها  فعالیت  سپاری 
کمپ کویری شهداد به بخش خصوصی در همین 
این  از  توان  به  رود  می  انتظار  که  است  راستا 
حضور  برای  را  مناسبی  امکانات  و  شرایط  طریق 
گردشگران در منطقه ثبت جهانی بیابان لوت واقع 

در بخش شهداد فراهم آورد.
جهت  توانند  می  متقاضیان  که  این  بیان  با  وی 
کویری  کمپ  واگذاری  مزایده  اسناد  دریافت 
کل  اداره  قراردادهای  امور  واحد  به  شهداد 

کنند،  مراجعه  کرمان  استان  فرهنگی  میراث 
افزود:آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده از سوی 

متقاضیان، 23 بهمن ماه جاری تعیین شده است.
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  مدیر 
در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  گردشگری 
نمایندگان  حضور  با  جاری  ماه  بهمن   24 روز 
پاکتهای  متقاضیان،  همچنین  و  نظارتی  نهادهای 
خواهد  مشخص  برنده  و  بازگشایی  مذکور  اسناد 
و  اماکن  نزدیک  آینده  در  کرد:  شد،خاطرنشان 
به  مزایده  فراخوان  طریق  از  نیز  دیگری  بناهای 

بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مرمت بادگیر چپقی 
سیرجان

و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
بازسازی  و  مرمت  از  کرمان  استان  گردشگری 

بادگیر چپقی سیرجان خبر داد.
“محمود وفایی” با اشاره به این که بادگیر چپقی 
گل  معدنی  و  صنعتی  شرکت  مالی  حمایت  با 
افزود:  بازسازی می شود،  و  مرمت  گهر سیرجان 

می  باز  اول  پهلوی  دوره  به  بادگیر  این  قدمت 
گردد. وی با بیان اینکه در حال حاضر پشت بام و 
نمای این اثر تاریخی در حال مرمت است، اظهار 
فرهنگی  لحاظ  به  سیرجان  چپقی  بادگیر  کرد: 
باشد  می  صنعت  و  معماری  از  تلفیقی  هنری  و 
به  معروف  رضوی  اصغر  علی  سید  آن  بانی  که 
بوده است. وفایی خاطرنشان کرد:  دکتر رضوی 
لحاظ  به  منحصربفرد  آثار  از  تاریخی  بنای  این 
باشد  ایرانی می  معماری  تزئینات  از  برخورداری 
قدیمی  کشتی های  دودکش های  از  تقلید  به  و 

ساخته شده است.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
پیشرفت 40درصدی  از  استان کرمان  گردشگری 
مرمت قلعه دوطبقه مشهور به”قلعه خان” شهرستان 

نرماشیر خبر داد.
“محمود وفایی” با بیان این که قلعه خان نرماشیر 

طی  افزود:  قاجاریه،  دوره  به  متعلق 
بیش  کنون  تا  مرمتی  فعالیت  فاز  چند 
شهرستان  خان  قلعه  از  درصد   40 از 
نرماشیر مرمت شده است. وی با اشاره 
کارگاه  حاضر  حال  در  که  این  به 
است،  فعال  تاریخی  قلعه  این  مرمتی 
محل  از  باارزش  بنای  این  مرمت  کرد:  اظهار 
با  وفایی  است.  انجام  حال  در  استانی  اعتبارات 
آثار  فهرست  در  نرماشیر  خان  قلعه  که  این   بیان 
این کرد:  تصریح  است،  شده  ثبت  کشور  ملی 

قلعه دوطبقه تاریخی دارای یک حیاط مرکزی و 
دوبرج منقوش خشتی بسیار زیبا است که نظر هر 

بیننده ای را به خود جلب می کند.

واگذاری کمپ کویری 
به بخش خصوصی

پیشرفت ۴۰درصدی 
مرمت قلعه “خان” نرماشیر

استان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  مانور 
سنجش  منظور  به  و  نو  سال  آستانه  در  کرمان 
آمادگی های امدادی استان اجرا شد. این مانور 
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، 
استانداری،  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان و جمعی از 
مسئوالن استانی برگزار شد. 

در این مانور آمادگی های امدادی در حوادث 
اضطراری  اسکان  کوهستان،  امداد  ای،  جاده 
مانور  این  در  درآمد. همچنین  نمایش  به  آوار  و 
آمادگی تیم تخصصی سگ های تجسس )آنست( 
نیز به نمایش گذاشته شد. در این بازدید از پایگاه 
امدادی پشتیبانی و مرکز آموزش های تخصصی 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمان 

نیز بازدید شد.

برگزاری مانور امداد
 و نجات
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“محمود وفایی” با اعالم خبر فوق گفت: از محل 
غیر  بخش  تاریخی  ابنیه  مرمت  مشارکت  طرح 
تاریخی  خانه  سه  مرمت  های  کارگاه  دولتی، 
باقری، جمشیدی و امینیان شهرستان رفسنجان راه 
اندازی شده است. وی با بیان اینکه قدمت خانه 
های باقری، جمشیدی و امینیان به دوره قاجار بر 
می گردند و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده 
اند، بیان کرد: در قالب این طرح، بناهای تاریخی 

دارای مالک با عقد تفاهم نامه مشارکت، طی چند 
فاز مرمت می شوند. 

وفایی با اشاره به این که در طرح مشارکتی ابنیه 
تاریخی با توجه به ارزش بنا بخشی از هزینه های 
مورد نظر توسط اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان تامین و مابقی بر عهده خود مالک خواهد 
بود، خاطرنشان کرد: ترغیب و تقویت توان بخش 
وبهره  احیاء  عرصه  در  حضور  برای  خصوصی 

برداری از آثار تاریخی و ایجاد فضای کسب وکار 
از اهداف این طرح می باشد.

و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان کرمان از مرمت مقرنس سر در 
ورودی کاروانسرای گنجعلیخان شهر کرمان پس 
از گذشت 230سال از حمله آقامحمدخان قاجار 
به  اشاره  با  وفایی  .محمود  داد  این شهر خبر  به 
ورودی  در  سر  مقرنس  حاضر  حال  در  که  این 
جای  و  مرمت  کرمان  گنجعلیخان  کاورانسرای 
از  یکی  مقرنس  این  افزود:  است،  شده  گذاری 
در  موجود  های  مقرنس  بزرگترین  و  زیباترین 
اجرا شده  قطار  است که در14  تاریخی  بناهای 
-6-5-4 های  شمسه  شامل  آن  تخت  آالت  و 

اینکه مقرنس سر در  بیان  با  .وی  10ضلعی است 
نقوش  به  مزین  کرمان  گنجعلیخان  کاروانسرای 
این  اصل  کرد:  اظهار  باشد،  می  پرکار  گچبری 
مقرنس که قسمت هایی از آن همچنان در گوشه 
ها و بخش هایی دیده می شود، دارای تزیینات 

گچبری و نقاشی فوق العاده ای بوده است .
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
عملیات  کرد:  تاکید  کرمان  استان  گردشگری 
کاروانسرای  ورودی  در  سر  مقرنس  مرمت 
با  مشاوره  و  مطالعه  از  پس  کرمان  گنجعلیخان 
متخصصان و کارشناسان خبره محلی و کشوری 
گردید.وفایی  آغاز   1395 سال  اواسط  از 

تهیه  با  مرمت  عملیات  این  کرد:  خاطرنشان 
و پس  ادامه  با ساخت آالت تخت  و طرح  نقشه 
مقرنس  اصل  از  باقیمانده  های  قطار  مرمت  از 
گچی  قطعه  یکهزار  حدود  نصب  با  آن  قطار   7
توسط استادکاران بومی و تحت نظر کارشناسان 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره  فنی 
گردشگری استان کرمان در اسفند ماه سال 1396 

پایان یافت و پس از سال های متمادی داربست 
برداشته  ارزش  با  بنای  این  مقرنس  مرمت  های 
از  توجهی  قابل  بخش های  است  گفتنی  شدند. 
گنجعلیخان  کاروانسرای  ورودی  در  سر  مقرنس 
در  قاجار  آقامحمدخان  سربازان  شلیک  اثر  بر 

به کرمان در سال 1209 هجری قمری  حمله 
تخریب شد.

 مرمت سه خانه تاریخی رفسنجان

افزایش پروازها
 تا ۴5 میلیون مسافر

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان از پیشرفت 
المللی آیت  بین  فرودگاه  باند دوم  40 درصدی 

اهلل هاشمی رفسنجانی کرمان خبرد داد. 
احداث  روند  درباره  زاده«  قاسم  »علی  مهندس 
باند جدید فرودگاه بین المللی آیت اهلل هاشمی 
فعلی  باند  نیاز  دلیل  به  گفت:  کرمان،  رفسنجانی 
هشت  تعطیلی  به  منجر  که  بازسازی  به  فرودگاه 
امکان  مدت  این  در  و  شد  می  فرودگاه  ماهه 
پرواز در فرودگاه کرمان وجود نداشت، این نیاز 
باند و تعطیلی  بازسازی  از  به وجود آمد که قبل 

این  به  پروازها  و  احداث  جدید  باند  فرودگاه، 
باند منتقل شوند. وی افزود: احداث باند جدید، 
با  و  شود  می  فرودگاه  زیرساخت  ارتقاء  موجب 
وجود دو باند، میزان افزایش نشست و برخواست 
پروازها تا حدود 45 میلیون مسافر در سال افزایش 
می یابد که اقدام بزرگی است. قاسم زاده تصریح 
کرد: هزینه احداث باند جدید 45 میلیارد تومان 
کمک  دستگاه  برای  تومان  میلیارد   5 و  است 
ناوبری و 12 میلیارد تومان برای روشنایی باند نیاز 
است. وی با اشاره به اینکه  در حال حاضر روند 
بیان کرد:  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  کار 40 درصد 
تالش بر این است که تا پایان شهریور ماه سال 97 
باند جدید فرودگاه کرمان به بهره برداری برسد. 
مدیرکل فرودگاه های استان کرمان با بیان این 
احداث  در  نفر   300 از  بیش  حاضر  حال  در  که 

باند جدید فرودگاه کرمان مشغول به کار هستند، 
خاطر نشان کرد: طول باند جدید 4 هزار و 500 
متر است که 200 متر از باند قبلی بیشتر و عرض 
برخواست  و  نشست  امکان  که  است  متر   60 باند 
هواپیماهایی با تناژ باالتر نسبت به پروازهای فعلی 

را دارد.

مرمت مقرنس سر در ورودی 
کاروانسرای گنجعلیخان



114
جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور

با تالشی وافر آماده چاپ شد:

 مجموعه اسناد تاریخی کرمان
 در انگلستان

مدیرمرکز کرمان شناسی، مهمترین اثر در دست تهیه این مرکز را مربوط به 
»اسناد تاریخی کرمان که در انگلیس موجود است« ذکر کرد و گفت: کار 

ترجمه 5 هزار برگ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده و بعد از
ویرایش و پردازش، دو جلد آماده انتشار است. 

استاد سیدمحمدعلی گالب زاده، مدیرمرکز کرمانشناسی و رئیس بنیاد ایران 
کرمان  تاریخی  سند  برگ  هزار   150 قریب  گفت:  کرمان  شعبه  شناسی- 
انگلیس در  انگلستان وجود دارد که توسط جاسوسان و کاردان سفارت  در 
اسناد، همه گزارش های  این  ادامه داد: در  نوشته شده است. وی  کرمان، 
موثق روزگار قارجار و بخشی هم مربوط به دوره فتحعلی شاه و غیره آمده 
موظف  آن  نگارندگان  زیرا  است  ها  گزارش  ترین  و صحیح  ترین  دقیق  و 
روزانه  اتفاقات  همه  لذا  نکنند  گزارش  اشتباه  »واو«  یک  حتی  که  بودند 
کرمان از قیمت جو و گندم گرفته تا باران دو میلیمتری یا حوادثی که زمینه 
رویدادهای سیاسی را فراهم می کرده، برای سفارت انگلیس می فرستادند. 

نویسنده و پژوهشگر کرمانی، این مجموعه را مجموعه ای ارزشمند برای اهل 
تحقق خواند و گفت: از 150 هزار برگ موجود، 15 هزار برگ را توانستیم 
دریافت کنیم که کار ترجمه 5 هزار برگ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان 
انجام شده و بعد از ویرایش و پردازش، دو جلد آماده انتشار است که تا قبل 
اظهار  از سال جدید چاپ می شود. وی که مؤلف 30 عنوان کتاب است، 
صاحب  مسجد  و  مهدیه  »تاریخچه  کردم،  تألیف  که  کتابی  آخرین  داشت: 
الزمانعج کرمان« است و 5 عنوان کتاب دیگر از جمله »راه، امنیت و تأثیر 
غیره در دست چاپ  و  تاریخ کرمان«  »فرازهای  اقتصاد«،  و  تجارت  بر  آن 
دارم که امیدوارم هرچه زودتر به انجام برسد. مدیرمرکز کرمانشاسی با اشاره 
فرهنگی  فعالیت های  این مرکز طی 30 سال همواره در عرصه  این که  به 
گام های مؤثری برداشته است؛ تصریح کرد: اولین مرکز استان شناسی در 
کشور در کرمان ایجاد شد و به دنبال آن در دیگر استان ها و مهم تر این 
که بعد از کرمانشناسی بود که بنیاد ایران شناسی پا گرفت. وی از تألیف 300 
عنوان کتاب برای کرمان و در رابطه با کرمان توسط این مرکز خبر داد و 
افزود: تقریبًا هر سال 10 عنوان کتاب چاپ شد از جمله این که گویش ها و 
اصطالحات گذشته را که امروز خیلی ها با آن آشنایی ندارند در 30 عنوان 
کتاب گردآوری کردیم و از این باب جای نگرانی نیست. استاد گالب زاده 
جدید  ویرایش  با  گردشگری«  آینه  در  »کرمان  سیزدهم  چاپ  از  همچنین 
ظرف یک ماه آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد: زمینه ای فراهم شود تا 

مراسم سی امین سال تأسیس مرکز کرمانشناسی برگزار شود.

عمارت کنسولگري قدیم انگلیس در کرمان، در آستانه افتتاح 
به عنوان یکي از موزه هاي نفت کشور

»کرمان«
پایه جریان مشروطیت

کرمان  فرمانداری  سرپرست  بابایی  علی  مهندس 
زاده،  گالب  سیدمحمدعلی   استاد  دیدار  در 
تاریخ  را  ایشان  با وی،  کرمانی  مورخ  و  نویسنده 
زنده کرمان دانستندکه هنوز بهره کافی از وجود، 
با  ایشان نشده است. وی  اطاعات و آگاهی های 

بازدیدهای  از  برخی  در  که  نکته  این  یادآوری 
استاندار گاهی سوالی درخصوص پیشینه یکی از 
آثار تاریخی شهر پیش می آمدکه به راحتی بایک 
پاسخ داده می  زاده  با آقای گالب  تلفنی  تماس 
شد گفت : به دنبال این هستیم که اتاق فکری در 
شهرستان داشته باشیم و از تجربیات و دانسته های 
آقای گالب زاده هم در این اتاق فکر و در تنظیم 

سند توسعه شهرستان استفاده نمائیم. 
مرکز  رئیس  زاده،  گالب  سیدمحمدعلی  استاد 
ساختمان  قدمت  به  اشاره  با  نیز  کرمانشناسی 
کارهایی  از  یکی   : گفت  کرمان  فرمانداری 
و  شناسنامه  که  است  این  شود  انجام  بایستی  که 
خاطرات مربوط به این ساختمان تدوین شود. وی 
افزود : به حق باید این بنا را ساختمان مشروطیت 
نامید چراکه نطفه اصلی مشروطیت و جرقه اولیه 
میرزا  حاج  کردن  فلک  دنبال  به  و  اینجا  از  آن 
محمدرضا احمدی امام جمعه وقِت کرمان و نوه 
حاج احمد احمدی از مجتهدین بزرگ و به نام 

تاریخ بود که مدت ها در نجف به سر می برد. 

وی افزود: خبر فلک شدن حاج میرزا محمدرضا 
به  کرمان،  حاکم  ظفرالسلطنه،  دستور  به  احمدی 
متعاقب  و  شد  ارسال  تهران  ایران، خصوصًا  تمام 
اهلل  آیت  کرمانی،  مجداالسالم  تالشهای  با  آن 
و  فضاسازی  با  طباطبایی  اهلل  آیت  و  بهبهانی 
زمینه  حکومت،  علیه  مردم  و  روحانیون  ترغیب 
قیام مشروطیت و در نهایت امضای سند مشروطیت 
فراهم شد. وی در ادامه اذعان داشت: در واقع 
مشروطیت،  قضیه  اصلی  پایه  بگوئیم  توانیم  می 
مردم کرمان بودند اما متاسفانه آن گونه که باید 

نامی از آن برده نشده است.
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مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از ورود 
بیش از 4 میلیون و 500 هزار نفر گردشگر نوروزی از تاریخ 27 اسفندماه سال 

گذشته تا پایان هفدهم فروردین ماه سال جاری به استان کرمان خبر داد.
با تاکید بر این که در حال حاضر استان کرمان به جایگاه  “محمود وفایی” 
اصلی خود در صنعت گردشگری دست یافته  است، افزود: خوشبختانه استان 
کرمان به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور مورد توجه بسیاری از 
هموطنان قرار دارد که ورود بیش از 4 و نیم میلیون نفر گردشگر نوروزی 
به خطه کریمان می تواند دلیلی بر این ادعا باشد. وی با بیان اینکه در ایام 
نوروز سالجاری یک میلیون و پانصد هزار نفر گردشگر از جاذبه های تاریخی 
و گردشگری استان کرمان بازدید کرده اند، اظهار کرد: این تعداد بازدید 

نسبت به سال گذشته بیش از 100 درصد رشد داشته است. 
مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با بیان این 
که باغ فتح آبادکرمان،باغ شاهزاده ماهان، حمام گنجعلیخان کرمان، ارگ 
تاریخی بم، کلوت های شهداد، روستای دستکند میمند، خانه حاج آقا علی 
رفسنجان، ارگ کهن راین، شهر قدیم دقیانوس و تپه های باستانی کنارصندل 
جیرفت، میزبان بیشترین تعداد بازدید کننده در ایام نوروز 1397 بوده اند، 
این  در  نوروزی  گردشگران  تجمع  موجود  آمارهای  اساس  بر  کرد:  تاکید 
مکان ها، بیش از سایر اماکن تاریخی و گردشگری استان کرمان بوده است. 
هتل،  از  اعم  استان  اقامتی  مراکز  در  گردشگران  و  مسافران  اقامت  به  وی 
مهمانپذیر، خانه مسافر، اقامتگاه های بوم گردی، خوابگاه ها و مهمانسراهای 
ادارات و مدارس اموزش و پرورش، اشاره کرد و افزود: خوشبختانه میزان 
از400  بیش  به  امسال  نوروز  در  کرمان  استان  اقامتی  واحدهای  در  اقامت 
است.  داشته  افزایش  35درصد  گذشته  سال  به  نسبت  که  رسیده  نفر  هزار 
وفایی با بیان اینکه توزیع مسافران نوروزی در سطح استان  کرمان بسیار قابل 
توجه بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه در هر نقطه از استان شاهد حضور 
گردشگران و مسافران نوروزی بودیم که راه اندازی خانه های بوم گردی 

می تواند یکی از مهمترین دالیل این 
اتفاق بزرگ باشد.

فرهنگی،صنایع  میراث  کل  مدیر 
استان  گردشگری  و  دستی 
واحد  فعالیت193  به  کرمان 
اشاره  نوروز  ایام  در  گردی  بوم 
کرد و گفت: در این ایام بیش از 32 
اقامت  ها  اقامتگاه  این  در  نفر  هزار 
از  گذشته  سال  به  نسبت  که  داشتند 

بازارچه    15 اندازی  راه  به  وفایی  است.  بوده  برخوردار  رشد 130درصدی 
نوروزی صنایع دستی و سوغات در سطح استان کرمان اشاره کرد و گفت: 
این بازارچه ها از نظر چیدمان، فروش و استقبال مسافران، بسیار بهتر از سال 
گنجعلیخان  کاروانسرای  که  این  به  اشاره  با  وی  شدند.  اجرا  گذشته  های 
کرمان در ایام نوروز به عنوان قلب تاریخی شهر کرمان به خوبی به ایفا نقش 
پرداخت، افزود: در ایام نوروز این مجموعه در قالب جشن ملی نوروزگاه به 
کانونی برای تجمع گردشگران و مسافران نوروزی با اجرای برنامه های شاد 
و مفرح تبدیل شد که امیدواریم این روند در طول سال نیز ادامه داشته باشد.

ایام نوروز 1397اشاره و  وفایی به فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی استان در 
تصریح کرد: در این ایام با همکاری برخی از شهرداری ها از جمله شهرداری 
نوروزی  گردشگران  ویژه  گردی  استان  تورهای  برپایی  به  اقدام  کرمان 
گردید. وی بیان کرد: خوشبختانه نوروز امسال شاهد انسجام و تعامل بیشتری 
بطوریکه  بودیم  کرمان  استان  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  اعضاء  بین  در 
خطه  در  را  هموطنان  نشاط  و  شور  رضایت،  موجبات  توانستیم  راحتی  به 
گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیر کل  کنیم.  فراهم  کریمان 
استان کرمان با بیان اینکه در نوروز 1397، استان کرمان جزو استانهای برتر 
به  گردشگری  شایسته  خدمات  ارائه  افزود:  شد،  انتخاب  کشور  گردشگری 
مسافران نوروزی در سرتاسر استان و به دنبال آن افزایش  میزان ماندگاری 
گردشگران نوروزی سبب شد تا استان کرمان در سطح کشور حائز رتبه شود.

وی به سفر مسئوالن عالی رتبه کشوری در نوروز97 در این استان اشاره و 
بیان داشت: نوروز امسال معاون اول رئیس جمهور و همچنین رئیس سازمان 
میراث فرهنگی کشور در سفر چند روزه خود به استان کرمان از نحوه ارائه 

خدمات به مسافران نوروزی رضایت کامل را داشتند.

ورود ۴/5 میلیون 
گردشگر نوروزی به کرمان

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
حاضر  حال  در  گفت:  کرمان  استان  گردشگری 
مفقوده  حلقه  تبلیغات  و  نوین  های  آوری  فن 

صنعت گردشگری استان کرمان هستند.
نمایشگاه  افتتاحیه  آیین  در  وفایی”  “محمود 
سفر  خدمات  و  فناوری  گردشگری،  تخصصی 
نمایشگاهی  چنین  برگزاری  کرد:  تاکید  کرمان 
موجب معرفی پتاسیل های بی بدیل گردشگری 
تمامی  بین  همبستگی  ظرفیت  و  شود  می  استان 
دهد.  می  نشان  را  گردشگری  صنعت  عناصر 
حوزه  های  فعالیت  باید  امروزه  کرد:  اظهار  وی 
زیرا  بخورد،  پیوند  روز  تکنولوژی  با  گردشگری 
منجر  جدید  آوریهای  فن  و  ابزار  از  استفاده 
می  کمتر  هزینه  با  تر  متنوع  خدمات  ارائه  به 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شود. 

کرمان  استان  گردشگری 
استفاده  امروز  کرد:  تصریح 
اینترنت،  موبایل،  از  مناسب 
های  سایت  و  مجازی  فضای 
های  ظرفیت  رسانی،  اطالع 
گردشگری را معرفی و هزینه 
کمتری به گردشگری تحمیل می کند و موجب 
فراهم شدن امنیت و ثبات نیز می شود. وفایی با 
بیان اینکه اگر بخواهیم در گردشگری نوین موفق 
عبور  سنتی  گردشگری  های  شیوه  از  باید  شویم 
کرده و از امکانات و فناوری های جدید استفاده 
کنیم، افزود: استفاده از تکنولوژی و فناوری های 
را  گردشگری  حوزه  در  شفافیت  فرصت  نوین، 
فراهم خواهد کرد. وی تاکید کرد:استان کرمان 
بیشمار در  بالفعل  و  بالقوه  با داشتن ظرفیت های 
مسیری قرار گرفته که می تواند به یکی از چهار 

مقصد اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.
در  انجام شده  اقدامات خوب  به  اشاره  با  وفایی 
بحث زیر ساخت های گردشگری استان کرمان، 
و  خصوصی  بخش  همکاری  با  امسال  افزود: 

های  جاذبه  معرفی  شدیم  موفق  مناسب،  تبلیغات 
بهتر  قبل  سالهای  به  نسبت  را  استان  گردشگری 
آینده  تا سه سال  تصریح کرد:  انجام دهیم. وی 
هیچ مشکلی در بخش زیرساخت های گردشگری 
و  ها  مجموعه  های  نیاز  تمام  و  داشت  نخواهیم 
دهند،  می  خدمات  گردشگران  به  که  تاسیساتی 
امروز  کرد:  تاکید  وفایی  شد.  خواهد  مرتفع 
نیازهای  ترین  اصلی  از  یکی  بازاریابی  و  تبلیغات 
بیشتر،  هرچه  معرفی  و  است  استان  گردشگری 
بهتر  باید  گردشگری  های  جاذبه  بهتر  و  تر  منظم 

انجام شود.

فن آوری و تبلیغات 
حلقه مفقوده صنعت گردشگری
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سردار شهباز حسن پور بیگلری  با اشاره به ظرفیت های گردشگری سیرجان، 
گفت: بزرگ ترین باغ سنگی جهان در شهر سیرجان است که قدمتی چند 
صد ساله دارد؛ این باغ به شکل شش ضلعی نامنظم طراحی گردیده و در آن 

به تمام شاخه های درختان به جای میوه سنگ آویزان شده است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی افزود: یخدان های 
شهر  این  دیدنی  جاذبه های  فردترین  به  منحصر  از  یکی  سیرجان  دوقلوی 
است؛ این یخدان در قدیم یخ مصرفی مردم را تامین می کرد و امروزه عالوه 
بر اینکه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری است از نظر طبیعی نیز بسیار 

زیباست؛ این بنا از خشت خام و مالت گل ساخته شده است.
وی اظهار کرد: بادگیر چپوقی سیرجان در دنیا بی نظیر است و یکی از منحصر 
به فردترین بادگیرهای جهان و ایران است؛ این بادگیر به تقلید از دودکش ها 
و هواکش های کشتی های قدیمی ساخته شده است؛ بازار بزرگ مهیا شهر نیز 

یکی دیگر از جاذبه های گردشگری سیرجان است که گردشگران می توانند با 
قیمتی مناسب و ارزان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هر چه می خواهند در آن 
بیابند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: گلیم شیرکی 
پیچ سیرجان به ثبت جهانی رسید و شهر سیرجان نیز به عنوان پایتخت گلیم 
این منطقه  در جهان معرفی شده است؛ ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری 
می تواند توریست های بسیاری را جذب کند. نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اسالمی در ادامه بیان کرد: آقای مونسان رویکردی بسیار 
داشتند  خصوصی  بخش  به  گردشگری  حوزه  در  کار  واگذاری  در  مناسب 
می یابد؛  افزایش  روزه  هر  مردم  مشارکت  گردشگری  بخش  در  هم چنین 
جذب  برای  الزم  زیرساخت های  ایجاد  و  توسعه  برای  مناسبی  اقدامات 
گردشگر در این شهر درحال اجرا است و می توان از این شهر به عنوان یکی 

مهم ترین جاذبه های گردشگری کشور نام برد.

بادگیر چپقی سیرجان 
منحصر به فرد درجهان
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ن شاهد شهیدا
پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان 
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گزارشی از بزرگ ترین نبرد  هوایی جهان؛

فقط یک راه داشتیم، باید طال می گرفتیم

کاپیتان محمود ضرابی  سرتیپ دوم خلبان،  از خاطرات  می آید،بخشی  پی  در  آنچه 
تحقیقات  و  مطالعات  )مرکز  ایران  شفاهی  تاریخ  تارنمای  با  گفت وگو  در  که  است 
زندگی اش  سال های  بهترین  که  مردی  است.  شده  بیان  پایداری(  ادب  و  فرهنگ 
است  معتقد  همواره  و  گذرانده  شکاری  هواپیماهای  کابین  در  هراسی  بی هیچ  را 
باید قهرمان های  ما شد و نسل کنونی  باعث موفقیت ملت  ایمان و وحدت  دو عامل 
واقعی کشورشان را بشناسند. امیر خلبان، سرتیپ محمود ضرابی، هم اکنون دبیر کانون 
خلبانان نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا است. این بار از دریچه این دالورمرد نیروی هوایی 

جمهوری اسالمی ایران، به هشت سال دفاع مقدس  مان نگاه می کنیم؛  

لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.
خلبانان معموال این گونه شروع می کنند :

» به نام خالق آسمان ها، بلند آسمان جایگاه من است«
من خلبان محمود ضرابی هستم و در 23 اسفند سال 1325 در خانواده ای 
پرجمعیت در کرمان که یکی از محروم ترین نقاط ایران است به دنیا آمدم .

چطور به فضای خلبانی ورود کردید؟
از همان بچگی ماجراجو بودم و معلمی داشتم که به من می  گفت: »دست به 
کاری خواهی زد که هیچ کدام از دانش آموزان این کالس نخواهند زد.« 
به کوچه های خاکی  فوتبال  برای  در آن زمان هر وقت که می  خواستیم 
برویم، چون توپ نداشتیم و پولی هم برای خرید توپ پالستیکی نداشتیم، 
پارچه ها  آن  تا  می دادیم  مان  مادران  به  را  کهنه  لباس های  پارچه های 
طرفی  از  کنیم.  استفاده  آنها  از  توپ  عنوان  به  تا  کنند  گرد  و  بدوزند  را 
چون ساالنه یک جفت بیشتر کفش نمی خریدیم و باید با آن هم به مدرسه 
می رفتیم و هم بازی می کردیم، پس نمی توانستیم مدام از آن برای بازی 
به  پاهایمان  نتیجه وقتی  را در می آوردیم، در  استفاده کنیم. پس کفش ها 
زمین و سنگ ها برخورد می کرد و ناخن هایمان آسیب می دید. مثال انگشت 
دوم پای راست من ناخن ندارد و اگر شهید می شدم همه با این نشانه مرا 

می شناختند. 
عبور  سرمان  باالی  از  هواپیمایی  یک بار  هفته ای  حدودا  زمان  درآن 
می کرد که به سمت زاهدان می رفت و اگر هم در کرمان توقف می کرد 
ما نمی دیدیم، در  واقع مسافر چندانی هم نداشت. من وقتی به آسمان و آن 
هواپیما ها نگاه می کردم، با خودم می گفتم: واقعا روزی می رسد که من کنار 
این هواپیماها بایستم و عکس بیندازم؟ یعنی تا این حد برایم رویا بودم، این 
که مسافرش باشم که غیر قابل تصور بود و این که روزی خودم به عنوان 
خلبان پشت فرمانش بنشینم اصال برایم غیر ممکن بود، ولی این موضوع در 

ضمیر ناخود آگاهم بود که اگر انسان اشرف مخلوقات است پس همه چیز 
برایش ممکن است. این دوران گذشت و من در مدرسه خوارزمی بهارستان 
دیپلم ریاضی گرفتم. بعد از اتمام درس می خواستم کاری را شروع کنم که 
جور نشد؛ به نیروی هوایی رفتم و با خودم گفتم این همان چیزی است که 
به دنبالش بودم، در  نتیجه سال 1346 در دانشکده نیروی هوایی استخدام 
شدم. بعد برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام و فارغ  التحصیل شدم و درجه 
ستوان دومی را گرفتم و به کشور برگشتم. در همان سال ها یک روز همان 
از من پرسید که  بقیه فرق دارم را دیدم و  با  به من می گفت  استادی که 
چتر باز  یا  گفت  شدم؟  چه کاره  می کنید  فکر  استاد  گفتم  شده ام،  چه کاره 
شده ای یا خلبان. گفتم خلبان هستم، گفت می دانستم که تو ماجراجو هستی 

و حتما چنین شغلی را انتخاب خواهی کرد.

در دوره آموزشی آمریکا چه گذشت؟
در دانشکده خلبانی آمریکا 43 نفر بودیم، 40 نفر آمریکایی و 3 نفر ایرانی. 
آن 40 نفر همگی دیپلم آمریکایی داشتند، در همان کشور به دانشگاه رفته 
و لیسانس شان را گرفته و ستوان دوم شده بودند؛ در واقع آمده بودند فوق 
لیسانس رشته خلبانی یا هوا فضا را بگیرند، ما نیز با حدود 20 سال سن دیپلم 
را گرفتیم و رفتیم آنجا تا با آنان در یک جا به زبان انگلیسی درس بخوانیم. 
گاهی اوقات ممکن است یک شخص درسش را بخواند، اما موقع امتحان 
به  امتحان هایمان  ما  اما  ببرد،  سر جلسه  همراه خود  به  هم  تقلب کوچکی 
را کامال می بستیم و در  بودیم  باید کتابی که خوانده  بود که  این صورت 
هواپیما و در آسمان آن اطالعات را عمال انجام  می دادیم تا آنها کامال ببینند 
و اصال راهی برای دور زدن یا تقلب وجود نداشت، در واقع درس هایمان 
هم نظری بود و هم عملی. حِس نیاز است که انسان را به ابتکار وا می دارد، 
انسان های خالقی هستند،  انتخاب می کنند،  را  این گونه شغل ها  کسانی که 
و  ریسک  اهل  بیزارند،  روزمرگی  و  یک نواختی  از  که  هستند  انسان هایی 
خطرند. خالصه این که 6 نفر از آمریکایی ها مردود شدند و نتوانستند دوره 

را تمام کنند، اما خوشبختانه ما هر 3 ایرانی فارغ التحصیل شدیم.

پس از فارغ التحصیلی چه کردید؟
سال 1349 که از آمریکا برگشتیم به دانشکده نیروی هوایی رفتیم و از آنجا 
ما را برای دوره های F-4 فرستادند، ما در گردان F-4 مشغول شده بودیم. 
مرحوم شهید بزرگوارمان رضا رضوی، اولین فرمانده گردان F-4 بود. بعد 
از این که دوره را به اتمام رساندیم، قرار بر این بود که حدود هزار ساعت 
بیاییم. دوره آموزشی مان  به کابین جلو  بعد  و  پرواز کنیم  در کابین عقب 
جلو  کابین  به  را  ما  آن  از  پس  و  فرستادند  شیراز  به  را  ما  بعد  و  شد  تمام 
فرستادند. پس از زمانی معلم کابین عقب شدم، سپس معلم کالس های زمینی 
شدم و پس از آن خلبان کابین جلو. خلبان کابین جلو درجه بندی دارد، 
به این معنی که وقتی در هواپیمای شکاری خلبان کابین جلو بشویم، ابتدا

Non Leader )خلبانی که هنوز به مرحله هدایت و رهبری دسته پروازی 
نرسیده است( بعد به ترتیب لیدر 4، 3، 2 و در آخر هم 1 خواهیم شد. تمام 
جلو  آن قدر  خالصه  دارد.  بستگی  پرواز،  ساعات  و  سال ها  به  درجات  این 
انقالب،  که  بودم  ساله ای   33 سرگرد  من  رسیدم.   1357 سال  به  که  آمدم 
تنها دو  به وقوع پیوست و همه می دانند  این دگرگونی عظیم و گسترده، 
عامل باعث موفقیت ملت ما شد، یک، ایمان و دیگری وحدت. بنیان گذار 
جمهوری اسالمی ایران فرمودند که اگر شما وحدت کلمه را حفظ کنید، 
برای  بیمارستان ها  به خاطر دارم که  می توانید در هر کاری موفق شوید. 
زخمی ها احتیاج به باند داشتند، مردم کامیون کامیون ملحفه های سفید خود 
را می فرستادند. امروز اوضاع اندکی فرق کرده است، باید چشم مان را به 
روی بعضی چیز ها ببندیم، اما مطمئنم که ما همیشه موفق خواهیم شد چون 
»می خواهیم« که این کار انجام شود. ما وقتی در آمریکا شروع کردیم به 
به  ماشین مان  یا  دفتر  کار،  میز  روی  نصب  برای  که  برچسبی  اولین  پرواز، 
ما دادند، روی آن نوشته شده بود: »خلبانان شکاری بهتر می توانند انجام 

دهند«.
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 به این معنی که همه خلبانان می توانند انجام دهند، اما خلبانان شکاری بهتر 
می توانند. در واقع همین احساس نیاز به تغییر و خواستن برای ایجاد تحول 

در وجود تک تک ملت ما بود که سرانجام باعث شد انقالب پیروز شود.

آن دو نفر ایرانی را که به همراه شما چند سال در آمریکا مشغول به 
تحصیل بودند، به خاطر دارید؟

جنگ  از  بعد  و  بود  ما  آکروجت  تیم  در  که  جوادپور  ید اهلل  آقای  بله، 
درخشش فوق العاده زیادی داشت و در زمان بازنشستگی به آمریکا یا کانادا 
مهاجرت کرد. نفر دوم جهانگیر ابن یمین بود که در عملیات کمان در روز 
به سمت  بوشهر  پایگاه  از  گروه  اولین  در  بعدازظهر،   4 ساعت  اول جنگ، 

پایگاه بغداد رفت، آنجا را بمباران کرد و برگشت.

با این دو نفر ارتباط دارید؟
را  هم  احوال  و  کرده  صحبت  هرازچند گاهی  جوادپور  ید اهلل  با  بله، 
می پرسیم، اما با جهانگیر ابن یمین دوست هستیم و به طور دائم در ارتباطیم، 
چون رئیس عملیات هواپیمایی زاگرس و در آنجا مشغول به خدمت است. 

سال 1359، 31 شهریور، ساعت 14:05  به شما خبر رسید که عراق 
به مرز های ایران حمله کرده است، کجا بودید و حال تان چگونه 

بود؟
در آن زمان ما در بوشهر بودیم و دو گردان 62 و 63 شکاری به فرماندهی 
امیر بزرگوار مهدی دادپی داشتیم، جانشین فرمانده، آقای فریدون صمدی 
که بعدا آمدند، استاد بنده نیز بودند. ما این دو گردان را با هم یکی کردیم 
و در عملیات با مرحوم ابراهیم کاکاوند، عهده دار امور عملیات پایگاه ششم 
شکاری بودیم. ما در هر مرکز فرماندهی، یک اتاق فرمان داریم و در آنجا 
موقعیت های عملیات و تاکتیک ها را مشخص می کنیم. ما ساعت های زیادی 
در آن اتاق عملیات که مرکز فرماندهی بود، مکان هایی که امکان داشت 
در آینده برایمان تهدید باشند را روی نقشه مشخص کرده بودیم. یکی از 
این همسایه ها که بسیار گربه می رقصاند، عراق بود. ما شناسایی کرده بودیم 
)استراتژیک(  مراکز سوق الجیشی  دارد،  مشترک  مرز  ما چقدر  با  عراق  که 
آن کجاست؛ پایگاه های هوایی، نیرو های زمینی، پل ها، پاالیشگاه ها و غیره 
نسبت به پرواز هایی که در آن منطقه داشتیم، در داخل، مسیر های پروازی را 

تعیین می کردیم و همیشه با آن میزان از مهمات که قصد داشتیم برویم، قبل 
از هر چیز اول می رفتیم تمرین می کردیم. چون در آموزش، تمرین جزء 
جدانشدنی وجود هر خلبان است. هر چقدر در زمان صلح آموزش بیشتر 
باشد، خون کمتری در زمان جنگ ریخته می شود. ساعت 2:05 ]بعدازظهر[ 
31 شهریور سال 1359، من در اتاق عملیات بودم که تلفن زنگ خورد، از 
پشت خط یک نفر گفت: »محمود؟« گفتم: »بله؟« گفت: »مهر آباد را زدند.« 
تا این را گفت، من هم گفتم: »اینجا را هم زدند و تلفن را قطع کردم.« 
 Surprise Attack صدای بلندی آمد و بمباران کردند. آنها به قول خودشان
و  بوشهر  همدان،  تبریز،  تهران،  پایگاه   5 بودند.  کرده  غافلگیرانه(  )حمله 
دزفول را در ساعت 2 روز 31 شهریور زدند. علت این که در ساعت 2 حمله 
کردند، این بود که ما تمام سرویس هایمان در ساعت 1:30 تعطیل می شد و 
همه پرسنل ما در اتوبوس ها در حال رفتن به سمت خانه بودند،  در واقع 
هنوز نه به خانه رسیده بودند که به آنها بگوییم برگردند و نه در پایگاه بودند 
از  قسمت  چند  بود.  شده  مطالعه  کار  این  تمام  برای  و  داریم  نگه شان  که 
پایگاه ما آسیب خورده بود، به عالوه یک جیپ که دو نفر در آن زخمی و 

در نهایت شهید شدند. 

ما مرد بزرگواری به نام امیر سرلشکر غفور جدی داشتیم که بعدا شهید شد، 
این شخص افسر ایمنی پرواز بود و در آن موقع کمک کرد و موقعیت های 
فروند   4 روز  همان  بعدازظهر   4 کرد.  ترمیم  را  باند  اطراف  شده  خراب 
هواپیمایF-4 مسلح، از تهران، به دستور فرماندهی نیروی هوایی به سوی 
پایگاه هوایی شعیبیه رفتند و پایگاه را زدند و هر 4 فروند و 8 خلبان سالم 

برگشتند.

از  بعد  دقیقا همان روز 31 شهریور حمله کردید؟ یعنی دو ساعت 
حمله آنها؟

از  آنها.  از حمله  بعد  و دو ساعت  بعدازظهر   4 روز ساعت  دقیقا همان  بله، 
موقت  جواب  یک  واقع  در  کار  این  و  کردند  را  کار  همین  پایگاه   5 هر 
دندان شکنی بود. اما آنها با خود فکر می کردند که تمام توان ما همین بود. 
فردای آن روز که اول مهر بود، از تمام پایگاه ها برابر طرح از پیش تعیین 
شده امیر سرلشکر خلبان شهید، فرمانده نیروی هوایی جواد فکوری، طرح 
ایران است،  کمان 99 که یک حماسه جاوید در ارتش جمهوری اسالمی 
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اجرا شد و با 140 فروند هواپیما به تمام خاک عراق، پایگاه های هوایی، محل 
حمله  برق  نیرو گاه های  و  پاالیشگاه ها  استراتژیک،  محل های  نیرو ها،  تجمع 
کردیم و ما محمد صالحی و خالد حیدری را در آن روز از دست دادیم. 
وقتی آنها دیدند که عمال ناتوان هستند و رودست خورده اند، به اندیمشک 
و دزفول که خیلی نزدیک بود حمله کرده و آنجا را موشک باران کردند، 
اما بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران به ارتش و نیرو های مسلح دستور داده 
بودند که مطلقا شهر های مسکونی و انسان های آنها را مورد هدف قرار ندهید 
انجام می دادیم و فقط مراکز نظامی را هدف قرار  و ما عین دستورشان را 
می دادیم. ما 350 سورتی پرواز داشتیم که 140 فروند توانستند بروند بمب ها 

را آنجا بریزند و برگردند.

چه  خورد  زمین  به  بوشهر  پاالیشگاه  در  بمب  اولین  که  هنگامی 
کردید؟

آخرین  و  لحظه  آخرین  تا  که  بودند  آماده  بزرگی  انسان های  روز  آن  در 
حسی که دارند، در این دفاع شرکت کنند. من بارها و بارها این موضوع 
بوشهر  پاالیشگاه  در  بمب  اولین  که  هنگامی  که  گفته ام  مصاحبه هایم  در  را 
را  را داشتم که در رینگ کتف هایش  بوکسوری  به زمین خورد، من حس 
بسته اند و یک نفر در حال کتک زدن او  است، در آن لحظه به عنوان یک 
خلبان هواپیمای شکاری دلم می خواست تا زمین دهن باز کند و مرا ببلعد، 
اگر قرار باشد کاری از دستم برنیاید. اما خدا را گواه می گیرم که درست 
از آن تاریخ تا به امروز که 36 سال می گذرد، من در زمینه جنگ و دفاع 
لحظات  سالم ترین  و  بهترین  اما  نکرده ام.  بزرگ نمایی  کسی  برای  مقدس 
بودم که در  و آماده  بود که در کابین هواپیمای شکاری  زمانی  زندگی ام 
بیاید مردانه بجنگم. هرچند نمی توان ترس را  با هر کسی که جلو  هواپیما 
انکار کرد، چون این جزیی از وجود انسان است که خداوند آن را در تنمان 
نهادینه کرده است، اما عواملی می خواهد تا آن را بروز بدهی و من هرگز 
به خاطر نمی                                                          آورم که در کابین هواپیمای شکاری، در حال جنگ، ترسیده 
باشم، مخصوصا که روی برچسبی که در کابین زده بودیم نوشته شده بود: »و 
جعلنا من بین ایدیهم سدا« و ایمان داشتم که وقتی ما به آنها می رسیم کر و 
کور و الل هستند و از روی پدافندشان هم که رد می شویم، ما را نمی بینند، 
این گونه بود که ما فکر می کردیم جنگ یک هفته ای تمام شود، یک هفته 
نبرد  هوایی  »بزرگ ترین  اسمش شد:  انجامید.  به طول  ای که هشت سال 

جهان«، یعنی هیچ نبرد هوایی هشت سال طول نکشیده است.
 

شما چگونه  می شد،  حمایت  همواره  ارتش صدام  که  میان  آن  در 
ایستادگی می کردید؟

دشمن  مهندسی  و  نظامی  لوازم  یا  هواپیماها  اگر  جنگیدیم.  غربت  در  ما 
امکانات  کمترین  با  ما  اما  می کردند.  جایگزین  برایشان  فردا  می زدیم،  را 
جنگیدیم. تنها حدود 20 ماه از انقالب گذشته بود و سپاه در حال شکل گیری 
و  کاردان  آموزش یافته،  دانش دیده،  مسلح،  مکانیزه،  ارتش  یک  تنها  و  بود 
داخلی  آموزش های  هم  واقع  در  که  بود  آماده  مملکت  و  انقالب  عاشق 
به سمت  فانتوم  هواپیمای  با  بارها  و  بارها  ما  می جنگیدیم.  هم  و  می دادیم 
تانک ها که می توانند با یک آرپی جی آن را بزنند رفتیم و تانک را زدیم و 
برگشتیم، چون باور داشتیم که اگر ایران نباشد، بودن ما هیچ ثمری نخواهد 
داشت. شهید بزرگوارمان حسین خلعتبری می گفت: »ظلم است که تا پای 
همچنین  بگذاریم.«  سجده  بر  سر  ما  است،  خاک  روی  بعثیان  این  کثیف 
اعتقاداتی بین بچه های ما بود که مردانه جنگیدند. ما با عشق می جنگیدیم. به 
طور مثال خلبان »غفور جدی« را فرض کنید که می خواستند پاک سازی اش 
به همراه خانواده اش  وسایل،  کامیون  با  برود.  از وی خواستند که  و  کنند 
و  برود  دیگر  کشور های  یا  آمریکا  به  می توانست  راحتی  به  و  بود  در  پشت 
از زندگی اش لذت ببرد، اما ماشین و خانواده اش را  فرستاد و با خواهش و 
التماس درخواست کرد که بدون هیچ حقوق و درجه ای، با لباس شخصی 

بماند و فقط برای ترمیم خرابی های باند کمک کند تا جنگ تمام شود. 
برگردد.  خدمت  به  شد  داده  دستور  و  کردند  مکاتبه  فرمانده  با  نهایت  در 

همین آدم در 17 آبان همان سال )1359( به شهادت  رسید.

 کجای دنیا ما چنین ابرمردانی را داریم؟
ابوالفضل مهد یار را به خاطر اخباری از کودتای نوژه که به نظر من، گمان 
کرد  تعریف  من  برای  خودش  شخص  این  کردند.  اعدام  به  محکوم  بود، 
بار  بنویسم و من هر سه  تا وصیت نامه  از من خواستند  و گفت که سه دفعه 
بعد  افتاد.  تعویق  به  بار  بروم و هر سه  اعدام  برای  انجام دادم که فردایش 
زمانی که خواستند آنهایی که داوطلب پرواز هستند بیایند، او به بوشهر آمد 
و مدتی که در آنجا بود ما متوجه شدیم که قبال وزنش 75 کیلو بوده، االن 
یکی  و در  او رسیدگی کردیم  به  مقداری  به 60 کیلو رسیده است.  وزنش 
از پرواز های شماره 3، که پرواز من بود و  محمود شادمان بخت هم کابین 
عقبش بود، موقع برگشت دچار حادثه شد و ناجوانمردانه از روی زمین او 
را به رگبار بستند و به شهادت رسید. اینها عاشق بودند و باور داشتند. ما هر 
دکتر،  مانند  کنیم،  وارد  خارج  از  می توانیم  باشیم،  نداشته  ایران  در  شغلی 
باید حتما  بجنگد  اما کسی که بخواهد در هواپیما  مهندس، کارگر و غیره؛ 
خون ایرانی در رگ هایش باشد؛ این دیگر وارداتی نیست. من بارها گفته ام 
که قهرمانان پوشالی فیلم ها برای فرزندانمان قهرمان واقعی نیستند، قهرمانان 
زندگی آنان خلبانانی چون، اصغر سفید موی، عباس دوران، علیرضا یاسینی، 
علی بختیاری و علیرضا نمکی هستند. ابراهیم امید بخش در آمریکا، آنجا که 
آمریکایی های لیسانس گرفته می آیند تا فوق لیسانس بگیرند و خلبان شوند، 
در بین آنها شاگرد اول می شود؛ قهرمان ما منوچهر محققی، یکی از دالوران 
نبردهای هوایی ایران است؛ ما هیچ وقت نام آنان را در تاریخ نشنیده ایم، 
زیرا برای این که نامشان نزد من و شما بماند این کار را نکردند، بلکه برای 

اعتقاد قلبی شان این کار را کردند.
 

خلبان شهید یاسینی، خلبان شهید دوران و خلبان ضرابی
در خاطرم هست که یک بار ما یکی از خلبانان را به عنوان افسر رابط نیروی 
نیروی  با  آنجا  از  و  بود  رفته  امیدیه  پایگاه  به  او  کردیم،  انتخاب  دریایی 
دریایی پرواز می کرد. آنها در هلی کوپتر و روی آب در حال پرواز بودند. 
خلبان ما را که خلبان شریفی بود صدا می زنند و می پرسند که تا به حال با 
پرواز کرده است؟  پایین روی آب  پرنده دیگری آن قدر  یا هر  هلی کوپتر 
ناگهان وی هلی کوپتر را به سرعت باال می کشد، علت این کار را که از خلبان 
شریفی می پرسند، او می گوید: »دو فانتوم از زیرمان رد شدند!« آن خلبان 
حدی  به  فانتوم  هواپیمای  دو  آن  که  گفته  مطبوعاتی اش  مصاحبه های  در 
نزدیک به آب بودند که بخار آتشین حاصل از اگزوز آنها، در حال کباب 
کردن ماهی های خلیج فارس بود! آنها از جان مایه گذاشتند، چون هدف 
شادمان بخت،  محمود  مهدیار،  ابوالفضل  مانند  کسانی  بود.  مقدس  برایشان 
ناصر دژ پسند و محمد میر واقعا کارهای بزرگی کرده اند. مادر ناصر دژپسند 
می گوید من ناصر را بدون پدر بزرگ کردم. ناصر وارد نیروی هوایی شد. 
برنگشت و جاوید االثر  گشت.  و دیگر  پرواز رفت  ماه  مهر  وقتی خلبان شد، 
من  ناصر  روز  »یک  می گوید:  و  داشته  نگه  را  ناصر  پیراهن  هنوز  مادرش 

برمی گردد.«

بهترین دوستان و همکاران تان چه کسانی بودند؟
پرواز  هم  با  و  داشتم  که  بود  دوستانی  بهترین  از  یکی  یاسینی  علیرضا  سید 
می کردیم. اگر هم بخواهم برترین های نیروی هوایی را نام ببرم بدون شک 
یکی از آنها عباس دوران است، یکی یاسینی. سفید موی آذر، منوچهر محققی، 
علیرضا نمکی و بچه هایی مانند ید اهلل جواد پور، صمد باالزاده و مرحوم حسن 

بنی آدم، از جان مایه گذاشتند تا ما توانستیم کارهای مهم را انجام دهیم.

را  هستند  سرتان(  )پشت  تابلو ها  این  در  که  خلبانانی  از  تن  چند 
معرفی بفرمایید.

در  است  نشدنی  )تکرار  دوران  عباس  بزرگوار  شهید  یاسینی،  علیرضا  شهید 
آن  پایگاه  فرمانده  )جانشین  صمدی  فریدون  امیر  هوایی(،  نیروی  تاریخ 
زمان(، فریدون ذوالفقاری )که سوار بر هواپیمای F-4 از روی کاخ صدام، 
مجلس شورای عراق و مکان های دیگر رد می شد و عکس هایی در پایین ترین 
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ارتفاع برای ما می آورد(، اصغر ایمانیان )اولین فرمانده نیروی هوایی بعد از 
انقالب(، شهید فکوری، مرحوم ماشاءاهلل عمرانی، مرحوم قربان زاده )آموزش 
عملیات ستاد نیروی هوایی( و غیره این بزرگان هم در ستاد کل مشغول به 
خدمت هستند: امیر دره باغی )جانشین سابق فرمانده نیروی هوایی( و امیر 
سید رضا پردیس )که فعال از مشاوران عالی فرماندهی نیروی هوایی است(. 
این عزیزان نیز در تشکیل کانون خلبانان نقش بزرگی داشتند: کاپیتان سید 
جالل شیخانی و دیگری استاد من نصرت اهلل عبداللهی فرد است که ایشان در 
سال 1340 آکروجت می پریده و از بزرگان هوانوردی ایران زمین است. 
از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در مرداد سال 1367 تا امروز 140 

خلبان، آسمانی شدند.

به نظر شما حین انجام عملیات در نیروی هوایی، مسئولیت چه کسی 
یا چه واحدی سنگین تر بود؟

نیروی هوایی کاری گروهی دارد، یعنی از سرباز دم در تا فرمانده نیروی 
عملیات،  یک  در  هستند.  درگیر  عملیات  یک  انجام  برای  همگی  هوایی 
گردان نگهداری، موتوری، ترابری، هلی کوپتر و هواپیمای سوخت رسان ما 
بار   4 و  پایین  ارتفاع  پرواز  کیلومتر  هزار   4  ،3 اچ  عملیات  در  ما  درگیرند. 
بنزین گیری با هواپیما سوخت رسان غول پیکر 747 داشتیم. دشمن گفت که 
ما را  اتاق خلوت  ما را نمی زند!  این رعد و برق است! در مرز اردن کسی 

کسی نمی زند! اما ابَر مرد های ما رفتند، زدند و برگشتند.

آیا امکاناتی هم هنگام عملیات در اختیار داشتید؟
ما دستگاهی داشتیم که زیر بال هواپیمایمان نصب می شد و وقتی وارد خاک 
دشمن می شدیم، می گفتیم که تمام این پادها روشن شود. در واقع وظیفه 
این دستگاه این بود که روی رادار دشمن که یک صفحه سبز رنگ بود، به 
نمی شد  مشخص  و  می داد  نشان  را  دانه  صدها  رنگ،  سفید  دانه  یک  جای 
هدف اصلی در واقع کدام یک از این دانه های سفید رنگ است. ما با این 
برمی گشتیم،  و  می زدیم  را  هدف  می شدیم،  دشمن  خاک  وارد  دستگاه ها 
البته گاهی هم سانحه  داشتیم. شهید دوران در دست نوشته هایشان خاطره ای 
دارند که شبی به شما دستور پرواز به جایی  داده می شود، شما کسی را جز 
شهید دوران در کنارتان نداشتید و ایشان علی رغم این که دو پرواز  در روز 

داشتند، پرواز را قبول میکنند و شما را از نگرانی در می آورند.
به خاطر دارم که یک Frag )دستورالعمل جزء به جزء انجام ماموریت( از 
از آغاجاری( دچار  )باالتر  امیدیه  و  ما در شادگان  نیروهای  تهران آمد که 
یک اشکاالتی شده اند و می خواهند علیه دشمن وارد جنگ شوند. اما چون 
روشن  و  با شیم  داشته  منور  اگر  نمی توانند،  است  تاریک  هوا  و  است  شب 
شود، توپخانه های زمینی ما بهتر می توانند وارد عمل شوند. قرار شد ما یک 
هواپیما به همراه منور برایشان بفرستیم تا وقتی به آن منطقه رسیدند، منورها 

را خالی کنند. 
من و مرحوم ابراهیم کاکاوند در این فکر بودیم که چه کار کنیم و این موقع 
شب به چه کسی بگوییم. یکی در تاریکی نشسته بود و سیگار می کشید. با لهجه 
زیبای شیرازی گفت: »کاکو اشکالت چیه؟ من می رم«. گفتم: »نه، تو از صبح 

دو پرواز داشتی. من االن مینی بوس می فرستم آشیانه خوابگاه بچه ها«.
مینی بوس  ضرابی  می گفتند  خلبانان  می فرستادم،  مینی بوس  که  وقت  هر 
تا  بیدار هم بودند، خودشان را به خواب می زدند  مرگ را فرستاده و اگر 
ببینند پای چه کسی تکان می خورد و او را به پرواز بفرستند. دوران گفت: 

»نه آنها را بیدار نکن، خودم می روم«. 
خالصه یک نفر را پیدا کردیم و همراه عباس سوار کردیم و منورها را داخل 
هواپیما گذاشتیم. ما همیشه وقتی که اول باند می آمدیم، دیگر هیچ ارتباطی 
نمی گرفتیم، چون فرکانس های ما در هوا پخش می شد و در نتیجه آنها ما را 
شناسایی می کردند و می فهمیدند چه کسی و از کجا در حال انجام چه کاری 
است. ما قرار بود بدون صحبت بلند شویم، ایشان پرواز کرد و رفت و پس 
از مدت نیم ساعت یا 40 دقیقه به ما اطالع دادند که هواپیما در راه برگشت 

است. 

را  برقش  سیستم  F-4تمام  هواپیمای  اما  بود،  بی سابقه  شاید  یا  و  کم سابقه 
حالت  به  بکند،  کاری  هیچ  نمی توانست  برق  بدون  و چون  داده  از دست 
بستیم و  به یک هواپیمای دیگر  پاد و منورها را  اضطراری برگشته بود. آن 
را که کرد؟  عباس گفت: »کاکو کار  بفرستیم که  دیگر  قرار شد دو خلبان 
آن که تمام کرد.« و قبول کردم. این دالور، این مرد فراموش نشدنی تاریخ 
و  را ریخت  منورها  و  آنجا رفت  به  را سوار شد،  نبردهای هوایی، هواپیما 
برگشت. فردا به ما اطالع دادند که نیروهای ما به بهترین وضع وارد عمل 
شدند و کار با اطمینان به پایان رسیده است. یعنی این مرد از هیچ چیز برای 
بقای این مملکت کم نگذاشت. باور داشت که قادر است به انجام، پس انجام 
می داد. در قاموسش ترس هیچ جایی نداشت. خلبان داریوش عبدالعظیمی 
در  می روید،  بیمارستان  به  دیدنش  برای  شما  و  می شود  سانحه ای  دچار 
اتفاق  این  تو هم  برای  یا  ترسو هستم  از شما می پرسد که ضرابی من  آنجا 
شما  که  می شود  تلخ  دهنم  عراق  می شوم،  خاک  وارد  وقتی  من  می افتد؟ 
اتفاق می افتد؛ جریان چیست؟ داریوش  در جواب می گویید برای من هم 
عبدالعظیمی یکی از خلبانان جنگنده F-4 و از بچه های خالص و مخلص بود 
که در یکی از پروازها دچار حادثه می شود و بسیاری از نقاط بدنش می شکند 
نیز به حکم وظیفه برای  بیمارستان نیروی هوایی بستری می شود. من  و در 
احوال پرسی رفتم، دیدم که بدنش از گردن تا پا داخل گچ است و اتاق هم 
پر است از دوستانی که همگی اظهار لطف داشتند. وقتی اتاق خالی شد به 
من گفت: »می توانم چیزی بپرسم؟« او در آن موقع سروان بود و من سرگرد 
واقع  در  می کرد؛  لطف  اظهار  من  به  خیلی  دوران  و  یاسینی  مانند  و  بودم 
عراق می شوم،  وارد خاک  موقع  هر  »من  بودند. گفت:  مؤدبی  انسان های 
متوجه می شوم.« پرسیدم: »چه جوری؟« گفت: »بالفاصله دهنم تلخ می شود. 
او هم همین طور است.« گفتم:  پرسیدم،  از سعید فریدونی  را  این موضوع 
را  این موضوع  از یک پزشک  بعدها  »داریوش من هم همین طور هستم.« 
این مسئله کامال طبیعی است و وقتی آدرنالین خون  او گفت که  پرسیدم، 
شما باال می رود، یک سری فعل و انفعاالت در بدن رخ می دهد که در واقع 
به  به شما هشدار بدهد که در منطقه غریبه هستید. عزیزانی که  می خواهد 
مقداری  هم  و  می گیرند  برنز  یا  نقره  طال،  مدال  یک  هم  می روند  المپیک 
پول به آنها می دهند که برای خودشان است. اما ما وقتی می خواستیم پرواز 
کنیم یک مقدار پول عراقی و یک ُکلت می دادند که اگر موفق برمی گشتیم 
این پول و ُکلت را از ما می گرفتند و اگر آنجا زمین می خوردیم آنها برای 
خودمان بود. در واقع ما در نبردهای هوایی جایی برای نقره یا برنز نداشتیم، 
فقط یک راه داشتیم و باید طال می گرفتیم. وقتی ما با یک هواپیمای شکاری 
دیگر درگیر می شدیم، روال این طور بود که آن هواپیما می خواهد شما را 
بزند و شما باید آن را بزنی و اگر شما آن را بزنی، پول و تفنگ را تحویل 
می دهی ولی طال را گرفته ای و اگر نزنی، با یک شاخه گل باید در بهشت 

این  در  که  افرادی  و  می دهند  طال  فقط  اینجا  بخوابی.  زهرا 
عکس های پشت سر من می بینید، طالیه داران هشت سال دفاع 

مقدس هستند.

مصاحبه: مهدی خانبان پور/ تنظیم: مریم رجبی
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یادمان بازدید رهبر معظم انقالب 
از موزه دفاع مقدس کرمان

 ۱۳۸۴/۲/۱5
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سرقت ادبی از دوکتاب
 دفاع مقدس کرمان

ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  دیرکل 
های دفاع مقدس استان کرمان با 
بیان این که لطفا از سردار حاج 
قاسم سلیمانی سوء استفاده نکنید، 
گفت: محتوای 2 کتاب تاریخنامه 
دفاع مقدس کرمان با استفاده از 

تصویر سردار سلیمانی مورد سرقت ادبی قرار گرفته است.
 سرهنگ محمدمهدی ابوالحسنی افزود: ›جاده های ناهموار امامزاده‹ و ›تا 
مرز کوشک‹ به عنوان 2 کتاب از مجموعه کتاب های تاریخنامه دفاع مقدس 
عناوین  با  سلیمانی  سردار  تصویر  از  استفاده  با  زهرا‹  ›یا  نشر  توسط  کرمان 

›هجوم به تهاجم‹ و ›نبرد سید جابر‹ مورد سرقت ادبی قرار گرفته است.
وی با بیان ای نکه طرح بزرگی در کرمان در دست اقدام است و در قالب 
این طرح نقش استان کرمان در دفاع مقدس تدوین می شود اظهار کرد: بیش 
از 127 عنوان کتاب در این طرح پیش بینی شده که با عنوان تاریخنامه دفاع 
مقدس استان کرمان در آینده منتشر خواهد شد و تاکنون چهار عنوان از این 

مجموعه انتشار یافته است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان اظهار کرد: 

رزمندگان  نقش  به  که  کور‹  کرخ  ›نبرد  کتاب 
تیرماه  در  کور  کرخ  عملیات  در  کرمان  استان 
که  پیروز‹  ›نبردهای  کتاب  و  پردازد  می   1360
به نقش نیروهای استان کرمان در عملیات های 
طریق القدس و ثامن االئمه می پردازد از جمله 
مقدس  دفاع  تاریخ  از  شده  منتشر  کتاب  چهار 

استان کرمان است.
ابوالحسنی ادامه داد: کتاب ›جاده های ناهموار 

امامزاده‹ که نهمین کتاب از تاریخ نامه دفاع مقدس استان کرمان است نیز 
به نقش رزمندگان تیپ ثاراهلل در عملیات فتح المبین می پردازد. وی گفت: 
کتاب ›تا مرز کوشک‹ به نقش تیپ ثاراهلل در عملیات بیت المقدس می پردازد 
و در قالب این طرح نقش لشکر 41 ثاراهلل در همه عملیات ها عنوان خواهد 
شد و با توجه به این که سردار سلیمانی محور لشکر 41 ثاراهلل است مطمئنا این 

آثار مورد توجه عموم مردم قرار خواهد گرفت.
حرکت  یک  در  زهرا‹  ›یا  انتشارات  اخیرا  کرد:  تصریح  ابوالحسنی  سرهنگ 
غیراخالقی و با رویکرد منفعت طلبی از شخصیت سردار سلیمانی، دو کتاب 

تا مرز کوشک و جاده های ناهموار امامزاده را به ترتیب با عناوین هجوم به 
تهاجم و نبرد سید جابر منتشر کرده است. وی گفت: با توجه به این که تمام 
حقوق چاپ و انتشار کتاب های تاریخنامه دفاع مقدس استان کرمان محفوظ 

است لذا این اقدام انتشاراتی یا زهرا سرقت ادبی محسوب می شود.

به  الگو  به عنوان  باید پیوسته  بیان این که اسوه ها و بزرگان جوامع  با  وی 
جامعه  امروز  الگوهای  از  یکی  سلیمانی  سردار  افزود:  شوند  معرفی  جامعه 

اسالمی است.
و  صداقت  را  اسالمی  جوامع  الگوهای  معرفی  شرط  ابوالحسنی  سرهنگ 
امانتداری عنوان کرد و گفت: نمی توان با انجام کار غیراخالقی ترویج ارزش 
ها را انجام داد. وی بیان کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
از نظر قانونی طی مکاتبه ای با وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست لغو 
مجوز انتشار کتاب های هجوم به تهاجم و نبرد سید جابر را اعالم کرده است.

ابوالحسنی افزود: با توجه به تاکید سردار سلیمانی مبنی بر جمع آوری کتاب 
های هجوم به تهاجم و نبرد سید جابر، علیرغم تالش یک ماه گذشته و با تماس 
با ناشر این کتاب ها برای جلوگیری از انتشار این کتاب ها به عنوان کاری 

غیراخالقی وی مصر به توزیع به کتاب ها است.
تغییر و کامال کپی شده منتشر  وی گفت: قسمتی از محتوای 2 کتاب بدون 
گردیده و برخی از قسمت ها نیز در کتاب های اصلی وجود دارد. وی افزود: 
اصل این 2 کتاب بزودی به صورت کامل و با مقدمه ای از سردار سلیمانی 

منتشر خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان بیان کرد: 
به  زهرا  یا  انتشارات  جابر‹  سید  ›نبرد  و  تهاجم‹  به  ›هجوم  های  کتاب  خرید 
نوعی کمک به افرادی است که در این پروسه 
ضد اخالقی اقدام کرده اند. وی گفت: اطالعات 
کامل مربوط به 2 کتاب ›هجوم به تهاجم‹ و ›نبرد 
سید جابر‹ در کتاب های تا مرز کوشک و جاده 
وجود  گرا  انتشارات  از  امامزاده  ناهموار  های 
دارد که بزودی در سطح وسیعی توزیع خواهد 

شد.
از  نیست که  این  بر  ما  بنای  این که  بیان  با  وی 
سردار سلیمانی برای فروش کتاب هایمان استفاده کنیم گفت: نباید از چنین 
شخصیتی به عنوان ابزار فروش کتاب ها استفاده کرد. وی بیان کرد: ما در 
خواهیم  نمی  زیرا  کنیم  نمی  می  استفاده  سردار  تصویر  از  ها  کتاب  جلد 
سرهنگ  باشد.  کتاب  فروش  ابزار  سلیمانی  سردار  همانند  بزرگی  شخصیت 
ابزار  ارزشی  را در جامعه  بزرگ  باید شخصیت های  ابوالحسنی گفت: چرا 
سودجویی خودمان کنیم؟  وی تصریح کرد: کتاب های تاریخ جنگ استان 
کرمان توسط اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و موسسه 

حماسه ثاراهلل تدوین و به چاپ می رسند.

جمع آوری تاریخ جنگ کرمان
دفاع  شورای  مشترک  نشست  در  ابوالحسنی  محمدمهدی  سرهنگ   
مقدس و شورای ایثار و شهادت که با حضور استاندار کرمان و در سالن 
پیامبر اعظم)ص( استانداری کرمان برگزار شد با اشاره به تفاهم نامه هایی 
که بین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان با تعدادی 
این  پیگیری  داشت:  اظهار  شده  بسته  کشور  اجرایی  دستگاه های  از 

تفاهمنامه ها در استان انجام می شود. 
وی با یادآوری این که ما در کرمان نخستین موزه دفاع مقدس کشور 
را داشتیم و این موزه یک مرکز فرهنگی است افزود: موزه دفاع مقدس 

کرمان با رویکرد ایجاد زیرساخت های محتوایی آماده شده است.
استان کرمان  نشر ارزش های دفاع مقدس  و  آثار  بنیاد حفظ  مدیرکل 

با بیان این که تاریخ جنگ استان در حال جمع آوری است بیان کرد:  
چاپ  تاریخ  این  از  کتاب   128 و  شده  آماده  آن  مجلد   12 تاکنون 

می شود.
مکان   96 در  کرمان  استان  در  گمنام  شهدای  که  این  به  اشاره  با  وی 
دفن شده اند گفت: تعداد شهدای گمنام دفن شده در استان 268 شهید 
در  تا  شود  توصیه  فرمانداران  به  که  داریم  تقاضا  استاندار  از  و  است 
ساخت آرامگاه های شهدا همکاری داشته باشند. ابوالحسنی خاطرنشان 
کرد: در تقاهم نامه با وزارت کشور در استان کرمان با استانداری آمده 
به راهیان نور  به دعوت استاندار  از مدیران استان  نفر  که حدود 100 
و 500 وصیت نامه شهدای  این که شش هزار  بیان  با  اعزام شوند. وی 
کرمان جمع آوری شده است تصریح کرد: اعزام کاروان های راهیان 
نیازمند مشارکت  نیازمند بودجه است و متقاضی زیادی داریم که  نور 

دولت در بودجه است.
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 با مدیریت سرلشکر سلیمانی انجام می شود:

تدوین نقش کرمان در دفاع مقدس

کرمان  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل   
با  از تدوین نقش این استان در دفاع مقدس در قالب »تاریخ نامه« 

مدیریت سرلشکر قاسم سلیمانی خبر داد.
آثار  حفظ  بنیاد  مدیران  از  ابوالحسنی«  »محمدمهدی  سرهنگ 
حوزه های  از  یکی  داشت:  اظهار  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و 
با  شفاهی«  »تاریخ  و  مقدس«  دفاع  »تاریخ نامه  ما،  عملکردی  مهم 
است.  رزمندگان  عموم  و  موضوع محور  شخص محور،  رویکردهای 
وی افزود: بیشتر فعالیت های خود در حوزه تاریخ شفاهی را به بخش 
عموم رزمندگان معطوف و تاکنون با حدود 300 رزمنده گفت وگو 

کرده ایم.
ابوالحسنی در باره با تاریخ نامه دفاع مقدس استان کرمان نیز گفت: 
این تاریخ نامه دارای 128 عنوان است که باید برابر با همین تعداد 
عنوان، کتاب منتشر شود و امیدواریم تا پایان سال 9 عنوان از این 

کتاب ها منتشر شود. 
مدیریت این پروژه بر عهده سردار سرلشکر »قاسم سلیمانی« فرمانده 
داد:  ادامه  وی  است.  مقدس  دفاع  دوران  در  ثاراهلل   41 لشکر 
اسنادی  زیرساخت  از  می شود  منتشر  پروژه  این  در  که  کتاب هایی 
این  پیوست  مصاحبه   400 بر  بالغ  و  است  بهره مند  خوبی  بسیار 
زمان  سال   5 حدود  کتاب  هر  انتشار  و  آماده سازی  و  کتاب هاست 
می برد. این کتاب ها اساس اقدامات فرهنگی در حوزه دفاع مقدس 

دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بود.مدیرکل  خواهد  آینده  در 
مقدس کرمان بیان داشت: در بحث کتاب دفاع مقدس نیز تاکنون 
کارهای چاپ 25 عنوان کتاب انجام شده است و این کتاب ها در 

آینده نزدیک در تیراژهای مختلف، منتشر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به کنگره دوساالنه ادبیات پایداری گفت: این 
کنگره سال گذشته در کرمان برگزار شد و مجموعه مقاالت آن را 
که  مقدس  دفاع  رسانه ای  اسناد  کتاب های  مجموعه  کردیم.  منتشر 

شامل 10 جلد است نیز به زیور طبع آراسته شده است.
سرهنگ ابوالحسنی خاطرنشان کرد: در سال جاری 9 عنوان کتاب 
کانون  همکاری  با  و  مقدس  دفاع  موضوع  با  نوجوان  و  کودک 

پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در 86 نقطه از استان کرمان شهید گمنام 
دفن شده است، گفت: حدود 250 شهید گمنام در شهرها، دانشگاه ها، 

حوزه های علمیه و برخی از ادارات دفن شده اند.
با  رابطه  در  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
فعالیت های هنری این اداره کل نیز گفت: امسال در حوزه نمایش 
مدارس  بیشتر  در  به طوری که  آغاز کردیم؛  را  فعالیت های جدی 
استان کرمان نمایش »آن 23 نفر« برگرفته از کتابی با همین نام اجرا 
شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین 2 عنوان کتاب 

در رابطه با نمایش نامه دفاع مقدس به چاپ رسیده است. 
نیز  کرمان  استان  شهدای  والدین  هزار   2 از  کرد:  خاطرنشان  وی 
استان  نقش  محوریت  با  گرا  تقویم  همچنین  است.  شده  عکاسی 
و  طراحی  همراه  تلفن  نرم افزار  قالب  در  مقدس  دفاع  در  کرمان 
در  مقدس  دفاع  موزه  ابوالحسنی گفت:  سرهنگ  است.  ارائه شده 
قرار  بهره برداری  مورد  و  راه اندازی   1377 سال  در  کرمان  استان 

گرفته است.



126
جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور

احترام معاون اول 
به مقام شامخ شهیدان

به  ماه  فروردین  سوم  جمهور،  رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  دکتر 
بنیاد  مدیر کل  و  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  همراه 
به  با حضور در گلزار شهدای کرمان  ایثارگران  استان کرمان  امور   و  شهید 
مقام شامخ شهیدان استان ادای احترام کرد. حضور در شهرستان بم و افتتاح 
خط تولید شرکت کرمان موتور و بازدید از روند بازسازی ارگ قدیم بم از 

برنامه های سفر معاون اول رییس جمهور به استان کرمان است.

 »اردوگاه اطفال« 
آماده انتشار

گرامیداشت  آیین  حاشیه  در  زاده  احمدیوسف 
تکمیلی  دانشگاه تحصیالت  هفته دفاع مقدس در 
صنعتی  و فناوری پیشرفته، درباره محتوای کتاب 
اطفال«  »اردوگاه  کتاب  در  گفت:  خود  جدید 
ماجرای 400 اسیر نوجوانی را روایت کرده است 
اردوگاه  به  معروف   »2 »رمادی  اردوگاه  در  که 
در  زاده  یوسف  شدند.  می  داری  نگه  اطفال 
تشریح روند نگارش کتاب جدید خود به دوران 
اسارت اشاره کرد و  گفت: در آن زمان عراقی ها 
با جمع کردن 400 اسیر نوجوان در یک اردوگاه 
کردند  شروع  را  تبلیغات  از  تازه ای  فصل  جدید 
برنامه های  هم  نوجوان  اسرای  که  حالی  در 
که  داشتند  دشمن  تبلیغات  با  مقابله  برای  جالبی 
به خود  را  اطفال«  »اردوگاه  کتاب  اصلی  محور 

احمد یوسف زاده بدون اعالم تاریخ دقیق انتشار اختصاص داده است. 

در  کتاب  این  کرد  بینی  پیش  اطفال«  »اردوگاه 
نمایشگاه  برگزاری  زمان  تا  حداکثر  صفحه   350
بعدی بین المللی کتاب در دسترس مخاطبان قرار 
گیرد. وی با بیان این که در کتاب آن بیست و سه 
نفر خاطرات هشت ماه اول اسارت خود را روایت 
اطفال«  »اردوگاه  درکتاب  افزود:   است  کرده 
دو سال بعدی اسارت را روایت می کند. احمد 
یوسف زاده بااشاره به گذشت حدود سه دهه از 
اطمینان  برای  کرد:  تصریح  اسارت  پایان  زمان 
با دیگر دوستانم  از وقایع و شرح کامل ماجراها، 
تا  کرده ام  صحبت  مختلف  موضوعات  مورد  در 
روایتی کامل ارائه دهم و چیزی از قلم نیفتد. وی 
کتاب »اردوگاه اطفال«   را جلد دوم از سه گانه 
ای معرفی کرد که قصد دارد با نوشتن کتاب سوم 
خود آن را کامل کند. به گفته احمد یوسف زاده 
رویدادهای  دربردارنده  سه گانه  این  سوم  جلد 
اردوگاه موصل است که خاطرات سال های سوم 

تا هشتم اسارت او را شامل می شود.
»آن بیست و سه نفر« شامل خاطرات احمد یوسف 
زاده از سال های اسارت در زمان جنگ تحمیلی 
است که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده 
علیرضایی،  امین  سید  از  مراسم  پایان  در  است. 

کرمانی  جعفری  آبادی،مجتبی  محی  پور  حسین 
و زینب سیف الدینی فرزندان شاهد این دانشگاه 

تجلیل شد. 

دیدار عوامل پایتخت
 با سردار سلیمانی

سیروش مقدم، کارگردان مجموعه تلویزیونی »پایتخت« گفت: نظر سردار قاسم 
سلیمانی در خصوص ساخت»پایتخت 5« مثبت بود و فقط یک نگرانی داشتند که 
انتهای قصه چه می شود که ما گفتیم خانواده نقی با رشادت و جانفشانی خودشان 
را از مهلکه جنگ نجات می دهند و در نهایت یک بالگرد سوری این خانواده را 
از مخصمه نجات می دهد. سازمان فرهنگی و هنری »اوج« همفکر و ناظر بر کار 
بود و قسمت به قسمت فیلمنامه، هم به »اوج« و هم تلویزیون داده می شد و کامال 
هماهنگ بودیم. از ابتدا قرار بود موسسه فرهنگی هنری »اوج« کمک های مادی، 
معنوی و همفکری داشته باشد و مسلما بودجه این سریال هم به اطالع دیگران و 
سردار سلیمانی رسیده بود که ایشان در جریان بودند، وگرنه دلیلی نداشت ایشان 
بخواهند مرا ببینند. اتفاقا یک صبح زود خدمت شان رسیدیم، زیرا می خواستند 
ایشان متوجه شدم  باشد و مفصل صحبت کنند. من از کالم  سرشان خلوت تر 
پایتخت های دیگر را هم دیده اند. ایشان نظراتی داشتند که به حق هم درست بود. 
ضمن این که به ما مشاورانی برای کار معرفی کردند و فقط نگران فینال قصه 
بودند که قهرمانان نجات پیدا کنند. جلسات مفصلی با فرماندهان داشتیم. بارها من 
و محسن تنابنده جلسات مفصلی با رده های باالی عملیات سوریه داشتیم و پای 
خاطرات آنها نشستیم و نوشتیم، حتی خودم یک بار پیش سردار سلیمانی رفتم و 

راجع به پایتخت و داعش صحبت کردیم. 
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یاد یاران
پرسه در حوزه احوال فرزانگان و فرهیختگان کرمان 
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 شهید سیدمصطفی خمینی
به روایت سیدمحمود دعائی

از چه تاریخی با شهید سیدمصطفی خمینی آشنا شدید؟
 آشنایی من با آن شهید سعید از وقتی بود که جهت تحصیل عازم قم شدم 
توانفرسای 15 خرداد  یعنی سال 1342 هـ.ش که در 15 خرداد آن، واقعه 
پیش آمد. البته باید اضافه کنم که در تاریخ 15 خرداد من در کرمان بودم و 
پس از آن به قم مشرف شدم. در آن تاریخ امام راحل در بازداشت بودند و 
مرحوم شهید حاج آقا مصطفی)ره( بیرونی امام، و به عبارتی تشکیالت مربوط 
به امام را در قم اداره و سرپرستی می کردند. در اولین لحظات ورودم به 
شهر قم، مستقیمًا به حضور ایشان رفتم و ایشان نیز با صمیمیت و گرمی خاصی 
استقبال کردند  از من  استقبال می کردند  امام  بیت  با  از همه مرتبطین  که 
از  تن  چند  بلکه  نبودم،  تنها  دیدار  این  در  من  که  کنم  اضافه  باید  البته  و 
کرمانیهای مقیم قم نیز با من همراه بودند و این عده هر یک به نحوی مرا 
به ایشان معرفی نمودند مثاًل فالنی از کرمان آمده، طلبه است و ... و ایشان با 
آن لطف خاص و عمیقی که نسبت به نوع طالب و دوستان جوان روحانی 
داشتند دست ما را فشردند و در آغوش کشیدند و در حقیقت آن تزریق یک 
محبت، مهر و عاطفه خاصی بود که از همان دقایق اول آشنایی با ایشان در 
ما ایجاد شد. پس از آن به مناسبت هایی به منزل حضرت امام می رفتم و با 
مرحوم حاج آقا مصطفی ارتباط داشتم، اما ارتباط کاری و تشکیالتی از وقتی 
شروع شد که من به دنبال جریاناتی که در ایران پیش آمد و از ایران به عراق 
مهاجرت کردم و چون تصمیم داشتم  در عراق بمانم خدمت ایشان رفتم و 
ایشان هم  )حاج آقا مصطفی خمینی( نصایحی می کردند )چون فهمیدند که 
می خواهم در آنجا بمانم(؛ از قبیل چگونگی منسجم نمودن و جمع آوری 
تا در  مسئول می دیدم  را  رابطه خود  این  در  انقالبی که  و  دوستان همفکر 
بهره  و  آنها  مبارزات  به  و شکل دادن  از کشور  جمع کردن دوستان خارج 
این خاطر بود که  به  فعالیت کنم و  استعدادهای آنان  امکانات و  از  گرفتن 
ایشان مرا هم پذیرفتند و سعی می کردیم که با یکدیگر در یک رابطه فعال 
و عهد آمیز در ادامه مبارزه خود با رژیم، کوشا باشیم. ابتدای آشنایی من با 
ایشان همین طور بود و این ارتباط ادامه پیدا کرد، به خصوص ابراز محبت 

و دوستی بیش از حدشان که من فکر می کنم هنوز هم تأثیر خود را در من 
باقی گذاشته و این نقش سازماندهی و جمع آوری عناصر مبارز و مطمئن به 
گرد هم و جهاد در راه اسالم بود که منجر به شهادت ایشان شد و به خدا 

پیوستند و خاطره شان هرگز فراموش نخواهد شد.

 جناب عالی شخصیت ایشان را چگونه می دیدید؟
که؛  داشتند  امام  حضرت  خود  را  تعبیر  باالترین  ایشان  شخصیت  مورد  در   
»مصطفی امید آینده اسالم بود«، و در حقیقت ذخیره ای بود که وجودش 
می توانست برای روزهایی که اسالم محتاج به این گونه استوانه های علمی، 
تقوایی و مبارزاتی است، قابل استفاده باشد. فقدان ایشان بسیار دردناک بود 
داده  دست  از  ا  خود  توانای  بازوی  آن  امام  حساس،  بسیار  لحظاتی  در  و 
ما ضرورتًا  مردم  مبارزاتی  شکوفایی  که  لحظاتی  غربت،  لحظات  در  بودند؛ 
تا از آن بهره  چهره ای مثل حاج آقا مصطفی را در کنار امام الزم داشت 
بگیرد، ولی خوب تقدیر الهی این طور بود و تعبیر خود امام چنین بود که: 
واقعًا سر  ایشان  و شهادت مظلومانه  بود«  الطاف خفیه خداوند  از  او  »مرگ 
آغاز یک حرکت نیرومند، و جهشی در مبارزات روحانیت و مردم ما شد. چه 
بسا ضرورت داشت یک چنین فاجعه ای شکل بگیرد تا ما قسمت های مخفی 
و ناپیدای شخصیت معنوی و عرفانی حضرت امام و شخصیت واقعی ایشان و 
گذشت و فداکاری و صبر ایشان را درک کنیم. چه کسی می توانست تصور 
کند که امام با آن همه عالقه و عاطفه و احساسی که نسبت به این جگر گوشه 
خود داشتند و با آن همه نیرو که برای تقویت علمی و اخالقی این فرزند 
برومند خود صرف و او را به عنوان امیدی برای آینده اسالم تربیت کرده 

بودند، وقتی این ودیعة الهی از دستشان گرفته می شود،
 آن طور تسلیم خدا باشند و تا این حد خاضع و آن طور صمیمی در برابر 
می  صورت  امری  چنین  یک  راستی  به  باید  کنند؟  برخورد  خداوند  اراده 

گرفت تا ما شخصیت واقعی حضرت امام)س( را بشناسیم.

 شما چه خاطره ای از ایشان به یاد دارید؟
 از خاطراتی که هیچ گاه فراموش نمی کنم دو خاطره است:

می  یاد  مصطفی  آقا  حاج  مرحوم  از  وقتی  امام)س(  حضرت  که  این  یکی 
کردند، با یک احساس عاطفی و چه بسا با یک آهی از او یاد می کردند.

دومین خاطره این که هیچ گاه ندیدم که امام در این رابطه  )شهادت فرزند 
ارشد خود مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی( حتی یک قطره اشک بریزد و با 
این کار خود پشت دشمن را لرزاند. دشمن دقیقًا کمین کرده بود که عکس 
این  ببیند و در  امام  رفتار  به نحوی در چهره و  را  این جنایت خود  العمل 
رابطه تعدادی از مهره هایش را در دو مرحله خیلی دقیق و حساس مأمور 
را  امام  العمل  ناگوار، عکس  این خبر  اولین دقایق شنیدن  تا در  بود  کرده 
دریابند. یکی در اولین لحظه ای که حضرت امامخبر شهادت فرزند خود را 
می شنود. رژیم در این رابطه یکی از مطمئن ترین مهره های خود را به منزل 
امام فرستاد و آن کسی بود که کینه ای جنون  آمیز با خود امام و نیز حاج آقا 
مصطفی)ره( داشت؛ او شخصی بسیار وقیح، بی شرم، لجوج و مهرة کارآمدی 
برای رژیم شاه بود و حضور این شخص نزد امامدر لحظه ای که این خبر به 

امام می رسد، می تواند خیلی معنادار باشد.
 اواًل می توانست به مثابه نمکی باشد بر زخمی که بر جگر امام گذاشته بودند، 
ثانیًا می توانست دقیق ترین گزارش را در رابطه با عکس العمل امام)س( از 

شنیدن این خبر به رژیم ارسال کند.
دوم، لحظه ای بود که حضرت امام)ره( برای اولین بار بر سر قبر فرزند خود 
حاضر می شدند، این جا هم یک از مهره های سر سپردة رژیم که مأموریتهای 
خارج از کشور داشت، آن لحظه حاضر شده بود تا ببیند امام چه عکس العملی 
بر سر قبر فرزند خود نشان خواهد داد. در آن لحظه همه اشک می ریختند 
و ضجه می کردند، اما امام مثل یک کوه استوار بودند و خیلی عادی با مسأله 
متانت  با  و  اتاق شدند  میان ضجه و هیاهوی حضار وارد  برخورد کرده در 
داخل  افراد  است؟«  »قبر مصطفی کدام  که:  تر سؤال کردند  تمام  هر چه 
اتاق که پیوسته اشک می ریختند، قبر شهید مصطفی را نشان دادند. امام در 
کنار قبر نشستند و فاتحه ای خواندند و چون قبر مرحوم آیت اهلل کمپانی 
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فیلسوف بزرگوار نیز در آن جا بود، فرمودند برای ایشان هم فاتحه ای 
بخوانید. شخصیت های دیگری هم در آن جا بودند و امام از حضار 
خواست تا برای آنها نیز فاتحه ای بخوانند در حالی که در طول این 
مدت مثل کوه استوار بودند و حتی قطره اشکی هم نریختند، خیلی 
عادی با مسأله برخورد کرده و بازگشتند و این نحوة برخورد برای آن 
جمع بسیار آموزنده بود. اما رژیم که تصور می کرد با این دو صحنه 
)یعنی یکی در لحظه شنیدن خبر مرگ فرزندشان و دیگری در لحظه 
حاضر شدن بر سر قبر( می توانست یک حالت شکستگی و دردمندی 
از امام ببیند ناکام شد، بلکه خود دردمند و شکست خورده گردید و 
پی  برد که نه... فایده ای ندارد... این روح به قدری بزرگ است و 
عظمت دارد که مسایلی از این قبیل هر چه قدر هم سنگین و ناگوار 
و تلخ باشد نمی تواند در اراده و روحیه ایشان کارگر باشد. این ها 

خاطراتی بودند که به نظر من جالب تر و آموزنده تر از بقیه بودند.

به  چیزی  اگر  مصطفی)ره(  آقا  حاج  خود  خصوصی  خاطرات  از   
خاطر دارید نقل بفرمایید.

حاج آقا مصطفی)ره( علیرغم این که فرزند امام)س( بود و می توانست به 
عنوان یکی از آقازاده  ها تعیین کننده سیاست و جریانات در کنار امام باشد، 
همیشه می کوشید که امام به عنوان یک شخصیت مستقل که صاحب تفکر 
و مشی خاصی است، در میان دیگران جلوه کند و آن طور نبود که ایشان 
چون فرزند و آقازاده امام)س( بود، از این سمت و موقعیت استفاده کند و 

این دو دلیل داشت؛
یکی این که خود ایشان شخصیت تبعی نداشته باشد.

دوم این که حضرت امام متهم به تبعیت نشوند، و این چیزی بود که خود 
تعیین کننده و  بر آن اصرار داشتند که متهم نشوند که عقل منفصل و  امام 
ایشان کاماًل سعی می  این اساس  بر  ایشان است.  جهت دهنده ای در کنار 
به  امام)س(، خود  سیاسی،  مواضع  و حتی  ها  گیری  تصمیم  در جهت  کرد 
تنهایی تصمیم بگیرند و در این روش امام راحل طوری عمل کرد که حتی 
اگر حاج آقا مصطفی یک روز تصمیم می گرفت که در این امور مداخله ای 
داشته باشد، امکان پذیر نبود. و این جا است که ما به شخصیت مستقل و واالی 
مرحوم شهید حاج آقا مصطفی به عنوان یک شخصیت دارای مشی و صاحب 

بینش معترف می شویم.
به  که  این  و  وابسته  بودن یک شخصیت  دارا  و  آقازادگی  از  همیشه  ایشان 
دلیل فرزند کسی بودن، مورد احترام قرار گیرد، نفرت داشت. البته این به 
از وجود چنان پدری  او  برخورداری  از موقعیت و  معنای عدم درک وی 
برای  به دلیل همان درک مستقل و داشتن یک شخصیت اصیل  بلکه  نبود، 
خود بود. انسان خود ساخته و نمونه ای بود که می خواست به عنوان آنچه 
که هست مطرح باشد و نه در رابطه با وابستگی ها و انتسابات و البته این دلیل 
بر نزدیک شدن این فرد به کمال می باشد. این رفتار دقیقًا در همان رابطه 
ظریفی بود که امام هم هیچ گاه اجازه نمی دادند که مسایل خانوادگی و 

عاطفی در امور مبارزاتی و یا مسایل حوزه و اجتماع روحانیت، دخیل شود. 
امام از ابتدا کوشیده بودند که فرزندشان تافته جدا بافته ای در حوزه نبوده 
و مانند دیگران مطرح شود و البته این شیوة تربیت، باعث شده بود که آن 
به  و  را ساخته  علمیه، خود  وابسته در حوزه  غیر  بتواند در یک جو  مرحوم 
خاطر لیاقت و پشتکار خود به آن مقام مستقل علمی برسد. به همین علت امام 
از جهات علمی و اخالقی به فرزند خود، احترام فراوان می گذارد و مطمئن 
بود که وی مقام مستقل و ارزشمندی دارد. ناگفته نماند که ضرورت زندگی 
در آن خانواده به خصوص دوران تبعیدی امام )ره( در ترکیه، دوران فراغت 
به  نیز  برای آقا مصطفی بود و  و موقع مغتنمی جهت کسب فیوضات علمی 
عنوان یک هم بحث، ندیم، مشاور علمی برای امامو وجود مفید و با ارزشی 
در لحظات غربت و بی خبری جامعه ایران از امام و امام از جامعه بود. ایشان 
نمود و حتی  بزرگوارشان  از محضر پدر  فراوانی  در آن مدت کسب فیض 
اگر حاج آقا مصطفی یک روز تصمیم بر این پیدا می کرد که در این امور 
مداخله ای داشته باشد، امکان پذیر نبود. و این جا است که ما به شخصیت 
مستقل و واالی مرحوم شهید حاج آقا مصطفی)ره( به عنوان یک شخصیت 

دارای مشی و صاحب بینش معترف می شویم.
در عین این که خود ایشان یک شخصیت برجسته و یک مجتهد مسلم بودند، 
اما در جایی که مربوط به بهره گیری از محضر امام)س( می شد، ایشان )حاج 
آقا مصطفی)ره(( به سان یک شاگرد متواضع و تشنه کسب دانش و معرفت 
در جلسه درس پدر حضور پیدا می کرد و گاهی به قدری برجستگی علمی 
با  امام  بود که حتی خود  مشهور  و  مشهود  علمی  این محضرهای  در  ایشان 
تمام خودداری در این گونه موارد دربارة هر کس، مجبور به اعتراف و به 
پذیرفتن نقطه نظرات ایشان می شدند و دیگر از خاطراتی که از ایشان دارم، 
مسأله خاکی بودن، بی تکلف بودن، صمیمیت و تواضع ایشان بود. ایشان با 
این که می توانستند از امکانات مالی فراوانی استفاده کنند و خود مجتهدی 
وجود  با  کنند،  تصرف  شرعی  و  مالی  وجوهات  در  توانستند  می  که  بودند 
این، به مثابه یک طلبه عادی در حوزه ها حضور داشتند.  در تمام مدتی که 
ایشان در عراق یا ایران بودند حتی یک خانه ملکی هم نداشتند، یا در منزلی 
اجاره ای زندگی می کردند یا در کنار پدر خود زندگی را می گذرانند. 
وضع زندگی ایشان خیلی ساده بود و به این دلیل دشمن به هیچ طریق نمی 
توانست خدای نکرده در زمینه های مادی و زر و زیور دنیا او را فریب دهد.

او اهل گذشت بود و فروتنی خاص و تواضع ایشان باعث می شد در مواقعی 
که عناصری عجوالنه در مورد ایشان قضاوت یا برخورد خشن کرده بودند و 
یا احیانًا رنجشی به ایشان وارد می آمد، با بزرگواری خاصی از این مسایل به 
راحتی بگذرند. دیگر از خاطرات من از ایشان همانا میزان تعهد و پایداری 
ایشان در مورد مسایل مختلف اسالمی بود. اهل غیبت نبود. تهجد ایشان و 
در  کردند،  نمی  ترک  را  مقدسه  اعتاب  در  اطهار  ائمة  مخصوص  زیارتهای 
طول 15 سالی که ایشان در نجف بودند حتی یک روز نیز زیارت عاشورای 
ایشان ترک نشد؛ زیارت عاشورا، با صد لعن و صد سالم مفصلش نه به طور 
مختصر. از خاطراتی که به ذهنم می آید از لحظات حضور ایشان در مجامع 
می  احساس  روشنی  به  شد  می  وارد  ایشان  موقع  هر  که  بود  نجف  علمی 
کردیم که بسیاری از عناصری که مدعی نوعی از رتبه علمی بودند دست و 
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پای خود را جمع می کردند و از درگیر شدن با ایشان در بحث خودداری 
می  داشتند  که  ای  کینه  علیرغم  کردند،  می  شروع  را  بحثی  ایشان  اگر  و 
خواستند از حضور ایشان استفاده کنند و همین حضور علمی ایشان در کنار 
امام در نجف موجب شکست دشمن بود که می خواست به نحوی حضرت 
امام را منزوی کند و از نظر علمی تحت الشعاع قرار دهد. وقتی که فرزند 
امام با آن بنیه قوی علمی در بحثها درگیر می شد دیگران پی می بردند که 
فرزندی که در این حد از لحاظ علمی است حتمًا استاد و مربی اش  )پدرش( 

رتبه باالتری دارد و نباید آن را کوچک شمرد.
در  صدر  سعه  و  تحمل  دیدم،  مصطفی  آقا  در  که  دیگری  برجسته  صفت 
برخورد با گروه های پراکنده و عناصر مختلف روحانی در نجف بود که با 
هم تصادم داشته و هرکدام به نحوی با آن مرحوم برخورد داشتند. برخورد 
ایشان و  با  ارتباط  از  توانستند،  آنها می  بود که همه  پرتحمل  به حدی  وی 

راهنمایی ها و امکاناتی که می توانست در اختیار آنها بگذارد، بهره بگیرند.

درباره نحوه شهادت حاج آقا مصطفی مطالبی را ذکر فرمایید.
بود،  نزده  آفتاب  هنوز  بودم.  رفته  بیرون  نان  تهیه  برای  من  روز صبح،  آن 
دیدم ننه صغری که بسیار مورد احترام ما بود، فریاد می کشد و پای برهنه 
می دود و به سرش می زند. من از دیدن این صحنه بسیار متأّثر شدم. پیرزن 
می گفت: خاک بر سرم شد، آقا بدو.  من فوق العاده وحشت زده شدم و 
به ذهنم چیز دیگری آمد.گفتم: چی شده؟ گفت: آقا مصطفی مریض است. 
نان را به دست کسی دادم و گفتم به خانه ام برساند و سراسیمه رفتم.   من 
بسیار تالش  ابتدا  اند.  دیدم که آن مرحوم پشت سجاده شان دراز کشیده 
با پزشکان بیمارستان نجف تماس بگیرم ولی این توفیق را نداشتم و  کردم 
پزشک قابل و مطمئن نبود. بالفاصله خود را به بیمارستان رساندم. آنها آن 
قدر آمادگی نداشتند که یک آمبوالنس بفرستند، این لحظات برای من بسیار 

سخت می گذشت. 
آنجا تصمیم گرفتم این خبر را بدون این که ایجاد وحشت و نگرانی کند.  به 
منزل امام برسانم. این طور خبرها را باید خیلی حساب شده و به اصطالح با 
ظرافت به بستگان رساند. طلبه ای آنجا بود، به او گفتم: به منزل امام می روی 
و فقط احمد آقا را خبر می کنی و می گویی خیلی فوری به منزل اخوی 
با یک  فوق شدیم  ما  و  زد  را صدا  آقا  احمد  و  طلبه هم رفت  سربزند. آن 
تاکسی که به زحمت می توانست به کوچه بیاید، ایشان را به بیمارستانی منتقل 
کنیم، متأسفانه در بیمارستان پزشک کشیک پس از معاینات اولیه تشخیص داد، 
ایشان از دنیا رفته اند. با عالیمی که روی پوست بدن وجود داشت، مشخص 
بود که مرگ طبیعی نبوده است و ناشی از مسمومیت می باشد. در خارج از 
نمره  ماشین  انتقال دادیم، یک  آنجا  به  را  آقا مصطفی  بیمارستانی که حاج 

تهران بود که پس از شنیدن خبر مرگ ایشان به طرف بغداد حرکت کرد. 
در همان لحظات اولیه که امام از مرگ فرزند آگاه شده بودند، یک روحانی 
بود، سعی  اهانت کرده  آقا مصطفی  به حاج  بارها  به دربار که  وابسته  نمای 
می کرد خودش را به امام برساند و آن حاالت اولیه امام پس از شنیدن خبر 
درگذشت فرزندشان را مشاهده کند که البته با آن برخوردی که خودتان 
می دانید، کسی نتوانست اشک امام را در مرگ فرزندشان ببیند و امام مثل 
های  دلبستگی  و  فرزند  مسئله  دادند،  نشان  و  کردند  مقاومت  استوار  کوه 
اثر بگذارد و  مادی و عاطفی به هیچ وجه نمی تواند در مسیر هدف ایشان 
این واکنش امام دشمن را ناکام کرد و خون ایشان که به ناحق ریخته شد، 

درخت انقالب ایران را آبیاری کرد و منشأ این همه حرکت شد.
آن روز را خوب به خاطر دارم که حاج احمد آقا که فرزندی شایسته و شیفته 
برای امام می باشد، از بیمارستان با خبر از دست رفتن آقا مصطفی به خانه 
آمده و گیج بود که چگونه این خبر را به امام برساند تا به خانه رسید، به طبقه 
باال رفت و امام که متوجه ورود حاج احمد آقا شده بودند، فریاد زدند که 

»احمد از مصطفی چه خبر؟« حاج احمد آقا گفت: 
»چیزی نیست« امام دوباره پرسیدند، پسرشان جواب نداد، و ظاهراً سومین 
دفعه بود که با پرسش امام ، حاج احمد آقا نتوانست خودداری کند و به گریه 

افتاد، امام فرمودند: 
امام  برای  را  موضوع  آقا  احمد  گریه  ادامة  حّقه«  مرگ  بگو،  مرده،  »اگر 
روشن کرد، کسانی که در آن لحظات سعی می کردند، امام را تنها نگذارند، 
مرحوم حاج شیخ حبیب اهلل اراکی و آقای سید عباس خاتم از افراد شایسته 
و اطرافیان امام بوده و شاهد بودند که امام چند لحظه ای به دست خود نگاه 
کرد و بعد از گفتن »ال حول و ال قوة اال باهلل« و »اناهلل و انا الیه راجعون« 
ما  دست  از  و  بود  امانتی  ولی  بود،  اسالم  آینده  امید  »مصطفی  فرمودند: 
تاکنون هیچ کس حتی خانواده  از آن لحظه  رفت«. عجیب این است که 

امام نتوانسته ادعا کند که امام در مصیبت فرزندشان اشک ریخته باشند. 
در آن زمان این وحشت وجود داشت که این تحمل فوق العاده امام خدای 
نکرده باعث ناراحتی قلبی ایشان شود و به همین دلیل تالش می کردند، در 
مجالسی که جمعیت برای عرض تسلیت به حضورشان می رسند، فردی ذکر 
مصیبت بخواند تا از آنجا که امام حساسیتی نسبت به خاندان اهل بیت و به 
خصوص مادرشان حضرت فاطمه زهرا)س( داشت اشک بریزند. اصواًل حضرت 
مگر در  میت شرکت می کردند،  نماز  یا  و  تدفین  مراسم  بسیار کم در  امام 
موارد استثنائی که فرد فوت شده از شخصیت های واالی جامعه روحانیت 
و یا از دوستان و یارانشان بود. شکل شرکت شان نیز بدین گونه بود که از 
حدود 5 دقیقه قبل از حرکت دادن جنازه حضور پیدا می کردند و بعد از 
این که جنازه حرکت داده می شد، مسافتی حدود 20 یا 30 متر را به دنبال 
جنازه رفته و سپس خود را به کناری کشیده و سوار تاکسی می شدند و به 

خانه برمی گشتند. 
آن روز در مراسم تشییع جنازه فرزندشان هم عینًا همین رفتار را انجام داده 
و هیچ گونه امتیازی را قایل نشدند. در تمام آن جریانات همه به رفتار امام 
خیره مانده بودند که ایشان چطور با صبر و تحملی تنها به خاطر خدا، بدون 

ذره ای تزلزل، چون کوهی استوار حرکت می کنند. 
شب اول دفن آن مرحوم، امام)ره( به منزلش سر زده تا به عروسشان تسلیت 
پیشواز می آمد،  آقا مصطفیبه  از دری وارد شدند که همیشه  بگویند. وقتی 
کجاست  کنم،  چکار  گفت:  و  انداخت  ایشان  دامن  به  را  خود  عروسشان 

مصطفی. 
این صحنه کوه را آب می کرد اما امام با استقامت ویژه خود اشک نریخته و با 
حالتی قاطعانه خطاب به عروس و خانواده  شان فرمودند: »صبرکنید، به خاطر 
خدا صبر کنید. امانتی بود و از دستمان رفت« این جریان نه تنها در حاالت 

روحی و فکری، بلکه در نظم برنامه روزمره امام نیز اثر نگذاشت.
ایشان ساعتی از روز را برای مطالعه کتاب های جدیدی که به دستشان می 
رسید، اختصاص داده بودند و به عنوان مثال تمامی کتابهای مرحوم دکتر 
شریعتی را مطالعه کرده و به خصوص به آثار آیت اهلل مطهری بسیار عالقه 

داشته و آثار ایشان و آیت اهلل طالقانی را قبول داشتند. 
آثار  این  به  که  آنقدر  بودند  معتقد  نیز  شریعتی  دکتر  های  کتاب  مورد  در 
اعتراض و حمله می شود، بی مورد است، زیرا تا این حد انحراف در میان 
آنها وجود ندارد. به خاطر دارم که در آن ایام شهادت، کتاب طلوع انفجار 
نوشتة حاج سید جوادی را مطالعه می کردند، حاج احمد آقا می گفت: وقتی 
امام از تشییع جنازه بازگشت، یک ساعت مطالعه کتاب، کار روزمره شان بود. 

کتاب طلوع انفجار را باز کرد و به مطالعه آن پرداخت. 
تمامی این حاالت نشان دهندة این است که امام آنقدر شیفتة راهش می باشد 
که هیچ اتفاقی نمی تواند دگرگونی منفی در وجودش ایجاد کند. در تمام 
آن مدت تنها دو جمله از امام در رابطه با فرزندش شنیده شد؛ یکی همان 
جمله اول که »مصطفی امید آینده اسالم بود« و دیگر در اولین مراسم شروع 
درسشان بعد از آن واقعه، بسیار گذرا و کوتاه از کسانی که تسلیت گفته و یا 
این که  مورد  داشتند، در  تشکر کردند و صحبتی کوتاه  آمده،  به دیدنشان 

بسیاری از الطاف الهی را ما متوِجه نمی شویم. 
از  اتفاقات  این  بسا  و چه  ای  جلیه  الطاف  و  دارد  ای  الطاف خفیه  خداوند 
الطاف خفیه ای بوده باشد که االن متوجه نمی شویم، ولی در واقع لطف و 

مرحمت الهی باشد که در هر حال، هر چه از دوست رسد نیکوست.
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روضه رضوان
پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 
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استاد درس خارج فقه و اصول حوزه 
این دوره که  تأکید کرد: در  علمیه کرمان 
ای  شیوه  هر  از  باید  است  شبهات  بمباران 
که  هرچه  و  مردم  اطالعات  افزایش  برای 
پایه های اعتقادی ایشان را تقویت می کند 

استفاده کرد که این خود یک جهاد است.
درس  استاد  بهایی،  شیخ  احمد  اهلل  آیت 
کرمان،  علمیه  حوزه  اصول  و  فقه  خارج 
رمان  انتشار  اهمیت  میزان  موضوع  با 
رمان  بر  تأکید  با  و  معرفتی  و  دینی  های 
با  آیند(  در می  به صدا  ها  »قدیس«)ناقوس 
بیان این که  هرچه از این دست فعالیت ها 
دینی  مبانی  با  نسل جوان  آشنا کردن  برای 

انجام شود، خوب است؛ گفت: 

در قرآن کریم هم بیش از 300 تا 400 قصه 
چقدر  بیند  می  انسان  وقتی  که  شده  بیان 
بیان  در  غیره  و  هنر  گویی،  تاریخه  اصول 
این ها به کار رفته شگفت زده می شود. وی 
با اشاره به فراوانی شبهات دینی تأکید کرد: 
در این دوره که بمباران شبهات است باید از 
هر شیوه ای برای افزایش اطالعات مردم و 
هرچه که پایه های اعتقادی ایشان را تقویت 
می کند استفاده کرد که این خود یک جهاد 
است لذا هر کس هرکاری از دستش بر می 
دولت  انتظار  به  و  دهد  انجام  باید  آید 

و دیگران نمی توان نشست. آیت اهلل احمد 
چاپ  را  اقدامات  این  از  یکی  بهایی  شیخ 
تأثیر  به  اشاره  با  و  دانست  رمان  و  داستان 
حقیقت  در  رمان  افزود:  آن  انکار  غیرقابل 
می  ایجاد  انسان  برای  انگاری  همانند  یک 
است  جذاب  نوجوان  قشر  برای  این  و  کند 
سنگین  ظاهر  به  معارف  حتی  روز  این  از 
و  خشک  صورت  به  افرد  که  را  البالغه  نهج 
یک  قالب  در  توان  می  پذیرند،  نمی  خالی 
رمان پرهیجان که مخاطب را به دنبال خود 
را  معارف  و در البالی آن،  ارائه داد  بکشاند 
»قدیس«  رمان  به  اشاره  با  وی  کرد.  بیان 
شود  می  آغاز  کلیسا  از  رمان  این  گفت: 
می  ایجاد  مخاطب  برای  که  هیجانی  با  و 

که  قدیمی  کتاب  یک  نسخه  ماجرای  کند 
است  اسالم  صدر  جریانات  آن  محتوای 
مطرح می شود و البالی قصه از نهج البالغه 
خیلی  جهت  این  از  و  برده  کار  به  فراوان 
خوب است و باید در میان دانش آموزان و 
با شیوه  تا هم  تبلیغ شود  دانشجویان و غیره 
زندگی امام علی علیه السالم و بنای عدالت 
بر  فکری حاکم  نظام  با  و هم  ایشان  گستری 
ما  امروز  جامعه  مشکالت  از  خیلی  که  اسالم 

حل می شود.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه 

در  آنچه  که  این  افزودن  با  کرمان 
علی  حضرت  زمان  به  گذرد  می  انقالب 

در  مجموع  در  و  دارد  شباهت  السالم  علیه 
رمان قدیس تالش خوبی شده تا مفاهیم در 
قالب این داستان جای داده شده؛ افزود: ما 
در واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده 
نیاز هم  مشکل داریم؛ کتاب تولید می شود، 
را  تا مردم آن  اما واسطه می خواهد  هست 
تأکید  با  وی  بگذارند.  خود  کاالی  سبد  در 
این  از  معارف  که  مطلب  این  بر  دوباره 
است؛  انتقال  قابل  داستان-  و  طریق-رمان 
دوره  شبیه  جهات  بخشی  از  ما  دوره  گفت: 
حضرت  آن  است؛  السالم  علیه  علی  حضرت 
از  که  ها  داخلی  بعضی  و  با دشمن خارجی 

از  روی علم و عمد ضربه می زدند و بعضی 
السالم  علیه  امام  برخورد  نوع  روی جهالت؛ 
می  انسان  کنیم،  مطالعه  که  را  اینها  برابر  در 
اتفاقات،  این  الی  از  چگونه  رهبری  فهمد 
بیان  وی  برد.  می  پیش  را  اسالمی  انقالب 
و  مسموم  غذای  ها  بعضی  گرچه  داشت: 
اما  به جامعه عرضه می کنند  فکری  غیرمفید 
با شناسایی کتاب های خوب  مقرهای کتاب 
آن را به مردم می رسانند و آتش به اختیارها 
کتاب  صدقه  و  کتاب   نذر  مسئله  در  باید 

هزینه کنند.

تأثیر رمان ها در تقویت پایه های اعتقادی؛

 انتشار داستان دینی؛ به مثابه جهاد
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علیدادی،  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
دکتر  همراه  به  کرمان  در  فقیه  ولی  نماینده 
راور  و  کرمان  نماینده  پورابراهیمی،  محمدرضا 
االسالم  حجت  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
استان  حوزه  مدیر  اهلل وردی،  حسین  والمسلمین 
صادق)ع(  امام  جامع  مدرسه  پروژه  از  کرمان، 

بازدید کردند.
با این پروژه  مدیر حوزه علمیه کرمان در رابطه 
کرمان  شهر  در   1384 سال  از  پروژه  این  گفت: 
مدارس  کمبودهای  و  نواقص  تا  خورد  کلید 

را  کرمان  شهر  موجود 
باستانی  آثار  عمدتًا  که 
کند.  جبران  هستند، 
وی ادامه داد: این طرح 
آموزشی،  مراکز  شامل 
مسجد،  تخصصی،  مراکز 
سالن  آشپزخانه،  متأهلی،  و  مجردی  خوابگاه 
مرکزی  کتابخانه  و  همایش ها  سالن  غذاخوری، 
برای دانش پژوهان غیر طلبه است  قابل دسترس 
داریم،  درنظر  بعدی  های  برنامه  در  ان شاءاهلل  و 

فضاهای ورزشی و رفاهی نیز به آن اضافه کنیم.
با  رابطه  در  اهلل وردی  والمسلمین  االسالم  حجت 
با توجه  بیان داشت:  این مرکز،  ضرورت ساخت 
آسیب های  و  کرمان  استان  بودن  خیز  زلزله  به 
امسال  و   82  ،60 سال های  زلزله  در  آمده  پیش 
کرمان  شهر  فعلی  مدارس  قدمت  همچنین  و 

برخوردار  ساله  ششصد  تا  دویست  سابقه  از  که 
است  ضروری  ایمن  ای  مدرسه  ساخت  هستند، 
به  اقدام  منظور،  برای همین  استان  مدیریت  که 
امام صادق)ع( کرده است.  ساخت مدرسه جامع 
وی همچنین افزود: از دیگر مسائل مهم مورد نظر 
این مدرسه، بحث مراکز تخصصی  ما در ساخت 
پروژه،  این  اتمام  با  هستیم  تالش  در  که  است 
امکان ایجاد مراکز تخصصی حوزوی در جنوب 
شرق کشور را فراهم کنیم و کرمان از این حیث، 
قطب جنوب شرق کشور شود. مدیر حوزه علمیه 
گفت:  و  کرد  اشاره  پروژه  پیشرفت  به  کرمان 
مالی  منابع  به  نیاز  مهم،  پروژه  این  اتمام  برای 
زیادی است که متأسفانه تاکنون اقدامی درخور 
مسئوالن  حمایت  با  می رود  انتظار  و  است  نشده 
به  زودی  به  منابع،  جذب  و  کشوری  و  استانی 

سرانجام برسد.

بازدید نماینده ولی فقیه 
از پروژه مدرسه امام صادق)ع(

به  اشاره  با  کرمان  استان  نماز  اقامه  ستاد  دبیر 
راه اندازی انجمن خیرین مسجدساز در آینده 
سازی  مسجد  وضعیت  گفت:  کرمان،  استان  در 
احداث  نقشه های  و  نیست  مناسب  ایران  در 
نیست که در این رابطه  نیازها  بر اساس  مساجد 
تشکیل  تهران  در  ساز  مسجد  خیرین  انجمن 
نیاز مساجد مناسب  شده تا در مکان های مورد 
احداث شود. حجت االسالم والمسلمین »مهدی 
اقامه  شورای  جلسه  در  اسفندماه   23 عرب پور« 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حضور  با  نماز 
باید  افزود:  کرمان،  استانداری  منابع  توسعه  و 
مقوله  به  توجه  در  ای  ویژه  اهتمام  فرمانداران 

زیرا  باشند  داشته  بین راهی  های  نمازخانه 
راهی  بین  های  نمازخانه  اکنون  هم  متاسفانه 
بدون متولی بوده و باید دهیاران مسئولیت آنها 
را برعهده گیرند، ضمن آن که این ابالغیه بهار 
امسال از سوی استانداری کرمان به فرمانداران 

ابالغ شده بود. 
راهی  بین  مساجد  از  بازرسی  لزوم  بر  وی 
عیب ها  باید  بخشداران  افزود:  و  کرد  تاکید 
دارند  بین راهی  مساجد  که  کمبودهایی  و 
اقدام  آنها  رفع  جهت  در  تا  کنند  شناسایی  را 
با  کرمان  استان  نماز  اقامه  ستاد  دبیر  کنیم. 
مساجد  اداره  در  ما  مشکل  که  مطلب  این  بیان 
نه  است  مدیریت  در  بین راهی  نمازخانه های  و 

در اعتبار، تصریح کرد: وضعیت مسجد سازی در 
ایران مناسب نیست و نقشه های احداث مساجد 
براساس نیازها نمی باشد که در این رابطه یک 
انجمن خیرین مسجد ساز در تهران تشکیل شده 
است تا در مکان های مورد نیاز، مسجد مناسب 
مسجدساز  خیرین  مجمع  این  که  کنند  احداث 
تشکیل  نیز  کرمان  استان  در  آینده  سال  در 
آئین  به  پور  عرب  االسالم  حجت  شد.  خواهد 
و  توسعه  خصوص  در  دولت  هیئت  مصوبه  نامه 
آئین  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  نماز  ترویج 
سازمان  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نامه 
فرهنگ  گسترش  به  موظف  اسالمی،  تبلیغات 

اقامه نماز شدند.

تشکیل انجمن 
خیرین مسجدساز
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موسسه خیریه طلوع نقش ماندگار
از جمله موسسات خیریه و مردم نهادی که جزء مراکز نگهداری شبانه روزی 
به  توان  می  است،  روان  و  اعصاب  مزمن  بیماران  و  ذهنی  معلولین   ، ایتام 
موسسه خیریه طلوع نقش ماندگاردرشهرستان بم اشاره کرد که بخش عظیمی 
از مشکالت و نیازمندی های این عزیزان را هماهنگ وحمایت   از این رو 
مصاحبه ای را با مدیرعامل این موسسه، حجت االسالم مهدی دهقان داشتیم 

که در پی می آید. 

 با سالم، از تاریخچه »خیریه نقش ماندگار« بفرمایید
 85 درسال  ماندگار«  نقش  »طلوع  خیریه  موسسه  تشکر،  و  سالم  عرض  با   
انجام  و  تجربه  سال   7 طی  از  پس  و  کرد  کار  به  شروع  بم  شهرستان  در  
دوره  برگزاری سه  از جمله  محرومین  در حوزه  اجتماعی  و  فرهنگی  امور 
بهزیستی و چندین  اردوهای مشهد مقدس جهت مددجویان تحت پوشش 
دوره اهدای سبد کاال ، در سال  92به طور رسمی به ثبت رسید که همان 
کار  فرزند  بیست  با  االئمه)ع(  جواد  دخترانه  ایتام  خانواده  شبه  مرکز  سال 
خود را آغاز کرد ودر سال های  بعد مرکز معلولین ذهنی دخترانه فاطمیه 
نقش  ی  مجموعه  به  را  علوی  پسرانه  روان  اعصاب  مزمن  مرکزبیماران  و 
ماندگاراضافه شد. هدف از تاسیس موسسه ،اول از همه یک تکلیف و مشیت 
الهی بود و دیگرخدمت وحمایت افراد ناتوان وبی سرپرست وبد سرپرست 
و  استعدادها  از  استفاده  و  پویایی  و  رشد  بستری جهت  ایجاد  سوم  و  بوده 
به  نعمت کانون گرم خانواده  از  به دالیلی  افرادی که  پتانسیل موجود در 

دور بوده اند.  

هم اکنون چه تعداد  مدد جو و پرسنل در این موسسه مشغول نگهداری و 
خدمت هستند؟

در مرکز فاطمیه تعداد 80 معلول ذهنی با 31 نیروی مراقبتی اعم از پزشک، 
بهیار، مادر یار، پرستار و در مرکز علوی تعداد 80 بیمار اعصاب و روان با 16 
نیروی مراقبتی ود ر مرکز جواداالئمه)ع(  تعداد 20 یتیم دختر با 6 نیروی 

مراقبی مشغول فعالیت هستند .

 فعالیت خاصی عالوه بر نگه داری بچه ها این موسسه انجام می دهد؟ 
بله در هر مرکز اصولی حاکم است که با توجه به شرایط مراکز برنامه های

تفریحی، گردشی، آموزشی، ورزشی، تفریحی، هنری، مذهبی، فرهنگی، فنی 
و حرفه ای تدارک دیده شده است و هر کدام از مددجویان دارای مهارت 
نسبی از شکوفایی استعداد می شوند و با این کار امید به زندگی، تالش  و 

انجام کار گروهی را آموزش می بینند .

موسسه خیریه فعالیت های دیگری داشته است؟
برگزاری جشن  مثال  طور  به  داشته  فعالیت  مختلفی  های  زمینه  در  موسسه 
جیرفت،  راور،  )بم،  کرمان  استان  شهرستان  چند  در  مهربانی  بزرگ  های 
کوهبنان، بروات، سیرجان ( داشته است همچنین گروه جهادی تیم پزشکی 
»نقش ماندگار« ایجاد شد که درحوزه درمان و پیشگیری در کل سطح کشور 
خدمت رسانی می کند، سه دوره اردوهای سالمت پزشکی در کرمان، دو 
دوره در بم، یک دوره در کرمانشاه و همچنین اردوهای جهادی با رویکرد 

سالمت در تهران در مناطق محروم کوره پزخانه برگزار شده است.

برنامه های آینده شما جهت پیشرفت موسسه بهتر چیست؟
انشااهلل عالوه بر بهبود وضع موجود، اقدامات و برنامه هایی به صورت کوتاه 
مدت و بلند مدت در دستور کار و برخی در حال انجام است که عبارتند از: 
تلویزیون  برنامه سازی  ماندگار،  توسعه گروه جهادی پزشکی-درمانی نقش 
یاد آن  از آلبوم  (، رونمایی  )برنامه آدم های خوب شهر در شبکه دو سیما 
تقدیدم  ماندگار  نقش  طلوع  خیریه  موسسه  به  که  ارزشی  خواننده  از  شب 
آقای  ارزشی،  ازخواننده  کنم  ای  ویژه  تشکر  اینجا  در  دارد  جا  اند.  کرده 
محمدحسین محمودشاهی که آلبوم موسیقی جدید خود رو به موسسه هبه 
کردند و از مردم عزیز تقاضا دارم تا در صورت تمایل، هزینه خرید آلبوم را 

به موسسه اهدا نمایند.

 چه توصیه یا درخواستی از نیکوکاران دارید؟
انتظار خاصی از مردم نداریم و آنها تکلیف خود را می دانند و خود واقف 
هستند رسیدگی به محرومین هم نتیجه دنیوی و هم آخروی دارد. توقع  ما 
این هست که همه چیز به تمکن مالی برنمی گردد، آنها می توانند به مراکز 
سر بزنند وآن را  به همدیگر معرفی کنند و با صحبت با بچه ها، آنها را از 
آنها حس  به  افزایش دهند،  انها  را در  به زندگی  امید  و  بیاورند  تنهایی در 
زندگی و مفید بودن بدهند. مخصوصا بچه هایی که معلولیت ذهنی دارند، به 
محبت بیشتری نیاز دارند. انشاهلل که این مراکز در هر جای کشور که هستند، 

بیشتر مورد توجه مردم شریف ایران قرار گیرند.

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                

پذیرش دانشجویان
   غیر ایرانی



اتحادیه  »رئیس  حسینی  سیدمحمد  »دکتر 
کمیته  رئیس  و  نویسندگان  نهاد  تقریب  جهانی 
ضرورت  پیرامون  سادات،  بزرگ  همایش  علمی 
سادات  تکریم  گفت:  مذکور  همایش  برگزاری 
اسالم)ص(  مکرم  نبی  ذریه  و  خاندان  عنوان  به 
که  دارد  ضرورت  و  است  قرآنی  آموزه  یک 
این اقدام ارزشمند از سوی مرکزی مثل مجمع 
فکری  جمله  از  جانبه  همه  حمایت  مورد  تقریب 
و معنوی قرار بگیرد تا ظرفیت و فرصت جدیدی 
برای همکاری بیشتر و پیوند مستحکم تر بین اهل 
سنت و شیعه فراهم شود، چرا که در مسأله ارادت 
و مودت به اهل بیت)علیهم السالم( همه مسلمانان 

مشترک هستند و اختالف نظری وجود ندارد. 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیرپیشین 
که  هم  سنت  اهل  برادران  و  افزود:خواهران 

این  به  پیامبر)ص(هستند،  خاندان  از 
می  مباهات  و  افتخار  نسب  و  اصالت 
کنند، به هر حال این همایش فرصتی 
برخی چهره های  از  که  مغتنم هست 
که  مختلف  اقشار  از  سادات  شاخص 
بوده  کشور  به  ارزنده  خدمات  منشأ 
نیز  مردم  و  آید  عمل  به  تجلیل  اند، 

داد:  ادامه  وی  شوند.  آشنا  آنان  نقش  با  بیشتر 
که  آورد  می  وجود  به  را  موقعیتی  همایش  این 
حضور  آن  در  کشور  مختلف  نقاط  از  سادات 
و   پیداکنند  یکدیگر  از  بهتری  شناخت  و  یابند 
این نشست زمینه و مقدمه ای باشد برای این که 
شاهد یک همایش جهانی در این زمینه باشیم و از 
را دعوت  افرادی  بتوانیم  دنیا  کشورهای مختلف 
کنیم که گرد هم جمع شوند و با تفاهم و تأکید 
بر وجوه مشترک، اقداماتی برای نشر معارف اهل 
پیامبر)ص( و تقریب مذاهب و نزدیکی دل  بیت 
که  این  به  توجه  با  گیرد.  صورت  یکدیگر  به  ها 
هم  ها  مسیحی  مثل  ادیان،  دیگر  پیروان  بین  در 
از شجره طیبه خاندان رسول  داریم که  افرادی 
مفتخرند،  انتساب  این  بر  غالبا  و  اعظم)ص(هستند 
قطعا می توان از این علقه برای آشنا ساختن آنان 

با معارف ناب اسالمی بهره برد.
چنین  در  آنان  حضور  داد:  ادامه  حسینی  دکتر   
محافلی می تواند باعث ارتقاء سطح معرفت نسبت 
به آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت شود؛ ما 
بر این باور هستیم که راه سعادت دنیا و آخرت از 
طریق تمسک به تعالیم این بزرگواران که مقربان 
درگاه الهی هستند، هموار می شود، از این جهت 
خیلی  تواند  می  هایی  همایش  چنین  برگزاری 
و  ناشناخته  موضوع یک ظرفیت  این  باشد،  مؤثر 
یا کمتر شناخته شده بود و اهتمام و عنایت جدی 
بدان وجود نداشت که همایش سادات به عنوان 
مؤثر  اقدامات  برای  تواند  می  مهم  گام  اولین 

بعدی بسیار راهگشا باشد.
این استاد دانشگاه تهران افزود: ما سعی کردیم با 
مختلفی  افراد  گرفت،  صورت  که  هایی  مشورت 
را برای حضور در این همایش انتخاب کنیم و از 
تعدادی از افراد بارز تجلیل کنیم، امیدواریم این 
تکریم مشوقی برای دیگر سادات باشد که همواره 

پیشرفت  برای  باشند و  در خدمت جامعه اسالمی 

مادی و معنوی کشور اقدامات چشمگیر و خدمات 
ارزنده ای ارائه کنند. 

دکترحسینی خاطرنشان کرد که از علما و شخصیت 
های  سخنرانی  تا  شده  دعوت  ای  برجسته  های 
باشند  داشته  سادات  بزرگ  همایش  در  کوتاهی 

و دیدگاه های خود را برای تداوم این حرکت 
مطرح و ارائه کنند.  وی در پایان خاطرنشان کرد 
که نظرات و پیشنهادات مدعوین در این همایش 
پیرامون نوع تعامل و همکاری ها جمع آوری می 
شود که موارد کاربردی می تواند مورد توجه و 
در  حاضران  برای  ای  انگیزه  و  بگیرد  قرار  عمل 
برای  مضاعفی  تالش  تا  شود  ایجاد  همایش  این 
شناسایی همه سادات در کشور و جهان و استفاده 

از این ظرفیت عظیم به عمل آورند.
در  که  سادات  بزرگ  همایش  نخستین  ادامه  در 
سالن اجالس سران برگزار شد، از سادات برجسته 
تجلیل شد و با حضور آیت اهلل اراکی، دبیر کل 
حجت  و  اسالمی  مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع 
االسالم ابوترابی فرد، خطیب موقت جمعه تهران 

جوایزی به این بزرگان اهدا شد. 
دکتر سیده زهرا مصطفوی، حجت االسالم 
سیدرضا تقوی، حجت االسالم سیدمحمود 
دعایی، حجت االسالم سید محمدعلی آل 
هاشم، موماسوتا سیدمحمد حسینی، همسر 
شهدای  از  نژاد  هاشم  سیدمصطفی  شهید 
شهید  پدر  و  حسینی  سیدفاضل  افغانستان، 
سادات  جمله  از  حجازی  سیدرحمان 

برگزیده این همایش بودند. 
قرائت تواشیح گروه ساللة النبی و قرائت قصیده 
دبیر  مشاور  حسینی«  سیدعبداهلل  االسالم  »حجت 
های  برنامه  دیگر  از  مذاهب،  تقریب  مجمع  کل 

این همایش بود.

همایش سادات؛
فرصتی برای پیوند تشیع و تسنن

136
جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



مرکز تخصصی صفرشویی کابین خودرو و موتور شویی 
بدون آسیب، مراقبت و ترمیم رنگ خودرو 
با گواهی تخصصی از دانشگاه صنعتی شریف 
کرمان - بلوار 24 آذر بین کوچه 46 و 48 

تلفن:   09103418823 
مدیریت:مهندس امیریان



جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
138



جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
139



140
جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور

مثالی در شرح رابطه 
شرع و اخالق

حجت االسالم دکتر محمدرضا زائری

 

یا  اخالق  و  داری  دین  رابطه  از  پرسش  همیشه 
انسانی  صحیح  رفتار  برابر  در  فقه  جایگاه  و  نقش 

مطرح بوده و خواهد بود.
هدف  فقهي،  احکام  و  شرع  قانون  شک  بدون 
نیست بلکه دین از ابتدا احکام شرعي را به عنوان 
چارچوبي براي حفظ نظام جامعه و تنظیم روابط 
اساس است  و  آنچه اصل  و  تعریف کرده  انساني 
دلیل  به  دیگر  سوي  از  اما  است.  اخالق  همان 
همان حکمت تشریع اگر تنها به مسایل اخالقي و 
انساني توجه و تمرکز کنیم به مرور نظام اجتماع 
تشخیص  اندک  اندک  و  گسست  خواهد  هم  از 
تطبیق  در  شخصي  هاي  برداشت  و  فردي  هاي 
هاي  آسیب  اجتماعي  روابط  تنظیم  و  اخالق 
ایجاد خواهد کرد و در همین حال هم  فراوان 

به مرور  از مقصد و هدف اصلي غفلت کنیم  اگر 
به جاي خواهد  از دین  قالبي خشک و بي روح 
ایجاد  کسي  براي  شوقي  و  رغبت  هیچ  که  ماند 

نمي کند. 
امام  از  باره  این  در  که  روایتي  رسد  مي  نظر  به 
بسیار  را  نسبت  این  شده  نقل  السالم  علیه  ششم 
تعبیر  با  ایشان  است.  ساخته  روشن  دقیق  و  ساده 
و  شرعي  احکام  و  فقاهت  الدین«  عماد  »الفقه 
قوانین اسالمي را به ستون فقرات دین تشبیه مي 
است.  راهگشایي  و  دقیق  تشبیه  بسیار  که  فرمایند 
تصور کنید اگر در بدن کسي ستون فقرات نباشد 
و  سالمت  قطعا  شود،  آسیب  و  اختالل  داراي  یا 
خورد!  نخواهد  درد  به  هم  او  بدن  تمام  زیبایي 
و  بهترین  اگر  شخص  همین  نیز  دیگر  طرف  از 
بقیه  ولي  باشد  داشته  را  فقرات  ستون  سالمترین 
اجزاي بدن او سالم و زیبا نباشد باز هم فایده اي 

نخواهد داشت و حتی نمي شود به او نگاه کرد! 
بدن یک انسان زماني شکل صحیح و 
اثر  و  فایده  و  کارایي  و  دارد  کامل 
پوست  که  داشت  خواهد  ارزش  و 
به  آن  مختلف  اجزاي  و  گوشت  و 
ستون  اساس  بر  زیبایي  و  سالمت 
گردآمده  اسکلت  پیرامون  و  فقرات 

باشند.
توضیح  رساله  و  احکام  و  فقه  نقش 
همین  انسان  دین  در  هم  المسایل 

طور است. 
را  دقت  و  التزام  بیشترین  کسي  اگر 
تقیدات  و  شرعي  احکام  مورد  در 

مذهبي به کار ببرد اما اخالق انساني نداشته باشد 
مثل یک اسکلت برهنه یا بدن استخواني بدقواره 
است که حتی نمي شود لحظه اي تحملش کرد 
را  رفتار  و  اخالق  بهترین  اگر کسي هم  متقابال  و 
نظام  و  قانون  و  شرع  بند  و  قید  اهل  اما  داشت 
پوست  و  گوشت  که  است  کسي  مثل  نبود  دین 
و ماهیچه اش خوب است اما لحظه اي هم نمي 
تواند سرپا بایستد! وقتي روي تحت افتاده عیب و 
نقصي در او معلوم نیست و چه بسا زیبا و مطلوب و 
طبیعي به نظر برسد ولي به محض آن که بخواهد 
که  فهمند  مي  دیگران  تازه  بایستد  و  شود  بلند 
خأل  چه  اساسي  و  محکم  بندي  استخوان  فقدان 

و کمبود مهمي است! 
در بزنگاه ها و نقاط عطف زندگي است که با بروز 
مشکالت و نابساماني هاي روحي تازه جاي خالي 
زندگي  براي  قانونمند  و  شرعي  چارچوب  یک 

فردي و اجتماعي آشکار مي شود.

آیا مشکل فقط 
عرقچین است؟

معرفتی و مشکالت  بزرگ ترین اختالالت  از  یکی 
نمادهای  به  انسان  ذهن  شدن  محدود  فکری، 
باطنی  امور  و  اساسی  مسایل  از  غفلت  و  ظاهری 
است! بدین ترتیب هر کسي بر اساس تلقي هاي 
پیرامون  محیط  از  ذهني  هاي  دریافت  و  عرفي 
خود بر روي برخي نشانه ها تمرکز پیدا مي کند 
و از اصل و اساس رویکردها و محتواها غافل مي 
قرآن  حقیقت  که  رسد  مي  جایي  به  کار  و  شود 
قرآن  با  ولي  بیند  نمي  و حاضر  زنده  امام  در  را 
ما  نیزه فریب مي خورد! در روزگار  کاغذي سر 
هم گاه بعضي، نمادها و نشانه هایي مانند عرقچین 
سفید  یا  عکس  یک  گوشه  در  نفر  یک  سر  روي 
را  جنازه  تشییع  هنگام  در  متوفی  پوشیدن همسر 
به عنوان نشانه هاي یهودي بودن تلقي مي کنند 
اما رفتار آشکار و صریح صهیونیستي را از دیگران 

نمي بینند.  
دیگر  ها  صهیونیست  امروز  اگر  آیا  راستي  به 
عرقچین بر سر نگذارند ما آنها را مسلمان خواهیم 

با  ما  مشکل  خیر،  گویید:  مي  قطعا  پنداشت؟ 
صهیونیست ها کاله و لباس نیست! 

خوي  و  رفتار  ما  مشکل  شماست!  با  حق  آري، 
صهیونیستي است که یهود را »شعب اهلل المختار« 
یعني قوم برگزیده مي داند و دیگران را مردماني 
کرده  خلق  یهود  به  خدمت  براي  خداوند  که 
باور تئوریزه مي شود به  است. وقتي این تفکر و 
تنها هر تجاوز و اشغالگري و ظلم  نه  طور طبیعي 
و ستمي را توجیه مي کند، بلکه به تضییع حقوق 
دیگران رنگ و لعاب دیني و الهي مي دهد و آن 

را وظیفه شرعي به شمار مي آورد. 
اکنون پرسش این است: اگر کسي عرقچین بر سر 
و  داشت  صهیونیستي  خوي  و  خلق  اما  نگذاشت 
همه دیگران را باطل و فقط خود را حق پنداشت 
و به خود اجازه داد هر گونه مي خواهد در باره 
مال و جان و آبروي دیگران تصمیم بگیرد و رفتار 
مسلمان  را  کسي  چنین  توان  مي  قدر  چه  کند، 
کرد  انکار  توان  نمي  که  تلخي  واقعیت  دانست؟ 

این است که ما همه دیکتاتور هستیم، همه! 
فقط میزان بروز و ظهور بیروني این خودمحوري 
و  موقعیت  و  شرایط  تناسب  به  مآبي  دیکتاتور  و 
زمان  همان  درست  کند!  مي  فرق  مان  امکانات 
ناسزا مي گوییم و از فاشیست ها و  که به داعش 

انزجار مي کنیم، همان موقع همه  ابراز  نازي ها 
در درونمان داعش و هیتلر داریم. 

و  لیبرالیسم  مدعي  که  کساني  از  بسیاري  حتی 
به  است  ممکن  هستند  اجتماعي  هاي  آزادي 
هیأت  یک  در  که  جواني  پسر  به  مثال  راحتي 
یا دختري که حجاب  مذهبي عزاداري مي کند 

شرعي کامل دارد، اهانت کنند! 
فرق نمي کند که اسم و رسم مان چیست یا چه 
شکل و ظاهري داریم، مهم این است که بپذیریم 
سهم ما با سهم دیگران برابر است و همه ما بندگان 

خداوند هستیم. 
براي خود  توجیه،  هر  با  و  دلیل  هر  به  وقتي  اما 
آن  شدیم  قائل  دیگران  از  بیش  حقي  و  سهم 
شود  مي  شروع  ها  گرفتاري  و  ها  مصیبت  موقع 
و دیکتاتوري هاي شرک آمیز در برابر نظام الهي 

شکل مي گیرد.
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پزشکی قانونی
 و حوادث غیر مترقبه

تهیه پروفایل ژنتیکی 50 هزار نفر از مجرمان سابقه دار
 دکتر احمد شجاعی باغینی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به 
این که بانک اطالعات ژنتیک در ده مرکز فعال است، گفت: درحال حاضر 
پروفایل ژنتیکی 50 هزار نفر از مجرمان سابقه دار تهیه و در بانک ذخیره شده 
است و منجر به کشف سریع جرائم و درنهایت پیشگیری از وقوع جرم خواهد 
بود. وی با بیان این که هرساله اطالعاتی وارد بانک ژنتیک می شود و نیازمند 
اعتبارات هستیم از دولت خواست که با تخصیص اعتبارات، پزشکی قانونی 
قوی و مقتدری داشته باشیم. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: 
ایرانیان فعال است و به مرور زمان اطالعاتش جامع و  بانک هویت ژنتیک 
افراد مواجه هستیم؛ مجرمان  از  با دو طیف  ژنتیک  بانک  کامل می شود در 
سابقه دار و مشاغل پرخطر که در حال حاضر پروفایل ژنتیکی 50 هزار نفر 
براین  تاکید  با  شجاعی  دکتر  است.  شده  بانک  وارد  دار  سابقه  مجرمان  از 
بود  کاربردی تر خواهد  باشد،  کامل تر  و  بانک جامع تر  اطالعات  که هرچه 
به کشف  بانک  با سابقه دار در  ادامه داد: وارد کردن هویت همه مجرمان 
جرم کمک خواهد کرد. موثر بودن این بانک بستگی به اطالعات آن دارد 
بیشتر خواهد شد. وی  آن  قدرت  و  قوت  باشد  داشته  باالیی  هرچه ذخیره 
در پاسخ به این سوال که اطالعات کدام دسته از مجرمان بیشتر وارد بانک 
اطالعات ژنتیک شده است، گفت:، چون تعداد مجرمین زیاد است کمیته ای 
تشکیل و هفت اولویت تعیین شده است که مجرمین آن جرایم نمونه شان 
گرفته و اطالعات آن وارد و به مرور اولویت ها بیشتر می شود. رئیس سازمان 
قانونی تصریح کرد: دراین راستا کسانی که کار های شرارت، قتل،  پزشکی 
راهزنی و هر نوع فعالیت مسلحانه و مجرمان سابقه دار و خطرناک دارند، 
بعد  مرحله  در  می شود؛  استخراج  آن ها  اطالعات  و  اند  شده  بندی  گروه 
وارد مجرمین با جرائم سبک تر خواهیم شد. دکتر شجاعی با تشریح اقدامات 
پزشکی  نیز خاطرنشان کرد:  قانونی کشور در حوادث دسته جمعی  پزشکی 
قانونی در حوادث دسته جمعی نقش بارزی را ایفا می کند اگر در شروع کار 
گروه هایی امدادی به کمک می آیند، اما همه پاسخگویی ها به دوش سازمان 

پزشکی قانونی است.

نقش آفرینی پزشکی قانونی در مدیریت حوادث
هم  قطار  تصادف  پالسکو،  حله،  حوادث  به  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس 
قطعه  و  ناشناخته، سوخته  اجساد  این حوادث  تمامی  در  بیان کرد:  و  اشاره 
قطعه تحویل پزشکی قانونی شد و سازمان پزشکی قانونی در مقام شناسایی، 
و  ژنتیک  بانک  تشکیل  با  بحمداهلل  که  بود  پاسخگویی  و  هویت  تشخیص 
شد  انجام  با سرعت  هویت  احراز  روند  دراین حوزه  سازمان  گرفتن  قوت 
امکان شناسایی  ازمایشات دی ان ای  از طریق  توانستیم اجسادی که جز  و 

عالوه  حله  حادثه  در  کنیم؛  شناسایی  کوتاهی  مدت  ظرف  را  نبود  آن ها 
بر اجساد سوخته 90 تیکه انسانی به ما تحویل دادند که همه آن ها شناسایی 
و پس از تشخیص هویت به خانواده ها تحویل داده شد. دکتر شجاعی در 
قانونی  پزشکی  کل  اداره  تالش  و  یاسوج   – تهران  هوایی  سانحه  از  ادامه 
یاسوج و فارس نیز سخن گفت و افزود: درحادثه اخیر که هواپیما به کوه 
دنا برخورد کرد و متاسفانه 66 نفر از هموطنانمان دراین سانحه کشته شدند، 
گروه امدادی به کمک آمدند اجساد را پیدا و تحویل دادند، دراین سوانح 
هیچ جسم سالمی باقی نمی ماند وقتی هواپیما با سرعت 700 کیلومتر به کوه 
باقی نمی ماند،  انسان هم سالم  برخورد می کند و آهن ها تکه تکه می شوند 
تعدادی از جنازه ها درحد نیم تنه و باقی قطعات است که به زحمت شناسایی 
خانواده  به  و  کامل  پیکر  هشت  قانونی  پزشکی  تالش  با  اند  شده  تجمیع  و 
هایشان تحویل داده شد، دراین رابطه زحمات بسیار زیادی انجام می شود 
و ما از یک تکه کبد و روده هم آزمایش و به هویت فرد الحاق کردیم. هر 
وقت که کار شناسایی و جستجوی قطعات انجام شود سازمان پزشکی قانونی 

چند روز بعد نتایج را اعالم خواهد کرد. 
تشریح آخرین نشست منطقه ای سازمان پزشکی قانونی

که  این  و  قانونی  پزشکی  سازمان  منطقه ای  نشست  آخرین  تشریح  در  وی 
86 یک  سال  در  افزود:  کرد،  عمل خواهد  فعال تر  اسالمی  قانونی  پزشکی 
از  پس  که  شد  فعال  اسالمی  کشور های  قانونی  پزشکی  سازمان  تشکیالت 
مدتی تقریبا غیرفعال گردید، چندی قبل سازمان پزشکی قانونی از 20 کشور 
اسالمی برای احیای آن دعوت کرد که تصمیمات خوبی گرفته و مقرر شد 
که اوال این سازمان جامع تر و بیشتر از کشور های اسالمی عمل کند و نه تنها 
کشور های اسالمی بلکه کشور های آسیایی و آفریقایی را تحت پوشش قرار 
دهدو یک سازمان جامع تر و کامل تری باشد. رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشور خاطرنشان ساخت: همان ایده ای که مد نظر رئیس جمهور مبنی براین 
کاری  هماهنگی های  و  تشکیل  منطقه ای  اتحادیه های  یک  می توانیم  ما  که 
انجام دهیم سازمان پزشکی قانونی کشور دراین رابطه پیش قدم و اتحادیه 
کشور های  و  دهیم  فراتر  می خواهیم  را  آن  عنوان  اما  شد،  تشکیل  کاری 
غیراسالمی متقاضی را تحت پوشش قرار دهیم، ریاست دوره ای در دو سال 
اول به عهده ایران گذاشته شده است و دبیرخانه دائمی در تهران تصویب 
و دبیر کل به مدت 4 سال از ایران انتخاب شد دراین رابطه کنفرانس علمی 
در  عضویت  به  درخواست  که  کشور هایی  تقاضای  به  که  داشت  خواهیم 
آمدن این سازمان را دارند رسیدگی می شود و همچنین برای اسم جامع ترو 

همکاری های علمی و آموزشی تصمیم گیری خواهیم داشت.

وضعیت تصادفات در کشور
به گفته دکتر شجاعی حوادث تصادفات در سال 96 نسبت به سال 95 مجموعا 
13 هزار و 874 مورد بوده است در حالی که در سال گذشته امار جزئی در 
افزایش  درصد  دهم   4 متوفیات  در  و  یافته  کاهش  مصدومین  در  ماهه  ده 
یافته است. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور معتقد است دراین رابطه به 
ثبات رسیده ایم، اما اگر این ثبات در خودرو ها هم بود قطعا به یک کاهش 
خوبی می رسیدیم. وی گفت: استان فارس به خاطر تردد جاده ای در بحث 
تصادفات رکوردار است، در ده ماهه سال 96، 1282 مورد مربوط به استان 

فارس،995 نفر خراسان رضوی و 985 نفر مربوط به تهران است.

عدم پرداخت پرداخت هزینه تعیین هویت شهدای حله و منا
بود  داده  قول  کشور  وزارت  گفت:   کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس   
هزینه تعیین هویت زائران ایرانی در حادثه حّله و منا را پرداخت کند اما 
تاکنون این کار را نکرده است. دکتر احمد شجاعی درباره وضعیت بودجه 
و  مطرح  علنی  صحن  در  بودجه  هنوز  کرد:  اظهار  قانونی  پزشکی  سازمان 
شود،  خارج  تلفیق  کمیسیون  از  آنچه  تقریبًا  اما  است  نشده  نهایی  تصویب 
تغییری  مطرح شده، خیلی  در الیحه دولت  آنچه هم  و  بود  همان خواهد 
نخواهد کرد. وی اضافه کرد: سازمان پزشکی قانونی در الیجه بودجه سال 
هزینه  تواند  نمی  اندک،  افزایش  این  که  است  داشته  اندکی  افزایش   ،97
های پزشکی قانونی را پوشش دهد و امروز خیلی از طرح ها نیمه کاره باقی 
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از  تا کنون  نوپایی است،  قانونی چون یک ساختمان  مانده است. پزشکی 
نظر ساختمان سازی و فضای فیزیکی، در ساختمان های غیراستاندارد، اجاره 
ای و امانی به مردم خدمت ارایه کرده است و در چند سال گذشته سعی 
شده که در تعدادی از مراکز استان ها، ساختمان های مناسب ساخته شود اما 

همچنان بسیاری از استان ها مشکل دارند و بالتکلیف هستند.
پزشکی  سازمان  های  طرح  متأسفانه  افزود:  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
نظر  در  هم  را  مسئله  این  باید  البته  و  شده  مواجه  بودجه  کمبود  با  قانونی 
گرفت که دولت هم از نظر مالی مشکل دارد و این طور نیست که بگوییم 
نیازسنجی و اولویت بندی شود و  باید  با این حال  پول دارد و نمی دهد، 
اعتبارات بر اساس نیازها و جاهایی که الزم و ضروری است، اختصاص یابد. 
متأسفانه در تدوین الیحه بودجه، این کار صورت نمی گیرد و به طور دقیق، 

نیازسنجی و اولویت بندی نمی شود.

خزانه پول نمی دهد 
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره نقش البی ها در افزایش بودجه 
برخی ادارات و نهادها گفت: بودجه سازمان پزشکی قانونی آن چنان زیاد 
نیست که بخواهیم البی گری راه بیندازیم اما آنچه نیاز هست باید تأمین و 
پرداخت شود. همین اآلن اگر بخواهیم پروژه های نیمه کاره را تمام کنیم 
به 40 تا 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم؛ البته این موضوع جدا از طرح 
های عمرانی است که نقشه و زمین مورد نیاز آماده شده بود. متأسفانه بودجه 
چکار  باید  دانیم  نمی  واقعًا  و  یافته  کاهش  قانونی  پزشکی  سازمان  عمرانی 
است  این  دارد  وجود  که  دیگری  بحث  داد:  توضیح  شجاعی  دکتر  کنیم. 
که حتی در صورت تخصیص بودجه الزم در قانون بودجه، آیا اعتبار مورد 
نیاز، عملی و پرداخت می شود. امروز متأسفانه خزانه پول هم نمی دهد، به 
عنوان مثال اآلن که تقریبًا دو ماه مانده سال تمام شود، تقریبًا کمی بیشتر از 

50 درصد بودجه سال 96 را دریافت کرده ایم.

کسی حاضر نیست در شهرهای دورافتاده استخدام شود
وی درباره چالش های سازمان پزشکی قانونی در حوزه نیروی انسانی مورد 
نیاز اظهار کرد: مهمترین چالش و مشکل ما، کمبود پزشک است. خیلی جاها، 
مرکز پزشکی قانونی وابسته به یک پزشک است و اگر همین یک پزشک هم 
رها کند و برود، مرکز تعطیل می شود. رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: 
محدودی  جذب  اجازه  یک  قانونی  پزشکی  سازمان  به  دولت  خوشبختانه 
دهیم، کسی  می  فراخوان  وقتی  دورافتاده  شهرهای  برای  ولی  است  داده 
تعدادی  برای  وقتی  قبل،  استخدام شود. در همین سال  بیاید  نیست  حاضر 
از شهرهای دورافتاده فراخوان دادیم، کسی نیامد و پست ها همچنان خالی 

است.

نابرابری حقوق و مزایای پزشکان پزشکی قانونی و تأمین اجتماعی
دکتر احمد شجاعی باغینی تأکید کرد: علت این مسئله هم این است که از یک 
سو شرایط کاری سخت و دشوار و از سوی دیگر، حقوق و مزایا نسبت به وزارت 
بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی نابرابر است. متأسفانه رسم شده که هر نهادی 
برای خودش تصمیم می گیرد. پزشک مقایسه می کند و هر جا بهتر باشد می 
رود؛ نمی شود که سازمان تأمین اجتماعی بگوید مستقل است و هرچقدر دلش 
نیز بگویند »ما هیئت امنایی هستیم و  بخواهد حقوق می دهد و دانشگاه ها 
خودمان تصمیم می گیریم.«، این طور نمی شود و نابرابری به وجود می آید. 
پزشک پزشکی قانونی نگاه می کند و می بیند کارش سخت است اما حقوق 
و مزایای کمتری دارد و متأسفانه همین نابرابری ها یک مقدار کار دست مان 
داده است. ما در حال حاضر در سراسر کشور قریب به 800 پزشک داریم و 
هم اکنون تنها یک سوم ُپست های مصوب، اشغال شده است. رئیس پزشکی 
سازمان  پزشکان  با  قانونی  پزشکی  پزشکان  درآمدی  اختالف  درباره  قانونی 
تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت گفت: در شهرها ممکن است تا یک مقداری 
و  ندارد  برابری وجود  اصاًل  مناطق محروم  اما در  باشد  برابری وجود داشته 

فاصله بسیار است و در این مناطق است که مشکل عمده داریم.

تعطیلی برخی مراکز پزشکی قانونی به خاطر کمبود پزشک
در  قانونی  پزشکی  مرکز  نبود  درباره  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
برخی شهرستان ها اظهار کرد: تا جایی که توانستیم سعی کردیم این مراکز 
را سرپا نگه داریم و از مراکز استان ها هفته ای یک یا دو روز، پزشکی را به 
این مراکز می فرستیم تا تعطیل نشوند. برخی جاها هم که نتوانستیم این کار 
را انجام دهیم، مرکز تعطیل شده است. دکتر شجاعی گفت: در حال حاضر 
مناطقی وجود دارد که مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده اما سعی کرده ایم 
در مناطقی که حضور پزشکی قانونی واقعًا نیاز است، از تعطیلی جلوگیری و 
به یک شکلی مرکز را حفظ کنیم. در مناطقی که تعداد مراجعه کننده ها قابل 
توجه باشد، حتمًا پزشکی قانونی دایر می کنیم ولی وقتی در یک منطقه ای 
نهایتًا دو یا سه نفر در روز مراجعه می کنند، اصاًل به صرفه نیست که بخواهیم 

پزشکی قانونی داشته باشد.

بی توجهی به نقش پزشکی قانونی در بحران ها
اینکه در  قانونی در زمان بحران و  این مقام مسئول درباره جایگاه پزشکی 
اشاره  هیچ  سازمان،  این  های  کارگروه  و  بحران  مدیریت  سازمان  چارت 
ای به پزشکی قانونی نشده است گفت: متأسفانه در این طور مواقع، وقتی 
دارند  ها حضور  سازمان  از  یابد، خیلی  اختصاص  پولی  و  اعتبار  است  قرار 
اضافه کرد:  تنها می شود. وی  قانونی  پزشکی  رسد،  کار می  پای  وقتی  اما 
در بسیاری از حوادث، پزشکی قانونی می ماند و خودش. اگر زلزله، آتش 
سوزی یا تصادفی شود، در ابتدای کار شلوغ می کنند و همه هستند اما بعد 
همه رها می کنند و می روند و پزشکی قانونی می ماند با تشخیص هویت، 
توضیح  شجاعی  دکتر  ها.  خانواده  به  پاسخگویی  و  اجساد  صدمات،  میزان 
داد: متأسفانه در تشکیالت نامی از پزشکی قانونی برده نشده است و قطعًا هم 
در بودجه توجهی به این سازمان ندارند، مثاًل وقتی یک هواپیمایی سقوط 
می کند، در ابتدای کار همه برای دیدن می آیند اما بعد می روند و این 
اجساد و اعضای بدن برای پزشکی قانونی می ماند تا تشخیص هویت کند 
و به خانواده ها پاسخ بدهد. دکتر رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: در 
تصادف قطار در سمنان که سال گذشته رخ داد، هیچ کاری نکردند و اجساد 
را تحویل ما دادند و از آن پس، پزشکی قانونی بود که فقط کار داشت و 
تا  و  پاسخ می داد  به خانواده ها  برداری و شناسایی می کرد و  نمونه  باید 

مدت ها درگیر بود.

تشخیص 700میلیارد تصادف جعلی
پزشکی  آیا  این سؤال که  به  پاسخ  قانونی کشور در  پزشکی  رییس سازمان 
پزشکی  جایگاه  بینی  پیش  منظور  به  قانون  تغییر  برای  رایزنی  قصد  قانونی 
قانونی در مدیریت بحران را ندارد اظهار کرد: بارها گفته ایم اما صدایمان 
به جایی نمی رسد. در همین بحث بیمه ها، سازمان پزشکی قانونی ساالنه 700 
میلیارد تومان با تشخیص تصادفات جعلی و ساختگی، به بیمه ها کمک کرده 
است. قانون پیش بینی کرده که بیمه ها موظف هستند از بیمه شخص ثالث، 
یک درصدی را از این محل به نیروی انتظامی، راهداری و پزشکی قانونی و 

اورژانس بدهند. این مبلغ را به آنها می دهند اما به ما نمی دهند.

مرکز تشخیص کهریزک در آستانه تعطیلی بود
تکمیل طرح های  آیا در بحث  این سؤال که  به  پاسخ  دکتر شجاعی در 
بودجه کمک  قوه قضاییه در اختصاص  اختیارات ویژه رییس  از  عمرانی 
آملی  اهلل  آیت  از  را  کمک  بیشترین  گفت:  خیر،  یا  است  شده  گرفته 
الریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه در این زمینه ها گرفته ایم. تابستان 
از  آنجا  هواساز  سیستم  و  بود  شدن  تعطیل  حال  در  کهریزک  امسال 
با  خوشبختانه  شد؛  می  تعویض  هواساز  سیستم  کل  باید  و  بود  رفته  بین 
کهریزک  آزمایشگاه  و  تشخیص  مرکز  از  قضاییه  قوه  رییس  که  بازدیدی 
اختصاص  با  و  یابد  اختصاص  الزم  اعتبارات  تا  دادند  دستور  داشت، 
هواساز  سیستم  و  اصالح  تهویه  سیستم  کل  تومان،  میلیارد  چهار  حدود 

نصب گردید. و  تعویض 
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ایرالین  بزرگ ترین  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
خصوصی کشور و یکی از ایرالین های معروف و 
بنام ایرانی در مسیرهای داخلی کشور و مسیرهای 
شد  متولد  کرمان  در  ماهان ایر  است.  بین المللی 
کرمان  استان  در  ماهان  شهر  دلیل  به  آن  نام  و 

انتخاب شده است.
ایرالین  بزرگ ترین  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
خصوصی کشور و یکی از ایرالین های معروف و 
بنام ایرانی در مسیرهای داخلی کشور و مسیرهای 
شد  متولد  کرمان  در  ماهان ایر  است.  بین المللی 
کرمان  استان  در  ماهان  شهر  دلیل  به  آن  نام  و 
مرعشی  سیدحسین  مهندس  است.  شده  انتخاب 
کشور  که  روزهایی  در  کرمان  وقت  استاندار 
را  فرصت  می کرد  تجربه  را  سازندگی  دوران 
هواپیمایی  تاسیس شرکت  ایده  و  غنیمت شمرد 
ماهان را مطرح کرد. او در خصوص راه اندازی 
است: »در دورانی  این شرکت هواپیمایی گفته 
امکانات هوایی  که استاندار بودم متوجه کمبود 
شدم. به خاطر دارم مردم برای تهیه بلیت هواپیما 
خیلی در فشار بودند. روزی در تهران ماموریت 
بودم، در کرمان مشکل امنیتی به وجود آمد و من 
باید خودم را هرچه سریع تر به کرمان می رساندم 

اما 24 ساعت در فرودگاه مهرآباد معطل ماندم. 

باقی ماند  از همان جا این موضوع در ذهن من 
که باید مشکل را با ایجاد یک هواپیمایی مستقل 

برای کرمان حل کنیم.«
توپولف  فروند  چند  با  ماهان  شرکت  سرانجام 
تایید  و  مجوز  با  شد  خریداری  مصر  از  که 
یک  عنوان  به  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
اصلی  سهامدار  که  خصوصی  هواپیمایی  شرکت 
در  بوده  مولی الموحدین  خیریه  موسسه  آن 
کرمان  در  ماهان  تولد  شد.  تاسیس   1371 سال 
موجب شد تا تحول بزرگی در وضعیت اقتصادی 
دهد.  رخ  ایران  پهناور  استان  این  تجاری  و 
اگرچه اکنون ماهان در سراسر ایران و در سطح 

بین المللی، ایرالینی شناخته شده است.
از  ماهان  پروازی  عملیات  ترتیب  هر  به   
و   154 توپولف  فروند  دو  با   1372 اردیبهشت 
مسیرهای  آغاز شد.  باری   76 ایلوشین  فروند  دو 
به کرمان و مشهد در  اول  پروازی در سال های 
شبکه داخلی و مشهد به دمشق در شبکه پروازهای 
تعداد   1372 سال  در  بود.  محدود  بین المللی 
 142 ماهان  پروازی  شبکه  در  حمل شده  مسافر 
به پنج  نفر بود که این رقم در سال 1390  هزار 

میلیون و دویست هزار نفر افزایش یافته است. 
حدود   91 سال  در  هواپیمایی  شرکت  این 

کرده  حمل  نیز  را  بار  کیلوگرم   70،232،641
 B4-A300 ایرباس  فروند  سه  تعداد  است.خرید 
در  اساسی  تحول  عنوان  به   1378 سال  در 
تاریخچه ماهان و صنعت هواپیمایی کشور مطرح 
مدرن  هواپیماهای  اولین بار  برای  زیرا  است، 
ایران  در  از طریق یک شرکت خصوصی  غربی 
این  دنبال  به  گرفت.  قرار  بهره برداری  مورد 
ایرباس  دوربرد  هواپیمای  فروند  دو  حرکت، 
A310 - 300 در سال 1381 و همچنین دو فروند 
سال  در  نیز   A321 و   A320 مدرن  هواپیمای 

1382 به ناوگان این هواپیمایی پیوستند.
در حال حاضر ماهان با داشتن 60 فروند هواپیما 
داخلی  مقصد   35 و  بین المللی  مقصد   39 به 
فعال ترین  ماهان  هواپیمایی  اکنون  دارد.  پرواز 
اشغال  درصد  بیشترین  از  یکی  و  هواپیماها 
اشغال  ضریب  درصد   72 داشتن  با  صندلی ها، 

صندلی، در کشور را داراست. 
گفتنی است که هواپیمایی ماهان با اضافه کردن 
کشورهای  در  که   BAe-Avro jet هواپیمای 
اروپایی برای مسیرهای کوتاه برد استفاده می شود 
به 17 شهر کوچک ایران پرواز دایر کرده است. 
ضمن  نیز   1395 سال  در  ماهان  هواپیمایی 
داخلی  پروازهای  در  ایران  بازار  در  پیشتازی 
پاریس،  اروپایی  جدید  مسیرهای  خارجی،  و 
ناوگان مدرن  با  باکو  و  کپنهاگ، مسکو، کی یف 
ایرباس به پروازهای خود افزوده است. در حال 
حاضر 10 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در 

هواپیمایی ماهان مشغول به کار هستند.

هواپیمایی ماهان چگونه در کرمان متولد شد؟

»الماس آسمان« دیار کریمان
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