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طرح افزایش 25 برابری زیربنای حرم 
امیرالمؤمنین)علیه السالم(

طرح افزایش 25 برابری حرم حضرت علی )ع( مراحل 
پایانی خود را می گذراند گرچه در سال جاری ارزش 
کمک های مردمی به عتبات، با افزایش نرخ ارز کاهش 
می یابد. این ستاد در چند سال اخیر توانسته از تمامی 
کشور  داخل  از  را  ایرانی  کاالهای  مردمی،  نذورات 
برای پروژه های اعتاب مقدسه تهیه کند و اجازه نداده 

که این هزینه ها صرف خرید کاالی خارجی شود. 

ایجاد موزه ای از هنرهای معماری 
در عتبات مقدسه

کاهش  بر  زیادی  حساسیت  با  عالیات  و  عتبات  ستاد 
هزینه با در نظر گرفتن کیفیت،  تمرکز کرده و توانسته 
ایجاد  مقدسه  اعتاب  در  معماری  هنرهای  از  موزه ای 
استفاده  آن  از  احسن  نحو  به  بتوانند  زائران  تا  کند 
هنرهایی  عالیات  و  عتبات  ستاد  که  آن  ضمن  کنند، 
پروژه های  با  بود،  توانست  رفتن  بین  از  حال  در  که 
مختلف احیا و اساتید جدیدی در هنرهای معرق کاری،  
مقرنس کاری و قلم زنی و آیینه کاری و فرشبافی و غیره 
تربیت کند. تاکنون حتی یک گزارش از بی اعتمادی 
مردم در خصوص هزینه نذورات آنها در غیرمحل خود 
نداشته ایم، ضمن این که ستاد عتبات خود را امانت دار 
نذورات مردم دانسته و اجرای دقیق نذورات در محل 

را بررسی و رصد می کند.

بازسازی اعتاب مقدسه
 با 500 ملیارد تومان در سال 96

و  عتبات  بازسازی  ستاد  اقدامات  و  کارها  خروجی 
آینده  سال   400 تا  شاید  مقدسه  اعتاب  در  عالیات 
همچنان وجود داشته باشد که البته تمام این اقدامات 
ما برگرفته از اعتقادات شیعیان بوده و بخشی از ارادت 
در حال حاضر  می شود.  محسوب  اهل بیت)ع(  به  آنها 
بیش از هزار سال از آثار و معماری موجود در اعتاب 
تعریف و تمجید  آنها  از  مقدسه می گذرد که همچنان 
سازمان  اقدامات  و  تالش ها  تمام  باید  لذا  می شود، 
سال  در  باشد.  مسیر  این  در  عالیات  و  عتبات  بازسازی 
مختلف  پروژه های  در  تومان  میلیارد   500 از  بیش   96
ستاد بازسازی عتبات و عالیات در اعتاب مقدسه هزینه 
شده است، گفت: بنا داریم در سال جاری این رقم را 
دو  به  آنها  نذورات  و  مردمی  مشارکت های  افزایش  با 

برابر برسانیم.

مشارکت 150 میلیاردی کرمانی ها
 در ترفیع گنبد امام حسین)علیه السالم(

ما  اقدامات  عمده  مقدسه  اعتاب  توسعه  طرح های  در 
به ویژه در طرح توسعه حرم  در بحث تملک زمین ها 
قیمت  افزایش  روند  است،  سامرا  در  عسگریین  امامین 
به  منجر  متأسفانه  ایران  بازار  اخیر در  ماه  ارز در چند 
میزان  به  عالیات  و  عتبات  بازسازی  ستاد  هزینه های 
حداقل 30 درصد خواهد شد. در گردهمایی آتی سه 
استان به عنوان استان های برتر در حوزه عملکردی و 
4 استان به عنوان استان های خوب در حوزه عملکردی 
معرفی خواهند شد. مردم والیت مدار و مذهبی استان 
کرمان توانسته اند هزینه های 150 میلیارد تومانی طرح 
ستون های  الغرسازی  و  حسین)ع(  امام  گنبد  ترفیع 
اطراف ضریح را متقبل شوند که برخی از این هزینه ها 

تأمین شده و برخی دیگر در حال تأمین است.

برنامه های آتی ستاد بازسازی عتبات

مردم ایران در امر خیر وابسته به دستگاه اهل بیت)ع( 
به ویژه با اعتماد به ستاد بازسازی عتبات و عالیات بوده 
و مشارکت عالی در این خصوص دارند. اجرای برخی 
پروژه های ستاد بازسازی عتبات و عالیات تا 5 و 6 سال 
آینده طول خواهد کشید البته در سال جاری عملیات 
عمرانی صحن حضرت زهرا)س( در نجف اشرف پایان 
در  بنی هاشم  عقیله  حضرت  صحن  پروژه  اما  پذیرفته 
عسگریین  امامین  حرم  توسعه  طرح  همچنین  و  کربال 
همین  به  داشت.  خواهد  ادامه  آینده  سال های  در 
مردمی  نذورات  جذب  برای  بلندی  خیز  باید  جهت 
برداشته و بکوشیم با پروژه های فعلی تا 50 سال آینده 
را  مقدس  اعتاب  در  مطهر  حرم های  نیازمندی های 
و  عتبات  بازسازی  ستاد  اخیر  سال   4 در  کنیم.  فراهم 
عالیات توانسته 4 ایوان، 5 گنبد و 400 درب در اعتاب 
مقدسه را طالکاری کند که این تنها بخشی از ارادت 

مردم ایران به اهل بیت)ع( محسوب می شود.

افزایش 25 برابری زیربنای حرم
 امام علی)علیه السالم(

ایرانی ها باید به خود افتخار کنند که ظرف مدت 10 
رهبری چند  معظم  مقام  زعامت  در دوران  اخیر  سال 
معنوی  فضای  گذشته  قرن های  و  سال ها  برابر  صد 
پرچم  و  داده  توسعه  و  گسترش  حرم ها  و  آستان ها 
فضای  کل  که  طوری  به  ببرند  باالتر  را  اهل بیت)ع( 
زیربنای حرم مطهر امیرالمؤمنین که 11 هزار مترمربع 
بوده را با 25 برابر افزایش زیربنا به 300 هزار مترمربع 
زائر  میلیون   3 از  پذیرایی  و  تغذیه  اسکان،  برساند. 
خدمت  عراق  در  غیرایرانی  زائر  میلیون   2 و  ایرانی 
دیگری است که ستاد بازسازی عتبات و عالیات انجام 
می دهد،  لذا تمام فرمانداران و استانداران کشور باید 
کشور  وزارت  اربعین  مرکزی  ستاد  دستورالعمل  طبق 
و  بوده  عالیات  و  عتبات  بازسازی  ستاد  خدمت  در 

پشتیبانی کننده اقدامات آنها باشند.

موزه هنر معماری ایران 
در عتبات عالیات

سردبیر افتخاری 

سردار، مهندس 

حسن پالرک
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات

 این شماره:



سپهر سیاست
پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان 



توانمندسازی  و  یافتگی  توسعه  دنبال  به  که  این  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
مردم هستیم اظهار کرد: تفکرمان در استان کرمان ایجاد یک دولت 

اگر  این است که  بر  باورمان  و  نه دولت کارفرما.  است  کارگزار 
یافت  مثبتی دست خواهیم  نتایج  به  پیگیری کنیم  را  این مسیر 
آن  توسعه  و  جامعه  بر  مثبتی  تاثیر  دیگر  گذشته  های  روش  و 
نخواهد داشت. »علیرضا رزم حسینی« در یکصد و پنجمین ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان گام دوم مثلث توسعه 

نتایج  از  با تشریح گوشه ای  نرماشیر  اقتصادی منطقه 3 شهرستان 
حاصل از اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در شهرستان های قلعه گنج 

و منوجان اظهار کرد: در شهرستان قلعه گنج و طبق سرشماری صورت گرفته 
در سال 90، نرخ بیکاری حدود  29.7 درصد بود که این موضوع در سال 95 و 
پس از اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی به 7.4 درصد رسید. وی با اشاره به اقدامات 
از یکسال  صورت گرفته در شهرستان منوجان تصریح کرد: در شهرستان منوجان 
گذشته اقدامات معین اقتصادی آغاز شد که تاکنون برای 561 نفر با اعتباری بالغ 
در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی  است.  ایجاد شده  اشتغال  تومان  میلیارد   4 بر 
استان کرمان با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان نرماشیر هم اکنون به 7.34 درصد 
و نرخ مشارکت اقتصادی 39.25 درصد رسیده است اظهار کرد: این افزایش نرخ 
مشارکت به معنای آن است استان کرمان در مسیری قرار گرفته است که مردم این 
استان به آینده امیدوار شده اند. رزم حسینی با تاکید بر این که به دنبال توسعه 
ایجاد  تفکرمان در استان کرمان  توانمندسازی مردم هستیم اظهار کرد:  یافتگی و 
یک دولت کارگزار است نه دولت کارفرما. و باورمان بر این است که اگر این مسیر 
را پیگیری کنیم به نتایج مثبتی دست خواهیم یافت و روش های گذشته دیگر تاثیر 
مثبتی بر جامعه و توسعه آن نخواهد داشت. استاندار کرمان با تاکید بر حضور همه 
افراد موثر و بدون توجه به گرایشات سیاسی در امر توسعه استان و کشور به حوزه 
گردشگری استان اشاره و اظهار کرد: صنعت گردشگری امروز از هتل های  7 ستاره 
خارج و به سمت بوم گردی و مناطق بکر سوق پیدا کرده است و استان کرمان این 
ظرفیت را دارد که امیدواریم اقدامات معین اقتصادی شهرستان نرماشیر، در این 

حوزه فصل جدید در گردشگری این منطقه ایجاد کند.
 

 کاهش 47 هزار نفری بیکاران کرمان
دکتر »جعفر رودری« رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در 
این جلسه با اشاره به فعالیت 25 معین اقتصادی در سطح استان کرمان تصریح کرد: 
در شاخص های اقتصادی استان شاهد رشد چشم گیری نسبت به سنوات گذشته 
در حوزه های مختلف شاهد هستیم که مهمترین رکن آن، رشد اقتصادی و سرمایه 
بخش  در  گذاری  سرمایه  جهش  شاهد  امروز  که  این  بیان  با  وی  است.  گذاری 
اکنون  هم  استان  اقتصادی  رشد  نرخ  و  هستیم  استان  در  و خارجی  داخلی  های 
تصریح  است  برق  و مصرف  به سرمایه گذاری  مربوط  اقتصادی  نرخ رشد  با  برابر 
کرد: هم اکنون در حوزه صادرات استان بیش از 8 میلیون دالر صادرات غیرنفتی 
در دولت تدبیر و امید را در این استان شاهد بودیم که این مهم 5 درصد از ک 
صادرات غیرنفتی کشور است. دکتر رودری با اشاره شاخص دیگر مطرح شده در 
رشد اقتصادی کشور به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: رکورد مربوط به ایجاد 
و   95 های  سال  در  را  امروز  به  مختلف  های  دوره  در  کرمان  استان  در  اشتغال 
میانگین  از  تر  پایین  استان،  بیکاری  نرخ  سبب شده  امر  همین  که  افتاد  اتفاق   96
کشوری باشد و در این مدت بیش از 47 هزار نفر کاهش بیکاری در استان را شاهد 
بودیم. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان این که این الگوی 
اقتصاد مقاومتی هم اکنون در استان کرمان جواب داده و نتایج اقتصادی خوبی نیز 

در سطح استان را شاهد هستیم، به اقدامات شاخص صورت گرفته 
اقتصاد  پروژه  گفت:61  و  کرد  اشاره  نرماشیر  شهرستان  در 
اعتبارات سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  با 618  مقاومتی 
در شهرستان نرماشیر برنامه ریزی شده بود که تاکنون 
76 میلیارد تومان آن انجام و 552 نفر اشتغال در سطح 
نرخ  که  آن  ضمن  است  شده  ایجاد  شهرستان  این 
بیکاری این شهرستان در سال 90 در حدود 29 درصد 

به 7.34 درصد در سرشماری سال 95 رسیده است.

ایجاد منطقه گردشگری بین المللی »ارگ نرماشیر«
جلسه  این  در  نیز  نرماشیر  شهرستان  اقتصاد  معین  زاده«  اسکندی  »حسین  دکتر   
با ابراز خرسندی از حضور موسسه خیریه کوثر مشیز در در استان کرمان در امر 
توسعه  امر  در  ملی  بنگاه  و  موسسه   25 حضور  کرد:  تصریح  کرمان  استان  توسعه 
کرمان  استاندار  سوی  از  چشمگیری  اقدام  یک  اقتصادی  معین  عنوان  به  استان 
نهاد  به عنوان یک  استان  باید حضور جهاد دانشگاهی  این راه،  بوده است و در 
دانشگاهی در امر توسعه استان و شهر کرمان را به فال نیک گرفت. وی با بیان این 
بسیار  تصمیمات  و حضور جهاددانشگاهی  استاندار  های  با حمایت  امیدواریم  که 
خوبی برای شهر کرمان به عنوان پیشانی استان کرمان گرفته شود تصریح کرد: 
ما در موسسه خیریه مشیز به عنوان یکی از موسسات خیریه بزرگ کشور خودمان 
را متعهد می داریم که در کنار استاندار و فرماندارار هم پای آنها حرکت کرده 
و  استان  در  اقتصادی  توسعه  موفق  الگوی  یک  عنوان  به  را  نرماشیر  شهرستان  و 
و  اعتباری  بخش  در  مشیز  مالی  موسسه  که  این  بیان  با  وی  کنیم.  معرفی  کشور 
داشته  گذار  سپرده  نفر  هزار   260 تاکنون  نور  موسسه  تاسیس  و  ادغام  از  قبل  تا 
شد.  می  پرداخت  افراد  این  به  سود  تومان  میلیارد   50 راستا حدود  این  در  که 
دکتر اسکندری زاده با بیان این که 4000 میلیارد تومان وام دهی خرد از سوی 
1000 شغل  و  غیرمستقیم  هزار شغل   15 از  بیش  و  پرداخت  مردم  به  موسسه  این 
مشغول  کشور  در سطح  مشیز  خیریه  مرکز   22 کرد:  تصریح  شد  ایجاد  را  مستقیم 
این  در  سرپرست  بد  و  سرپرست  بی  کودکان  نفر   1610 که  هستند  فعالیت  به 
در  موسسه  این  مرکز درمانی   7 فعالیت  به  اشاره  با  اند. وی  پذیرش شده  مراکز 
سطح استان و تهران و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به بیش از 7 میلیون نفر 
مرکز  دومین  عنوان  به  را  معلولین  دندانپزشکی  تخصصی  فوق  مکز  تصریح کرد: 
کشور در آینده نزدیک در استان کرمان راه اندازی خواهیم کرد ضمن آن که 
به زودی در استان کلینیک دندانپزشکی سیار را راه اندازی خواهیم کرد. معین 
اشاره  نرماشیر  این مجموعه در شهرستان  تعهدات  به  نرماشیر،  اقتصادی شهرستان 
کرد و گفت: اقدامات موسسه خیریه کوثر مشیر در دو بخش تعریف شده است که 
یک بخش آن در حوزه توانمندسازی و بررسی، شناسایی و امکان سنجی کامل 
ظرفیت های این شهرستان است و با توجه به پتاسیل های کشاورزی این منطقه، 
به  دنبال ارزش افزوده در حوزه کشاورزی این شهرستان هستیم. دکتر اسکندری 
زاده به حوزه گردشگری این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: به لحاظ نزدیکی 
را  نرماشیر  بتوانیم  که  هستیم  آن  دنبال  به  بم،  تاریخی  ارگ  و  بم  به  منطقه  این 
بررسی  طبق  و  کنیم  تبدیل  استان  در  گردشکری  قطب  و  مقصد  یک  عنوان  به 
های صورت گرفته این منطقه قابلیت پذیرش 500 هزار گردشگر را دارد. وی با 
اشاره به سرمایه گذاری این معین برای راه اندازی منطقه گردشگری بین المللی 
ارگ نرماشیر با اعتبار 30 میلیارد تومان در فاز اول تصریح کرد: مجتمع بزرگ 
گردشگری و تفریحی ارزان قیمت را برای مردم این منطقه راه اندازی خواهیم 

کرد که این طرح می تواند 30 هزار شغل را در نرماشیر ایجاد کند.

هدف؛
دولت »کارگزار«

 نه »کارفرما«

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



امام جمعه کرمان خطاب به وزیر کشور

انتخاب استاندار
تسریع شود

امام جمعه کرمان قیام امام حسین )ع( را حرکت سیاسی در راستای دین و بصیرت افزایی 
برشمرد و گفت: حرکت سیاسی به معنی واقعی کلمه که اسالم می خواهد متفاوت با آن 
چیزی است که بعضی تفکیک جناحی   می کنند. حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: 
جنگ تحمیلی علیه ایران، جنگ تمام عیاری بود که به صورت ناجوانمردانه و با هدف های 
متعدد به جمهوری اسالمی تجاوز شد. وی با بیان این که جنگ را بر ایران اسالمی تحمیل 
کردند تا در همان آغاز انقالب اسالمی را ساقط کنند، عنوان کرد: استکبار جهانی تالش 
کرد که مناسب ترین کشور را علیه ما تحریک کند، لذا صدام را که عقده حقارت داشت 
علیدادی سلیمانی  وارد جنگ شود.  ما  علیه  تا  داد  او  به  را  امکانات  همه  و  انتخاب کرد 
افزود: یکی از اهداف جنگ تحمیلی این بود که بخشی از خاک ایران را اشتغال کنند 
و همه مجامع بین المللی برای این هدف به صدام کمک کنند و اگر هم به هیچ کدام از 
این اهداف نرسیدند، حداقل کاری کنند که انقالب اسالمی در جغرافیای ایران بماند و 
روحیه انقالبی گری صادر نشود. خطیب جمعه کرمان ادامه داد: وحشت استکبار جهانی از 
صدور انقالب بود، اما به فضل خدا و همت مردم شهیدپرور و جوانان رشید این کشور با 
سالح ایمان و تبعیت از امام خودشان آنچنان از مرزهای کشور دفاع کردند و هشت سال 
دفاع مقدسی را رقم زدند که دشمن به هیچ یکی از هدف های از پیش تعیین شده خود 
نرسید. وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: این هفته را ارج می نهیم و در 
تاریخ ما جزو روزهای ارزشمند و بسیار مقدس نگاه کنیم. علیدادی سلیمانی گفت: شهدای 
ارزشمندی تقدیم کردیم و هزینه باال دادیم، اما ایران اسالمی دستاوردی در خروج از 
این جنگ داشت که بسیار بزرگ و برای همه نسل های بعد ماندگار و سرنوشت ساز است. 
وی ابراز داشت: با همان روحیه هشت سال دفاع مقدس عراق و سوریه نجات یافت و در 
آینده نزدیک یمن نجات می یابد و صهیونیست دشمن همیشگی مسلمانان زمین گیر می شود 

و امیدواریم فلسطین هم پیروزی نهایی خود را جشن بگیرد.

ابعاد و اهداف قیام حسینی
تشریح  به  نماز جمعه  از خطبه های  استان کرمان در بخش دیگری  ولی فقیه در  نماینده 
ابعاد قیام امام حسین )ع( پرداخت و گفت: قیام امام حسین )ع( نشان داد که این فقط 
مجموعه ای از دستورات شخصی نیست، بلکه مجموعه ای از قوانین حیات بخشی است که 
حیات سیاسی و اجتماعی جامعه را در بر می گیرد. وی افزود: در واقع امام حسین )ع( 
همان نگاه حاکمیتی دین را تفسیر کردند و در عمل این فرموده خداوند را که »من شما 
را با نصرت خود کمک می کنم و آینده جهان جایگاه شما خواهد بود« را نشان دادند. 
از  بصیرت افزایی  و  امام حسین )ع( هم در محتوا، سخن  علیدادی سلیمانی عنوان کرد: 
روز آغاز حرکتشان از مدینه به سمت مکه و کربال، جامعه را روشن کردند و هم در عمل 
انسان های زمان خود مبارزه کردند. وی  با ظالم ترین و فاسدترین  وارد صحنه شدند و 
با طرح این مسئله که چگونه بعضی می گویند مجلس امام حسین )ع( را سیاسی نکنید، 
بیان داشت: حرکت امام حرکتی سیاسی در جهت حفظ دین است، واال چرا در زمان 
بعضی از حکومت ها اجازه روضه خوانی نمی دادند. وی خاطرنشان کرد: امام حسین )ع( 
برای اصالح امت قیام کرد و شربت شهادت نوشید، چگونه بعضی این حرکت را سیاسی 
نمی دانند. حجت االسالم علیدادی سلیمانی حرکت امام حسین )ع( را حرکت سیاسی در 
راستای دین و بصیرت افزایی برشمرد و ادامه داد: حرکت سیاسی به معنی واقعی کلمه که 
اسالم می خواهد فرق می کند با آنکه بعضی تفکیک جناحی   می کنند. وی ابراز داشت: 
وقتی سیاست درست اسالمی را بگوییم، همه جناح ها خودشان را با آن تطبیق می دهند 
و هر جناحی به گونه ای حرکت کند که با رفتار علوی همخوانی ندارد باید خودش را 

اصالح کند.

اهمیت تعلیم و تربیت
 خطیب جمعه کرمان همچنین به بازگشایی مدارس اشاره داشت و آن را از اتفاقات مهم 
و سرنوشت ساز در کشور دانست و بیان کرد: طبیعی است که آموزش و پروش، کالس 
و مدرسه و درس چه در مقاطع ابتدایی و دبیرستان و چه در دانشگاه ها از اتفاقات مهم 
یک جامعه و کشور است. علیدادی سلیمانی به عوامل موثر در تعلیم و تربیت اشاره داشت 
تربیت فرزندان، خانواده است و ضلع دیگر معلمان  از ضلع های مهم در  افزود: یکی  و 

و اساتید هستند که نقش ممتازی دارند و 
بچه ها در کالس درس بخش قابل توجهی 
از روحیات خود را از معلم می گیرند.وی 
خاطرنشان کرد: ضلع سوم در امر تعلیم و 
امیدواریم  و  است  جامعه  و  محیط  تربین 
ببریم  را  استفاده  کمال  فرصت  این  از 
و  علم  آموزش  واقعی  محل  مدرسه ها  و 

یاددهی ادب باشند.
انتخاب سریع استاندار کرمان امام جمعه کرمان خطاب به وزیر کشور گفت: وزیر کشور 
و هیأت دولت هر چه سریعتر باید وضعیت مدیریت اجرایی استان و استانداری کرمان را 
مشخص کنند. حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه 
این هفته کرمان، فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع خبرگان ملت را بسیار جامع 
توطئه های  کننده  رهبری حقیقتا خنثی  داشت: سخنان  اظهار  و  دانست  سرنوشت ساز  و 
دشمن علیه نظام جمهوری اسالمی است. وی ابراز داشت:  سال هاست که جنگ اقتصادی 
اما رهبری در سخنان  علیه جمهوری اسالمی آغاز شده و امروز هم تشدید شده است، 
خودشان از جنگ دیگری که کمتر از جنگ اقتصادی نیست و زمینه ساز جنگ اقتصادی 
علیه جمهوری  تبلیغاتی  و  عمومی  فضاسازی  و  رسانه ای  جنگ  که  فرمودند  بیان  است، 
می توانند  زمانی  را  اقتصادی  کرد: جنگ  عنوان  علیدادی سلیمانی  است.  ایران  اسالمی 
عملیاتی کنند که در مقدمه آن جنگ روانی و تبلیغاتی را بتوانند پیاده کنند و به اهدافشان 
برسند. خطیب جمعه کرمان ابراز داشت: امروز دشمن با همه توان علیه ما تبلیغات به راه 
انداخته و این تبلیغات گاهی به حدی زیاد است که انسان تحت تاثیر قرار می گیرد. وی 
گفت: دشمن برای تکمیل جنگ تبلغاتی خود چند کار انجام می دهد که یکی از آنها 
ایجاد یاس و ناامیدی در مردم است و این که بدبینی نسبت به مسؤوالن را تقویت کنند تا 
بتوانند تبلیغات کنند که کشور به بن بست رسیده است. علیدادی سلیمانی اظهار داشت: اما 
ملت فهیم ایران اجازه نمی دهد که ویروس های یاس و بدیینی و به بن بست رسیدن کشور 
گسترش پیدا کند. امام جمعه کرمان به اهمیت انسجام مردم و دستگاه های مدیریتی کشور 
تاکید کرد و افزود: هر کسی که می تواند باید کمک کند که این انسجام به وجود آید. 
وی تصریح کرد: انتقاد سازنده البته در جای خود محفوظ است و باید وجود داشته باشد 
تا بخش مدیریتی کشور توانمند شود، اما انتقاد از روی دلسوزی باشد. علیدادی سلیمانی 
در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه کرمان در تذکر به وزارت کشور بیان کرد: آیا 
قبول دارید که استان کرمان استانی پهناور است و نیروهای الیق در عرصه های مختلف 
دارد. وی خطاب به وزیر کشور افزود: حتما توجه دارید که کرمان به عنوان استانی مطرح 
است که در بخش های مختلف صنعت، اقتصادی، کشاورزی و غیره حرف برای گفتن دارد، 
اما چرا باید روزها و ماه ها بگذرد و از سوی وزارت کشور و دولتمردان هیچ تصمیمی بر 
وضعیت این استان و تعیین تکلیف آن در بخش مدیریتی اجرایی نباشد. علیدادی سلیمانی 
گفت: این آخرین تذکر است که به وزیر کشور و هیئت دولت می دهیم که هر چه زودتر 

استانداری که در جایگاه این استان و این مسولیت باشد را مشخص کنید.

شورای فرهنگ عمومی قطب جریانات فرهنگی
با بیان این که مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید  نماینده ولی فقیه در استان کرمان 
اجرایی و پیگیری شود گفت: شورای فرهنگ عمومی باید در تمام جریانات فرهنگی حالت 
باشیم.حجت االسالم  نمی توانیم شورای کارآمدی داشته  با توصیه  و  باشد  گلوگاه داشته 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان که با حضور 
ایام  با تسلیت  برگزار شد  سیدمحمدرضا موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
شهادت امام حسین)ع( و یاران با وفایش اظهارداشت: شورای فرهنگ عمومی در کشور 
یک گام مثبت برای رصد و جهت دادن به فرهنگ عمومی کشور است. وی با بیان این که 
کشور ما فرهنگی مبتنی بر آیات و روایات دینی دارد و این فرهنگ باید توسعه و گسترش 
یابد گفت: عمق بخشیدن به فرهنگ دینی یک وظیفه و رسالت اصلی برای شورای فرهنگ 
عمومی است. نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی 
باید عده الزم را برای کارآمدی داشته باشد که در کشور دارد افزود: اما عده برای رسیدن 
به هدف کافی نیست. وی با بیان این که ابزار الزم هم باید در اختیار اعضای شورا فرهنگ 
عمومی گذاشته شود تا مصوبات اجرایی و پیگیری شود عنوان کرد: غالب تصمیماتی که در 
شورای فرهنگ عمومی گرفته می شود به نظر می رسد که اجرایی نمی شود و باید ریشه یابی 
شود. حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی 
باید در تمام جریانات فرهنگی حالت گلوگاه داشته باشد افزود: شورای فرهنگ عمومی 
باید بتواند خوب نظارت کند و یا باید مصلحت اندیشی کند. وی با تاکید بر این که واقعیت 
این است که شورای فرهنگ عمومی باید بتواند نظارت دقیق داشته باشد گفت: با توصیه 

نمی توانیم شورای کارآمدی داشته باشیم.
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دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن، 
گفت: شب گذشته متوجه شدم که باید در مراسم روز ملی صنعت و معدن سخنرانی 
کنم، در حالی که معموال برنامه من هفتگی تنظیم می شود، ضمن اینکه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به دنبال افراد دیگری برای حضور در این مراسم بود، اما اکنون که 
فردی برای حضور در این مراسم هماهنگ نشده، به سراغ من آمدند، اما به صنعتگران 
ارادت دارم. وی افزود: خدمتی که سهم باالیی در اقتصاد یک کشور دارد، خدماتی 
است که متکی به واحدهای تولیدی است؛ به این معنا که راه اندازی هر صنعت، دهها 
رشته خدماتی دیگر را هم نظیر بانک، خدمات پس از فروش و مواردی از این دست 
را فعال می کند. در چنین توسعه صنعتی که هنوز ایران در ابتدای مسیر صنعتی شدن 
قرار دارد، دولت و صنعتگران هر یک نقش هایی دارند و فعاالن بنگاه ها در داخل بنگاه 
های خود، رسالتی دارند؛ اما دولت باید وظایف خود را به درستی انجام دهد. به گفته 
دکتر جهانگیری، دولت باید فضای پیش برنده اقتصاد را برای حمایت از تولید به کار 
اقتصادی قوی مجهز  تیم  به  ابتدای دولت یازدهم، خود را  گیرد، به همین دلیل در 
کشور  اقتصادی  فعالیت های  فضای  در  ثبات  که  بودیم  این  دنبال  به  چراکه  کردیم، 
حاکم شود، چراکه اگر فضای بین المللی تعاملی کرده و ثبات به اقتصاد برگردد، ضمن 
اینکه به دعواهای بی خود و بی جهت داخلی نیز پایان دادیم. این در حالی است که 
اگر صدای واحدی از مسئوالن به گوش فعاالن اقتصادی برسد، آنها آرامش بیشتری 
خواهند داد. وی اظهار داشت: در سیاست خارجی به برجام رسیدیم که شش کشور 
قدرتمند بزرگ دنیا مقابل ایران نشستند و ایران توانست در مذاکره نفس گیر 18 ماهه 
این در حالی است که شوک  یابد.  المللی دست  بین  توافق  به یک  یازدهم،  دولت 
اقتصادی سالهای 91 و 92، به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده بود؛ این در 
حالی است که طبقات ضعیف، قدرت درک تورم پایین و رشد اقتصادی باال را نداشتند. 

اما این مسیر باید دنبال شود.
با شما  با اشاره به روی کار آمدن ترامپ، اعالم کرد که می خواهم  دکتر جهانگیری 
قواعد  و  مقررات  سوم،  جهان  کشورهای  در  اینکه  گفت:  وی  کنم.  صحبت  شفاف تر 
بین المللی گاهی مورد بی اعتنایی قرار گیرد، امری مرسوم بوده است، اما وقتی که 
از طرف قدرتهای غربی، توافقات بین المللی زیر سوال رود، کشورهای دنیا نگران و 
مضطرب می شوند. در حالیکه رئیس جمهور آمریکا به هر دلیلی، با این توافق از دوره 
انتخابات خود مخالفت کرد و برجام را بدترین توافق دوران حیات آمریکا دانست. 
معاون اول رئیس جمهور، جریانی مرکب از اسرائیل، آمریکا و سعودی ها را مسبب آن 
دانست که ایران از روند رو به رشد اقتصادی باز ماند و گفت: در دولت های مختلف 
حضور داشتم؛ رابطه ای بین دولت و بخش خصوصی به واقع به شکل کنونی هیچگاه 
وجود نداشته است. آنها اکنون می خواهند که این رابطه را بر هم بزنند. جهانگیری 
کشورهای  سوی  از  اقتصادی  فعاالن  علیه  که  محدودیت هایی  به  اشاره  با  ادامه  در 
نام  نمی خواهیم  دالیلی  به  اکنون  که  کشورها  این  گفت:  است،  شده  اعمال  منطقه 
تامین  را  فارس  خلیج  آرامش  بتوانند  که  نیستند  عددی  کنیم،  ذکر  را  کشورها  این 
ارز  اسکناس  تامین  برای  را  مشکالتی  آنها  بود.  خواهند  منطقه  روسیاهان  آنها  کنند. 
ایران فراهم آوردند، این در حالی است که نیاز اسکناس به دلیل محدودیت کارت 

البته  دنیا  در  اظهار داشت:  است.  وی  باال  بسیار  ایران  در  المللی،  بین  اعتباری  های 
این طبیعی است، کشور دیگری که به این حجم از اسکناس نیاز داشته باشد، یا نیست 
یا بسیار کم است، بنابراین وقتی که روی اسکناس محدودیت اعمال کردند، تقاضای 
اسکناس با تقاضاهای دیگری روبرو شد، پس وقتی که فضا ملتهب باشد، عده ای به بازار 
مراجعه می کنند تا اسکناس بخرند تا در منزل نگاه دارند؛ حجم این تقاضا روشن نیست 
و وقتی که اسکناس نیز فروخته می شود، مشخص نیست مصرف اصلی آن نیست. معاون 
اول رئیس جمهور گفت: تامین اسکناس به راحتی مشخص نیست و البته حجم تقاضا نیز 
معلوم نشده است؛ این تقاضا بازار اسکناس را تحت تاثیر قرار داده و قیمت ارز را تغییر 
داد. این در حالی است که در ماههای آبان و آذر، نفت به خوبی فروش می رفت و ارز 
آن را می گرفتیم، پس تقاضا و عرضه عدم تعادل نداشت؛ البته تالطمی مشاهده می شد. 
بسیاری را  نفتی، رنج  به درآمدهای  به دلیل وابستگی  ایران  اقتصاد  جهانگیری گفت: 
متحمل شده است. این در حالی است که نقش بخش خصوصی ایران کمرنگ است، 
پس ما هم قبول داریم که نباید همه چیز را به تحریم و مسائل بین المللی نسبت داد. 
البته بخش خصوصی نیز خود را توانمند نمی دانست. پس این بیماری ها همیشه بوده 
نظام  که  است  آن  هم  آن  نتیجه  است؛  زده  رقم  را  دورقمی  مزمن  تورم  که  است 
باروتی است  اتاق  مثل  افزود: مشکالت  نگرفته است. وی  به شکل خوبی شکل  بانکی 
که جرقه ای برای یک اتفاق زده شود؛ جرقه هم گاهی ممکن است یک تالطم باشد. 
ما به عنوان ایران و ایرانی ها، دولت ایران و ملت ایران قادر هستیم که مشکالتی که 
اکنون برای اقتصاد ایران طراحی شده است، پشت سر خواهیم گذاشت، اما شروطی 
دارد، ولی صنعتگران  باشیم. مشکالت وجود  با روحیه  این است که  اول  دارد. شرط 
در دوران بمباران نیز واحدهای صنعتی خود را اداره کرده و نیازهای جنگ و جبهه 
اگر صدای  ندارد که  دلیلی  تولید کردند. دکتر جهانگیری گفت:  ها  را در کارخانه 
نمی شود.  بشود. هیچ چیزی  کنیم که چه می خواهد  احساس  درآمده،  مشکل  یک 
ما بهتر از گذشته اگر راهبرد خوبی را انتخاب کنیم، می توانیم کشور را اداره کنیم. 
ما با زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی، بی احترامی به ملت ایران و مواردی از این 
دست به شدت مخالف هستیم و اگر آمریکا فکر کند که بار دیگر ما را پای میز مذاکره 
بیاورد و دوباره با تغییر دولت، همه چیز عوض شود، مورد پذیرش ما نیست. وی اظهار 
داشت: راهبرد دوم، انسجام میان همه گروه هایی است که به ایران عالقمند هستند. 
در این مقطع، عده ای در داخل کشور مشغول به متهم کردن یکدیگر هستند. مجبور 
هستم اسم ببرم، حتی مثل اردشیر زاهدی در آمریکا، مقاله ای علیه ترامپ و آمریکا 
را  اختالفات  و  باشیم  منسجم  زمینه  این  باید در  اید.  نشناخته  را  ایران  نوشت که شما 
کنار بگذاریم. این فاز اول است.  دکتر اسحاق جهانگیری فاز دوم را در بعد سیاست 
خارجی دانست و گفت: با همه کسانی که اهل گفتگو باشند، گفتگو خواهیم داشت. 
بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران هم می توانست این کار را تکرار کند. ولی وقتی 
که رئیس جمهور فرانسه و سران اروپایی و روسای جمهوری چین و روسیه از رئیس 
جمهور ایران خواستند که به احترام سایرین، از برجام خارج نشوند، ایران هم اعالم 
کرد که مذاکره می کند. تا این لحظه، در دنیا در شورای امنیتی که همه می گویند 
که در کنترل آمریکایی هست، اما همه اعضا علیه آمریکایی ها مبنی بر خروج از برجام 
صحبت کردند.  این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: مسیر گفتگو، از دو طریق 

حمایت می شود که شامل انسجام و وحدت ملی و نیز فعالیت های اقتصادی است. 
خود  اقتصادی  های  برنامه  روی  بر  رو،  پیش  شرایط  با  متناسب  است  ممکن  دولت 
تغییراتی بدهد. آنها گفته اند که تحریم هوشمند انجام می دهند، اما ما مقابله هوشمند 
انجام خواهیم داد تا صنعتگر و صادرکننده و واردکننده، با کمک دولت در کنار هم 
نمایشی از فضای ثبات اقتصادی در شرایطی که آمریکا بازار را آشفته کرده است، به 
سرانجام برسیم. اگرچه ممکن است که در ماه های اول و هفته های اول، دچار تالطم 
شده باشیم. جهانگیری با بیان این که آمریکایی سه نقطه را برای تحریم هدفگذاری 
تا  یعنی می خواهند  نرود؛  فروش  ایران  نفت  آنها می خواهند که  اند، گفت:  کرده 
آبان ماه فروش نفت ایران را به صفر برسانند. اما این یک جنگ روانی است. کسی 
که کمترین شناخت با فضای بین المللی دارد، به خوبی می داند که این امکان پذیر 
نیست؛ سعودی نمی تواند اداره کند که چند میلیون بشکه نفت به نفت جهان اضافه 
کند. اگر هر کشوری به جای ایران بخواهد نفت را تامین کند، خیانت به ملت ایران 
با کشورهای دوست خود گفتگو کرده  المللی است. وی اظهار داشت:  و جامعه بین 
بورس داخلی  ایران در  نفت خام  ایم.  باز کرده  را  نفت خود  راههای فروش  و  ایم 
نیاز  به میزانی که  عرضه خواهد شد و بخش خصوصی، شفاف نفت بخرد صادر کند. 
هم  االن  است.  شده  عرصه  وارد  مختلف  تناژهای  در  خصوصی  بخش  باشیم،  داشته 
روزی 60 هزار بشکه نفت در بورس خریداری می شود؛ اما می توانند برای صادرات 
حضور یابند. برنامه ما این است که در کاهش فروش نفت خود، حتما کاری کنیم که 

خط و نشان جهانگیری
 برای ترامپ

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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آمریکایی ها را به شکست بکشانیم. این در دولت و وزارت نفت برنامه ریزی شده است 
و مطمئنیم که نفت را در حد نیاز خواهیم فروخت. معاون اول رئیس جمهور گفت: 
برای صادرکنندگان ایرانی و صادرات ما مشکل ایجاد خواهند کرد؛ اما صادرکنندگان 
مثل سرباز خط مقدم اقتصاد، تالش کنند که صادرات 97 را نسبت به سال 96 اضافه تر 
کنند. هر کسی هر مقدار صادرات داشته، هدفگذاری ملی کند و نسبت به سال گذشته، 

صادراتش را بیشتر کند. 
دکتر جهانگیری با بیان این که آمریکا می خواهد بر روی نقل و انتقاالت مالی ایران 
مشکل ایجاد کند، گفت: البته تا پیش از این هم نقل و انتقاالت پول با مشکالتی مواجه 
می شد، اما سیاست های جدید ارزی متناسب با این شرایط و با چند ویژگی اجرایی 
خواهند شد. باید شفافیت در سیاست های ارزی وجود داشته باشد؛ نمی شود کسی 
اظهار  وی  نکند.  وارد  کشور  اقتصادی  در چرخه  صادرات  از  ارز حاصل  کند،  صادر 
داشت: هیچ جای دنیا این طور نیست که صادرات داشته باشیم، اما ارز آن را در اقتصاد 
ما در صادرات  مهمترین حرف  ندارد.  پز  نکند،  ارز ورود  این  اگر  نگیریم.  اختیار  در 
این است که ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی ورود پیدا کند. سیاست های 
ارزی ما کامال انعطاف دارد و اگر پیشنهاد خوب بیاید، اصالح خواهیم کرد. این عضو 
و  داریم  نیاز  سیاسی  و  اقتصادی  فعاالن  و  نخبگان  همه  به  ما  گفت:  دوازدهم  کابینه 
باید به دولت کمک کنند. دولت به مشورت های این بخش نیاز دارد. اما ارز حاصل 
اگر  است که  این  ما  مهمترین حرف  نیز  واردات  بخش  برگردد. در  باید  از صادرات 
کسی ارز می گیرد، کاال مابه ازای آن وارد کشور کند. به همین دلیل گفتیم که ثبت 
نمی  است که  داده  اتفاقی رخ  متاسفانه  موارد در گذشته  این  سفارش صورت دهد. 
شود راجع به آن صحبت کرد. حوصله آن را ندارم، نه اینکه از کسی حساب می برم. 
وقتی حوصله داشته باشیم می گویم. وی افزود: اینکه بحث قیمت ارز در شرایطی که 
دشمن ما می خواهد یک التهاب وارد کند، را نمی توانیم غیرمدیریت شده رها کنیم 
امکان پذیر نیست. مبنای اقتصاد کشور نمی تواند آن چهارتا اسکناسی باشد که در یک 
جایی فروخته می شود. برای این که یک مبنای واقعی داشته باشیم، حرف ما این بود 
که ارز حاصل از صادرات واقعی بخش خصوصی، به واردکننده بخش خصوصی واقعی 
اختصاص داده شود. البته قیمت مورد توافق صادرکننده و واردکننده است و دولت 
دخالتی نمی کند. اما این که نحوه توافق میان دو طرف چه باشد، همین امروز و فردا 

کار را نهایی کنند. از اینجا نرخ ارز بیرون می آید.

برای هر شرایطی؛برنامه داریم
صادرکنندگان،  تولیدکنندگان،  با  نشست  در  سخنانی  طی  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
واردکنندگان و مدیران عامل بانک های کشور با بیان اینکه قبل از هر چیز الزم است 
از فعاالن اقتصادی و نظام بانکی و وزارتخانه های اقتصادی که به صورت جدی درباره 
سیاست ارزی وقت گذاشتند تشکر کنم، گفت: یکی از اصلی ترین کارهای دولت ایجاد 
ثبات در اقتصاد کشور و شاخص های آن است تا اقتصاد پیش بینی پذیر باشد و تمرکزی 
که ما در دولت روی نرخ تورم گذاشتیم، به همین دلیل بود. وی تاکید کرد: به فضل 
الهی وضع اقتصادی کشور خوب است اما من به عنوان یک شهروند جمهوری اسالمی 
دلم از این می گیرد که برخی تالش دارند که بگویند وضعیت ما بد است آن هم ما که 
کشورمان در خاورمیانه قرار دارد و وضعیت خاورمیانه را هم همه از آن آگاه هستیم. 
اما در چنین وضعیتی خوشبختانه رشد مثبت اقتصادی در ایران وجود دارد و ایجاد 
اشتغال و شاخص های مثبت اقتصادی در کشور وجود داشته اما به خوبی این موضوع 
را پیگیری کردیم و با کشورهای دوست خود نیز قراردادهای خوبی داشته ایم. دکتر 
آگاهی  و  هستیم  آشنا  جوانان  بیکاری  و  مردم  مشکالت  با  ما  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
داریم، گفت: همه تالش ما این است که ایجاد اشتغال در کشور را بیشتر کنیم و این 
را هم می دانیم که دشمنان جمهوری اسالمی درصدد ضربه زدن به کشور و بهم زدن 
باشد و گاهی  برای شان کم هزینه  به شکلی که ترجیحًا  ایران هستند آن هم  وضعیت 

هم دوستان ما به علت ناآگاهی یا سایر دالیل با این جریان به شکلی همراه می شود.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ما نباید مردم را نسبت به آینده ایران و 
جمهوری اسالمی نگران کنیم، اظهار کرد: رئیس جمهوری آمریکا از روزی که آمده 
رسالتش این بوده که فضای آرام ایران را ناامن جلوه دهد و در چنین شرایطی هر چه 

تفاهم در میان فعاالن اقتصادی بیشتر باشد وضعیت ما بهتر می شود. 
ما خودمان عالقه مندبه اقتصاد آزاد هستیم و در این وضعیت دشمنان می خواهند مردم 
ناامید کنند. دکتر  به آینده  اقتصادی رخ می دهد نسبت  با نوساناتی که در مسائل  را 

هیچ  تا  انتخاب شده  راهکارها  و  فکرها  تمام  که  بدانند  مردم  تاکید کرد:  جهانگیری 
اتفاقی برای اقتصاد ایران نیفتد و آمریکایی ها نیز مطلع باشند که هر کاری علیه این 
بر  تاکید  با  وی  می ماند.  برای خودشان  روسیاهی  نهایت  در  بکنند  بین المللی  توافق 
از یک  کمتر  در  اظهار کرد:  بایستیم،  ایران  اداره کردن  پای  مردانه  باید  ما  که  این 
ماه اخیر صادرکنندگان ما بیش از یک میلیارد ارز خود را به بانک ها فروختند و کار 
اقتصادی شان را انجام دادند. حال ممکن است که در روزها، هفته ها و حتی ماه های 
اولی که قرار است تنظیمات سازمان ها و دستگاه ها به شکل دیگری که متفاوت با گذشته 
است و با توجه به سیاست ارزی جدید بوده است، تغییر کند که البته خوشبختانه در 
تنظیم شده اند و عزم ملی در  با سیاست ارزی جدید  وضعیت فعلی تمامی دستگاه ها 
نظام بانکی وجود دارد که این کار با موفقیت پیگیری شود. معاون اول رئیس جمهوری 
با تاکید بر اینکه ما برای هر شرایطی برنامه داریم، گفت: من خودم بعد از اینکه سیاست 
ایشان خواستم که  از  به مقام معظم رهبری  نامه ای  تنظیم کردیم در  را  ارزی جدید 
از  و  ایشان دستور دادند  و  این مورد همکاری کنند  مسلح و صداوسیما در  نیروهای 
فردای آن روز هیچ گونه اختالف نظری درباره این موضوع وجود ندارد. جهانگیری 
در پایان با بیان اینکه با اطمینان به همه می گویم که بانک مرکزی آمادگی دارد که 
هرگونه نیاز واقعی در زمینه ارز را تامین کند، گفت: در دو سه ماه آینده ممکن است 
بیشتری را بر  تغییراتی در تصمیماتمان ایجاد کنیم و گشایش های  جلساتی بگذاریم و 

حسب وضعیت موجود فراهم سازیم.

پرچم مبارزه با فساد را باال نگه  داریم
هماهنگی  ستاد  جلسه  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
دوران  در  فساد  وقوع  از  جلوگیری  موضوع  با  که  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه 
المللی  بین  قوانین  برخالف  آمریکا  دولت  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  ها  تحریم 
و  رحمانه  بی  های  تحریم  اعمال  با  قول خودشان  به  و  سازوکارهای جدید  با  و 
بر زندگی  فشار  اعمال  با هدف  اقتصاد کشور  دنبال زمین گیر کردن  به  هوشمند 
با  تا  دارند  وظیفه  زمینه  این  در  قوا  و  ها  دستگاه  همه  و  است  مردم  معیشت  و 
بابت  این  از  مردم  زندگی  که  آورند  بوجود  را  شرایطی  ریزی  برنامه  و  تدبیر 
نظام  مجموعه  داد:  ادامه  جمهور  رییس  اول  معاون  نشود.  آسیب  و  لطمه  دچار 
برای  هایش  برنامه  که  بداند  دشمن  تا  است  شرایطی  هر  در  کشور  اداره  آماده 
وی  بود.  خواهد  شکست  به  محکوم  ایران  اسالمی  جمهوری  کردن  گیر  زمین 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  هماهنگی  ستاد  سنگین  و  حساس  وظیفه  بر  تاکید  با 
از  بیش  فساد  بروز  های  زمینه  تحریم  شرایط  در  کرد:  تصریح  کنونی،  برهه  در 
عزم جدی  با  باید  است  تاکید شده  بارها  که  همانطور  اما  است  دیگر  زمان های 
دامن  مسئوالن،  همه  همت  با  و  داریم  نگه  باال  همواره  را  فساد  با  مبارزه  پرچم 
خاطرنشان  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  رییس  کنیم.  پاک  مفاسد  از  را  نظام 
با  باید  و  کند  می  تهدید  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  هویت  فساد  ساخت: 
و  منافع  به  لطمه  و  مردم  ناامیدی  از  فساد،  بروز  های  روزنه  همه  کردن  مسدود 
متاسفانه  که  این  بیان  با  جمهور  رییس  اول  معاون  کنیم.  جلوگیری  ملی  حیثیت 
اقتصادی  مفاسد  بروز  و  ایام تحریم شاهد وقوع تخلف ها  در دوره گذشته و در 
ملی،  منافع  به  آسیب  بر  عالوه  که  بودیم  ها  تحریم  زدن  دور  بهانه  به  کالن 
و  شناسی  آسیب  با  تا  خواست  مسئوالن  همه  از  شد،  هم  مردم  نارضایتی  موجب 
فساد  از وقوع  را در جهت جلوگیری  تمام مساعی خود  ارائه راهکار های عملی 
ها  تحریم  پیامدهای  به  اشاره  با  جهانگیری  دکتر  بندند.  بکار  جدید  شرایط  در 
با کشورهای  بسته شدن مجاری رسمی و متعارف برای داد و ستد و تجارت  نظیر 
با  باید  گفت:  و  شد  یادآور  را  قبل  دوره  های  تحریم  در  کشور  تجارب  دیگر،   
و  بروز  منافذ  نظارتی  و  اجرایی  های  دستگاه  همه  همکاری  و  شناسی  آسیب 
با  وی  کنیم.  محدود  و  مسدود  را  کشور  اداره  جریان  در  اختالل  و  فساد  ظهور 
که  باشد  سطحی  در  باید  نظارتی  و  اجرایی  های  دستگاه  همکاری  اینکه  بیان 
پیشبرد  برای  الزم  تصمیمات  دغدغه  بدون  و  پذیری  ریسک  با  بتوانند  مدیران 
پذیری  ریسک  با  توأم  بحران  مدیریت  گفت:  کنند،  اتخاذ  را  خود  های  برنامه 
گیری  تصمیم  از  اجرایی  های  دستگاه  اگر  و  است  اصل  یک  تحریم  دوران  در 
خواهد  روبرو  دشواری  با  کشور  اداره  بمانند  باز  روز  شرایط  با  مطابق  و  سریع 
احساس  نباید  کشور  اجرایی  مدیران  داد:  ادامه  جمهور  رییس  اول  معاون  شد 
دارند،  را  آنها  با  برخورد  و  گیری  مچ  قصد  ای  عده  تحریم  شرایط  در  که  کنند 
دستگاه  عملکرد  بر  نظارت  ضمن  تا  شود  اندیشیده  سازوکاری  باید  حال  عین  در 

برود. میان  از  فسادی  هرگونه  بروز  برای  زمینه  اجرایی  های 
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آستانه تحمل مردم کم شده
مهندس محمدرضا باهنر ،چهره شناخته شده اصولگرایان با تاکید براین که مسئوالن در تمام تریبون 
های رسمی کشور به نارضایتی مردم دامن زده ند ،گفتگوی ملی را راه برون رفت از شرایط فعلی کشور 
دانست وتاکید کرد که در برابر برخی حرف های تند و مانع تراشانه که درمخالفت با این ایده مطرح 
می شود باید بگوییم هیس ! لزومی ندارد که ما بخواهیم به همه جواب بدهیم . عناوین مهم گفت و 

گوی رسانه ها با مهندس باهنر به شرح زیر است:

*واقعا نیاز نداریم االن به سمت مسئله رفع حصر برویم. ببیند ورای این مباحث سیاسی ما 
موضوعات کالن تر ومهمتری داریم.

* حاصل رایزنی ها این است که کسانی که پیگیر رفع حصر هستند باید این اطمینان 
را ایجاد کنند که اگر رفع حصر صورت گرفت ما دیگر شاهد لشکر کشی های خیابانی 
نباشیم ،حاال ابهام و مانع رفع حصر این است که این اطمینان حاصل می شود یا نمی 

شود؟
* می خواهم به خودمان و دوستان اصالح طلب یک توصیه ای بکنم و آن این است که 
برای پا گرفتن ایده گفتگوی ملی از جا های سخت شروع نکنیم ما انقدر مشکل برای 

تفاهم و حل شدن داریم که حاال حاالها وقت به اختالفات سخت نمی رسد.
* من و چند نفر دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در راستای ایده گفتگوی ملی 
برای حل مسائل تا کنون با 7 یا 8 وزیر و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور که 
در تصمیم گیری های دولت بسیار نقش آفرینند دیدار کرده ایم . با رئیس قوه قضاییه 
هم جلسه ای دو ساعته داشته ایم و گفتیم تا نهاد ها برای حل یام مسائل همکاری نکنیم 

کاری از پیش نمی رود.
* هم اصالح طلب در بین ما هست هم اصولگرا ،ما از طرف جایی یا نهادی مامور نشده 
ایم، خودمان خود جوش وراد میدان شده ایم. ما خودمان فکر کردیم که یک سری 
دین و وظایفی نسبت به انقالب داریم که باید آن را انجام دهیم و یک سری خرابکاری 
هایی هم صورت گرفته که خودمان مقصرش بوده ایم به خاطر همین خود جوش وارد 

میدان شده ایم و برای حل آنها تالش می کنیم .
* راه حل برخی مانع تراشی ها و مخالفت ها ندیدن و نشنیدن آن هاست . ما اگر به 
سخنان آنها بها ندهیم حرف هایشان راه بجایی نمی برد. من فکر می کنم در برابر برخی 
حرف های تند و مانع تراشانه باید بگوییم هیس ! لزومی ندارد که ما بخواهیم به همه 

جواب بدهیم .
* آستانه تحمل مردم کم شده است. چرا که ما مسئوالن هم در تمام تریبون های رسمی 
کشور به این نارضایتی دامن زده ایم از تریبون مجلس و صدا و سیما و حتی صحبت های 

سران ما آستانه تحمل مردم را کاهش می دهیم .
*ریشه این مشکل هم در فرهنگ ماست هم در عدم تدبیر و نداشتن مدیریت الزم است  

بعضی وقت ها هم دنبال رضایت کوتاه مدت مردم هستیم.
*همین مسیر اشتباه است که سبب می شود پدر بیاید در دفتر کارم های های گریه کند 
تمام حیثیت و آبروی خودش را له می کند تا شاید یک میلیون تومان از من بگیرد و 
خرج خوابگاه دخترش در دانشگاه آزاد فالن شهر کند  بعد هم پدر و مادرخوشحال و 
خندان اعالم می کنند که دختر یا پسر ما با استعداد و نخبه است و دکتری فالن رشته 

را دارد.
*ما می دانیم که دانشگاه های آزاد و پیام نور و غیره دانشجوی دکتری جذب می کنند 
برمی  از جمعیت  نصفی  مهندس  بگویی  نشوند. یکی می گفت در خیابان  تا ورشکست 

گرددند آنهایی هم که بر نمی گرددند دکترند.

*متاسفانه بسیاری از ما مسئوالن محافظه کار شده ایم چرا که یا نگاه عاطفی به مسائل 
داریم و یا نیاز به رای مردم. این در حالی است که حکومت کردن نیاز به حکمت دارد 
برخی در این مواقع قال باقر و قال صادق می گویند اما من می خوام از دکتر محمد 
نخست وزیر مالزی که از حکومت داران موفق است نقلی بگویم؛ او می گفت :من منافع 
رهبری  و  امام  پیروان خط  دبیرکل جبهه   . ام  داده  ترجیح  مردم  بر رضایت  را  مردم 
گفت: ابتدای روی کارآمدن جبهه مردمی نیروهای انقالب برخی از سیاستمداران تصور 
زا  آسیب  دیدگاه  این  است،  پرداخته دست حاکمیت  و  ساخته  تشکل  این  که  کردند 
بوده و باید شفاف سازی های الزم صورت بگیرد. مهندس محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام و رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت امروز 
و آینده جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی)جمنا( اظهار کرد: جمنا حرکت خوب و 
الزمی برای اجماع اصولگرایان بود و به تعبیری توانسست یک وحدت نسبتا عالی را در 
اثرات روی کارآمدن  افزود:  بود. وی  تقدیر  قابل  بزند که  اصولگرایی رقم  در جامعه 
جمنا و نبود چنین اجماعی در گذشته، در انتخابات سالهای 92 و 96 مشخص شد چرا 
انتخابات  اما در  میدان آمدند  یه  با 4 کاندیدا  اصولگرایان  انتخابات 92  که در کارزار 
ریاست جمهوری سال گذشته موفق شدندکه به وحدت قابل مالحظه ای دست یابند 
اما معتقدم که جمنا خالی از اشکال نیست و جبهه مردمی نیروهای انقالب باید قادر به 
برطرف سازی این معضالت باشد. مهندس باهنر تصریح کرد: در ابتدای روی کارآمدن 
جبهه مردمی نیروهای انقالب برخی از سیاستمداران تصور کردند که این تشکل ساخته 
و پرداخته دست حاکمیت است که این دیدگاه آسیب زا بوده و باید شفاف سازی های 

الزم صورت بگیرد.

مشکالتی که دولت احمدی نژاد بر سر جمنا آوار شد
نتیجه  توانست  جمنا  نهایی  کاندیدای  کرد:  بیان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
خوبی کسب کرده و اقبال 16میلیونی مردم را به صندوق رای اصولگرایان گسیل کند 
اما مجموعه رفتارهای وی به گونه ای بود که بسیاری از مشکالت دولت احمدی نژاد بر

سر جمنا آوار شد،به عنوان مثال ستادی که آقای رییسی انتخاب کرد متشکل از نیروهای 
دولتهای نهم ودهم بود و در این میان افکار عمومی جریان رقیب توانست از این نقطه 
ضعف به نفع خود بهره برداری کند لذا در شاکله جمنا باید اصالحات ضروری صورت 
بگیرد ، در غیر این صورت بهتر است ساختاری جدید برای اصولگرایان البته بدون حاشیه 
های جمنا به وجود بیاید. دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین خاطر نشان کرد: بنده راه 
حل اساسی برای نظام مردم ساالری دینی را تاسیس چندین حزب فراگیر، قدرتمند و 
شناسنامه دار که در چارچوب نظام فعالیت کنند می دانم و همانطور که بارها گفته ام 

برای آینده مردم ساالری دینی در غیبت چندین حزب قوی بیمناکم.

فضای کشور نباید دچار جو زود هنگام انتخاباتی شود
مهندس باهنربا اشاره به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسالمی گفت:اصوال معتقدم 
که فضای کشور نباید دچار جو زود هنگام انتخاباتی شود. اگر قرار باشد از امروز مسائل 
انتخاباتی را پیش بکشیم، کشور عقب خواهد ماند چرا که درشرایط فعلی کشور درگیر 
مسائل و مشکالت مهمی است و بر این باورم که تمهیدات انتخاباتی باید در درون حزب 
ها به صورت محرمانه بوده و به رسانه ها کشیده نشود. وی ادامه داد:رقابت انتخاباتی 
مانند رقابت های باشگاهی فوتبال است و وقتی که رییس جمهور و یا نمایندگان امور 

کشور را در دست می گیرند نقش تیم ملی را خواهند داشت.

برخی ها تصور می کنند عدم توفیق رییس جمهور، پیروزی آنهاست
، نقش تیم ملی را داشته و دوستان  در شرایطی که دولت در حال انجام وظیفه است 
و رقبای انتخاباتی باید در جهت پیشبرد امور کشور به بهترین نحو ممکن به آن کمک 
کننداما متاسفانه بعضی ها فکر می کنند که عدم توفیق رییس جمهور به منزله پیروزی آنها 
خواهد ، بود در حالی که در اشتباهند و در شرایط حساس پیش رو پیروزی رییس دولت 
پیروزی نظام جمهوری اسالمی ایران است. گفتنی است؛جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی 5 دیماه سال 95 در نشستی در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی سرچشمه 
با حضور حجت االسالم حسن رحیمیان، مرضیه وحید دستجردی، مهدی چمران، یحیی 
آل اسحاق، حمیدرضا حاجی بابایی، رضا روستاآزاد،  محمود خسروی وفا، مهدی محمدی، 
علیرضا مرندی و نادر طالب زاده اعالم موجودیت و در انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 نقش آفرینی کردند. همچنین چندی پیش حسین نجابت عضو شورای مرکزی جمنا 
در گفت وگو با یکی از رسانه ها گفته بود: در شورای مرکزی مقرر شد که بازسازی و 
تحرک جدیدی در جبهه برای فعالیت های آینده ایجاد شودوکمیته سیاسی به عنوان 
ادامه  جدیدی  رویکرد  با  را  گذشته  روند  مرکزی  شورای  زیرمجموعه های  از  یکی 
می دهد و ما نشستی با دست اندرکاران و گروه ها و شخصیت های سیاسی خواهیم داشت 

تا رویکردهای جدید را به آنها منتقل و مباحثه و تصمیماتی در این زمینه داشته باشیم.

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس

16
جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



قانون اساسی اصالح  
و دو مجلس تشکیل شود

مهندس محمدرضا باهنر گفت: بنده به عنوان فردی که هفت دوره به عنوان 
یک  با  که  رسیده ام  نتیجه  این  به  امروز  داشته ام  حضور  مجلس  در  نماینده 
مجلس نمی توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط 
کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه ای، قومی، جنسیتی و قشری 
هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد منافع ملی است. به همین دلیل 
نیز قانون اساسی باید اصالح شود و دو مجلس سنا و شورای اسالمی در کنار 
هم تشکیل شود. این اتفاق در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و در رژیم 
مسئولیت  مجلس  یک  شود  محقق  مسأله  این  اگر  داشت.  وجود  نیز  گذشته 
تحقق منافع ملی را برعهده خواهد داشت و یک مجلس نیز به دنبال مطالبات 
منافع  دنبال  به  نمایندگان  اغلب  کنونی  شرایط  در  بود.  خواهد  منطقه ای 
زمینه ها  از  بسیاری  ملی در  منافع  نیز  دلیل  به همین  و  منطقه ای خود هستند 

نادیده گرفته می شود.

ابتدای  گفت:  ای  مصاحبه  در  باهنر  محمدرضا  مهندس 
دولت  مسؤوالن  خدمت  بارها  و  بارها  روحانی  دولت 
گفتم وقتی شما یک رکود منفی 5 درصدی و تورم 40 
هدف  گذاری تان  نباید  گرفته          اید،  تحویل  را  درصدی 
تورم تک رقمی باشد و این مصلحت نیست و شدنی هم 
این  کنم؛  راحت  را  خیال تان  جناحی  لحاظ  نیست.از 
آیت  دوم  دوره  در  داده  رخ  ارز  در  امروز  که  اتفاقی 
اهلل هاشمی و در دوره خاتمی ضعیف      تر و در دوره دوم 
امروز هم شاهد آن هستیم،  و  داد  احمدی نژاد هم رخ 
اتفاق تقصیر روسای جمهور  حال شما فکر می کنید این 
است؟ این اتفاق ترکیدن قیمت زمان آیت اهلل هاشمی 
هم رخ داد و او رکورد تورم را در سال 74 زد که تورم 

داشت  بهتری  وضعیت  خاتمی  آقای  درصد،   49/5 شد 
به  تومانی  ارز 1200  نیز  و در دوران دکتر احمدی نژاد 
باالی 3 هزار تومان رسید.حال من از شما سوال می کنم:

 این مسأله تقصیر اصالح      طلبان است یا اصولگرایان؟

شدت  به  دولت  می گوید:  مجلس  سابق  رییس  نایب 
نمی کند،  حرکت  سادگی  این  به  و  است  کار  محافظه 
بعضی از اعضای دولت هم که سن باالیی دارند و توان 
جامعه  کل  دبیر  باهنر،  محمدرضا  مهندس  ندارند.  کار 
مجلس  رئیسه  هیئت  پیشین  عضو  و  مهندسین  اسالمی 

در  دارد،  حضور  رسانه ها  در  کمتر  که  اسالمی  شورای 
نقاط ضعف و قوت مجلس  با روزنامه رسالت،  گفت وگو 
نام نکردن  به نحوه عملکرد دولت و دلیل ثبت  کنونی، 
باهنر،  محمدرضا  کرد.  بازگو  دهم  مجلس  در  را  خود 
برای  دوازدهم،  و  یازدهم  دولت  تدبیرهای  و  رویکرد 
پیشرفت اقتصاد کشور را مناسب دانست و گفت: دولت 
به  و  است  به شدت محافظه کار  اما  نیست،  بد  تدابیرش 
دولت  اعضای  از  بعضی  کند،  نمی  سادگی حرکت  این 
رئیس  ندارند،  کار  توان  و  دارند  باالیی  سن  که  هم 
جمهور باید یک خانه تکانی در هیئت دولت انجام دهد.

اگر روحانی مقصر است، 
احمدی نژاد به مراتب بیشتر مقصر است

توصیه مهندس باهنر 
به رئیس جمهور

پس از ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان

سیدسلمان سامانی با بیان این که امورات استان کرمان 
به هیچ وجه معطل نمانده است، گفت: استاندار کرمان 
به  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  ابالغ  از  پس 
سخنگوی  سامانی  سیدسلمان  می شود.  معرفی  دولت 
کرمان،  استاندار  معرفی  خصوص  در  کشور  وزارت 

در  کرمان  استاندار  استعفای  از  پس  داشت:  اظهار 
امور  هماهنگی  معاون  کشور  وزیر  ابالغ  با  روز  همان 
حفظ  با  استانداری  انسانی  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
سمت به عنوان سرپرست استانداری کرمان معرفی شد 
انجام  ایشان  را  استاندار  قانونی  های  مسئولیت  کلیه  و 
استاندار  عهده  بر  که  وظایفی  افزود:  وی  می دهند. 
استان  امورات  تمام  و  نمانده  معطل  وجه  هیچ  به  است 
اتخاذ  استاندار  باید در سطح  و تصمیم گیری هایی که 
شود در حال انجام است.سخنگوی وزارت کشور تاکید 
کرد: این در شرایطی است که در قانون برای تصدی 
سرپرستی سمت ها دوره زمانی مشخص شده که در این 
خصوص در مهلت مقرر قانونی هستیم و کامال منطبق با 
قانون رفتار شده است. سامانی گفت: باید توجه داشته 
منع  قانون  اصالحیه  با  قبلی  استاندار  استعفای  که  باشیم 

در  بازنشستگان  بکارگیری 
مجلس همزمان شد لذا با توجه 
مصوبه  این  ابالغ  با  اینکه  به 
استانداران  از  تعدادی  جدید، 
در  بود،  خواهند  مشموالن 
جدید  قانون  و  جدید  شرایط 

بلکه  نمیزنیم  انتخاب  به  استان دست  برای یک  ما صرفا 
گزینه های  بررسی  آن  تبع  به  و  افراد  انتخاب  دامنه 
ها  استانداری  از  بیشتری  تعداد  تصدی  برای  مختلف 
وی  است.  گرفته  قرار  کشور  وزارت  کار  دستور  در 
شورای  نظر  اعالم  با  هستیم  منتظر  کرد:  خاطرنشان 
پیشنهادی  گزینه های  بتوانیم  قانون  ابالغ  و  نگهبان 
دولت  هیئت  به  کرمان  استان  اولویت  با  را  خودمان 

معرفی کنیم.

سخنگوی وزارت کشور مطرح کرد؛

معرفی استاندار کرمان 
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تهران
و  نیم قرن تجربه ترافیک

ترافیک  مشکل  تهران  که  است  قرن  نیم  که  این  به  اشاره  با  تهران  شهر  رئیس شورای 
دارد و هنوز هم ترافیک یکی از معضالت تهران است، گفت: عدم توجه به توسعه پایدار 

عامل این مسائل است که باعث شده تا تالش های ما چالش های جدی را به وجود آورد. 
مهندس محسن هاشمی رفسنجانی در اولین همایش بررسی چالش ها و راهکارهای نوین 
مدیریت شهری با اشاره به روز جوان، از دولتمردان خواست تا جوان گرایی را به عنوان 
یکی از اصول مدیریتی سرلوحه کار قرار دهند. وی افزود: همه نیروهایی که از اوایل 
انقالب روی کار آمدند، در دولت اصالحات و در دولت احمدی نژاد حضور داشتند و 
دچار انسداد مسئولیتی شدیم. این نیروها حاضر نیستند جای خود را به جوانان بدهند. 
از مقامات دولتی و کشوری می خواهم تا به جوانان اعتماد کنند. در مقام شایسته ساالری، 
جوانان نسبت به میان ساالن و پیران در اولویت هستند. رئیس شورای شهر تهران درباره 
سیاستگذاری و پایش مدیریت شهری گفت: در 100 سالی که از احداث شهرداری ها 
می گذرد، همواره به زیرساختها توجه کمتری شده است. همه مدیران به خاطر سرعت 
در انجام امور به صورت تخصصی و گام به گام به مسائل نپرداختند و همین عامل باعث 
شد تا با چالش هایی روبه رو شویم وی با اشاره به این که نیم قرن است که تهران مشکل 
به  توجه  عدم  است، گفت:  تهران  معضالت  از  یکی  ترافیک  هم  هنوز  و  دارد  ترافیک 
توسعه پایدار، عامل این مسائل است که باعث شده تا تالش های ما چالش های جدی 

را به وجود آورد.
که  است  اموری  انجام  به معنای  پایدار  توسعه  که  این  بیان  با  هاشمی  محسن  مهندس 
برای آیندگان مشکل ساز نشود، گفت: به عنوان مثال درآمد حاصل از تراکم فروشی در 
محلی هزینه شده است که حمل ونقل خصوصی را گسترش داده؛ این در حالی است 
که باید رویکرد ما توسعه حمل ونقل عمومی باشد. رئیس شورای شهر تهران با بیان این 
سیستم  گفت:  است،  یکپارچه  زیربنای یک حمل ونقل  کردن  فراهم  نیازمند  تهران  که 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی جوابگوی نیاز شهروندان نیست و باید سیستم حمل ونقل انبوه 
ابراز این که ترافیک حال حاضر شهر تهران به خاطر  با  یابد. مهندس هاشمی  گسترش 
ناکارآمدی مدیریت شهری است، گفت:  مردم متوجه مدیریت ناکارآمد می شوند. نباید 
در محل هایی هزینه  کنیم که بازده وجود ندارد. رئیس شورای شهر تهران مشکل پسماند 
را یکی دیگر از معضالت شهر تهران دانست و گفت: باید زباله ها در مناطق جمع آوری 
برطرف  پسماند  مشکل  هنوز  انقالب  از  سال   40 از گذشت  پس  حاضر  در حال  شوند، 
نشده است. وی با اشاره به بافت فرسوده گفت: نتوانستیم برای جذب سرمایه خصوصی 
بافت  در  گذاری  سرمایه  برای  را  گذاران  سرمایه  راهکارهایی  با  باید  کنیم.  کاری 
از  نیز  فرسوده  بافت  ساکنان  و  نشوند  پولدارتر  پولدارها  تا  می کردیم  جذب  فرسوده 
با تأکید بر این که اگر طرحی پیوست های  نظر اقتصادی رشد کنند. مهندس هاشمی 
حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سالمت و محیط زیست را نداشته باشد منجر به 
این  از  بتوانیم  تا  باشد  باید ذی نفع داشته  پروژه ها  تمام  نمی شود، گفت:  پایدار  توسعه 

طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را محقق سازیم.

رییس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به مواضع خارج از نظام بین الملل مسئوالن 
از  و  کرده  عمل  خارجی  سیاست  در  هوشیاری  با  ما  که  زمانی  تا  گفت:  آمریکایی 
رفتارهای تحریک آمیز و افراطی بپرهیزیم، تالش های جنگ طلبانه نیروهای تندرو در 
آمریکا ورژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی محتوم به شکست خواهد بود و دنیا در 

کنار ما در برابر این گروه جنگ طلب خواهد ایستاد . 
مهندس محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسالمی شهر تهران در ابتدای هفتاد و 
هشتمین جلسه شورا به والدت هشتمین اختر  والیت، علی ابن موسی الرضا علیه السالم، 
خورشید ایران زمین و امام رئوف ومهربان اشاره داشت و گفت: سیره رضوی یکی از 
مهمترین منابع ظهور عقالنیت ومصلحت در تفکر شیعی است، امام رضا علیه السالم ، با 
وجود آن که اجدادش توسط حکومت ظالم و سفاک بنی عباس به شهادت رسیدند و 
پدرش نیز بیش از سی سال در مخوفترین سیاهچال های حکومت به بند کشیده شد و 
سرانجام مظلومانه به شهادت رسید، برای حفظ کیان شیعه و جلوگیری از خونریزی و 
فشار به مردم، والیتعهدی مامون عباسی را پذیرفت. رییس شورای اسالمی شهر تهران 
به تشریح توطئه والیتعهدی امام رضا علیه السالم  پرداخت و گفت: این والیتعهدی جز 
برای فریب مردم و ایجاد مشروعیت برای بنی عباس و همچنین جنگ قدرت در این 
خاندان نبود، اما هوشیاری وروشنگری علی ابن موسی الرضا )ع( موجب گردید که نه 
تنها این توطئه شکست بخورد ، بلکه شیعیان از فشار سنگینی که به آنان وارد می شد ، 
کمی رها شده و قدرت فعالیت اجتماعی بیابند. وی ادامه داد: ایران زمین، به عنوان 

مامن و ماوای فرزندان پیامبر میزبان امام رضا و ده ها تن از فرزندان امامان گردید 

و تا امروز این سلسله مودت و دوستی هر روز بیش از گذشته گسترش واستحکام یافته 
از دوستداران اهل  یادآور شد: حتی گروهی  ادامه  است. مهندس محسن هاشمی در 
بیت)ع(، امام رضا را از پذیرش مسئولیت در دستگاه عباسی منع می کردند و این را 
بر  تکیه  با  الرضا)ع(  ابن موسی  اما علی  بر می شمردند  به شیعه  تسلیم وخیانت  سازش، 
عقالنیت ومصلحت در تصمیم خود تردید نکرد و تصویری متفاوت را از سیره اهل بیت 
از  ما، گذشتن  امروز  برای  امام رضا)ع(  بزرگ  اعتقاد وی درس  به  بجا گذاشت.  )ع( 
آبرو و بجان خریدن ترور شخصیت از سوی دوست ودشمن برای حفظ جامعه ومردم 
بود، اگر امام حسن علیه السالم، خالفت خلیفه اموی را به رسمیت شناخت، امام رضا، 
و  شجاعت  و  طلبی  شهادت  حالیکه  در  پذیرفت  را  عباسی  خلیفه  دستگاه  در  مسئولیت 
اما  نیست  )ع(  الحسین  اباعبداله  شهیدان،  ساالر  از  کمتر  همام،  امام  دو  این  آزادگی 
اقتضای دوران ومصلحت جامعه را بر مصلحت شخصی و تمایل خود به مبارزه وشهادت 
ارجح شمردند. رییس شورای شهر تهران در ادامه سخنانش به مواضع خارج از نظام بین 
الملل آمریکایی ها اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر شاهد تهدیدات و مواضع خارج 
صورتی  به  جهان،  امروز  هستیم،  آمریکایی  مسئولین  الملل  بین  نظام  عرف  و  منطق  از 
واضح، منطق، عقالنیت، صلح طلبی و پایبندی نظام جمهوری اسالمی به تعهدات خود 
را در کنار گستاخی، بدعهدی و افراطی گری مثلث منحوس آمریکا، اسراییل وبرخی 
دولت های عربی، مشاهده می کند.  وی به سیاست اصولی و مبنایی جمهوری اسالمی 
است  گردیده  جهانی  عرصه  در  ایران  دشمنان  انزوای  موجب  برجام  پذیرش  در  که 
و موجب  یابد  تداوم  باید  تقابل است که  این  ما در  اتکای  نقطه  افزود:   و  اشاره کرد 
به گفته  به شکستی قطعی برسد.  ایران هراسی  ایجاد  برای  تا تالش های گسترده  شود 
محسن هاشمی تا زمانی که ما با هوشیاری در سیاست خارجی عمل کرده و از رفتارهای 
تحریک آمیز و افراطی بپرهیزیم، تالشهای جنگ طلبانه نیروهای تندرو در آمریکا ورژیم 
صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی محتوم به شکست خواهد بود و دنیا در کنار ما در برابر 

این گروه جنگ طلب خواهد ایستاد.

دنیا 
در کنار ایران می ماند

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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مهندس محسن هاشمی رفسنجانی درباره میزان تاب آوری کالنشهر تهران و آمادگی 
مقابله با حوادث در این شهر با بیان اینکه بطور کلی می توان گفت شهر تهران در مقایسه 
با کالن شهرهای مدرن جهان در برابر حوادث طبیعی و سوانح تاب آوری کافی ندارد، 
گفت: بافت فرسوده ای که در مناطق مرکزی و جنوبی شهر وسعت بیشتری دارد، شاخص 
تاب آوری شهر را کاهش داده است. وی با بیان اینکه شبکه های آب، گاز، برق و فاضالب 
نظر  به  افزود:  ندارند،  برابر سوانح وحوادث  را در  مقاومت الزم  از شهر  نیز در بخشی 
نسبتا خفیف در سال گذشته  به وقوع زمین لرزه های  با توجه  می رسد در این شرایط 
و افزایش خطر بروز زلزله، بایست در رابطه با بهبود شاخص تاب آوری تهران اقدامات 

جدی صورت پذیرد.

 لزوم پیش بینی رفتار گسل ها
هاشمی در مورد اولویت های تهران برای تاب آوری گفت: بهسازی شبکه های نیرو 
رسانی اعم از پل ها و راه ها، تامین زیرساخت های امدادی ومدیریت بحران در کنار 
با بهبود سیستم  باید همزمان  بافتهای فرسوده از اقداماتی است که  تسریع در نوسازی 
هشدار وشناسایی گسل ها و پیش بینی رفتار آنها پیگیری شود. وی افزود: براساس مطالعات 
صورت گرفته، پل ها ومعابری که تاب آوری کافی نداشته اند، شناسایی و مقاوم سازی 
آنها در دست اجرا می باشد، بطور کلی ما نمی توانیم پروژه ها و اماکن را به تاب آور 

و غیرتاب آور تقسیم کنیم و بی توجه باشیم، بلکه باید تاب آوری آنها را بهبود ببخشیم.

مدیریت واحد بحران در انتظار نظرروسای قوا
طبیعتا  گفت:  بحران  زمان  به خصوص  تهران  شهر  در  مدیریت  تعدد  از  انتقاد  با  وی 
مساله فقدان مدیریت یکپارچه شهری، در حوزه، مدیریت بحران نیز بروز پیدا می کند 
چراکه تعدد دستگاه های تصمیم گیرنده سرعت و کارآیی عملکرد که مهمترین عامل 
در هنگام وقوع بحران است را کاهش می دهد، به همین دلیل با اتکا به روابط خوب 
مدیریت شهری، دولت و مجلس، ما این موضوع را به اطالع رئیس جمهور و رییس 
مجلس شورای اسالمی رسانده و پیگیری خواهیم کرد و منتظر تصمیمات سران قوا و 
مدیران ارشد کشور در این رابطه هستیم. وی در پاسخ به این سوال که به چه میزان 
افزود: دقت داشته  تهران، تاب تحمل حوادث مختلف را دارد؟  زیرساختهای شهری 
باشید که بخشی از زیرساخت های شهر که در دهه اخیر ایجاد شده اند طبیعتا از فن 
آوری باالتری برخوردارند؛ اما در بخش های زیرساخت ها به خصوص در حوزه نیرو 

رسانی فرسوده هستند و در سوانح آسیب پذیری باالیی دارند.
مهندس هاشمی در مورد اینکه خطوط مترو، از نظر ایمنی به چه میزان تاب آور است 
با بیان اینکه اصوال فرض بر این است که زلزله روی سطح زمین عمل می کند و سازه 
های زیرزمینی مترو هنگام زلزله امن تلقی می شوند، گفت: در برابر تهدیدات نظامی 
اما در هنگام سیل و حریق ها  ابنیه شهری دارد،  به سایر  بهتری نسبت  امنیت  نیز مترو 

ممکن است در مترو بدلیل عدم تکمیل تجهیزات خطوط مشکالتی بوجود آید.

مترو،امن ترین مکان در هنگام سوانح 
ساخته  عجله  با  که  جدید  خطوط  ایمنی  میزان  مورد  در  تهران  شهر  شورای  رئیس 
اند،  نشده  ساخته  عجله  با  جدید  خطوط  که  باشید  داشته  دقت  کرد:  اظهار  شده اند 
بخشهایی از آن در دوره مسئولیت بنده در مترو، یعنی قبل از سال 1390 آغاز شد و 
براساس پروتکل های خاص و جهانی ساخته شده اما آنچه که مورد انتقاد قرار گرفت، 
افتتاح زود هنگام وقبل از تکمیل خطوط شش و هفت مترو بود که کارشناسان اعتقاد 
داشتند که بخشی هایی از خط مانند هواکش ها، مراکز نیرو و تجهیزات تکمیل نشده 
است و بر همین اساس بهره برداری از این خطوط متوقف شد و در حال تکمیل است، 
امن  از  یکی  تجهیز شود  و  تکمیل  اولیه  برنامه  و  استاندارد  براساس  مترو  اگر خطوط 
پاسخ  مهندس هاشمی در  بود.  اماکن هنگام سوانح طبیعی وغیرطبیعی خواهد  ترین 
به این سوال که چرا تاکنون خطوط مترو برای بحران آماده نشده است گفت: قطعا 
مترو  پروژه  که  باشید  داشته  دقت  اما  بدهیم  انجام  را  کار  این  بیشتری  شتاب  با  باید 
مترو تخصیص  اعتبارات  از  بخشی  پایان سال گذشته  آنکه در  باوجود  و  نشده  تکمیل 
داده شد، اما هم مبلغ تخصیص داده شده کافی و پاسخگوی بدهی ها ونیازها نبود و 
هم مدیریت خوبی در پرداخت آن صورت نگرفت تا این تزریق مالی به شتاب گرفتن 
با سرعت  مترو  تجهیزات  و  منابع  تامین  روند  باید  و  منجر شود  پروژه ها  تکمیل  روند 

بیشتری دنبال شود.

مهندس محسن هاشمی در دومین سال شورای پنجم، تنها 
کاندید ریاست شورای اسالمی شهر تهران شد و 21 رای 
اعضای  شهر  اخیر شورای  در جلسه  ماند.  رییس  همچنان 
شوند.  می  انتخاب  سال  دومین  برای  شورا  رئیسه  هیئت 
محسن هاشمی رییس فعلی شورای شهر تهران، تنها کاندید 
ریاست شورا بود که با 21 رای همچنان رییس ماند. ابراهیم 
امینی تنها کاندید نائیب رییس شورای شهر تهران شد و با 
20 رای همچنان نائب رییس ماند. بهاره آروین و زهرا نژاد 

بهرام نیز منشی های هئیت رئیسه شورای شهر تهران شدند.

شورای  رئیس  رفسنجانی،  هاشمی  محسن  مهندس 
اسالمی شهر تهران در اولین همایش بررسی چالش ها و 
راهکار های نوین مدیریت شهری با اشاره به روز جوان، 
از دولتمردان خواست تا جوان گرایی را به عنوان یکی 
مقامات  از  دهند.  قرار  کار  سرلوحه  مدیریتی  اصول  از 
دولتی و کشور می خواهم تا به جوانان اعتماد کنند. در 
مقام شایسته ساالری، جوانان نسبت به میان ساالن و پیران 
در اولویت هستند. باید به صورت جدی، مسئولیت ها را 
از کسانی که سی، چهل سال است پست دارند بگیریم و به 

جوانان بدهیم. جوانگرایی با شعار دادن عملی نمی شود. 
است،کسانی  آمده  وجود  به  مسئولیتی  انسداد  کشور  در 
حاضر  اما  شدند  پیر  االن  گرفتند  پست  جوانی  در  که 
نافی  به جوانان واگذار کنند. جوانگرایی  نیستند کار را 
شایسته ساالری نیست اما در شرایط مساوی یک جوان را 

باید به یک میانسال ترجیح داد.

# کمپین فرزندت کجاست؟ 

محسن هاشمی رفسنجانی

دولتی،عماد  شغل  بدون  و  دانشجو  هرسه  دارم  پسر  سه 
متولد 63 دانشجوی دکترای صنایع م مدیر عامل دفتر 
نشر معارف انقالب که خاطرات آیت اهلل را منتشر کیگند، 
شهرسازی  التحصیل  فارغ  و   65 متولد  علی  دومم  پسر 

دانشجوی  خارج  در  و  تهران  دانشگاه 
، احسان متولد  بدون شریه دکترا است 
کبیر  امیر  در  انرژی  مهندسی    76

میخواند.

باید مسئولیت  را از مدیران چهل ساله 
گرفت و به جوانان سپرد محسن هاشمی 

رییس ماند

تهران؛ تاب آوری ندارد

ان 
کرم

اد 
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مذاکره با »ترامپ« معنا ندارد

»مهندس محمد هاشمی رفسنجانی« فعال سیاسی سابقا اصالح طلب است که جزو اعضای مؤسس حزب 
کارگزاران سازندگی بود. او در جایگاه هایی نظیر ریاست هیأت مؤسس حزب، عضو شورای مرکزی 
را  استعفای خود   93 سال  در  اینکه  تا  داشت  فعالیت  کارگزاران  سیاسی حزب  کمیته  دبیر  و  عضو  و 
به »غالمحسین کرباسچی« دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی تقدیم کرد. او مسئولیت هایی نظیر 
تشخیص  مجمع  در  عضویت  و  اجرایی  امور  در  جمهور  رئیس  معاونت  سیما،  و  صدا  سازمان  ریاست 
مصلحت نظام را در کارنامه دارد. محمد هاشمی را بدین منظور برای انجام این مصاحبه در نظر گرفته 
شد که با یکی از امضاکنندگان اصلی نامه اخیر برخی سیاسیون اصالح طلب برای مذاکره با ترامپ، 
از طرفی  و  اند  نشسته  میز می  یعنی »غالمحسین کرباسچی« مدت ها در حزب کارگزاران دور یک 
مسئولیت هایی نظیر سرپرستی وزارت امور خارجه و قائم مقامی این وزارتخانه را در کارنامه دارد و 
می تواند نظریه درست تری پیرامون اصل نگارش نامه و امکان های بین المللی که در این رابطه وجود 
دارد، ارائه کند. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت و گوی »محمد هاشمی رفسنجانی« پیرامون 

نگارش نامه اخیر برخی اصالح طلبان برای مذاکره با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکاست.

* با توجه به نامه ای که اخیرا برخی اصالح طلبان پیرامون لزوم مذاکره با 
از  زمان خروج  در  آمریکا  رئیس جمهور  اند، در حالی که  نوشته  »ترامپ« 
برجام تأکید داشت که »ایرانی ها حتما مجددا برای مذاکره به سراغ آمریکا 
خواهند آمد؛ آیا نگارش چنین نامه ای را در این شرایط را شما درست می 

دانید؟
ممکن است در مورد اصل نامه نگاری دیدگاه های متفاوتی باشد؛ اما آنچه در شرایط 
فعلی کشور اهمیت دارد، یک صدایی، هم صدایی و حرکت همه در یک سوست، چون 
یکی از حیله هایی که دشمن به کار می برد و بعضا در برخی جاها مصادیق آن را عنوان 
کرده اند، این است که همه در ایران یک صدا و همصدا نیستند و صداهای مختلفی در 
این کشور وجود دارد؛ اگر دشمن به این بخش از مسأله توجه نکرده که اصل وجود چند 
صدایی در یک کشور، نشانه حاکم بودن آزادی و دموکراسی است. اصل وجود داشتن 
چند صدایی و اینکه همه همصدا نیستند در جوامع دارای دموکراسی و مردم ساالر یک 

حسن محسوب می شود، نه عیب. در هر جامعه ای که دارای دموکراسی و مردم ساالر
است، روش هایی مانند جوامع کمونیستی و سوسیالستی بر آن حاکم نیست که همه بر 
طبق یک فرمان و به یک شکل حرف بزنند، بلکه جامعه متکثر است و در آن دیدگاه های 

متفاوت، آزادی بیان و آزادی اندیشه و فکر وجود دارد. اگر این مالحظات را در نظر 
جزو  و  دینی  مردمساالری  چهارچوب  در  توان  می  را  نگاری  نامه  نوع  این  بگیریم، 

امتیازات جمهوری اسالمی خواند.

* اما نامه نگاری برای مذاکره با چه شخصی؟ کسی که تاکنون چند بار نشان 
داده هیچ پایبندی حتی به معاهدات بین المللی هم ندارد.

امروز  به همین  تنها منحصر  )ایران(  با  باالخره دشمنی آمریکایی ها  این درست است. 
بودند،  پاریس  در  )ره(  امام  که  زمانی  و  انقالب  پیروزی  از  قبل  حتی  آنها  نیست. 
آنها در آن شرایط وقتی شاه  و عملی کردند.  علنی  ایران  علیه مردم  را  دشمنی خود 
تصمیم گرفتند که کودتا  اند،  از دست داده  را  ایران  و احساس کردند که  فرار کرد 
کنند و برای عملی کردن این اقدام »ژنرال هایزر« را به ایران فرستادند و آن دیدار 
با امام خمینی )ره( را ترتیب دادند که  با  معروف »ژیسکاردستن« نماینده آقای کارتر 
البته  باشد.  است خطرناک  ممکن  بازنگردد چون  ایران  به  توصیه می کرد که  امام  به 
امام خمینی)ره( متوجه جریان شدند و عنوان کردند که »آقای کارتر دلش برای من 
نسوخته، پس معلوم می شود توطئه ای در کار است که اگر من در ایران باشم، نمی 
ایران  به  جمعه  که  فرمودند  اعالم  همین  برای  بدهند.«   انجام  را  شان  توطئه  توانند 
ایران  به  امام  نشد که  بود،  بسته  را  فرودگاه  هفته  بختیار آن  البته چون  خواهم رفت؛ 
بازگردد، اما هفته بعدش امام به ایران آمدند و توطئه هم خنثی شد. بعد از 40 روز که 
ژنرال هایزر از ایران فرار کرد، گزارش داد در ایران انجام کودتای نظامی غیر ممکن 
جمهوری  علیه  را  ها  توطئه  اقسام  و  انواع  آنها  وار  سلسه  هم  ماجرا  این  از  بعد  است. 
را  غیره  و  اقتصادی  های  تحریم  ها،  تروریست  استخدام  تحمیلی،  نظیر جنگ  اسالمی 
دنبال کردند و هر نوع فشاری که توانستند همیشه و ادواری هر کاری توانسته اند، کرده 
است می خواهند جبران  تحقیر کرده  را  آمریکا  ایران  قول خودشان چون  به  تا  اند 
کنند؛ اما تا به حال الحمدهلل هیچ کدام از توطئه های آنها به بار ننشته و با توکل بر خدا 
و پشتوانه ملت همیشه توطئه ها خنثی شده و پیروز ماجرا انقالب اسالمی بوده است. در 
فاز جدید آقای ترامپ، عصاره همه این توطئه هایی که از قبل بوده و وارث همه این 
مسائل شده است. نکته مهمی که در کارنامه ترامپ ثبت شده و این نکته ای نیست که 
تنها ایرانی ها آن را بگویند یا من بگویم؛ امروز جهان به این نتیجه رسیده و اروپایی ها، 
چین و روسیه و حتی ژاپن و کره هم به این نکته اذعان دارند که »ترامپ اصال قابل 

اعتماد نیست و اصوال حرف خودش را هم قبول ندارد.«

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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* در ماجرای مذاکره اخیر با کره شمالی بار دیگر این غیر قابل اعتماد بودن 
ترامپ مشخص شد

بله، او حتی در مذاکره اخیری که با کره شمالی انجام داد، بالفاصله بعد از اتمام گفت 
گوها اعالم کرد که »اگر نتیجه مذاکرات مورد تمایل ما نباشد، خوشم نیاید، زیر امضایم 
خواهم زد و آن را پس می گیرم«. خوب چنین فردی که بالفاصله بعد از امضای یک 
تواقفنامه می گوید اگر تا شش ماه دیگر نتیجه توافق به میل من نبود آن را به هم می 
زنم و امضایم را پس می گیرم؛ چطور می تواند مورد اعتماد باشد. اینها نشان می دهد 
یا  اوباما  باراک  مثل  اگر رؤسای جمهوری  نیست. حاال  اعتماد  قابل  او یک شخص  که 
کلینتون و یا دیگرانی اینجوری نبودند اگرچه ماهیتشان همین بود، ولی ظاهر را حفظ 
می کردند؛ اما ترامپ همه چیز را کنار گذاشته و رو بازی می کند. بنابراین اگر مجموعه 
اینکه رئیس جمهور فعلی  تا مسأله وجود دارد. یکی  بگیریم، دو  این شرایط را در نظر 
آمریکا اصال قابل اعتماد نیست و نمی شود به هیچ وجه به او اعتماد کرد که البته در نامه 
خود نویسندگان نامه مزبور هم ذکر شده که اگر در مسیر مذاکره معلوم بشود که تعهدی 
وجود ندارد، باید به این مذاکره خاتمه داد. خب این از اول معلوم است، چون ترامپ 
آدم قابل اعتمادی نیست پس نباید از اول چنین کاری را آغاز کرد. دومین موضوع این 
است که علیرغم وجود آزادی بیان و اندیشه و دموکراسی که در ایران وجود دارد و 
می توان با توسل به آن دست به نگارش چنین نامه هایی زد، در این که دشمنی ترامپ 
با جمهوری اسالمی کامال مبرهن و مشخص است، هیچ شکی نیست؛ بنابراین، با توجه به 
اینکه در چنین شرایطی قرار داریم و دشمنی مثل آمریکا و ترامپ در مقابل ما قرار گرفته 
است، ضرورت ایجاب می کند که همصدا و یکصدا باشیم و در این مقوله خاص یکصدا 
در کشور شنیده شود و صداهای مختلفی را از گوشه و کنار در نیاوریم. البته پیش از 
این هم تأکید کردم که کسی نمی خواهد جلوی آزادی مردم و بیان اندیشه ها و عقاید 
مختلف را بگیرد، اما در بحث تحلیلی اشاره کردم که ضرورت های اجتماعی فعلی کشور 
این است که ما باید وحدت و انسجام داشته باشیم، هم از نظر عملی در کشور بین ملت 
و دولت، هم در بین جناح های سیاسی و هم در بین کسانی که صاحب اندیشه و فکر 
هستند. وحدت در درون کشور موضوعی بوده که همیشه برای دشمن جنبه بازدارندگی 
داشته و این مقوله همیشه در جهت تثبیت نظام عمل کرده است. االن هم یکی از برهه 

هایی است که بیش از هر زمان دیگری به وحدت در داخل کشور نیاز داریم.

* شما فکر می کنید که ایران  باید چه رویکردی در مقابل ترامپ در پیش 
گیرد؟ توجه به ابعاد نظامی بیشتر باید مورد توجه گیرد یا حفظ انسجام و پاسخ 

های دیپلماتیک به لفاظی ها و اقدامات آمریکا راه بهتری است؟

نظامی  اقدام  و  مسائل  نیستم.  و  نبودم  نظامی  تند  طرفدار حرکات  هیچگاه  من شخصا 
شروعش راحت است، اما عواقب، پایان و خسارت های آن معلوم نیست، چون با جان و 
مال انسان ها سر و کار دارد و شخصا با اینگونه مسائل هیچ گاه موافق نبودم و نیستم، اما 
در مورد »دفاع« موضوع متفاوت است. یک بار بحث تک است و یک بار بحث پاتک 
بگیرم،  پیش  در  دفاعی  رویکرد  باشد  قرار  روزی  اگر  است.  دفاع  یا  شروع  بحث  یا  و 
جمهوری اسالمی ایران حتما از حیث کشور، خاک، ملت و مردم خودش دفاع خواهد 
کرد که این امر ستوده ای است، یک حرکت دینی و جزو ارزش های دینی ماست و 
در این عرصه ما موفق بوده ایم. اما به عنوان آغازگر مسائل نظامی، من هیچگاه اعتقاد 
ندارم و توصیه نمی کنم به اقدامات سخت نظامی و تهدیدهای اینگونه دست بزنیم و 
بر این اساس حرکت بکنیم. معتقدم روش کار را به همین شکل فعلی باید پیش برد که 
طرف مقابل سخنی بر زبان جاری می کند و از طرف مسئوالن و مقامات کشورمان پاسخ 
های درخور و محکم و مستند دریافت می کند. وزارت خارجه و وزیر خارجه ما در این 
زمینه بسیار حساس است. آقای ظریف بسیار انسان آگاهی است و پاسخ های خوبی که 
مستند به موازین و مقررات بین المللی است به طرف مقابل می دهد. اگر ترامپ حرف 
بی ربطی می زند، وزیر امور خارجه ما با حرف های بی ربط پاسخ او را نمی دهد، بلکه 
پاسخش را مستند به یک قوانین و مقررات بین المللی می کند و آمریکا و ترامپ و در 
نتیجه دنیا را متوجه تخلفات بین المللی آمریکا و رئیس جمهور جدیدش می کند. لذا 
ایستادگی  مداری،  بر اخالق  مبتنی  دارد که  اسالمی  االن جمهوری  ای که  این شیوه 
در برابر دشمن، تسلیم دشمن نشدن و تائید قوانین و مقررات بین المللی است، روش 
الملل  بین  ایران، یک دولت در چارچوب نظام  صحیحی می دانم. جمهوری اسالمی 
است. دشمن تالش دارد که ما را ایزوله کند و گاهی می گوید ایران ایزوله شده نیست، 

ولی خوب این گونه نیست. 

برقراری  مبنای  بر  را  اگر کشورها  و  از کشورها داریم  بسیاری  با  را  ما روابط خودمان 
روابط بین المللی تقسیم کنیم، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین روابط دوجانبه 
را دارند و عضو چندین سازمان بین المللی و منطقه است که به عنوان عضو اصلی یا عضو 
ناظر یا علی البدل در آنها حضور یافته است؛ بنابراین ایران در جامعه جهانی بر خالف 
آنچه برخی از جمله آمریکایی ها تالش دارند القا کنند، اصال منزوی نیست و اتفاقا خیلی 
هم فعال است. من معتقدم ما با همین شیوه ای که هم اخالق مدارانه است، هم مبتنی 
بر ارزش های انسانی و اسالمی است و هم مبتنی بر مقررات و قوانین بین المللی است 
راه خود را در برخورد با دشمنان جمهوری اسالمی از جمله آمریکایی ها ادامه بدهیم 
و مهمتر از همه همانطور که همیشه به خداوند تبارک و تعالی توکل کرده ایم، با توکل 
به او و پشتیبانی ملت کار را ادامه بدهیم. حتما از توطئه اخیر آمریکایی ها پیروز بیرون 
خواهیم آمد و بار دیگر جمهوری اسالمی و اسالم پیروز خواهد شد و ذلت و شکست 

برای ترامپ، همفکران منطقه او خواهد بود.

* پس شما نه تنها موافق مذاکره با ترامپ نیستید، بلکه مخالف جدی با این 
رویه دارید؟

به نظر من اصال این مذاکره معنا ندارد. آخر ترامپ کسی نیست که بخواهیم با او مذاکره 
کنیم. باالخره مذاکره در عرصه بین المللی آدابی دارد، به این معنا که وقتی دو نفر یا دو 
کشور در این فضا با یکدیگر مذاکره می کنند، اگر به توافقی رسیدند باید تعهد اجرایی 
وجود داشته باشد. اما ترامپ کدام تعهد اجرایی را داشته و کدام تعهد را اجرا کرده 

است؟ بنابراین مذاکره با یک شخصیتی نظیر »دونالد ترامپ« اصال معنایی ندارد.

نظر شما در مورد روز قدس امسال چیست؟
از  افتاد  اتفاق  به حوادثی که  توجه  با  امسال  رفسنجانی گفت:  مهندس محمد هاشمی 
جمله انتقال سفارت خانه آمریکا از تالویو به قدس، توسط رئیس جمهور فعلی آمریکا و با 
توجه به کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، اهمیت روز قدس بیش از پیش شده 
است. محمد هاشمی در ارتباط با اهمیت حضور در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: به 
ابتکار حضرت امام خمینی)ره( روزی جهت حمایت جهانی از مردم مظلوم فلسطین در 
نظر گرفته شد که در این روز مسلمانان بلند تر از همیشه حمایت خود را از مردم مظلوم 
فلسطین اعالم می کنند. وی ادامه داد: امسال با توجه به حوادثی که اتفاق افتاد از جمله 
انتقال سفارت خانه آمریکا از تالویو به قدس، توسط رئیس جمهور فعلی آمریکا و با توجه 
به کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، اهمیت روز قدس بیش از پیش شده است 
.مهندس محمد هاشمی رفسنجانی در ادامه تشریح کرد: به این دلیل که عربستان هم به 
عنوان یکی از کشورهای منطقه به جبهه باطل آمریکا و اسرائیل پیوسته است ، این جبهه 
باطل فکر می کند که می تواند ملل اسالمی را بترساند اما در این میان در مقابل آنان 
مبارزه شکل جهادی گرفته است. مردم در روز قدس با همان شعارهای همیشگی علیه 
مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و عربستان اقدام می کنند. وی در پایان گفت: مردم ایران 
بلند تر از همیشه  امسال جدی تر از گذشته در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد و 

وحدت خود را با مردم مظلوم فلسطین فریاد خواهد زند.

آیا »روحانی« تنها تصمیم گیرنده است؟
دکتر  االسالم  حجت  باشیدکه  داشته  نظر  در  گفت:  رفسنجانی  هاشمی  محمد  مهندس 
حسن روحانی در همه حوزه ها، تنها تصمیم گیرنده نیست. یعنی ساختار سیاسی در کشور 
به گونه ای است که این گونه موارد در جای دیگری تصمیم گیری می شود اما مردم از 
چشم دولت می بینند. برخی نیز دولت را به مثابه نظام می بینند. البته نمی گویم که همه 
موارد در حوزه اختیارات رییس جمهور نبوده است. مثال رییس جمهور می توانستند در 
کابینه خود چند زن را به عنوان وزیر معرفی کنند و به قول خود عمل کنند اما نکردند. 
البد معذوراتی داشتند. در حوزه آزادی های اجتماعی نیز، او یک فرد است و در همه 
موارد تصمیم گیرنده نیست. مثال در همین بحث تلگرام که اخیرا مطرح شده است، شما 
دیدید که یک شورایی زمینه سازی و قوه قضاییه حکم صادر کرد و هر کس هم که اجرا 
نکند مستوجب مجازات می شود. بنابراین نمی توان وضعیت موجود در این حوزه ها را 
به پای روحانی گذاشت. وی در پاسخ به این سوال که گویا دکتر روحانی از جهات 
اخیر  رویه  شما  نظر  به  کابینه.  درون  در  ناهماهنگی  مثال  است.  فشار  تحت  نیز  دیگری 
رییس جمهور مبنی بر تقسیم بندی کابینه به امیدوار و ناامید مشکلی را حل می کند؟ گفت: 
اساسا این رویکرد چه تاثیری در افکار عمومی دارد؟ من این رویکرد آقای روحانی را 
جزو اشتباهات او و دولت او می دانم. کشاندن این نوع مسائل به سطح جامعه یکی از 

بی تدبیری های آقای روحانی است.
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استان  جنوب  رضوی  سیره  ستاد  رئیس  مشایخی  حسین 
کرمان اظهار داشت: با حضور پرچم بارگاه امام رضا)ع( و 
خدام رضوی در زندان جیرفت اولیای دم به حرمت پرچم 
بارگاه رضوی از قصاص صرف نظر و مانع از اعدام شدند. 
وی بیان کرد: این فرد 11 سال پیش مقتول را در یکی از 
از گذشت  پس  که  بود  رسانده  قتل  به  روستاهای جیرفت 
به  بود این حکم  این مدت و صادر شدن رای اعدام قرار 

اجرا درآید که با حضور خادمان آستان قدس رضوی و صحبت و رایزنی از شب گذشته 
خانواده به بخشش رضایت دادند. مشایخی گفت: بامداد امروز در باالی چوبه دار اولیای 
دم با اعالم بخشش قاتل در کنار پرچم بارگاه رضوی صحنه ای را به نمایش گذاشتند که 
نشان از عشق و ارادت به این امام رئوف دارد. رئیس ستاد سیره رضوی جنوب استان 
کرمان بیان کرد: اولیای دم با این کار از خانواده و فرد قاتل خواستند تا با وقف همه 
اموال و دارایی های خود به نام امام رضا )ع( سبب آزادی دوباره از بند زندان شود. 
مشایخی تصریح کرد: همه افراد باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که ظلم در حق 
دیگران و گرفتن حق زندگی تاوان بزرگی دارد که مطالبه این حق قانونی و قصاص 
حق قانونی بازماندگان است. وی ورود پرچم متبرک آستان امام مهربانی امام رضا)ع( 
به شهرستان جیرفت را سبب خیرات و برکات زیادی دانست و افزود: با حضور خدام 
رضوی در جنوب کرمان عطر و بوی رضوی طنین انداز شده و عشاق کوی دوست در 

کنار پرچم رضوی عطر حضور در آن آستان را احساس می کنند.

تعظیم طناب اعدام 
در برابر پرچم رضوی

 330 گذشته  سال  در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
استان  های  زندان  از  دیه  ستاد  کمک  با  غیرعمد  جرایم  مددجوی 
مدیره  هیات  اعضای  دیدار  یداهلل موحد در  اند.  آزاد شده  کرمان 
 307 حاضر  حال  در  افزود:  کرمان  استاندار  با  استان  دیه  ستاد 
مددجوی جرایم غیر عمد در زندان های استان کرمان حضور دارند 
که برای آزادی آنها 6 میلیارد تومان نیاز است. وی اظهار کرد: ورود 
افراد به دلیل جرایم عمدی قابل توجیه است اما ورود افراد به دلیل 
به  نیز  را  زیادی  مضرات  بلکه  نیست  مفید  تنها  نه  غیرعمدی  جرایم 
دنبال دارد. وی خاطرنشان کرد: هر فردی که به دلیل ارتکاب جرم 
عمدی یا غیرعمد محکوم شود چندین مجموعه محکوم می شوند، که 

در مرحله اول حاکمیت محکوم می شود که هزینه های نگهداری زندانی را پرداخت 
کند و و خانواده زندانی نیز به محدودیت ها و مشکالت محکوم می شوند و خود فرد 
نیز باید مجازات تعیین شده را سپری کند. موحد با اشاره به این که زندان برای شخص 
زندانی، خانواده وی و جامعه تاثیرات منفی دارد، اظهار کرد: متاسفانه بیشترین مجازات 
کیفری در حوزه حبس است و با وجود تالش های انجام شده از سوی متولیان عدالت 
های  مجازات  صدر  در  همچنان  مجازات  این  حبس،  مجازات  کاهش  برای  کیفری 
کیفری کشور قرار دارد. وی با بیان این که 12 میلیون نفر در کشور در زندان ها هستند، 
بنا  زمان شهید الجوردی طرحی  در  غیرعمد  زندانیان جرایم  منظور کاهش  به  گفت: 
گذاشته شد تا مددجویان جرایم غیرعمد از زندان آزاد شوند و ستاد دیه بر این اساس 
شکل گرفته و تاکنوت فعال بوده است. وی با  اشاره به آزادی 100 هزار نفر از سوی 
ستاد دیه در کشور از ابتدای فعالیت این ستاد تاکنون، عنوان کرد: در طول فعالیت ستاد 
دیه در استان کرمان،  2 هزار و 944 مددجوی جرایم غیرعمد از زندان ها آزاد شده 
اند. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این که سال گذشته 330 نفر با کمک 
ستاد دیه استان آزاد شدند، عنوان کرد: یکی از این موارد کمک های خیران است که 
در قالب هایی از جمله جشن های گلریزان این کمک ها جمع آوری می شود. وی 
ادامه داد: سال گذشته 23 جشن گلریزان در استان کرمان برگزار شد که در مجموع 
تعهد پرداخت دو میلیارد تومان که قریب یک میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت 

شده است. او اظهار کرد: کمک های ستاد دیه کشور و تسهیالت بانکی از دیگر منابع 
با  موحد  می شود.  هزینه  غیرعمد  آزادی مددجویان جرایم  برای  که  است  دیه  ستاد 
اشاره به این که 546 نفر از مددجویان جرایم غیر عمد استان کرمان تاکنون از تسهیالت 
بانکی  استفاده کرده اند، گفت: صندوق تامین خسارت های بدنی در حد دیه کامل، 
تمامی خسارت ها را پرداخت می کند و تاکنون 189 نفر از طریق این صندوق خسارت 
دریافت کرده اند و در سال گذشته نیز 14 میلیارد تومان از سوی این صندوق در استان 
کرمان پرداخت شده است. مقام عالی قضایی در استان کرمان خاطرنشان کرد: انجمن 
حمایت زندانیان کار حمایت از خانواده زندانیان را بر عهده دارد و در حال حاضر بالغ 

بر 400 خانواده تحت پوشش این انجمن هستند.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان نیز گفت: 71 درصد زندانیان 
استان کرمان به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر و 20 درصد نیز به دلیل سرقت وارد 
زندان ها شده اند. رمضان امیری افزود: 70 درصد زندانیان استان کرمان متاهل هستند 
که بیش از 80 درصد آنها دارای بیش از یک فرزند  و 55 درصد از این تعداد نیز دارای 
بیش از 3 فرزند هستند. وی پیشنهاد کرد: نماینده ای از سوی استاندار کرمان در کنار 
ستاد دیه برای کمک به مددجویان جرایم غیر عمد همکاری کنند تا زمینه جلب کمک 
های بیشتر شرکت های بزرگ اقتصادی فراهم شود. امیری خاطرنشان کرد: باید دست 
به دست هم داده و سیستم هایی را طراحی کنیم تا اصالح  تربیت مددجویان به صورت 

کامل محقق شود.

آزادی ۳۳۰ مددجوی 
جرایم غیرعمد

پرونده  بررسی  از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
شهر  این  اسالمی  شورای  در  یزد  مردم  زرتشی  منتخب 
دکتر  اهلل  داد.آیت  خبر  مجمع  این  آینده  جلسه  در 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  مقدم  مصباحی  غالمرضا 
نظام با انتقاد از اظهار نظر افراد بی اطالع در مورد روند 
بررسی های این مجمع، گفت: اخیراً روزنامه همبستگی و 

برخی اشخاص، اظهاراتی در موضوع پرونده آقای سپنتا 
این  که  گفته اند  و  کرده اند  منتسب  اینجانب  به  نیکنام 
حذف  مجمع  کار  دستور  از  مجمع  دبیر  نظر  با  موضوع 
شده است که کاماًل کذب است.وی ادامه داد: موضوع 
حضور اقلیت ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف 
وضعیت سپنتا نیکنام در دستور کار جلسه 30 تیرماه مجمع 
قرار دارد و بهتر است رئیس جمهور و سایر اعضایی که 
باشند  حاضر  جلسه  در  دارند،  نظراتی  موضوع  این  در 
تشخیص  مجمع  کنند.عضو  شرکت  مباحث  در  فعاالنه  و 
که  افراد  برخی  مواضع  از  تاسف  ابراز  با  نظام  مصلحت 
اطالع کافی از روند بررسی ها در مجمع ندارند، تصریح 

با هدف  قبیل اظهارات و اختالف افکنی ها که  این  کرد: 
دلسردکردن مردم و اقلیت های محترم انجام می شود راه 

به جایی نخواهد برد.

زمان بررسی پرونده 
»سپنتا نیکنام« در مجمع ت و اقتصاد کرمان 

پرسه در حوزه سیاس
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عدالت  میثاق نامه  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
شایانی  کمک  کرمان  استان  امنیت  به  پایدار  امنیت  و 
بنی اسدی فر در همایش سران  کرده است. سردار رضا 
اینکه  بیان  با  کهنوج  در  استان  شرق  و  جنوب  طوایف 
میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار به امنیت استان کرمان 

همکاری  از  داشت:  اظهار  است،  کرده  شایانی  کمک 
همه سران طوایف جنوب و شرق استان کرمان در این 
بیان  استان کرمان  انتظامی  فرمانده  تشکر می کنم.  راستا 
ایجاد  برنامه  این  که  است  سال  یک  از  کمتر  در  کرد: 
با  خشن  جرائم  کاهش  حوزه  در  هستیم  شاهد  ما  شده 
گرفته  صورت  خوبی  اقدامات  طوایف  سران  همکاری 
است. سردار بنی اسدی فر گفت: سران طوایف کار یک 
گردان عملیاتی را انجام می دهند و استرس در جامعه با 
شش  در  و  است  یافته  کاهش  طوایف  سران  اقدام  این 
اخیر 100 درصد رشد جمع آوری سالح در جنوب  ماه 
از  بسیاری  از  را داشتیم که تحویل سالح  استان  و شرق 

جرائم جلوگیری می کند. وی ادامه داد: با حضور سران 
طوایف در کمک پلیس شاهد امنیت پایدار در جنوب و 
شرق استان هستیم و در مدیریت بحران ها در این مناطق 
سران طوایف نقش بسزایی دارند. فرمانده انتظامی استان 
و  به مردم است  نظام  پشتوانه  تمام  کرمان تصریح کرد: 
باید به نقاط قوت خود توجه کنیم و اهل تشیع و تسنن 
چرا  باشند  داشته  وحدت  هم  کنار  در  شرق  جنوب  در 
که دشمن به دنبال تفرقه است وی خاطرنشان کرد: در 
خصوص امنیت پایدار در جنوب و شرق استان کرمان بنا 
به گزارش وزارت کشور شاهد رضایتمندی 70 درصدی 

در بین مردم منطقه هستیم.

حکم جالب قاضی کرمانی 
برای ۵ متهم قتل غیرعمد

یک قاضی در کرمان طی حکمی پنج متهم قتل غیر عمد را به جای یک سال زندان 
به آموزش رایگان هنرو کاشت درخت محکوم کرد. رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 
کرمان در حکمی جالب پنج متهم قتل غیر عمد را که معلم و مهندس بودند به جای 
تحمل یک سال حبس بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسالمی به آموزش رایگان هنر 
این خبر  تشریح جزئیات  در  اطمینان«  »محمد  قاضی   . محکوم کرد  و کاشت درخت 
اظهارکرد: سال گذشته بر اثر سهل انگاری و نبود نظارت کافی در یک واحد مسکونی در 
شهرکرمان،کارگر نگهبان این مجتمع داخل چاله آسانسور سقوط می کند و جان خود 
را از دست می دهد. وی افزود: پس از تحقیقات تکمیلی و رسیدگی به پرونده، مشخص 
نظامات دولتی  نکردن  به دلیل رعایت  می شود اعضای هیئت مدیره مجتمع مسکونی 
هنگام انجام وظیفه ، بر اساس گزارش کارشناس رسمی در رشته حوادث ناشی از کار به 
میزان 70 درصد در مرگ این کارگر قصور وکوتاهی داشته اند و عالوه بر محکومیت 
به پرداخت 70 درصد دیه کامل در حق اولیای دم از جنبه عمومی به یک سال حبس 

محکوم شده بودند که مجازات زندان آن ها تبدیل به موارد جایگزین شد. این مقام 
قضایی بیان کرد:بر اساس دادنامه متهمان ردیف اول تا سوم که هر سه مهندس هستند به 
جای حبس هر کدام به کاشت 100 اصله درخت با جانمایی اداره کل منابع طبیعی در 
حوزه کرمان محکوم شده اند. وی خاطرنشان کرد:متهم ردیف چهارم که دبیر آموزش 
و پرورش است به 100 ساعت تدریس درس ادبیات به دانش آموزان بی بضاعت در شهر 
کرمان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش به جای حبس محکوم شد و متهم ردیف 
پنجم نیز که معلم است، به 100 ساعت آموزش سیاه قلم به هنرآموزان بی بضاعت کرمان 

زیر نظر اداره فنی و حرفه ای کرمان محکوم شده است.

 رفتار و گفتار مسئوالن باید امیدبخش باشد
در  کرمان  استان  جنوبی  شهرستان  پنج  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه جنگ روانی 
گفت:  است  مردم  کردن  ناامید  جهت  در  دشمن 
رفتار مسئوالن نباید به گونه ای باشد که ناامیدی را در 
جامعه رقم بزند. احمد حمزه در دومین گردهمایی 
علماء و سران طوایف جنوب و شرق استان کرمان 
و  مردمی  پیشگیری های  مدیرکل  رفاهی  حضور  با 
مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه، فدایی سرپرست استانداری 
کرمان، موحد رئیس کل دادگستری استان، سردار بنی اسدی فر فرمانده انتظامی استان، 
مالنوری معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان و علماء و سران طوایف شیعه و اهل تسنن 
جنوب و شرق استان کرمان با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در سینما شوباد کهنوج 
برگزار شد اظهارداشت: درس هایی که از حادثه کربال می گیریم متناسب با جامعه امروز 
ما است. نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
این که جنگ روانی دشمن در جهت ناامید کردن مردم است گفتت: رفتار مسئوالن نباید 
بگونه ای باشد که ناامیدی را در جامعه رقم بزند. وی با بیان اینکه دو بال جمهوری اسالمی 
حادثه کربال و انتظار فرج است عنوان کرد: وحدت نقش حیات بخش در جامعه امروز ما 
دارد و می تواند عدالت پایدار را در جامعه تأمین کند. حمزه با اشاره به این که مومنان 

در جامعه برادرند یعنی برابرند و نژاد و قومیت تأثیری در ارتباط آنها ندارد افزود: مالک 
برتری انسان ها بنا به فرمایش پیامبر بزرگوار اسالم)ص( تقوا است. وی با بیان این که پیامبر 
بزرگوار ما در باب اهمیت وحدت می فرماید »اگر درحالی که امت من متحد است و 
کسی داخل شود و بخواهد تفرقه ایجاد کند سرش را بزنید بدون در نظر گرفتن اینکه 
چه کسی است« گفت: سعادت، پیشرفت و امنیت پایدار در گرو وحدت است. نماینده 
پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که وحدت 
باعث می شود دشمنان سمت جمهوری اسالمی نیایند افزود: شناسایی عوامل تفرقه انداز و 
شناسایی عوامل تقویت وحدت سبب رشد وحدت و تقویت آن  می شود. وی با بیان این 
که ظلم، زیاده طلبی و نپذیرفتن نظر اکثریت در هرجا باعث تفرقه می شود گفت: عدم 
رجوع به قانون سبب تفرقه در قومیت ها می شود و تابعیت محض از قانون و پیروی از 
رهبری واحد و ... نقش در تقویت و رشد وحدت جامعه دارد و امنیت پایدار ملی سبب 
رشد جامعه در بین الملل می شود.  در این جلسه مولوی عبداهلل شیهکی، امام جمعه اهل 
فهرج با اشاره به این که جلسه امروز همزمان با قیام امام حسین)ع( در 1400 سال پیش 
است اظهارداشت: آمریکا به عهد خود وفادار نبوده و برجام  را زیرپا  گذاشته است. وی 
با بیان اینکه درحال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم گفت: دشمن در سال های اخیر بر 
کشور ما فشار بیشتری آورده است و تمام تالشش این است ما را نابود کند. امام جمعه 
اهل سنت فهرج با اشاره به اینکه امروز جمع شدیم تا میثاق ببندیم، یکی بشویم تا وحدت 
میان شیعه  و سنی بیشتر شود و هیچ دشمنی نتواند ما را تهدید کند افزود: اگر تفرقه  میان 
ما ایجاد  شود دشمن به راحتی برما چیره می شود. مولوی شیهکی با اشاره به اینکه باید 
وحدت عملی در میان ما جاری شود افزود: اگر وحدت زبانی در یک روز، یک جلسه یا 

یک هفته باشد موفق نیستیم.

کمک میثاق نامه »عدالت و امنیت پایدار« 
به امنیت کرمان
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 انصافا دولت 
زحمت خود را کشیده 
جامعه  دبیرکل  کرمانی،  موحدی  محمدعلی  آیت اهلل 
روحانیت مبارز در خصوص ضرورت ایجاد گفت وگوی 
از  ما  پیروزی  رمز  گفت:  کشور  کنونی  شرایط  در  ملی 
یکپارچه  امیدواریم همه مردم  بوده است.  ابتدا وحدت 
در مقابل دشمن بایستند و مطمئن باشید روزی این رژیم 

خصوص  در  شد.وی  خواهد  نابود  صهیونیستی  منحوس 
خروج آمریکا از برجام و این که برخی گروه ها دولت را 
به عنوان متولی برجام عامل بدعهدی آمریکا می دانند، 
گفت: انصافا دولت تالش خود را کرده است و مسئوالن 
آمریکا  عهد شکنی  مساله  تمام  و  کشیده اند  زحمت  هم 
کرده اند. را  خودشان  تالش  دولتمردان  وگرنه  است 

می خواهیم  خدا  از  اینکه  بیان  با  کرمانی  موحدی 
مردم  امیدواریم  گفت:  باشند،  پیروز  دولتمردان  که 
و  عهد  هیچ  آمریکا  با  دیگر  و  باشند  بیدار  ما  مسئوالن  و 

پیمانی نبندند.

جامعه  سخنگوی 
تهران  مبارز  روحانیت 
روحانیت  جامعه  جلسه  گفت: 
مبارز تشکیل شد و حجت االسالم مصطفی 
پورمحمدی، دبیرکل و تقوی دبیر شورای مرکزی 

جامعه روحانیت مبارز شدند.
آیت اهلل دکتر غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز تهران گفت: جلسه جامعه روحانیت مبارز 
قبل  جلسه  در  ما  داشت.  بر  در  مهمی  مصوبات  و  تشکیل 
رئیس شورای مرکزی را انتخاب کرده بودیم که آیت اهلل 
ایشان  اساسنامه جدید،  براساس  موحدی کرمانی هستند. 
نائب رئیس را به شورای مرکزی معرفی کردند و انتخاب 
صورت گرفت و  آیت اهلل مجتهد شبستری را به عنوان نائب 
رئیس شورا معرفی فرمودند و با اتفاق آراء ایشان انتخاب 
دبیر شورای مرکزی  این  بر  داد: عالوه  ادامه  شدند. وی 
االسالم  حجت  که  کردند  معرفی  شورا  محترم  رئیس  را، 
و المسلمین سیدرضا تقوی به عنوان دبیر شورای مرکزی 
قرار گرفت.  اتفاق آراء مورد تصویب  به  و  انتخاب شدند 

همچنین برای سخنگوی شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز اینجانب را پیشنهاد دادند و دکتر مصباحی مقدم به 
عنوان سخنگوی شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به 

تصویب شورای مرکزی رسید و به اتفاق آراء رأی دادند.
دکتر مصباحی مقدم گفت: همچنین پیشنهاد شد از سوی 
کمیته سیاسی که دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که اکنون 
گیرد  می  عهده  بر  را  روحانیت  جامعه  اجرائی  مسئولیت 
برای مدت یک و نیم سال یعنی تا تشکیل مجمع عمومی 
روحانیت مبارز که نمایندگان استان ها و شهرستان ها هم 
در آن حضور پیدا خواهند کرد، این دبیر کل مسئولیت 
راه اندازی تشکیالت را برعهده خواهد داشت که حجت 
االسالم پورمحمدی به عنوان دبیرکل پیشنهاد شد و مورد 

تصویب حاضران قرار گرفت. 
وی بیان داشت: إن شاء اهلل ایشان ابتدا می باید تشکیالت 
خودشان را که معاونت های سیاسی ، تشکیالت ، فرهنگی و 
اجرائی می باشد را راه اندازی کنند و احیانًا اگر نیازمند 
به سایر مدیران برای همکاری باشد آن ها را نیز خود به 

کار گیرند.

موضوع استعفا برای 
موحدی کرمانی مطرح نیست

اخیرا حجت االسالم حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره 
رئیس  و  دبیرکل  بین  صورت گرفته  تفکیک  و  روحانیت  جامعه  اساسنامه  تغییر  جزئیات 
شورای مرکزی این تشکل، اظهار داشت: قباًل دبیرکل و رئیس شورای جامعه یکی بودند 
اما قرار است رئیس شورا همان آیت اهلل موحدی بماند. دبیرکل هم منتخب مجمع و 
مسئول اجرایی جامعه است. حجت االسالم رهبر درباره این اظهارات و علت استعفای 
آیت اهلل موحدی کرمانی از دبیرکلی این تشکل و نیز گزینه های مطرح برای جانشینی 
جامعه  اساسنامه   در  تغییرات  که  مانی  ز  تا  نیست؛  کار  در  فعال  استعفا  بحث  گفت:  او 

روحانیت اعمال نشود، آیت اهلل موحدی کرمانی همچنان دبیرکل خواهد بود.

پورمحمدی دبیرکل جامعه 
روحانیت مبارز شد

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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پیام سرلشکر قاسم سلیمانی
 به رئیس جمهور »حسن روحانی«

قبال آمریکایی ها  پیامی مواضع اخیر رئیس جمهوری در  سرلشکر »قاسم سلیمانی« در 
و صهیونیست ها را ستودنی و مایه مباهات و افتخار دانست.  در پی اعالم موضع قاطع 
»حسن روحانی« در قبال اظهارات سلطه طلبانه و تهدیدات و زیاده خواهی های مقامات 
آمریکایی و صهیونیست ها، سردار سرلشکر پاسدار »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی از سخنان عزتمندانه ریاست محترم جمهوری 

اسالمی ایران قدردانی کرد. متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه به این شرح است؛

»بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر روحانی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم
آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه ها منعکس شد، مبنی بر اینکه اگر نفت جمهوری 
اسالمی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی باشد و بیانات بسیار 
ارزشمندی که در موضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، 
مایه مباهات و افتخار است. حقیر به عنوان سرباز والیت و این ملت سرفراز و با همه جان 
به حضور جنابعالی عرض می کنم: این همان دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم 
و داریم و می بایست باشد. شما با سخنان حکیمانه ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر 
عزیز، ملت بزرگوار ایران اسالمی و مسلمانان جهان را سرافراز نمودید. دست شما را 
که  سیاستی  هر  برای  و  می بوسم  صحیح  و  حکیمانه  موقع،  به  سخنان  این  ایراد  برای 

مصلحت نظام اسالمی باشد، در خدمت هستیم.
قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس

واکنش »باهنر« به نامه»سردار«

مهندس محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان، نامه حمایتی سردار 
جمله  از  روحانی،  دکتر  مواضع  از  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی 
سیاسی  جریان ها  برای  عطفی  نقطه  می تواند  که  است  اقداماتی 
ملی  نقش  ایفاگر  سلیمانی همواره  اگر چه سردار  باشد.  ایران  در 
ایشان  اما  کرده اند  حرکت  ملی  منافع  چهارچوب  در  و  بوده اند 
جمهوری  رئیس  به  خطاب  را  نامه  این  فعلی  شرایط  در  داده اند  تشخیص  درستی  به 
کشورمان ارسال کنند که حکایت از موقعیت شناسی و دوراندیشی ایشان دارد. ممکن 
است حتی اختالف نظرهایی بین سردار سلیمانی و سیاست های جاری دولت هم وجود 
داشته باشد اما آنچه مهم است، این که ایشان مواضع اشتراکی را با صدای رسا اعالم 
و  نهادها، جریان ها  برای دیگر  الگو  این مشی می تواند یک  تردید  بدون  کرده است. 
نیست  باشد که زمان فعلی زمان تفرق و تسویه حساب  ایران  شخصیت های سیاسی در 

بلکه زمان همکاری و همگرایی است.

واکنش »آشنا« 
به نامه »سردار«

مشاور روحانی در کانال تلگرامی خود نوشت: نامه سردار )سلیمانی( به رئیس جمهور 
زعامت  تحت  کشور  سیاسی  مدیریت  و  نظامی  نیروی  مطلق  هماهنگی  سند  مهمترین 
والیت امر برای هر سیاستی است که مصلحت نظام اسالمی باشد. دکتر حسام الدین آشنا 
تاکید کرد: واقعیت این است که دکتر روحانی همان است که بود. هم مرد مذاکره 
به  را  او  اصیل  و  او مرد روزهای سخت است. سپاهیان قدیمی  مبارزه.  مرد  است هم 

خوبی می شناسند.

کنایه توهین آمیز رسایی به 

نامه سردار سلیمانی

مجلس  در  تهران  سابق  نماینده  رسایی،  حمید  االسالم  حجت 
در توییتر خود نوشت: به تاریخ که نگاه می کنم، امثال اشعث 
امام علی)ع( خون دل  به  اشعری یک عمر  ابوموسی  و  کندی 
اشتر  مالک  اما  نه در عمل، مواضع درست داشتند،  و  دادند، یکی دوبار هم در حرف 

برای دست بوسی از آنها دستپاچه نشد.

انتقاد نقویان از حمید رسایی

یک پژوهشگر دینی درباره نوشته های یکی از نمایندگان پیشین 
مجلس شورای اسالمی درباره نامه قدردانی فرمانده سپاه قدس 
با  نباید  برابر آمریکا گفت:  ایران از مواضع رئیس جمهوری در 
افزود:  نقویان«  نظام خدشه وارد کرد. حجت االسالم »ناصر  به حیثیت  چنین مطالبی 
این ادعاها مخالف ندای وحدتی است که رهبر معظم انقالب بارها بدان تأکید داشته 
اند. وی گفت: این گونه مطالب به منزله توهینی است به تصمیم های کالن نظام، زیرا 
سردار سلیمانی مورد اتفاق و وفاق همگان است و همه به این شخصیت بزرگ احترام 
می گذارند. این پژوهشگر دینی افزود: نباید جایگاه سردار سلیمانی را که برای دفاع از 
کشور و نظام جمهوری اسالمی همه وجوه شخصیت و شأنیت خویش را به عرصه آورده 

است، با چنین ادعاهایی خدشه دار کرد.

احضار برخی اعضای شورای شهر
 به قوه قضائیه

به  تهران  شهر  شورای  اعضای  گذشته  سال  یک  در  گفت:  هاشمی  محسن  مهندس 
اعضای شورای  و  احضار می شدند  قضاییه  قوه  به  خاطر مصاحبه هایی که می کردند 
شهر تهران به این روش قوه قضاییه اعتراض دارند و اگر شکایت خصوصی از آن ها 
می شود قوه قضاییه می تواند ورود کند. اعضا نگران هستند که با این شیوه نتوانند به 

وظایف خود عمل کنند.
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رییس  اول  معاون  استعفای  خبر  به  دولت  سخنگوی 
توئیتری دکتر  جمهور واکنش نشان داد. متن یادداشت 

محمد باقر نوبخت به این شرح است :

حضور دکتر جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر 
روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و امیدآفرین 

از ایشان بوده ام.

واکنش نوبخت 
به خبر استعفای جهانگیری

دکتر »علی اصغر پورمحمدی« مدیر شبکه سه سیما، جای خود را به مدیر جدید داد. با 
تصمیم دکتر سیدمرتضی میرباقری، معاون سیما، »علی اصغر پورمحمدی« با شبکه سه سیما 
خداحافظی کرد. دکتر »علی اصغر پورمحمدی« مدیر 61 ساله شبکه سه سیما پس از سال ها 
فعالیت در بخش های مختلف سازمان صداوسیما و همچنین تصدی پست های مختلف از 
روز اول شهریورماه سال 95 بازنشسته شد ولی همکاری خود را با صدا و سیما ادامه داد. 
»علی اصغر پورمحمدی« متولد 1336، رفسنجان و فرزند مرحوم حجت االسالم حاج شیخ 

عباس پورمحمدی است.

دفاع پورمحمدی از مدیر جدید شبکه سه
مدیر سابق شبکه سه سیما گفت: آقای علی فروغی یکی از با اخالق ترین، خوش فکرترین و 
توانمندترین مدیران رسانه است و من انتخاب چنین گزینه شایسته ای را تایید می کنم. در 
مراسمی با حضور هنرمندان و برنامه سازان شبکه سه سیما از زحمات علی اصغر پورمحمدی 
قدردانی و علی فروغی به عنوان مدیر شبکه سه سیما معرفی شد. دکتر میرباقری معاون 
سیما با قدردانی از پورمحمدی وی را سرمایه ای بزرگ در رسانه ملی دانست و گفت: او 
با شجاعت و قدرت باالی مدیریتی توانست زمینه های ارتقای شبکه سه را به وجود آورد.

صداوسیما بر مدار جوان گرایی
معاون سیما تاکید کرد: پورمحمدی بانک اطالعات رسانه ملی در جمهوری اسالمی است 
مسایل  حوزه  در  که  فردی  است.  ستادی  حوزه  در  تجربیاتش  نیازمند  سیما  معاونت  و 
اجتماعی و شناخت جامعه شامه تیزی داشته و تجربیات خوبی در حوزه تولید برای نسل 
جوان دارد.  دکتر میرباقری در ادامه افزود: اطمینان داریم علی فروغی با بهره گیری از 
نیروی انسانی کارآمد در شبکه سه در مدت کوتاهی برنامه های  شبکه را ارتقا می بخشد. 

با  تا همچنان  برنامه های برند شبکه سه از تولید کنندگان آن خواست  به  با اشاره  وی 
قدرت به کار ادامه دهند. معاون سیما از بحران های موجود در جامعه یاد کرد و افرود: 
در شرایطی که کشور مسائل و بحران های متعددی را تجربه می کند رسانه ملی وظیفه 
دارد نشاط و امید را به جامعه تزریق نماید. شبکه سه سیما با برنامه های خوب خود توانست 

در شرایطی  مطلوب مخاطبان جوان را جذب کند.
دکتر پورمحمدی در این جلسه شبکه سه سیما را از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی 
دانست و گفت: شبکه سوم توانست با وجود مشکالت متعدد سخت افزاری و با توجه به 
مشکالت مالی برنامه های پرمخاطب روی آنتن بفرستد. وی با دفاع از انتخاب علی فروغی 
به عنوان جانشین خود در شبکه سه سیما تاکید کرد: فروغی یکی از با اخالق ترین، خوش 
فکرترین و توانمندترین مدیران رسانه است و من انتخاب چنین گزینه شایسته ای را تایید 
می کنم. قائم مقام سیما هجمه های اخیر در زمینه انتصاب فروغی را جوسازی خواند و 
اضافه کرد: باالخره هر شخص افرادی را در اطراف خود دارد. فرزند کسی است، این 
که شایستگی افراد را بر این اساس  مورد تردید قرار دهیم جوانمردانه نیست.  وی  با شوخ 
طبعی کم نظیر خود از همکارانش خواست از رفتنش خوشحال نشوند و خواستار آن شد 
تا رسانه ملی به مطالبات مالی شبکه سه توجه بیشری داشته باشد. دکتر پورمحمدی توفیق 
شبکه سه در جذب اگهی را بی نظیر دانست و خواهان آن شد تا به برنامه سازان در این 
شبکه توجهی ویژه شود. پورمحمدی در ادامه تاکید کرد: طرح های جذابی در گروه 
های اجتماعی، ورزش، سرگرمی و مسابقات وجود دارد که با توجه به مشکالت مالی در 
شبکه، تولید نشده است. وی افزود: با شناختی که از روحیات اقای فروغی دارم انشاهلل این 

طرح ها به زودی روی آنتن می رود.
پورمحمدی  دکتر  از  تجلیل  با  سیما  سه  شبکه  مدیر  فروغی  علی  مراسم  این  ادامه  در 
گفت: دکتر پورمحمدی گلچینی از نیروهای خوش ذوق، خوش اخالق و توانمند را 
در این شبکه گرد هم آورده است. نیرویی که بزرگ ترین سرمایه این شبکه محسوب 
می شود. وی از دکتر پورمحمدی خواست تا همچنان به حمایتش از شبکه سه ادامه 
دهد و ابراز امیدواری کرد: با شجاعت و درایتی که در شبکه سه نهادینه شده، برنامه 
و  سرگرمی  ورزش،  سریال،  و  فیلم  اجتماعی،  مختلف  های  حوزه  در  موفقی  های 

مسابقات تولید و پخش شود.

خداحافظی دکتر پورمحمدی
 از شبکه سه

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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جمهور  رئیس  معاون  انصاری؛  مجید  االسالم  حجت 
روحانی در واکنش به بیانیه آیت اهلل جنتی اظهار داشت: 

فاصله بین دفتر آقای جنتی با دفتر رئیس جمهور فکر 
می کنم کمتر از صد متر یا دویست متر باشد و تلفن سیاسی 
توانند نظرات  هم َدم دستشان است و خیلی راحت می 
خودشان را با رئیس جمهور در میان بگذارند. اگر برجام 
بد بوده پس چرا ترامپ را به خاطر خروج از آن سرزنش 
می کنند؟ و چرا کشورهای اروپایی و اعضای 1+5 را به 
ماندن در برجام و دادن تضمین انجام مفاد برجام توصیه 
می کنند؟ این یک تناقض آشکار است. صدور بیانیه نشان 

دهنده نوعی مقابله است.
توانیم  می  گفت:  جمهوری  رئیس  حقوقی  سابق  معاون 

بینی  پیش  اساسی  قانون  در  که  پرسی  همه  راهکار  از 
شده، در مواردی که منجر به اختالف نظر جدی سیاسی 
این راهکار وجود  بهره گیریم. وقتی  اقتصادی است،  یا 
این  از  چرا  دهد  پایان  مشاجرات  به  تواند  می  و  دارد 
انصاری  مجید  االسالم  حجت  نکنیم.  استفاده  ظرفیت 
تحلیل سخنان  رئیس جمهوری در  معاون سابق حقوقی 
اخیر دکتر حسن روحانی گفت: نمی دانم آقای روحانی 
دقیقا چه موضوعی را به عنوان همه پرسی یا رجوع به 
آرای عمومی مد نظر دارند، چون نه در 22 بهمن و نه 
در سخنرانی های اخیر، برای آن مصداق تعیین نکردند. 
برون  برای  ما  که  کنند  تأکید  را  نکته  این  خواستند  اما 
قانون  انسجام در  ایجاد  و  بحران ها  و  از مشکالت  رفت 
اساسی راهکار داریم و هیچ بن بستی وجود ندارد و اگر 
نیستند.  الینحل  باشند،  جدی  اختالفات  منشا  موضوعات 
اساسی  قانون  یک  ما  اساسی  قانون  داد:  ادامه  انصاری 
کارآمد و مترقی است و فصل پنجم آن حق حاکمیت 
ملت و قوای ناشی از آن را مشخص کرده است. اصل 57 
این فصل، قوای حاکم یعنی مجریه و مقننه و قضاییه را 
مطرح می کند و در اصل 58 قانونگذاری را از طریق قوه 
مقننه با حضور منتخب مردم تعریف کرده است که با طی 
مراحلی برای دو قوه دیگر ابالغ می شود. بنابراین حق 
حاکمیت ملت از طریق نمایندگان و با تصویب قوانین و 

مقررات و انتخاب وزرا انجام می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اصل 59 اما 
یک شیوه بسیار راهگشایی پیش بینی شده است که ممکن 
اجتماعی،  سیاسی،  عرصه  در  مهمی  موضوعات  است 
اهمیت  دلیل  به  که  آید  پیش  اقتصادی  و  فرهنگی 
حل  امکان  آن  درباره  جدی  نظر  اختالف  یا  موضوع 
بیشتر  انسجام  برای  یا  نباشد  از طریق مجلس میسر  مسئله 
و تقویت انسجام ملی الزم باشد در چنین موضوعاتی ما 

نه  و  کنیم  واگذار  مردم  رأی  به  مستقیما  را  قانونگذاری 
از طریق نمایندگان آنان. اصل 59 به این موضوع مهم 
سیاسی،  مهم  مسائل  در  که  کند  می  تأکید  و  پرداخته 
قوه  اعمال  است  ممکن  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
آرای  به  عمومی  به  مراجعه  و  پرسی  همه  راه  از  مقننه 
مسائل  قید  که  کنید  می  مالحظه  و  گیرد  صورت  مردم 
بسیار مهم هم آمده است و این راهکار بسیار مناسب است 
هم  مجلس  نمایدگان  سوم  دو  تصویب  به  باید  البته  که 
برسد. مثال درباره برخی مسائل سیاست داخلی و خارجی 
بوده و  یا برخی قوانین که مورد مشاجره  انتخابات و  یا 

هست می توان به آرای عمومی مراجعه کرد.
حجت االسالم مجید انصاری تصریح کرد: دکتر روحانی 
خواستند در صحبت های خود بگویند که این راهکار در 
قانون اساسی وجود دارد. اما وقتی صحبت از رفراندوم 
از  اشخاص  یا  سیاسی  جریانات  برخی  آید  می  میان  به 
روی آگاهی یا یا ناآگاهی این مسئله را مساوی با نوعی 
ساختار  یا  نظام  خطوط  برخی  در  خواهی  نظر  تجدید 
نظام تلقی می کنند و به همین دلیل علیه آن موضع می 
راهکار  نظام  اساسی  ساختار  تغییر  که  حالی  در  گیرند. 
بازنگری در قانون اساسی مربوط  به  دیگری دارد و آن 
اساسی  قانون  در  اصولی  تغییر  کرد:  تأکید  او  می شود. 
در فصل چهاردهم و اصل 177 قانون اساسی آمده است 
بار هم  و یک  دارد  و طوالنی هم  پیچیده  فرایندی  که 
در طول چهل سال گذشته نظام از این راهکار استفاده 
به  مراجعه  لذا  است.  بازنگری کرده  اساسی  قانون  و در 
آرای عمومی برای مسائل بسیار مهم غیر از بازنگری در 
شد  می  محسوب  متعارفی  روش  و  است  اساسی  قانون 
قرار  استفاده  به راحتی مورد  از کشورها  بسیاری  که در 
می گیرد. مثال اخیرا کشورهای اروپایی برای جدایی یا 
ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کردند. 
قانون  در  که  راهکار  این  از  توانیم  می  نیز  ما  این  بنابر 
اساسی پیش بینی شده در مواردی که منجر به مشاجره یا 
اختالف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است بهره گیریم 
به  تواند  می  و  دارد  وجود  راهکار  این  که  جایی  در  و 

مشاجرات پایان دهد چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم.

اگر برجام بد بود 
چرا ترامپ را به خاطر خروج از آن سرزنش می کنید؟!

چرا از ظرفیت همه پرسی
 استفاده نکنیم؟

گردهمایی سران طوایف شیعه و اهل تسنن

این گردهمایی با حضور بیش از 300 نفر از سران طوایف شیعه و اهل تسنن، 
معتمدان، ائمه جمعه جنوب و شرق استان، مدیرکل پیشگیری های مردمی و 
دادگستری،  رئیس کل  قضائیه،  قوه  اجتماعی  معاونت  مدنی  های  مشارکت 
سرپرست استانداری، مدیرکل اطالعات، فرمانده انتظامی استان و جمعی از 

مسئوالن قضائی و اجرایی جنوب استان، 22 شهریور در کهنوج برگزارشد.
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ما از قوه قضائیه گالیه داریم؛ 

نباید روابط در مجازات 
و محکومیت ها موثر باشد

بسیج  روشن  احمدی  شهید  قرارگاه  همت  به 
گری  مطالبه  میزگرد  کرمان  استان  دانشجویی 
دانشجویی با حضور دکتر محمدمهدی زاهدی 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی برگزار گردید. ناصر بهروز مسئول بسیج 
این جلسه  ابتدای  در  کرمان  استان  دانشجویی 
جدی  توجه  نیازمند  اقتصادی  مشکالت  گفت: 
راه  ولی مشکالت کشور گاهی  مسئوالن هستند 
حل ها مشخصی دارد اما کاری نمی شود. وی 
ادامه داد: دانشجویان به عنوان وجه مطالبه گری مردم همواره به دنبال باز کردن گره 

ای از مشکالت مردم بوده است. 
پیمان های پولی دو جانبه می تواند وابستگی ما را به دالر کاهش دهد

سیدامیرمحمد گنجعلیخانی دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن نیز بیان داشت: مالیات بر 
سرمایه به عنوان راه حلی برای مقابله با نابسامانی بازار ها است. وی تشریح کرد: هدف از 
این اقدام این است که پول را از بازارهای غیر مولد به سمت سرمایه گذاری در طرح 
های مولد پیش ببریم. این دانشجو ابراز داشت: در چند سال اخیر با افزایش نقدینگی 
مواجه بودیم که در کنار عدم سرمایه گذاری صحیح موجب آشفتگی بازار شده است. 
گنجعلیخانی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران اظهار داشت: پیمان های پولی دو 
جانبه می تواند وابستگی ما را به دالر کاهش دهد و به عنوان راهکار مقابله با تحریم ها 
مورد استفاده قرار گیرد ولی متاسفانه برخی افراد به خاطر سودهای شخصی مانع انجام 
آن می شوند. وی ادامه داد: سامانه جایگزین سوئیفت در کشور توسط دانشجویان ایجاد 

شده است ولی مورد بی مهری قرار گرفته است.

اعتقاد مجلس به راه حل های ارائه شده چقدر است؟
در  مجلس  شفافیت  بر  تاکید  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  از  شریفی  مصطفی 
خصوص عملکرد خود گفت: ما باید بدانیم اعتقاد مجلس به راه حل هایی که بارها گفته 
اثر مدیریت داخلی  امروز در  باراز  اینکه آشفتگی  بیان  با  شده است چقدر است. وی 
است، گفت: مجلس چه اقدامی برای حل مشکالت کرده آیا مجلس با ابزارهای قانونی 

خود در کنار مردم و در مقابل مسئوالن ناکارامد ایستاده است تا مشکالت حل شود.
علی جاللی از دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان نیز در این جلسه بیان داشت: چند صباحی 
است که کرمان استاندار ندارد و باعث اختالل کاری شده است. وقتی جریان مطالبه گر 
را کنار می زنند و نمی گذارند مشکالت مردم مطرح شود در نتیجه مجلس ناکارآمد شود

از مجلس انتظار معجزه نداشته باشید
دکتر محمدمهدی زاهدی در پاسخ به سواالت دانشجویان با بیان این که انتظار معجزه از 
مجلس درست نیست، گفت: وقتی جریان مطالبه گر را با عنوان هایی مثل تند کنار می 
زنند و نمی گذارند مشکالت مردم مطرح شود نتیجه آن می شود که مجلس ناکارآمد 
شود. وی گفت: مجلس در رابطه با فساد هیچ نقشی نداشته، تعدادی از نمایندگان دلسوز 
تاکنون بارها و بارها تذکر داده اند اما گوش شنوایی از سمت دولت نبوده است، راجع 
به تغییر وزرا بارها گفتیم نمی دانیم به چه دلیلی آقای روحانی زیر بار نمی رود. ما از قوه 
قضائیه گالیه داریم نباید روابط خانوادگی در مجازات ها، در محکومیت ها اثری داشته 
باشد. دکتر زاهدی افزود: ما از قوه قضائیه گالیه داریم زیرا در مبارزه با فساد در خیلی 
جاها تسامح به خرج داده است، از آقای آملی الریجانی بیش از این انتظار داریم نباید 
روابط خانوادگی در مجازات ها، در محکومیت ها اثری داشته باشد باید ایشان محکم 

وارد شوند و نگاه نکنند چه کسی است.
صندوق  فساد  در  وقتی  داد:  ادامه  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سابق  رئیس 
فرهنگیان به اسم یک معتاد کارتن خواب میلیاردها تومان وام می گیرند و وقتی برخی 
افراد که یک زمانی با موتور گازی به سر کار می رفتند حاال سرمایه میلیاردی دارند، این 
نشان دهنده ضعف مدیریت است. این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه این گونه 

اتفاقات به ضرر کشور است و موجب نارضایاتی مردم می شود.
در برزیل رئیس جمهور را خلع می کنند ولی در کشور ما می گوییم برادر رئیس جمهور 
استدر کشور برزیل رئیس جمهور را در حالی که از انقالبیون بوده از ریاست جمهوری 

ما می  را خلع می کنند ولی در کشور  رئیس جمهور  خلع می کنند، در کره جنوبی 
گوییم برادر رئیس جمهور است برادر این است برادر آنست و محاکمه نمی کنیم اینها 

به ضرر کشور است انتظار داریم قوی تر محاکمه کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در خصوص استاندار کرمان نیز 
از سال خواستار  پیش  از  مشکالت خانوادگی  دلیل  به  رزم حسینی  آقای  ابراز داشت: 
استعفا بود ولی با اصرار نمایندگان و بزرگان استان در سمت خود باقی ماند ولی به دلیل 

شدت بیماری همسرشان دیگر نتوانستند ادامه کار دهند.
وی ادامه داد: درخصوص استاندار جدید هم خبری نداریم و هنوز وزارت کشور به 

جمع بندی نرسیده است.

مجلس  در  باید  که  است  هایی  طرح  ترین  ضروری  از  یکی  سرمایه  عواید  بر  مالیات 
تصویب شود

به  مالیات و  ابراز داشت:  منابع و مصرف،  بر  بر مدیریت صحیح  تاکید  با  دکتر زاهدی 
خصوص مالیات بر سرمایه یکی از ابزار های اجرای مدیریت صحیح است. وی در ادامه 
گفت: مالیات بر عواید سرمایه یکی از ضروری ترین طرح هایی است که باید در مجلس 
تصویب شود. دکتر زاهدی افزود: آشفتگی که امروز در بازار ارز، سکه و خودرو مشاهده 
می کنید به دلیل امنیت سرمایه در این حوزه ها و عدم تصویب قانون مالیات بر عواید 
سرمایه است که امنیت سرمایه گذاری در این بازار را بوجود آورده است. وی افزود: 
تا زمانی که رونق در تولید شکل نگیرد رکود، بیکاری، فساد و رانت از جامعه ریشه کن 

نمی شود و شفافیت بوجود نمی آید.

هفتاد درصد  تا  بین سی  مسکن  قیمت  اقتاده که در سال جاری  اتفاقی  مسکن چه  در 
افزایش یافته است

وزیر علوم دولت نهم اظهار داشت: در دولت یازدهم نقدینگی افزایش سرسام آوری 
داشته است و کسانی که منتقد نقدینگی در دولت قبل بودند حاال خودشان به آن دامن 
قیمت  جاری  سال  در  که  اقتاده  اتفاقی  چه  مسکن  در  گفت:  زاهدی  دکتر  زنند.  می 
مسکن سی تا هفتاد درصد افزایش یافته است. وی درخصوص نقش تحریم ها در افزایش 
در   که  کردند  اعالم  بارها  اولش  معاون  و  جمهور  رییس  آقای  داشت:  بیان  ها  قیمت 
دولت قبل ششصد میلیارد دالر خرج شده است. این نماینده مجلس ادامه داد: چگونه 
در شرایط تحریم ششصد میلیارد دالر نفت فروختیم و ارز آن را وارد کردند ولی االن 
با سوئیفت نتوانستند پول را وارد کنند. وی گفت: وقتی به خاطر فشار های آمریکا وزیر 
دولت بدون هماهنگی با نظام می رود و یک پیمان را امضا می کند نتیجه اش مشکالت 

امروز می شود.

اگر آقایان به دنبال شفاف سازی هستند باید با مفسدین اقتصادی برخورد شود
مفسدین  با  باید  هستند  سازی  شفاف  دنبال  به  آقایان  اگر  کرد:  اعالم  زاهدی  دکتر 
برق  قطع  با  رابطه  در  به سوالی  پاسخ  در  نماینده مجلس  این  برخورد شود.  اقتصادی 
گفتند: بسیاری از نیروگاه هایمان که برق آبی یا آبی هستند با کاهش بیش از 50 درصد 
برق  قطعی  جدی  دالیل  از  یکی  امسال  زیاد  گرمای  با  و  اند  شده  مواجه  برق  تولید 

همین است.
در شرایط فعلی مقرون به صرفه ترین تولید برق با انرژی هسته ای است

وی راهکار حل این مشکل را با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اوایل دولت 
روحانی اینگونه بیان کرد: ما باید دنبال این باشیم تا 20 درصد انرژی برق را از طریق 
انرژی هسته ای تولید کنیم اما دولت به سمت برجام رفت و انرژی هسته ای را از رونق 
انداخت ما اگر به سمت انرژی هسته ای رفته بودیم  و تولید برق داشتیم دیگر نگران 
قطعی برق نبودیم. دکتر زاهدی با تاکید بر این موضوع گفت: انرژی خورشیدی خوب 
است ولی گران است در شرایط فعلی مقرون به صرفه ترین تولید برق با انرژی هسته 
ای است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: ما ظرف 3 تا 4 
سال آینده می بایست بیش از 70 درصد صنایع کشور را تعطیل می کردیم چون در آنجا 
تعهد داده اند اگر نتوانند خود را به آن انرژی پاکی که مورد نظر آنهاست برسانند باید 
تعطیل شوند. وی در ادامه افزود: جالب است که ترامپ زیر بار این موضوع نرفته و 
گفته مگر من می آیم صنایع را تعطیل کنم و این در حالی است که آمریکایی ها بیش از 
80 درصد صنایع شان صنایع پاک است ولی ما رفتیم چنین تعهدی دادیم اما خوشبختانه 

پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان زیر بار آن نرفت.

همکاري مجمع نمایندگان استان کرمان
 براي توسعه طرح های صنعت برق

دکتر محمدمهدي زاهدي نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات 

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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مجلس شوراي اسالمي 29 اردیبهشت ماه با حضور در محل شرکت توزیع نیروي برق 
شمال استان کرمان از دیسپاچینگ ومرکز 121 و مشترکین  بازدید و درجریان فعالیت 
بخش هاي مختلف این شرکت قرار گرفت.    درادامه بازدید  درجمع مدیران شرکت و 
اصحاب رسانه  ضمن ابراز خرسندي ورضایت از عملکرد شرکت توزیع نیروي برق شمال 
استان کرمان گفت: تعهد ، خدمت رساني به موقع به مردم  توسط مدیران و کارکنان 
این شرکت ستودني است .وي افزود: بنده به عنوان نماینده مردم  اعالم مي کنم که 
از عملکرد این شرکت رضایت کامل داریم و امیدواریم که در سال جاري نیز بتوانیم 
در راه توسعه و پیشرفت استان کرمان با همکاري و همدلي همه دستگاه ها گام هاي 
موثري برداریم .زاهدي  به  وضعیت انشعابات غیرمجاز حاشیه شهر کرمان اشاره کرد و 
گفت: جمع آوري انشعابات غیرمجاز روستاي اله آباد و ساماندهي وضعیت شبکه برق در 
پیگیري  با  نیازمند یک همت جهادي و کار گروهي شبانه روزي بوده که  این مناطق 
معظل حل شده  این  فرماندار کرمان  از جمله  دستگاهها  سایر  و همکاري  این شرکت 
که این خود بایستي الگو براي سایر شهرک ها و روستاها شود. نماینده مجلس شوراي 
اهمیت   قابل  نکات  از  را  شهروندي  کرامت  و  حقوق  حفظ  به  توجه  همچنین  اسالمي 
درسازمان دانست و اظهار داشت: خوشبختانه این شرکت در تکریم ارباب رجوع، تسریع 
فعالیت ها و رفع  مسائل ومشکالت مردم  توانسته به خوبي عمل نماید. وي  با بیان اینکه 
همه ما  باید خود را خادم مردم بدانیم، خدمت در نظام مقدس جمهوري اسالمي را 
یک افتخاردانست و گفت: مجمع نمایندگان استان کرمان  براي پیشبرد اهداف عالیه 

بازدید  باشد. دراین  استان کرمان آماده هرگونه همکاري و مساعدت مي  برق  صنعت 
و  زاهدي  دکتر  وی ژه  هاي  پیگیري  و  ها  حمایت  از  تقدیر  با  نیز  محمودشهبا  مهندس 
ي  ها  وپروزه  ها  طرح  اعتبار  تامین  درخصوص  کرمان  استان  شمال  نمایندگان  دیگر 
به مردم وتامین برق  به  سند استراتژیک شرکت  خدمت رساني  با اشاره  برق رساني  
عنوان  به  برق  توزیع  دانست وگفت:شرکت  ورسالت شرکت  وظیفه  مهمترین  پایداررا 
حلقه اصلي ارتباطي بین صنعت برق ومردم بوده و ازاین جهت میزان رضایت مندي 
مشترکین بسیار قابل اهمیت مي باشد. گفتني است درادامه این بازدید دکتر زاهدي با 
اهداي لوح یادبود به مهندس محمودشهبا  از خدمات وغعالیت هاي مدیران و کارکنان 
شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان  تقدیر و تشکر نمود. بر اساس این گزارش 
علیزاده مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاي برق کرمان در توضیحات ارائه شده به 
ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمي گفت: مرکز فوریت هاي 
برق شهرستان کرمان تعداد340000مشترک را در شهرهاي کرمان، ماهان، گلباف، راین، 
شهداد، باغین، چترود تحت پوشش قرار مي دهد و این میزان حدود 60درصد از کل 
مشترکین حوزه عملیاتي را شامل مي شود وي با بیان این مطلب که مرکز 121 به صورت 
شبانه روزي پاسخگوي نیاز مشترکان برق مي باشد،گفت: مشترکاني که از طریق سامانه 
تلفني 121 با فوریت هاي برق در طول یک روز تماس مي گیرند به غیر از موارد قطع 
برق درخواست ها و موارد مطرح شده توسط مردم را از جمله روشنایي معابر وخرید 

انشعاب را به بخش هاي مختلف ارجاع داده مي شود.

حسین مرعشی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص نقدهایی 
در  افراد  از  بعضی  و  رئیس جمهور  سکوت  مورد  در  که 
اعتقاد  به  داشت:  اظهار  می شود،  مطرح  دولت  هیأت 
من خیلی هم خوب است که مسئوالن در دولت سخن 
مسئوالن کمتر سخن  تشخیص من هرچه  به  نمی گویند. 
بگویند، بهتر است. ما از آنها تشکر هم می کنیم که کمتر 

صحبت می کنند. جامعه در حال حاضر به حرف مسئوالن 
اعتماد ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند بهتر است. 
را  شرایط  دارند  سعی  وظیفه  برحسب  مسئوالن  چراکه 
عادی جلوه دهند اما مردم این موضوع را باور نمی کنند 

و خشمگین تر می شوند. 
درواقع عادی جلوه دادن مسائل، مردم را قانع نمی کند 
زمانی  باید  مسئوالن  می کند.  تشدید  را  بی اعتمادی  و 
کند،  نهادینه  جامعه  در  را  اعتماد  جو  که  بگویند  سخن 
نباید به دولت برای سخن گفتن فشار بیاوریم، باید زمانی 
بخواهیم مسئوالن صحبت کنند که حرف جدیدی برای 

گفتن داشته باشند.

هرچه مسئوالن کمتر سخن 
بگویند، بهتر است
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معاون وزیر کشور:

دوام نظام در گرو وحدت کلمه
نظام  دوام  و  استقرار  گفت:  کشور  وزیر  معاون 
مختلف  اقشار  میان  کلمه  وحدت  حفظ  گرو  در 
افتتاح  مراسم  در  نجار  اسماعیل  مهندس  است. 
تقاطع غیر همسطح امام رضا)ع( گلستان با حضور 
نماینده شهرستان بهارستان و استاندار تهران ضمن 
سخنانی  طی  خم  غدیر  عید  مناسبت  به  تبریک 
دولتمردان  همه  به  را  دولت  هفته  داشت:  اظهار 
و هفته دولت  تبریک می گوییم  ملت  و خادمین 
گرامی داشت یاد و خاطره دولتمردانی است که 
معلم اخالق و برآمده از متن مردم و در راه مردم 

بودند و برای اعتدال اسالم سوختند و جان خود را تقدیم انقالب کردند.

دینی و مردمی بودن و شجاعت رهبر ی؛ 3 عامل پیروزی
نجار در ادامه با اشاره به اینکه این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن راه اندازی شده 
است افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا )ع(در شهر گلستان با اعتبار 151 هزار 
میلیارد ریال طی یکسال در پنج هزار مترمربع با هدف کاهش بار ترافیکی مسیر رباط 
مهم  های  پروژه  از  یکی  عنوان  به  بهارستان  شهرستان  شهرگلستان  در  شهریار  به  کریم 
عمرانی مورد بهره برداری قرار گرفته است. وی با بیان اینکه انقالب شکوهمند ایران با 
3 ویژگی خاص به ثمر نشسته است گفت: اولین ویژگی ممتاز این انقالب رهبری امام 
الهی و شجاع و اخالص تمام بودند و تمام وجود و شخصیتش  راحل بود که رهبری 
برای دین مبین اسالم و مردم و مسلمانان جهان بود و به چیزی جز رضایت الهی نمی 
اندیشید و به فکر زرق و برق دنیا نبود و توانست این نظام الهی را به ثمر برساند. معاون 
وزیر کشور دومین ویژگی انقالب را دینی و اسالمی بودن این نهضت انقالب دانست 
و گفت: این انقالب هرگز تا پیروزی از راه دینی بودن خود خارج نشد و در کوران 
و مسیر انقالب با کسانی که به نوعی از این مسیر خارج بودند امام اجازه ورود نداد و 
فوانین ما منطبق با شرع اسالم است و سومین ویژگی معمولی بودن این انقالب است 
انقالب  این  در  و  خاستند  پا  به  مرد  و  زن  و  و کوچک  بزرگ  از  وجود  تمام  با  مردم 
را در طبق اخالص گذاشتند و  بود جان خود  نقش کردند و هر کجا که الزم  ایفای 
17 شهریورها را آفریدند. نجار گفت: مردم در 22 بهمن 57 حکومت نظامی را نادیده 
گرفتند و به خیابان ها آمدند و رژیم پهلوی را ساقط و نظام الهی را جایگزین آن کردند، 
در آن زمان وحدت کلمه وجود داشت و این 3 ویژگی تبلور داشت و از آن زمان تا 
کنون نقش رهبری همواره پررنگ بوده است و جامعه را هدایت کرده اند و دین و 

شرع محور اساسی این نظام بوده و در هیچ جای دنیا چنین نظامی دیده نشده است.

استقرار و دوام نظام در گرو حفظ وحدت کلمه
معاون وزیر کشور  با بیان اینکه هم اکنون ممکن است در عمل مشکالتی وجود داشته 
است افزود: مشکالت موجود باید پای نظام و اسالم گذاشته شود و مردم این کشور 40 
سال استقامت در مقابل دسیسه های دشمنان را داشته اند و ما پایداری ها در آذربایجان 

و 8 سال دفاع مقدس را از سوی مردم دیده ایم و شاهد بودیم که این نظام را حفظ 
کردند و در مقابل همه دشمنی ها ایستاده اند، مردم امروز گرچه ممکن است از برخی 
مسائل معترض باشند اما در پیروی از امام خود کوتاهی نمی کنند و می ایستند . وی 
بیاندیشند گفت:  انسجام  و  به وحدت  باید  از گذشته همه  بیش  امروز  اینکه  بر  تاکید  با 
با  نباید  و  برداریم  نظام  قوام  و  استقرار  برای  بلندتری  توانیم گام  با وحدت کلمه می 
اعمالمان آب در آسیاب دشمن بریزیم و با حرف و عمل وحدت کلمه و رمز پیروزی 

انقالب را حفظ کنیم و مطیع والیت باشیم.

هفته دولت؛ فرصتی برای تبین آرمان های انقالب
نجار هفته دولت را فرصت بسیار خوبی برای تبیین آرمان های امام و شهیدان دانست 
تجدید  رهبر  با  و  باشیم  داشته  میثاق  تجدید  و شهدا  امام  با  باید  ایام  این  در  و گفت: 
پیمان کنیم و اعتماد و ارتباط مردم و دولت را نزدیکتر کنیم و گوش شنوا داشته باشیم 
و بگذاریم مردم درخواست های خود را مطرح کنند و مسئولین اقدامات خود را در 
جهت آسایش مردم ارائه کنند که نمونه ها ی آن را در هفته دولت شاهد بوده ایم که 
افتتاح و به معرض نمایش گذاشتن پروژه های انجام شده است. معاون وزیر کشور  با 
اظهار داشت: هر اندازه برای این مردم نجیب و همراه تالش شود باز حق مطلب ادا 
نشده است چرا که این مردم 40 سال است که در همه صحنه ها حاضر هستند اما باید 
ببینیم که ما چه کرده ایم و چه اقداماتی را در مقابل این همراهی و تعهد انجام داده 
ایم، در مقابل پدران و مادران شهیدان شرمنده ایم که حق مطلب ادا نشده است و در 
مقابل این ملت همه تالش ها ناچیز است و مردم ایران موقعیت ها را به درستی درک 
باید بدانیم،  می کنند و هوشیار هستند و دولت همواره از ظرفیت ملت آگاه است و 
دولتی قدرتمند است که که ملت قدرتمند را در کنار خود داشته باشد و هر چه قدر 
بیشتر موقعیت را بشناسند و در کنار دولت باشند دولت هم اقتدار بیشتری خواهد داشت 

و محکم تر گام بر خواهد داشت.
مهندس نجار افزود: انسجام مسئولین شهرستانی و استانی در این شهرستان سبب شد در 
معرض  دائم در  بدانند که  باید  مسئولین  و  برسند  ثمر  به  ها  پروژه  این  مدت کوتاهی 
امتحان قرار دارند و اگر پروژه ای در ارتباط با مدیریت بحران دارند و مطالعات آن 
به درستی و کامل صورت گرفته است ارائه دهند تا به دولت پیشنهاد اعتبار را بدهند تا 

اقدامات الزم برای آن صورت بگیرد.

مشکالت و هزینه رفع مشکالت باید دیده شوند
اگر  با خشکسالی روبرو هستیم گفت:  اینکه 20سال است که در کشور  به  اشاره  با  وی 
رحمت الهی را داشته باشیم بسیاری از مشکالت حل می شود و افراد می توانند تولید 
کننده باشند و در آمد ایجاد کنند و اعالم می کنیم که دولت امسال برای کاهش تنش 
آب شرب کشور از محل اعتبارات کشور یک هزار و 20 میلیارد تومان تخصیص داده 
است و در بحث سرمازدگی ظرف 4 سال در کشور 750 هزار هکتار را تحت تاثیر قرار 
نجار  مهندس  شد.  پرداخت  خسارت  کشاورزان  به  تومان  میلیارد  هزار   12 که  گرفت 
گفت: برای زلزله کرمانشاه تا به امروز علی رغم همه کمک های مردم چیزی حدود 7 
هزار میلیارد تومان تسهیالت جهت بازسازی و امداد و نجات تخصیص داده شده است 
باید این  نبود همه این مبالغ برای آبادانی کشور خرج می شد و  و اگر این معضالت 

مشکالت و هزینه ها را هم دید و امیدواریم که مردم هم همکاری الزم را داشته باشند.

»جهانگیری«
 خبرنگار شد

رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  دکتر 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  در  جمهوری 
این  مختلف  های  بخش  از  و  یافت  حضور  )ایرنا( 
صالحی،  سیدعباس  دکتر  کرد.  بازدید  سازمان 
سیدضیاء  دکتر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  مدیرعامل  هاشمی، 
دکتر  کردند.  همراهی  را  وی  بازدید  این  در 
اول رییس جمهوری، در  معاون  اسحاق جهانگیری 
افتخاری  کارت  ایرنا،  خبرگزاری  از  بازدید  حاشیه 

خبرنگاری هدیه گرفت.

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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به دلیل تقارن با ماه رمضان و برای رعایت حال روزه داران تصمیم گرفته شد؛

لغو سخنرانی رئیس جمهور
 و یادگار امام

همه  شاخص  خمینی  امام  بزرگداشت  مرکزی  ستاد  دبیر 
کرد  عنوان  امام  مکتب  و  خط  از  پیروی  را  نظام  توفیق 
ما همه  بودند که  متعالی  و  بلندمرتبه  آنقدر  امام  و گفت: 

دستاوردهای خود را مرهون ایشان می دانیم. 
مرکزی  ستاد  دبیر  انصاری،  محّمدعلی  االسالم  حجت 
بزرگداشت امام خمینی و رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در نشست خبری 
امسال  خرداد   14 مراسم  های  برنامه  تشریح  به  شد  برگزار  مؤسسه  این  محل  در  که 
پرداخت اظهار داشت: ما در آستانه برگزاری مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام 
هستیم؛ 14 خرداد امسال مصادف با سالروز ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
است و از سوی دیگر ما در چهلمین سال پیروزی انقالب هستیم. انصاری شاخص همه 
توفیقات نظام را پیروی از خط و مکتب امام عنوان کرد و افزود: امام آنقدر بلندمرتبه 
و متعالی بودند که ما همه دستاوردهای خود را مرهون ایشان می دانیم اما اوج غرور 
و افتخار ما این است که مکتب امام را با مکتب امیرالمومنین ارزیابی کنیم. دبیر ستاد 
مرکزی بزرگداشت امام خمینی به دوران رهبری حضرت علی)ع( و شباهت های آن 
با دوره رهبری حضرت امام اشاره کرد و گفت: رهبر معّظم انقالب فرمودند در زمانی 
که ما امام را زیارت کردیم و ایشان امتحان دشوار حاکمیت را دادند ما ایشان را در 
مقایسه با الگوی اصلی، نزدیک ترین فرد یافتیم هرچند امام خود را خاک پای یاران 
امام علی نیز به حساب نمی آورد ند. وی با اشاره به فرمایشات رهبر معّظم انقالب درباره 
امام راحل تصریح کرد: روش امام در طراحی انقالب روش پیامبران و افراد متصل به 
در  شیعه کامل  نیز یک  امام  و  بود  انسانی  فضیلت های  مرد همه  امام علی  است؛  غیب 
قامت یک رهبر و سیاستمدار و فیلسوف و صف شکن بودند. انصاری خاطرنشان کرد: ما 
در زمان امام راحل حتی یک حرکت که با فرهنگ امام علی علیه السالم زاویه داشته 
باشد پیدا نمی کنیم؛ از سوی دیگر نیز دشمنی ها با امام از همان تیره و نژاد دشمنی ها با 
امیرالمومنین بوده است و امروز همان روایت بر امام و خاندان امام جاری است و چرا 
برخی وقتی مردم به حرم و حسینیه و مراسم امام احترام می گذارند برآشفته می شوند؟ 
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی ادامه داد: امروز همه کفر و نفاق و پلیدی 
ها با تمام قدرت در برابر امام صف آرایی  کرده و نیم قرن است این مبارزه تن به تن 
ادامه داد؛ امام ناجی توحید و تشیع بود و از این رو همان جنگ های صدر اسالم علیه 
امام و انقالب به راه افتاد. وی با بیان این که آمریکا و اسرائیل و سلطنت طلب و داعشی 
همه به دنبال خاموش کردن صدای امام و انقالب مردم ایران هستند، گفت: خاموش 
شدن صدای امام یعنی خاموش شدن صدای اسالم راستین و علوی؛ ما باید به فرموده 
رهبر معظم انقالب باور داشته باشیم که امام همتا ندارد و بنابراین برخی به غلط القا نکنند

 دیگران درصدد ایجاد امام بدلی هستند؛ چه کسی می خواهد همسنگ امام باشد؟
 این تعبیر اهانت به امام است. حجت االسالم محمدعلی انصاری در ادامه تاکید کرد: 
همه در شرایطی که دولت برخاسته از رای مردم با انباشتی از مشکالت اقتصادی رو به 

روست که ناشی از آخرین تحریم ها و اقدامات گذشته است به مردم امید دهیم.
در ادامه این نشست دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی با اشاره به خروج آمریکا 
از برجام و مقایسه آن با پاره کردن قراردارد الجزایر از سوی صدام خاطر نشان کرد: 
امریکا گفته بود ما عراق را به ایران تقدیم کردیم درحالی که عراق کشور برادر ماست 
و به آن چشم طمع نداریم و به ترامپ هشدار می دهیم که در سینی طالیی عربستان و 
یمن و کل منطقه خاورمیانه را به جمهوری اسالمی هدیه نکنید درحالی که ملت های 
منطقه با ما هستند و ما به خوبی قدرت تصمیم گیری رهبر معظم انقالب را درک میکنیم. 
وی تصریح کرد: به همه جناح های سیاسی می گوییم امروز زمان زخم زدن و دشمنی 
و تضعیف یکدیگر نیست و باید ملت را از آن تصویری که دشمنان ساخته اند بیدار کنیم. 
هرچند دشمنی با استکبار ادامه دارد. حجت االسالم محمدعلی انصاری اظهار داشت: 
انشاهلل در روز 14 خرداد حماسه دیگری از حضور و ابراز وفاداری به راه امام نشان می 
دهیم که با روزه داری 16 ساعت در آستانه افطار با شور و شعف در کنار جایگاه امام 
جمع می شویم. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی با بیان  این که امروز سرمایه 
و  به عظمت  برخی  است، گفت:  الهی  و ذخیره  ایران یک عطیه  ملت  برای  امام  بیت 
شما  گوییم  می  نماها  انقالبی  برخی  به  رو  این  از  و  اند  نشده  واقف  امام  بیت  بزرگی 
درآغاز راه هستید و نمیدانید بیت امام در کجا قرار دارد. وی یادآور شد: چه کسی جز 
بیت امام و یادگار امام پس از رحلت امام راحل گفت اگر امام رفت آیت اهلل خامنه ای 
می تواند جای ایشان را پر  کند؛ اگر بیت امام نقدی می کنند و از باب حمایت از آزادی 
اظهار  انصاری  نیست.  امام  راه  و  انقالب  ارزش های  نقد  این  مردم کالمی می گویند 
داشت: ما در انقالب اسالمی امام را برای امام نمی خواهیم بلکه همه را برای خدا و 
راه امیرالمومنین می خواهیم، به قول رهبر معظم انقالب تکریم امام تجلیل از آرمان 
ها و ارزش هایی است که امام برای کشور آفرید.دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام 
خمینی با اشاره جزئیات برگزاری مراسم سالگرد خاطرنشان کرد: با توجه به تقارن مراسم 
ارتحال امام با ماه مبارک رمضان امسال جمعیتی بالغ بر 270هزار زائر از استان های 
مجاور تهران خواهیم داشت، همچنین در سال های گذشته در شب 14 خرداد، روسای 
با ماه  اما امسال رئیس جمهور به دلیل تقارن  جمهور در حرم امام سخنرانی می کردند 
رمضان و مراعات حال مردم، عذرخواهی کرد و این سخنرانی امسال صورت نخواهد 
امام  یادگار  داریم. وی گفت:  احیا  مراسم  امام  در حرم  ارتحال  در شب  ما  و  گرفت 
سیدحسن خمینی هرسال پیش از سخنان رهبر معظم انقالب سخنرانی داشتند اما مانند 
سال گذشته برای مراعات حال مردم و استفاده از سخنان رهبری سخنرانی نمی کنند. 
انصاری تصریح کرد: مراسم امسال در جوار حرم امام با حضور شخصیت های عالی رتبه 
نظام، سفرای کشورهای اسالمی، طالب و دانشجویان خارجی و شخصیت های خارجی 
که در ایران حضور دارند برگزار خواهد شد.دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی 
گفت: برای این که مراسم را باشکوه برگزار کنیم، سه کمیته اصلی را به فعالیت های 
با  است.  ترافیک  و  امنیت  کمیته  ها،  کمیته  این  از  یکی  کردیم.  مامور  تخصصی خود 
توجه به سیاستهای خصمانه آمریکا و اسراییل و داعش، این کمیته با مسئولیت وزیر کشور 
و رسمیت همه دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشور، از مدت ها قبل فعال بوده است. 
وی یادآور شد: کمیته بعدی، کمیته اجراییات مراسم است. حمل و نقل 270 هزار زائر 
نیازمند هماهنگی ها و ترابری های الزم است که این کار انجام شده است. بالغ بر 2 هزار 
اتوبوس و ده ها دستگاه ون و ماشین های برقی برای ارائه سرویس به مردم در پهنه حرم 
امام، در روز 14 خرداد آماده است. همچنین، 30 هزار نیروی بسیجی و ارگانی در این 

روز، در خدمت مردم خواهند بود.
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تقاضای  درباره  قنبری  داریوش 
برای  اصالح طلبان  از  برخی 
هاشمی  محسن  مهندس   انتخاب 
رفسنجانی به عنوان شهردار تهران 
و این که گویا  دکتر عارف، رئیس 
شورای  رئیس  و  امید  فراکسیون 

با این انتخاب  عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
هاشمی  آقای  کرد:  اضافه  است،  بوده  مخالف 
برای  خوب  گزینه های  از  یکی  می توانست 
شورای  اعضای  و  باشد  تهران  شهرداری  تصدی 
نداشتند.  وی  توانمندی  در  تردیدی  نیز  شهر 
که  بود  این  شهر  شورا  اعضای  از  برخی  نگرانی 
هویت رای مردم به اصالح طلبان محفوظ بماند.

با  اعضای شورای شهر  از  برخی  بود  باب  این  از 
تهران  شهردار  عنوان  به  هاشمی  محسن  انتخاب 
به  پاسخ  در  قنبری  داریوش  کردند.  مخالفت 
سئوالی درباره این که آیا دکتر عارف به عنوان 
سیاست گذاری  شورای  و  امید  فراکسیون  رئیس 
دخالتی در انتخاب شهردار داشتند یا خیر، گفت: 
خیر؛ دکتر عارف نیز یکی از گزینه ها برای تصدی 
شهرداری بود اما برای این با این مسئله مخالفت 
از  نباید  وی  بودند  معتقد  شورا  اعضای  که  شد 
مجلس خارج شود. ظاهراً اجماعی صورت گرفت 
که آقای عارف از مجلس خارج نشود و وی نیز به 

این نظر تمکین کرد.

علت نگرانی شورای شهر 
برای شهردار شدن هاشمی

انصراف مرعشی از نامزدی 
شهرداری تهران

فهرست  در  حضور  از  ای  نامه  انتشار  با  مرعشی  سیدحسین 
در  را  نامه  این  متن  داد.  انصراف  تهران  شهرداری  کاندیداهای 

تصویر زیر مشاهده می کنید:

رییس  مشاور  بانک،  مرتضی  دکتر 
مناطق  عالی  شورای  دبیر  و  جمهور 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نامه 
از  به شورای شهر تهران نوشت:  ای 
مسئولیتی  قبول  دلیل  به  که  آنجا 
مقدس  نظام  در  وظیفه  انجام  حال  در  دیگر 
پیشنهاد  از  باشم،  می  ایران  اسالمی  جمهوری 
بر  بیشتر  تمرکز  با  که  کنم  می  تقاضا  دهندگان 
انتخاب  با  سایر افراد مورد نظر همچون همیشه 
فردی صالح، متخصص و متدین بهشت تهران را 

به بهشت بانی کارآمد واگذار نمایند.

انصراف مرتضی بانک 
کاندیداتوری شهرداری تهران

عضو  و  جیرفت  نماینده  پور،  کمالی  یحیی 
شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
مسئولیتم  از  جدای  هم  من  گفت:  اسالمی 
و  برخورد  به  مربوط  تصاویر  این  وقتی 
انقالب را دیدم  بازداشت بدحجابان خیابان 
برخورد  راه های  برخورد.  انسانیتم  حس  به 
فضای  در  که  داشت  وجود  هم  دیگری 

آرام تری ایشان را آرام کنند و با خود ببرند. 
به  پلیس  که  داشت  وجود  بهتری  راه های 
پلیس  به  کس  هیچ  کند.  عمل  خود  وظیفه 
این اجازه را نداده که یک شخص را مورد 
ضرب و شتم قرار دهد. ما نمی دانیم آن دختر 
چه کرده و چه گفته که این افراد این گونه 
کار  دیدیم  ما  آن چه  ولی  کردند  برخورد 
اقدامی  چنین  متاسفیم  ما  و  نبود  خوبی 
زحمات نیروی انتظامی را زیر سوال می برد. 
هر متهمی اگر هنجارهای جامعه را بشکند و 
کاری انجام دهد که خالف مقررات عمومی 
مشخص  او  با  برخورد  راه های  باشد،  جامعه 
حتی  که  نشده  گفته  این گونه  هرگز  است. 
بزنید.  را  او  کرد،  تمرد  قانون  از  کسی  اگر 
اما  کنیم  برخورد  بی جابی  با  می خواهیم  ما 
خودمان با کاری که می کنیم باعث می شویم 
روسری فرد از سرش بیفتد و این صحنه در 
تمام فضاها پخش شود. اگر ایشان متهم بود 
باید  بود  داده  انجام  کاری  قانون  خالف  و 
طریق  از  و  می کردند  شناسایی  را  ایشان 
مناسب تری  فضای  در  بستگانش  و  خانواده 

برخورد مناسب تری را با وی می شد.

پلیس اجازه
 ضرب و شتم ندارد

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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به  نامه  ارسال  از  تهران  شهر  شورای  رئیس 
برنامه  سازمان  رییس  و  اقتصاد، صنعت  وزرای 
و بودجه برای تعیین تکلیف ارز شهرداری خبر 

داد.
محسن هاشمی در مورد تاثیر نوسانات بازار ارز 
بر خریدهای خارجی شهرداری تهران گفت: 
رییس  و  صنعت  دارایی،  و  اقتصاد  وزرای  با 
تا  کردیم  نامه نگاری  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
در مورد ارز مورد نیاز حمل ونقل عمومی در 

شهرداری تهران تصمیم گیری کنند.
باید مشخص کنند که ارز  بیان این که  با  وی 
برای  تهران  اختیار شهرداری  نرخی در  با چه 

می گیرد،  قرار  نقل  و  حمل  خرید  و  توسعه 
نقل  و  حمل  معاون  و  تهران  شهردار  گفت: 
ثمر  به  پیگیر  باید  تهران  شهرداری  ترافیک 

نشستن این نامه باشند.
برای  شهرداری ها  که  معتقدیم  افزود:  هاشمی 
توسعه و تجهیز حمل و نقل عمومی باید بتوانند 

از ارز 4200 تومانی استفاده کنند.

موتورسواری 
 برای فرار 
از ترافیک

شورای  رئیس  رفسنجانی  هاشمی  محسن  مهندس 
جهت  شهر  شورای  به  رفتن  منظور  به  تهران  شهر 
امام  حرم  به  اعضا  سایر  با  جمعی  دسته  عزیمت 
درمحل  سیکلت  موتور  از  استفاده  با  خمینی)ره( 

حاضر شد. 

نظر زیباکالم درباره 
شهردار شدن هاشمی

اعضای  برخی  های  مخالفت  باره  در  زیباکالم  صادق 
شورای شهر با شهردارشدن مهندس محسن هاشمی گفت: 
هاشمی  محسن  خواهند  نمی  که  معتقدندکسانی  برخی 
مخالفت اصالح طلبان  داستان  تداوم همان  شهردار شود 
به  با مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است که  تندرو 
دوران اصالحات و دوم خرداد و مسائلی که سر انتخابات 
و  کارگزاران  برمی گردد.  آمد،  به وجود  ششم  مجلس 
گفته  که  اینها  معتقدند  هاشمی  محسن  آقای  طرفداران 
و  عذر  می رود،  بین  از  شورا  یکپارچگی  که  می شود 
با  مخالفت  علت  به  دادن  پوشش  برای  است  بهانه هایی 
اتحاد  حزب  که  معتقدند  یعنی  هاشمی.  محسن  آقای 
را  اینها  و  بهانه جویی می کنند  یعنی اصالح طلبان دارند 
به عنوان عذر و بهانه برای توجیه کردن مخالفت شان با 
آقای محسن هاشمی می آورند. من آن بدبینی را ندارم 
که اینها همان بغض و کینه های مرحوم هاشمی رفسنجانی 
است .نکته دوم این که من معتقدم که از بین تمام کسانی 
بالقوه شهردار تهران معرفی شده اند،  نامزد  که به عنوان 
واقعا  حناچی  پیروز  آقای  استثنای  به  حدودی  تا  شاید 
آقای محسن هاشمی یک سر و گردان از تمامشان باالتر 
می ایستد. هم به واسطه اینکه ایشان به هر حال یک چیزی 
حدود 10، 12 سال به عنوان مدیرعامل مترو عمل کرده و 
چه زمانی که ایشان مدیرعامل مترو بوده و چه قبل و بعد 
از آن زمانی که ایشان معاون طرح و برنامه دانشگاه آزاد 
هاشمی  محسن  واقعا  داشته اند.  خوبی  عملکرد  بوده اند، 
دو تا نکته بسیار بسیار اساسی و مهم در خصوص مدیریت 
شان دارند که مطرح می شود. یک( ظرفیت توان اجرایی 
بسیار باالی مهندس هاشمی است که واقعا حتی مخالفان 
بسیار  مدیریتی  توان  نظر  از  که  دارند  اذعان  هم  ایشان 
توانمند هستند. دوم( به همان میزان که مهندس محسن 
تجربه  و  نظرم  به  است،  توانمند  اجرایی  نظر  از  هاشمی 

و سوابق ایشان نشان می دهد که بسیار پاکدست است.

محمد فرشاد با 8 رای مثبت و 1 رای منفی، 2 رای ممتنع، 
در  گرفت.  برعهده  سال  دومین  برای  را  شورا  ریاست 
انتخابات هیات رییسه  نشست عمومی شورای شهرکرمان 
برای  رییسه  اعضای هیات  و  برگزار  شورای شهر کرمان 

دومین سال مشخص شد.

رای   7 با  نیز   رییس شورا  نایب  تنها گزینه  بهرامی  علی 
مثبت، 3 رای سفید ، 1 رای منفی نایب رییس شورا شد.

محمد رضا میرحسینی تنها گزینه خزانه داری همچنین  با 
10 رای مثبت و 1 رای منفی  به عنوان خزانه دار  شورای 
همچنین   گیری  رای  این  در  شد.  انتخاب  کرمان  شهر 
و  اول  منشی  عنوان  به  رای  هشت  با  خدادادی  علی 
منصور ایرانمنش با شش رای به عنوان منشی دوم انتخاب 
رای گیری  و  انتخاب  اهمیت عدم  قابل  نکته  اما  شدند. 
انتخاب سخنگو  برای سخنگوی شورای شهر بود و اعضا 
به ذکر است که  بعدی موکول کردند. الزم  به جلسات 
سخنگوی  سمت  کنون  تا  پنجم  شهر  شورای  ابتدای  از 

شورای شهر به کسی داده نشده است.

تعیین تکلیف ارز شهرداری

فرشاد؛ 
رییس شورای شهر کرمان 
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در  مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو  سعیدی،  فاطمه 
»ما  گفت:  معلمان  از  برخی  بازداشت  به  واکنش 
باید  جامعه  اقشار  تمامی  برای  اعتراض  حق  معتقدیم 
و  اصالح  طلبی  معیارهای  از  این  شود.  شمرده  محترم 
اصول حکمرانی خوب است. جریانی که خود همواره 
در  کشور  کردن  اداره  شیوه  به  کردن  اعتراض  برای 
شناختن حق  رسمیت  به  برای  باید  داده  هزینه  گذشته 

اعتراض پیش قدم باشد.«او با بیان اینکه معلمان شاغل و 
معترض  ناروا  تبعیض های  به  نسبت  همواره  نیز  بازنشسته 
به  بوده،  آنها  با  حق  موارد  از  بسیاری  در  که  بوده اند 
شاهد  معلمان  که  رواست  »آیا  گفت:  »اعتمادآنالین« 
حالی  در  باشند  دولت  کارمندان  دیگر  حقوق  افزایش 
که معیشت شان با مخاطرات جدی روبرو است؟«سعیدی 
با بیان اینکه متاسفانه از سوی نهادهای مسئول انتظامی و 
امنیتی سعه صدر کافی وجود ندارد، گفت: »من حتما از 
وزیر اطالعات درباره نحوه برخورد با معترضین پیگیری 
کرد:  تاکید  امید  فراکسیون  نماینده  کرد.«این  خواهم 
با  برخورد خشن  مسئول  گروهی  چه  شود  معلوم  »باید 
هویت  باید  هستند  شخصی  لباس  اگر  هستند.  معلمان 
تامین  مسئول  رسمِی  نیروهای  اگر  و  شود  معلوم  آنها 

امنیت چنین کاری کرده اند باید مسئولیت کار خود را 
بپذیرند.«سعیدی گفت که در اولین روز کاری مجلس 
را  الزم  پیگیری های  مربوطه  دستگاه های  و  وزرا  از 

درباره بازداشت معلمان انجام خواهد داد.

انتقاد مرعشی
 از نوبخت

رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران گفت: هر کس از 
نوبخت در شرایط کنونی حمایت کنند آینده ای  دکتر 
در  مرعشی  حسین  داشت.  نخواهد  ایران  سیاست  در 
نوبخت  آقای  گفت:  کارگزاران  حزب  جوانان  جمع 

مسئله  ایشان  مسئله  و  ندارد  دولت  در  موافقی  هیچ 
کارگزاران نیست. وی حزب اعتدال و توسعه را حزبی 
را  نوبخت  آقای  مسئله  می خواهند  که  دانست  هنر  بی 
سیاسی کنند و افزود: مسأله آقای نوبخت، مدیریتی است 

حمایت  کنونی  شرایط  در  نوبخت  آقای  از  هرکس  و 
ایران نخواهد داشت. رئیس  کنند آینده ای در سیاست 
دکتر  اساسا  داد:  ادامه  کارگزاران  حزب  سیاسی  کمیته 
نوبخت چیزی عرضه نکرده که بخواهد به سرمایه سیاسی 
است  سیاسی  این یک خطای  بیفزاید؛  توسعه  و  اعتدال 
نظرسنجی  فکر می کنند حاال که روزنامه سازندگی  که 
را درباره رفتن یا ماندن آقای نوبخت منتشر کرده پس 
خاطرنشان  مرعشی  است.  حزبی  های  رقابت  آن  دلیل 
آقای  دست  از  دادش  بروید  وزیری  هر  سراغ  کرد: 

نوبخت بر هواست.

جامعه  کل  دبیر  محمدی  پور  مصطفی  االسالم  حجت 
زنی  گمانه  و  اخیر  حواشی  درباره  مبارز  روحانیت 
های برخی رسانه های اصالح طلب درباره اختالفش با 
حجت االسالم ابراهیم رئیسی اظهار کرد: وجود هرگونه 
جامعه  اعضای  با  می کنم،  تکذیب  رئیسی  با  را  اختالفی 

روحانیت بحث هایی داریم وخواهیم داشت و این امر 
حاکی از نشاط و پویایی جامعه روحانیت است. 

بیان  با  جدی  گفتگوی  و  بحث  البته  داد:  ادامه  وی 
فضای  بر  همواره  که  بوده  مثبتی  امر  نظرات  نقطه 
کلیه  نهایت  در  و  است  حاکم  مبارز  روحانیت  جامعه 

خواهد  اتخاذ  اکثریت  رای  اساس  بر  ها  گیری  تصمیم 
جامعه  سیر  همچنین  مبارز  روحانیت  جامعه  شد.دبیرکل 
روحانیت مبارز را مثبت ، راه گشا و متناسب با نیازهای 
فعلی جامعه  امیدوارم که روند  تلقی کرد و گفت:  روز 

روحانیت حفظ و ادامه پیدا کند

نهادهای انتظامی 
سعه صدر ندارند

واکنش پورمحمدی 
به خبر اختالفش با رئیسی

بحث هایی بین اعضا بوده و 
خواهد بود که نشان دهنده 
پویایی جامعه روحانیت است

سیف با مجلس 
قهر کرده است؟

به  واکنش  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
بحث قهر کردن رئیس کل بانک مرکزی واکنش 
اشاره  با  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر  داد.  نشان 
بانک مرکزی در  به عدم حضور سیف رئیس کل 
جلسات این کمیسیون، گفت: در مدتی که قرار شد 
آقایان سیف و کرباسیان جلسات مشترکی به منظور 
بررسی اوضاع نوسانات ارزی شرکت کنند، تاکنون 

رئیس بانک مرکزی در هیچ جلسه ای حضور نیافته 
و گزارشی هم ارائه نکرده است.وی همچنین در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اعالم می کنند 
این  بنده  کرد:  اظهار  است،  کرده  قهر  سیف  که 
موضوع را نمی دانم و کاری هم به قهر یا غیر قهر 
ندارم، کار کشور بر زمین مانده و این یک بحث 
اداری مهم است. دکتر پورابراهیمی در ادامه در 
پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا شایعه تغییر 
شدن  بی انگیزه  موجب  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
وی شده است، هم بیان کرد: این موضوع را باید 
رئیس جمهور تصمیم بگیرد و در حوزه بنده نیست، 
اما تا زمانی که سیف رئیس کل بانک مرکزی است، 

باشد.  خود  کاری  حوزه  پاسخگوی  است  مکلف 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر زمان 
سیف در پست خود دیگر قرار نداشت، آن زمان 

بحث دیگری است.

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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جای روحانی بودم؛
 با سردار سلیمانی به دیدار ترامپ می رفتم

و  می کردم  دعوت  را  ترامپ  بودم  روحانی  جای  اگر 
هم  نهایت  در  می رفتم  او  دیدار  به  سلیمانی  سردار  با 
این  جریان  در  که  این  نیست؛  متصور  بیشتر  دوحالت 
سفر پیشرفت قابل مالحظه ای به دست آید یا خیر. حتی 
درصورتی که توافقی هم حاصل نشود، این ترامپ است 
که ریسک سفر را پذیرفته و دست خالی برگشته و تهران 
چیزی را از دست نخواهد داد. دکتر سیدحسین موسویان 
ترامپ،  دونالد  نوشت:  اعتماد  روزنامه  در  یادداشتی  در 

رییس جمهور امریکا در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به سوال 
چطور می توان تنش های با ایران را کاهش داد پاسخ داد: حاضرم با آنها مالقات کنم. 
هرزمان و هرجایی که آنها بخواهند. هیچ پیش شرطی نداریم. هروقت بخواهند. هم برای 
آنها خوب است، هم برای دنیا. این کار را از موضع قدرت یا ضعف انجام نمی دهم، فکر 
می کنم مالقات کردن کار مناسبی است. پمپئو، وزیر خارجه امریکا که قبال 12 شرط برای 
بهبود ایران اعالم کرده و تندترین و سخیف ترین سخنرانی علیه ایران درجمع ایرانی های 
مقیم امریکا را انجام داده بود.  بالفاصله بعد از اظهارات ترامپ در مورد گفت و گوي بدون 
پیش شرط با تهران، باز هم شرط گذاشت و گفت ایران باید قبل از مذاکره مواضع خود را 
به طور اساسي تغییر دهد. قبال زیاد درمورد شکاف موجود در واشنگتن در مورد نحوه کار 
با ایران نوشته و صحبت کرده ام. مجدد هم تاکید مي کنم که در شرایط فعلي واشنگتن، 
نظامي ها و ترامپ خواستار جنگ با ایران نبوده و گفت وگوي بدون پیش شرط را ترجیح 
مي دهند. اما سیاستمداران مهمي مثل جان بولتون، مشاور امنیت ملي و پمپئو، وزیر خارجه 
ته ذهن شان تغییر رژیم، حمله نظامي و عدم گفت وگو با ایران است؛ لذا نباید تردید کرد 
که اعالم آقاي ترامپ در مورد گفت وگوي بدون پیش شرط با همتاي ایراني خود یک 
با چالش هاي جدي در واشنگتن مواجه  تحول قابل توجه به نفع ایران است اما نه تنها 
بوده بلکه محور تل آویو- ریاض- ابوظبي را دیوانه مي کند.   در چنین شرایطي اگر من 
جاي آقاي روحاني بودم با تصمیم شوراي عالي امنیت ملي و موافقت مقام معظم رهبري 
در پاسخ به پیشنهاد آقاي ترامپ، به ایشان پیشنهاد مي کردم به تهران سفر کند و قبل از 

گفت وگوهاي کاري چند برنامه ایران شناسي براي او مي گذاشتم:
1- دیداري براي او با خانواده هاي شهداي جنگ، قربانیان سالح هاي شیمیایي صدام، 
قربانیان هواپیماي مسافري ایران بر فراز خلیج فارس و بازدید از موزه جنگ مي گذاشتم 
تا آقاي ترامپ عواقب نمونه هایي از سیاست هاي امریکا بعد از انقالب اسالمي در ایران 

را از نزدیک لمس، علت بي اعتمادي ایراني ها را درک و با فرهنگ مقاومت ایراني ها نیز 
آشنا شود.   

2- از سردار حاج قاسم سلیماني خواهش مي کردم اوضاع واقعي منطقه را براي وي 
در  مهمي  نقش  امریکا  مي کند  اثبات  که  شواهدي  و  مدارک  و  اسناد  و  کرده  تشریح 
بي ثباتي منطقه داشته و از گروه هاي تروریستي حمایت کرده را براي ایشان توضیح و 
یک فایل کامل و مستند هم به ایشان بدهد تا براي ایشان روشن شود که چه کشوري 
از  امریکا  نیروهاي  خروج  خواهان  ترامپ  چون  هست.  و  بوده  منطقه  بي ثباتي  عامل 
افغانستان و عراق است سردار سلیمانی مي تواند راه هاي خروج آبرومندانه امریکایي ها 
از باتالق هایي مثل افغانستان و عراق را به او نشان داده و راه هاي حل و فصل صلح آمیز 

بحران هاي منطقه را به او معرفي کند.   
3- بازدیدي از تاسیسات هسته اي ایران مي گذاشتم و از دکتر صالحي خواهش مي کردم 
که خالصه اي از تاریخچه هسته اي ایران قبل و بعد از انقالب همراه با اسناد و مدارک 
براي ایشان تشریح کند تا هم از ماهیت صلح آمیز هسته اي ایران اطمینان حاصل کند و 

هم با استانداردهاي دوگانه امریکا قبل و بعد از انقالب آشنا شود.   
4- بازدیدها، شواهد و مدارکي که نشان دهد تحریم هاي امریکا علیه مردم ایران است 
را روي میز مي گذاشتم تا درک کند که طرفداري آنها از مردم ایران با سیاست هاي 

اعمالي شان کامال مغایرت دارد و مردم ایران قرباني تحریم ها هستند.   
5-بازدیدي از آثار چند هزار ساله تمدن و تاریخ ایران براي او تنظیم مي کردم تا از 
نزدیک لمس کند که با ملتي روبه روست که ریشه 7000 ساله درتاریخ و تمدن بشري 

دارد و نه باکشوري که سابقه پیدایش آن از عمر خود آقاي ترامپ هم کمتر است.   
6-درمرحله آخر سه توافقنامه بین ایران و امریکا، معاهده مودت بین ایران و امریکا قبل 
از انقالب و قرارداد الجزایرو توافق هسته اي بعد از انقالب را به عنوان مبناي گفت وگو 
پیش روي آقاي ترامپ مي گذاشتم.   معاهده مودت و قرارداد الجزایر داراي اصول 
کلیدي مورد نظر ایران همچون اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله و روابطي برابر 
اما در مورد  قرار مي دادم.  ترامپ  با  مبناي مذاکره  به عنوان  را  توافق  این سه  است. 
عواقب این دعوت: *اگر ترامپ این دعوت را رد کند، توپ به زمین طرف امریکایي 
شوت خواهد شد چون ترامپ مي خواهد به مقامات و افکار عمومي جهان تلقین کند 
که او خواهان گفت وگوو حل و فصل اختالفات از طریق دیپلماسي است و این ایران 
است که مخالفت مي کند. *اگر ترامپ بپذیرد و به تهران سفر کند، بخشي از خواسته 
او تامین مي شود. او مي خواهد فردي تاریخ ساز تلقي شود. نفس سفر او به تهران، امکان 
این مانور را به او خواهد داد بدون اینکه هزینه اي براي تهران داشته باشد.   *درنهایت 
هم دوحالت بیشتر متصور نیست؛ اینکه در جریان این سفر پیشرفت قابل مالحظه اي به 
یا خیر. حتي درصورتي که توافقي هم حاصل نشود، این ترامپ است که  دست  آید 
ریسک سفر را پذیرفته و دست خالي برگشته و تهران چیزي را از دست نخواهد داد؛ 
ضمن اینکه نفس سفر رییس جمهور امریکا به تهران براي حل مشکالت با ایران، حاکي از 

عزت و اقتدار ایران خواهد بود.

  تشکیل جلسه مجمع 

به ریاست موحدی کرمانی

با حضور اعضاء  مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت اهلل موحدی کرمانی و 
تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به مشکالت 
مشکالت  بروز  و  تورم  افزایش  موجب  که  طال  و  ارز  بازار  اخیر  نوسانات  و  اقتصادی 
و نگرانی هایی برای خانوارها گردیده است ، خواستار ورود جدی تر دولت و مجلس 
و مسؤوالن امر ، برای ساماندهی اقتصادی کشور شد و گفت: گرانی ، تورم و بی ثباتی 
اقتصاد ، باعث بروز مشکالت معیشتی بویژه برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه شده و 
الزم است مسئوالن برای رفع این معضالت اقدام عاجل نمایند. وی همچنین بر لزوم 
مبارزه جدی و قاطع با کسانی که از نوسانات اقتصادی سوء استفاده کرده یا به هر نحو 
به بیت المال دست اندازی می کنند تأکید کرد و افزود: امروز همان گونه که از دولت 
قوه  از  را ساماندهی کنند،  و وضع موجود  اقتصادی  انتظار می رود مشکالت  و مجلس 
قضاییه هم این توقع هست که با جدیت و قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کند. در 
ادامه این جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اعمال اصالحاتی در قانون 
مصوب مجمع که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع شده بود مورد بررسی قرار گرفت.  
با تصویب اعضای مجمع ، فهرست های سه گانه مواد مخدر و روان گردان های تنظیم 
شده مطابق کنوانسیون های بین المللی، پس از، تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به قانون الحاق، و اصالحیه های مصادیق بعدی آن با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان 
این  به  دولت  هیات  تصویب  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  تایید  و  پزشکی  آموزش  و 
فهرست اضافه خواهد شد. همچنین مقرر گردید اصالحات بعدی این قانون با پیشنهاد 

ستاد مبارزه با مواد مخدر، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه گردد.
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با انعقاد تفامنامه ای فی مابین علیرضا مهندس رزم حسینی 
هیات  رییس  باغینی،  شجاعی  احمد  دکتر  و  کرمان  استاندار 
باغین  شهر  اقتصادی  معین  عنوان  به  میثاق  اقتصادی  گروه  مدیره، 
بخش مرکزی شهرستان کرمان معرفی شد. »علیرضا رزم حسینی« استاندار کرمان در 
این نشست با بیان این که ورود داوطلبانه معین های اقتصادی به مناطق هشتگانه استان، 
در راستای توسعه و توانمندسازی مردم است اظهار کرد: تجربه نشان داده که سیستم 
دولتی توانایی ایجاد توسعه پایدار را ندارد و به همین رو در استان کرمان سعی بر این 
داشته که دولت را نقش کارگزار بر عهده داشته باشد نه کارفرما. وی با بیان این که 4 
سال است در استان کرمان مدل منطقه بندی در حال اجراست به برخی 
نتایج این الگو در سطح استان پرداخت و گفت: در شهرستان راین 
بیش از 200 شغل و در شهرستان منوجان تاکنون برای بیش 
از 561 نفر اشتغال ایجاد شده است که نشان می دهد در 
شرایطی که دولت هزینه های جاری خود را تنها می 
تواند پرداخت کند، می توان فرصت های خوبی 
استاندار  کرد.  فراهم  خصوصی  بخش  طریق  از 
بیش  این که در سال گذشته  به  اشاره  با  کرمان 

از 170 میلیاردتومان تسهیالت خوداشتغالی و کم 
بهره با تنفس 3 و 4 ساله پرداخته شده است اظهار 

انتظار  چشم  نباید  دیگر  بدانند  باید  جوانان  کرد: 
شغل های دولتی باشند و انتظارمان از شهردار راین 

در این است که جوانان این شهر را جمع کرده و آنها 
را به سمت و سوی کارآرفرینی سوق دهد. وی با تاکید 

بر این که الگوی اقتصاد مقاومتی اجرا شده در استان کرمان 
هم اکنون به یک فرهنگ در سطح استان تبدیل شده و با تغییر 

مدیران این حرکت متوقف نخواهد شد خاطر نشان کرد: نکته جالب در 
حضور معین های اقتصادی در سطح استان در این است که عالوه بر اینکه به امر توسعه 
تولیدات  توانند  می  و  آیند  می  هم  کمک  به  نیز  زنجیروار  پردازند  می  خود  منطقه 
دیگری را نیز خریداری کنند. در این نشست دکتر احمد شجاعی  باغینی رییس هیات 
مدیره، گروه اقتصادی میثاق با تاکید بر این که نباید همه مسایل در پایتخت متمرکز 
شود اظهار کرد: متاسفانه بخش زیادی از بودجه های کشور صرف هزینه های جاری 

می شود که برای حل بخش زیادی از این معضل، بایستی از طرفیت 
بخش خصوصی استفاده کرد. وی با بیان این که مهندس رزم 

حسینی استاندار کرمان خود را از دعواهای سیاسی کنار 
استان کرمان  را در  بزرگی  توانست کارهای  و  کشید 

انجام دهد تصریح کرد: این موضوع خصلت مردان 
اهلل  آیت  مرحوم  همچون  زمین  کرمان  بزرگ 

هاشمی رفسنجانی است.

»گروه اقتصادی میثاق«
 معین اقتصادی باغین شد

ت و اقتصاد کرمان 
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»جهاد دانشگاهی« 
معین اقتصادی شهر کرمان شد

مقدس  و دکتر رضا کامیاب  استاندار کرمان  علیرضا رزم حسینی  بین  ما  تفاهمنامه فی 
رییس جهاد دانشگاهی استان به عنوان معین اقتصادی شهر کرمان منعقد شد.  

دکتر رضا کامیاب مقدس رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان پس از انعقاد تفاهمنامه 

کرمان  شهر  اقتصادی  معین  پذیرش  با  رابطه  در  کرمان  استانداری  و  دانشگاهی  جهاد 
بتوانیم به عنوان سرباز در عرصه  در حاشیه آیین تکریم معلمان اظهار کرد: امیدواریم 
اقتصادی ایفای نقش کنیم.  وی بیان کرد: استان کرمان از ظرفیت  های بسیار بزرگ و 
عنوان  به  که  با شهر کرمان  رابطه  در  باالدستی  اسناد  تمام  در  است،  برخوردار  باالیی 
معین اقتصادی امروز مسؤولیت آن را پذیرفتیم از کرمان به عنوان مرکز جنوب شرق 
و پشتیبان کننده سواحل مکران نام برده شده است. دکتر کامیاب مقدس افزود: شهر 
کرمان به عنوان کانونی باید در زمینه خدمات آموزشی، فناوری نوین، پزشکی، توریسم، 
برداریم.   را  بلندی  و  موثر  گام های  و  کند  نقش  ایفای  درمانی  توریسم  و  اکوتوریسم 
توسعه گرایی  و  اقتصادی  برنامه  هیچ  داد:  ادامه  کرمان  استان  دانشگاهی  جهاد  رییس 
در یک زمینه و بافت های توسعه نیافته نیروی انسانی امکان موفقیت ندارد و مهم است 
که جوامع محلی را توانمند کنیم. دکتر کامیاب عنوان کرد: در محالت مختلف شهر 
کرمان با هدایت حوزه اجتماعی استانداری کرمان، 10 محله از شهر کرمان با مجری 
گری جهاد دانشگاهی دفاتر تسهیل گری راه اندازی شده و امیدواریم در توانمندسازی 
محالت موثر باشد. رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان اظهار کرد: از سویی شهر کرمان 
آنها  حداکثری  مشارکت  می خواهیم  که  است  برخوردار  فرهیختگانی  و  نخبگان  از 
عرصه های  در  کرمان  باالی  ظرفیت های  با  دارم  اطمینان  افزود:  وی  باشیم.  داشته  را 
مختلف اقتصادی، این شهر در عرصه اقتصاد کشور می درخشد و به جایگاه واالی خود 
در مسیر اقتصادی می رسد. دکتر کامیاب مقدس گفت: جهاد دانشگاهی تدوین کننده 
اکثر اسناد مهم و توسعه گرای استان از جمله سند آمایش، توسعه فرهنگی، و غیره است. 
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با این پشتوانه فکری بتوانیم این کار را هدایت کنیم و 
قطعا معلمان و آموزش و پرورش با توجه به مزیت استان در زمینه آموزشی برای ما از 

باالترین اولویت برخوردار هستند.

کرمان  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
در مجلس با اشاره به سفر شهیدزاده، مدیرعامل 
هدف  کرمان،  استان  به  ملی  توسعه  صندوق 
فعاالن  مشکالت  و  مسائل  بررسی  را  سفر  این 
توسعه  صندوق  با  ارتباط  در  استان  اقتصادی 
نشست  در  داشت:  اظهار  و  کرد  بیان  ملی 
مشترک با رئیس صندوق توسعه ملی در محل 

برای  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  مالی  تامین  مشکالت  حل  کرمان،  بازرگانی  اتاق 
طرح هایی که در استان قرار است عملیاتی شوند و طرح هایی که در فرآیند تامین مالی 
و یا پرداخت تعهداتشان با مشکل مواجه شدند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رئیس 
به حل مشکالت  امیدواریم این نشست کمکی  ابراز داشت:  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
ملی  توسعه  صندوق  ظرفیت  از  استفاده  در  اثرگذار  و  کرمان  استان  اقتصادی  فعاالن 
برای طرح های اقتصادی استان باشد. دکتر پورابراهیمی گفت: طی سال های گذشته 

اعتبارات قابل توجهی از محل صندوق توسعه ملی به طرح های اقتصادی استان کرمان 
اختصاص پیدا کرده که با افزایش تعامل هر چه بیشتر مسؤوالن استان و صندوق توسعه 
ملی، شرایط بهتری برای بهره گیری هر چه بیشتر و افزایش استفاده از منابع برای طرح 
گهر  گل  معدنی  صنعتی  مجتمع  به  اعتبار  اختصاص  می شود  ایجاد  استان  های 
رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی ایران گفت: حدود 300 میلیون دالر برای اتمام 
پروژه انتقال آب به گل گهر اختصاص می یابد. مرتضی شهیدزاده در حاشیه بازدید از 
منطقه معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان اظهار داشت: بر اساس سیاست های راهبردی 
مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی وظیفه دارد در توسعه اقتصادی مملکت حضور 
پیدا کند که این از طریق حمایت از بخش خصوصی بتواند زنجیره های مختلف تولید 
سفر  این  در  کرد:  بیان  ایران  ملی  توسعه  مدیره صندوق  هیأت  رئیس  کند.  تکمیل  را 
نیازهای مالی خط انتقال آب از بندرعباس به طرف معدن گل گهر بررسی شد، همچنین 
برای خط دوم انتقال آب از بندرعباس به منطقه فالت مرکزی ایران نیز صندوق توسعه 
حمایت و پشتیبانی الزم را خواهیم داشت. شهیدزاده گفت: مجموعه گل گهر زنجیره 
بسیار جالب از این جهت که بهره وری تولیدات آن باال بوده و کاهش هزینه ها را در 
بر دارد باید پشتیبانی شود که بتواند مرکز تولید فوالد در خاورمیانه خودش را متمایز 
نمایندگان استان مذاکراتی صورت گرفته و  با حمایت مجلس و  ادامه داد:  کند. وی 
اتمام  برای  دالر  میلیون   300 حدود  و  بررسی  را  کرمان  استان  صنعت  مالی  نیازهای 
پروژه اختصاص می یابد تا طرح انتقال آب به این مجتمع صنعتی و معدنی به اتمام برسد.

اختصاص ۳۰۰ میلیون دالر
 به طرح انتقال آب به گل گهر سیرجان

سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: 
شورای  مجلس  انتخابات  شدن  استانی  طرح 
نمایندگان  نظر  اظهار  برای  زودی  به  اسالمی 
در  پور  کمالی  یحیی  آید.  می  علنی  صحن  به 
به  مجلس  انتخابات  شدن  استانی  طرح  گفت: 
این صورت است که کاندیدای انتخابات مجلس 
و  انتخابیه  حوزه  آرا  از  درصد   15 بتوانند  باید 

وی  باشند.  داشته  را  استان  کل  رای  بییشترین 
در  کرمان  استان  نمایندگان  تعداد  داد:  ادامه 
همین  به  و  است  نفر   10 اسالمی  شورای  مجلس 
 15 و  استان  اکثریت  رای  با  نمایندگان  تعداد 
انتخاب می شوند. نماینده  انتخابیه  درصد حوزه 
شورای  مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت  مردم 

اصلی  وظایف  از  یکی  که  این  بیان  با  اسالمی 
حسن  بر  نظارت  و  گذاری  قانون  نمایندگان 
فعلی  وضعیت  در  گفت:  است  قوانین  اجرای 
وظیفه  که  اند  شده  وظایفی  درگیر  نمایندگان 
در  کرد:  تصریح  پور  نیست.کمالی  آنها  اصلی 
بین برخی از افراد این گونه اثبات شده که کار 
اجرایی  مسائل  پیگیری  استان  نمایندگان  اصلی 
است و نظارت بر قانون گذاری را نباید مد نظر 
استانی  طرح  دلیل  همین  به  لذا  باشند  داشته 
کمیسیون  در  بررسی  منظور  به  انتخابات  شدن 
شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفته است تا 
نمایندگان بتوانند بیشتر ملی فکر کنند و خواسته 

های محلی کمتر شود.

بررسی استانی شدن 
انتخابات مجلس
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 »اقتصاد«
دستوری اداره نمی شود 

سردار شهباز حسن پور، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
صورت  به  آن  که  است  علم  یک  اقتصاد  که  این  بیان  با  ؛  اسالمی  شورای  مجلس  در 
دستوری، تعیین و تکلیف نمی شود، گفت: تعیین نرخ دالر فرمول علمی دارد و مشخص 
بود که دالر 4200 تومانی دچار بحران و رانت می گردد. وی ادامه داد: دالر تک نرخی 
پاسخگو نیست و در شرایط فعلی چنین تصمیمی فساد می آورد که از ابتدا این مسئله 
مشخص بود. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
نرخ دالر باید شناور باشد، اظهار کرد: دولت موظف است برای برخی از کاالهای اساسی 
نباشد که عنوان شود آمادگی  و ضروری مردم نرخی را مشخص کند؛ به این صورت 
پرداخت هر میزان دالر را داریم و از طرف دیگر نتواند پاسخگو باشند. عضو کمیسیون 
برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به مطلب فوق ادامه داد: با این 
شرایط تعدادی افراد فرصت طلب و سود جو طمع می کنند و کاالهایی که در داخل 
اعالم  پور تصریح کرد: دولت  ثبت سفارش می دهند. حسن  را  تولید می شود  کشور 
ثبت  اجازه  عنوان  به هیچ  تولید می شوند  به کاالهایی که در داخل  است که  کرده 
سفارش داده نخواهد شد و این اقدام شایسته و به جایی بود. وی با بیان این که نرخ دالر 
4200 تومان باید برای کاالهای اساسی و داروی بیماران در نظر گرفته شود، نه برای 
سفرهای تفریحی برخی افراد ابراز کرد: درخصوص بازار سکه معتقدم باید افرادی که 

نیاز دارند در این راستا اقدام کنند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی افزود: نباید این گونه باشد 
که نفر اول 38 هزار  سکه ، نفر دوم 28 هزار سکه، نفر سوم 24 هزار سکه و بیش از 5 
هزار  نفر، 4 هزار سکه ثبت نام کنند؛ این مسئله نشان می دهد که برخی دل در گرو 
کشور و مشکالت مردم ندارند. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مطلب فوق گفت: برخی فقط به دنبال منافع و دید شخصی خودشان 
هستند و هم اکنون این افراد باید مالیات بر در آمد خود را پرداخت کنند  چرا که در 
آمد کالنی را به دست آورده اند. سردار حسن پور با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس 
اخیر اذعان کرد: در این جلسه با توجه به مناسب بودن وضعیت انبارها در راستای تأمین 
و  بودجه  برنامه  کمیسیون  عضو  شد.  گیری  تصمیم  مردم  نیاز  مورد  و  اساسی  کاالهای 
اقتصادی  تیم  این که  از  تأسف  ابراز  پایان ضمن  در  اسالمی  محاسبات مجلس شورای 
دولت هماهنگ نیست، خاطر نشان کرد: تیم اقتصادی دولت ناکارآمد، ضعیف و بسیار 
کند عمل می کند در حالی که ما معتقدیم این تیم باید جسور، تصمیم گیر، شاداب و 
امید بخش باشد. رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد تیم 
اقتصادی دولت و نوسانات شدید ارز و قیمت کاالها و بی ثباتی بازار ابراز نارضایتی کرد 
و گفت: خواستار تشکیل جلسه فوری نسبت به ساماندهی اوضاع و رسیدگی به دغدغه 
حسن پور  شهباز  هستیم.  مردم  به  نسبت  دولت  بیشتر  مسئولیت  احساس  داشتن  و  مردم 
ضمن تشکر از کسبه مومن، متدین و وفادار به خاطر همدردی و همکاری با نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در وضعیت موجود، اظهار کرد: با همکاری اصناف مشکالت اقتصادی 

را پشت سر خواهیم گذاشت و دشمنان قسم خورده ی نظام را مأیوس خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی با اشاره به خشکسالی بی سابقه در استان 
کرمان عنوان کرد: خواستار اعزام هیئتی فوری از کارشناسان و مدیران وزارت خانه ی 

مربوطه برای رفع مشکالت بحران آب به استان کرمان هستم.

قدرانی از ملی پوشان
حسن پور در پایان ضمن قدردانی از تیم ملی فوتبال ایران و درخشش در جام جهانی 
از طرف مردم خون گرم دیار کریمان تصریح کرد: هفته قوه قضاییه را به قضات مومن 
و متدین و پاک دست کشور و استان کرمان تبریک عرض می کنم. رئیس فراکسیون 
اصناف مجلس با بیان این که به ازای هر 20 خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد 
در مورد گرانی های اخیر گفت: مشکل گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه 
داران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که کسی به آن رسیدگی 
نمی کند. وی بابیان اینکه قیمت محصوالت پروتئینی درماه گذشته افزایش یافته است 
گفت: دولت باید پاسخگوی نیاز مردم و وضع بازار باشد. وی افزود: با توجه به این که 
میزان تولید، مصرف و واردات مشخص است کاال هایی که اکنون در بازار هستند با ارز 
سه هزار و 250 تومانی وارد شده اند و کاال هایی که ارز سه هزار و 800 تومانی دریافت 

و خریدرای شده اند هنوز وارد کشور نشده اند. 

و  بوده  تومانی  و 250  اختیار دولت سه هزار  ارزی در  پور گفت:  سال گذشته  حسن 
خرید ها مربوط به یکسال و خورده ای پیش نیست بلکه چند ماه قبل تصمیم گرفته شد 
ارز سه هزار و 800 تومانی برای کاال های اساسی اختصاص یابد. رییس فراکسیون اصناف 
مجلس شورای اسالمی افزود: با توجه به اینکه واردات کاال های اساسی باید ثبت سفارش 
شود، اما اکنون با وجود کاغذ بازی های اداری زیاد برای واردات نهاده ها و پشت در 
ماندن تقاضای واردات این کاال ها پشت در اتاق مسئوالن، برای تولید کنندگان مشکل 
ایجاد شده است. وی اضافه کرد: اقتصاد دستوری اداره نمی شود و عرضه و تقاضا است 
که حرف آخر را می زنند بنابراین این که با قاچاق تعدادی گوسفند دولت نتوانسته بازار 

را کنترل کند قابل قبول نیست. 

یک مغازه به ازا هر 20 خانوار
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی با بیان این که چهار میلیون اصناف، به 
ازای هر 20 خانوار یک مغازه دار، در کشور وجود دارد افزود: اکنون عرضه کمتر از 
بلکه  نیست  مغازه داران  مانند  فروشندگان خرد  و مشکل گران فروشی در  تقاضا است 
به  آن ها  تخلف  از  پرونده ای  تاکنون  که  است  بنکداران  و  واردکنندگان  در  تخلف 
سازمان تعزیرات نرفته است. سردار حسن پور گفت: اصناف باالترین سطح اشتغالزایی 
مجموعه  این  پیشرفت  موجبات  جانبه  همه  های  حمایت  با  باید  و  دارند  کشور  در  را 
در  اسالمی،  شورای  مجلس  اصناف  فراکسیون  رییس  پور،  شهباز حسن  کرد.  فراهم  را 
خصوص نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران، گفت: یکی از اشتباهات مجلس و دولت 
گذشته در ادغام وزارتخانه بازرگانی بود و متاسفانه نمایندگان هفته گذشته به تفکیک 
این وزارتخانه رای ندادند. وی افزود: نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص ملی توسط 
اصناف صورت می گیرد، اما از کیکی که دولت برای اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف 

و بخش های خصوصی تعریف کرده است کمترین درصد آن به اصناف تعلق دارد.
رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی با بیان این که دولت هیچ گونه برنامه 
ندارد، گفت: در حال حاضر  قرار  اصناف در دستور کار  از  برای حمایت  را  مشخصی 
اصناف دچار مشکالت عدیده ای هستند و ما معتقدیم که دولت باید در تمامی تصمیم 
پور  دهد. حسن  قرار  توجه  مورد  بیش  از  بیش  را  اصناف  ها  ریزی  برنامه  و  ها  گیری 
امور  سازمان  برداشتند  گام  اصناف  از  برای حمایت  امسال  که  ارگانی  تنها  داد:  ادامه 
به  که  افرادی  آن  در  که  شد  منعقد  ای  نامه  تفاهم  راستا  این  در  بود.  کشور  مالیاتی 
صورت داوطلبانه مراجعه کرده و اظهارنامه مالیاتی تنظیم کنند نسبت به سال گذشته با 
5 درصد افزایش سقف معافیت مالیاتی روبرو خواهند شد. وی بیان کرد: در مسائل بیمه 
ای و بانکی هنوز اصناف معضالتی را با این ارگان ها دارند و باید توجه کرد که اصناف 
باالترین سطح اشتغالزایی را در کشور دارند و باید با حمایت های همه جانبه در ارائه 
تسهیالت کم بهره و مسائل بیمه ای موجبات پیشرفت این مجموعه را فراهم کرد. وی در 
ادامه توضیح داد: ما از دولت می خواهیم که بخش خصوصی را به معنای واقعی کلمه 
باورکند که در این راستا اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بتوانند در این شرایط 
اقتصادی نقش اساسی در عرصه اقتصاد ایفا کنند. رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به این سوال که مجلس به عنوان بازوی نظارتی چگونه باید بین دولت 
و اصناف پیوند برقرار کند، تصریح کرد: مجموعه اتاق اصناف در اولین فرصت مسائل 
با تشکیل جلسه درصدد رفع  ما در فراکسیون  بنویسند و  به صورت مکتوب  را  و موارد 

مشکالت آنها تالش خواهیم کرد.

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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خشکسالی و گرد و غبار، دو مشکل عمده کرمان
سردار شهباز حسن پور در دیدار با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست 
خواستار توجه ویژه به محیط زیست پایدار کرمان با توجه به افزایش بروز پدیده گرد و 
غبارهای اخیر در استان کرمان شد. وی به وجود جازموریان در استان کرمان به عنوان 
کانونی که 25 درصد گرد و غبار کشور را تولید می کند اشاره و تصریح کرد: سرمایه 
گذاری ویژه دولت در راستای احیای تاالب جازموریان و احیای دیگر تاالب حدفاصل 

سیرجان و نیریز فارس می تواند از این آالیندگی ها بکاهد

سنجش میزان آالیندگی مس سرچشمه 
سرچشمه  مس  آالیندگی  به  توجه  با  زیست  محیط  سازمان  رئیس  از  افزود:  پور  حسن 
خواستار اعزام هیات بازرسی به منظور سرکشی از محیط و تهیه گزارشی از آالیندگی 
های این کارخانه شده ام. وی گفت: با توجه به خشکسالی بی سابقه اخیر از رئیس محیط 
امنیت غذایی گونه های جانوری  تامین آب و  به  زیست کشور همچنین خواستیم که 
این  براساس  گمارد.  همت  دولت  و  خصوصی  بخش  طریق  از  کرمان  زیست  محیط 
گزارش خشکسالی حدود دو دهه گذشته و استفاده بی رویه از منابع آبی و نیز سدسازی 
های غیرکارشناسی در استان کرمان که از اقلیم گرم و خشک برخوردار می باشد ضمن 
خشکیدن تاالبها که به کانونی از ریزگردها تبدیل شده بی آبی حیات وحش این استان 
را در معرض تهدید جدی قرار داده طوریکه در هفته گذشته دو راس آهوی جبیر در 

جنوب این استان بر اثر نبود از تشنگی تلف شدند.

قدرانی از رزم حسینی
سردار شهباز حسن پور در شورای اداری استان کرمان با اشاره به این که در وصف رزم 
حسینی صحبت کردن بسیار سخت است، اظهار داشت نام رزم حسینی با تاریخ کرمان 
پیوند خورده است و قطعا همان گونه که آیندگان از کرمان کهن سخن می گویند از 
مردی سخن خواهند گفت که فعل »توانستن« را »صرف« کرد و به همه ما آموخت آن 
گونه که رضایت خدا است رضایت مردم را به همراه داشت. وی افزود اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان از طرف هیئت دولت به عنوان برگ زرینی به کل کشور ابالغ شد و در 
دستور کار استانداران و وزار قرار گرفت. حسن پور با اشاره به این که استان کرمان 
یکی از امن ترین استان های کشور است، گفت: ائمه جمعه استان با این که از سالیق 
مختلف سیاسی برخوردار بودند اما در بحث های اقتصادی حامی رزم حسینی بودند. 
وی عنوان کرد: در ابتدای مجلس دهم مقام معظم رهبری فرمودند از دهه شصت که 
رئیس جمهور بودم همیشه مطرح می کردم بحث آمایش سرزمین باید در کشور اجرا 
شود که متاسفانه اجرایی نشده است و به دولت برای اجرای این طرح تشر زدند. حسن 
پور تصریح کرد: امروز خوشبختانه استان کرمان تنها نقطه ای از کشور است که طرح 
آمایش سرزمینی در ان در حال اجرا است و اجرایی این طرح باعث جلوگیری از هدر 
رفت سرمایه های و موازی کارهای می شود. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: امروز استان کرمان تبدیل به یک کارگاه سازندگی شده است 
و تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. وی ابراز داشت: دکتر فدایی از مدیران خوب 
استانی است و تمام استان را به خوبی می شناسد و این ریل گذاری که انجام شده و 

همه زمینه ها برای کار بزرگتر فراهم شده است.

استاندار کرمان به موضوع خشکسالی در استان کرمان اشاره و گفت: به دلیل گرمای 
بی سابقه در شمال استان با خسارات جدی به محصوالت پسته مواجه شدیم. در گذشته 
بیشترین حجم صادرات غیر نفتی استان مربوط به صادرات پسته بوده است اما اکنون 
به دلیل این بالی طبیعی انتظار کاهش 80 درصدی در تولید این محصول استراتژیک 
ملی  سطح  در  را  بحران  ستاد  تشکیل  تقاضای  بنابراین  داریم،  را  کرمان  استان  برای 
»علیرضا  مهندس  برسد.  ضرر  حداقل  به  موضوع  این  به  مربوط  آثار  تا  داده ایم 
سازمان  رئیس  حضور  با  کرمان  استان  اداری  شورای  جلسه  دومین  در  رزم حسینی« 
که  است  پرداخت شده  و  قطعی   96 سال  بودجه  ایران گفت:  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
ابالغ شده که  به دستگاه های اجرای  میلیارد تومان نقدی و اسناد خزانه  شامل 788 
با بیان این مطلب که  نسبت به سال 95 حدود 56.5 درصد افزایش داشته است. وی 
کنند،  استفاده  خزانه  اسناد  اوراق  از  ها  دستگاه  مدیران  سال  پایان  تا  داریم  انتظار 
بیشترین جذب را در این حوزه در استان کرمان داشته  اظهار کرد: در سال گذشته 
امیدواریم  نیز توسط کرمان جذب شده که  استان ها  بقیه  از  به طوری که حتی  ایم 
امسال این اتفاق نیز رخ دهد زیرا پروژه های بزرگی در این استان در دست احداث 
است. استاندار کرمان از واگذاری پروژه هانیمه تمام به بخش غیر دولتی خبر داد و 
طور  به  اشتغالی  خود  های  طرح  به  مربوط  بانکی  منابع  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار 
کامل جذب شد و استان کرمان کارنامه قابل قبولی در حوزه اشتغال برای خود ثبت 
کرد به طوری که در سال 95 حدود 46 هزار و 455فرصت شغلی و در سال گذشته 

نیز برای 57 هزار و 225 نفر ایجاد اشتغال شده است این در حالی است که متوسط 
هزار   12 این دولت،  ابتدای  تا  استان  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  ایجاد شغل پس 
فرصت شغلی بوده است. وی به موضوع خشکسالی در استان کرمان اشاره و ادامه داد: 
به دلیل گرمای بی سابقه در شمال استان با خسارات جدی به محصوالت پسته مواجه 
پسته  صادرات  به  مربوط  استان  نفتی  غیر  صادرات  حجم  بیشترین  گذشته  در  شدیم. 
تولید  در  80 درصدی  انتظار کاهش  بالی طبیعی  این  دلیل  به  اکنون  اما  است  بوده 
ستاد  تشکیل  تقاضای  بنابراین  داریم،  را  کرمان  استان  برای  استراتژیک  محصول  این 
بحران را در سطح ملی داده ایم تا آثار مربوط به این موضوع به حداقل ضرر برسد. 
مهندس رزم حسینی با اعالم این خبر که 160 هزار هکتار از اراضی استان کرمان بی 
کردیم  حل  خوبی  به  را  اراضی  این  ساله   40 مشکل  جاری  هفته  در  اما  هستند  سند 
کشت  الگوی  تغییر  راستای  در  اقداماتی  باید  آب،  بحران  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
در استان کرمان صورت گیرد و به سمت کاشت گیاهان کم آبخواه و در عین حال 
پربازده سوق پیدا کنیم. وی با بیان این که اگر 20 درصد آب سهم کشاورزی کاهش 
یابد به شکل داوطلبانه و قانونمند می توان گفت بخشی از مشکالت آب شرب استان 
انسجام، وحدت و تالش مضاعف مدیران اجرایی در این راستا  بر لزوم  را حل کنیم 
تاکید کرد و افزود: باید با امید کار و زندگی کرد. عالی ترین مقام اجرایی دولت در 
استان کرمان در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی باید مردم را 

به حضور گسترده تر در صحنه های دفاع از نظام و انقالب تشویق کنیم.

تشکیل ستاد بحران کرمان در سطح ملی

کاهش ۸۰ درصدی 
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»ناامیدی«
 آغاز راه ونزوئالیی شدن

به عنوان یک فعال اقتصادی سرد وگرم  چشیده، مهندس محسن جالل پور دوره های دشوار زیادی 
را در اقتصاد ایران تجربه کرده است، اما به نظر می رسد نگرانی های امروز او جنس دیگری دارد. 
این که  نظر دکتر عباس آخوندی درباره  تایید  با  ایران وکرمان،  بازرگانی  اتاق های  پیشین  رئیس 
»عدم  قطعیت، مهم ترین مشکل امروز اقتصاد ایران است« می گوید: »عدم  قطعیت می تواند به عاملی 
از  برای خروج  است  ممکن  سیاستگذار  در چنین شرایطی  تبدیل شود.  تعمیق رکود  برای  کلیدی 
را  نگران کننده  این چشم انداز  بهبود  او  رکود متحمل هزینه های سیاسی و اجتماعی زیادی شود.« 
منوط به ارتقای کیفیت سیاستگذاری، انجام اصالحات اساسی و در نتیجه بازگرداندن اعتماد مردم 
می داند. او می گوید: ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن است که هیچ کدام از آنها بدون همراهی 
این  اصالح  در  نخست  گام  معتقدم  اما  داریم،  فرصت  چقدر  نمی دانم  نمی رسد.  سرانجام  به  مردم 

ساختار قدیمی، نوسازی فکر و تغییر انگاره های ذهنی و پارادایم کشورداری است.

دکتر عباس آخوندی می گوید »عدم  قطعیت، مهم ترین مشکل امروز اقتصاد 
و  ریسک ها  کاهش  شود،  انجام  باید  که  اقدامی  مهم ترین  و  است  ایران 
افزایش امید است«. چرا آخوندی عدم  قطعیت را مهم ترین مشکل اقتصاد 

ایران می داند؟ این نتیجه گیری حاصل کدام مشاهدات است؟
ما نمی دانیم دکتر آخوندی به استناد کدام تحقیق اقتصادی چنین موضوعی را مطرح 
کرده، اما من به عنوان فعال اقتصادی قطعًا اظهارات ایشان را تایید می کنم. در این 
عدم  شرایط  در  که  است  نکته  این  موید  که  گرفته  صورت  زیادی  مطالعات  زمینه 
نتایج  و  شده  کاسته  سرمایه گذاران  فعالیت  میزان  از  اقتصادی،  نااطمینانی  و   قطعیت 
نگران کننده ای مثل رکود، کاهش سرمایه گذاری، تشدید بیکاری و افزایش فقر را به 
دنبال خواهد داشت. برای اینکه بدانیم عدم  قطعیت در اقتصاد چیست ابتدا باید بدانیم 
نااطمینانی چیست و این دو چه نسبتی با نوسان و ریسک دارند. اگر بخواهم دریافتم را 
از این مفهوم ساده بیان کنم، باید بگویم نااطمینانی یعنی اینکه من به عنوان عضوی از 
این جامعه یا به عنوان یک فعال اقتصادی به هر دلیلی نتوانم آینده را پیش بینی کنم. 
در جوامع، انواع مختلفی از نااطمینانی می تواند وجود داشته باشد که بسته به کیفیت 
حکمرانی تعدادشان متفاوت است. در جوامعی که گرفتار مشکالت حاد سیاسی هستند، 
از  کنید همواره  زندگی  عراق  در  اگر شما  مثاًل  است.  آزاردهنده  سیاسی  نااطمینانی 
قرار  تروریسم  و  معرض جنگ  یا در جوامعی که در  رنج می برید.  نااطمینانی سیاسی 
دارند، چشم انداز آینده مخدوش است و مردم حتی نسبت به جان و مال خود اطمینان 
ندارند. مثاًل اگر شما در افغانستان زندگی کنید همواره با این احتمال که ممکن است 

در یک بمب گذاری آسیب ببینید مواجه خواهید بود. 

اقتصادی  نیز وجود دارد که هر نوع فعالیت  اقتصاد  نااطمینانی در  گونه های مختلف 
باعث  اقتصادی  سیاستگذاری  به  نسبت  نااطمینانی  مثاًل  می دهد.  قرار  تحت الشعاع  را 
کاهش فعالیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری می شود. وقتی اقتصاد به شرایط 
نااطمینانی می رسد، عمق دید فعال اقتصادی کاهش پیدا می کند و تصمیم گیری در 
بنگاه اقتصادی دشوار می شود. حتی تصمیم گیری برای اقتصاد خانواده هم در چنین 
شرایطی دشوار است. دقیقًا مثل تردد در جاده مه آلود که راننده نمی تواند چند متر 
نتیجه  در  و  می شود  غیرممکن  پیش بینی  مه آلود،  و  مبهم  فضای  در  ببیند.  را  جلوتر 
سیاست های  که  زمانی  به خصوص  می افتد.  تعویق  به  اقتصادی  فعاالن  تصمیم گیری 
کالن  اقتصاد  محیط  عبارتی  به  یا  نباشد  پیش بینی  قابل  و  شفاف  دولت  مالی  و  پولی 
اقتصادی  برای آحاد  اطمینان شود. در چنین شرایطی تصمیم گیری  ناامن و غیرقابل 
تصمیم گیری  باثبات تری  تا در محیط  بمانند  منتظر  ناچارند  آنها  بسیار دشوار می شود. 
می کنند  استفاده  قطعیت  عدم   از  کالن  اقتصاد  محیط  تشریح  در  اقتصاددانان  کنند. 
با  مرتبط  نااطمینانی  مثاًل  این حوزه دارد.  متغیرهای  به  نسبت  نااطمینانی  به  اشاره  که 
تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و دیگر متغیرهای این حوزه بسیار مخرب و خطرناک 
عنوان می شود. به این دلیل که اگر اقتصاد یک کشور در شرایط عدم  قطعیت نسبت 
برای  کلیدی  عاملی  به  می تواند  قطعیت  مواجه شود، عدم   اقتصادی  سیاستگذاری  به 
از  برای خروج  است  سیاستگذار ممکن  تبدیل شود. در چنین شرایطی  تعمیق رکود 
رکود متحمل هزینه های سیاسی و اجتماعی زیادی شود. تجربه به من می گوید هرگاه 
سیاست ها به طور ناگهانی تغییر کند یا فضایی غیرقابل پیش بینی بر کشور حاکم شود 
یا ترس از تغییر سیاسی یا جنگ بر کشور چیره شود، فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر 
قرار می گیرد و سرمایه گذاری متوقف می شود. در حال حاضر برخی مشاهدات موید 
این است که اقتصاد ایران در شرایط عدم  قطعیت گرفتار شده و احتمال دارد در این 

جاده مه آلود با خطرات پیش بینی نشده زیادی مواجه شود.

می گذارد؟  اقتصاد«  عرضه  »طرف  بر  تاثیری  چه  التهاب،  و  ریسک  وجود 
کار  و  دارد  معنایی  چه  اطمینان  عدم   اقتصادی،  فعاالن  مبرای  واقع  در 
یادداشتی در  با چه مشکالتی مواجه می کند؟ شما چندی پیش در  را  آنها 
کانال تلگرامی تان با عنوان »ماجرای نیمروز« از نگرانی های این روزهای 
صادرکنندگان نوشته بودید و سراغ »گل گاوزبان« را گرفته بودید! وقتی 
را  یادداشت  این  امیدوار«،  همیشه  اقتصادی  »فعال  یک  عنوان  به  شما 
است.  شده  خارج  تحمل  حد  از  واقعًا  مشکالت  می رسید  نظر  به  نوشتید، 

آیا همین طور است؟
افرادی که به عنوان مرجع در جامعه مطرح می شوند در شرایط بحران بیش از دیگران 
متحمل سختی می شوند. یعنی هم باید خود بحران را تحمل کنند و هم حواشی آن 
را. این روزها افراد زیادی به من مراجعه می کنند و سوالشان این است که به کدام سو 
می رویم؟ آینده چه می شود؟ وضع چه خواهد شد؟ به عنوان یک فعال اقتصادی من هم 
از این نوسان ها رنج می بینم و شخصًا از اینکه کارم گره خورده و هیچ چشم اندازی از 
آینده ندارم، احساس یأس و ناامیدی می کنم، اما ناچارم به خاطر مردم خویشتن داری 
کنم و از گفتن عمق دیدگاه ها و برداشت هایم خودداری کنم. این وضعیت آدم هایی 
مثل من را در شرایط متناقضی قرار داده است. اگر نسبت به آینده خوش بین باشم و 
از مردم مواجه  با طیف گسترده ای  تزریق کنم، هر روز  به جامعه  را  این خوش بینی 
از  اگر کمی  غیرواقعی می دهم؟  را مالمت می کنند که چرا سیگنال  می شوم که من 
خوش بینی فاصله بگیرم و آینده را مبهم ببینم، حتی نزدیکان و مدیران خودم احساس 
هم  من  حال  این  با  می گذارد.  منفی  اثر  آنها  کار  روی  و  می کنند  ناامیدی  و  یأس 
انسان هستم و گاهی برای کاهش نگرانی های خودم نیاز به درد دل کردن و نوشیدن 
ظرفیت های  با  کشوری  ایران  سوالتان.  اول  بخش  به  بپردازم  اما  دارم.  گل گاوزبان 
بسیار زیاد است. ما صاحب بزرگ ترین اقتصادی هستیم که هنوز به بازارهای جهانی 
نپیوسته است. با این حال به دلیل وجود حفره های زیاد در حکمرانی، قادر به تبدیل 
ظرفیت های خود به رشد اقتصادی پایدار نیستیم. نخستین مشکل بزرگ ما این است 
که به قواعد دیپلماسی و اقتصاد پشت کرده ایم و به همین دلیل به کشوری نسبتًا منزوی 
تبدیل شده ایم. ما هیچ شریک اقتصادی قابل اعتمادی نداریم. با هیچ کشوری بر اساس 
مسائل  درگیر  مدام  هم  داخل  حوزه  در  نبسته ایم.  پیمان  اقتصاد،  و  دیپلماسی  قواعد 
بیهوده و جنجال های پرهزینه هستیم. سیاستمداران ما هرگز نتوانسته اند محیطی مناسب 
ما  اقتصادی  سیاستگذاری  کنند. در چنین فضایی  ایجاد  تولید  و  برای سرمایه گذاری 
هم نادرست و بسیار هزینه زا بوده است. محیط اقتصاد کالن ما در سال های گذشته به 
دلیل سیاستگذاری نادرست در زمینه دو نرخ کلیدی اقتصاد مثل نرخ سود و نرخ ارز 
و همین طور سیاستگذاری نادرست در زمینه متغیرهای مهم اقتصادی، همواره متالطم 
است.  مواجه  زیادی  بحران های  با  ما گذاشته که  بیماری روی دست  اقتصاد  و  بوده 

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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دقیقًا مثل بیماری که همزمان با چند عارضه دردناک دست و پنجه نرم می کند و برای 
بهبود در یک دوره زمانی کوتاه باید چند بار به اتاق عمل برود. این شرایط نامساعد 
طی دهه های گذشته به طرق مختلف منجر به افزایش هزینه های مبادله در اقتصاد ما 
شده است. به قول دکتر نیلی وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کالن و محیط مناسبات 
بین الملل خود را پیش بینی کند، ناچار می شود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش 
از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم  قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش 
بیشتری نیاز دارد. وقتی عدم  قطعیت باالست، بنگاه تمایل پیدا می کند که فعالیت های 
خود را به صورت غیربهینه متنوع کند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند. 
محیط  مجموع  در  می کند.  سرمایه گذاری  کمتر  بنگاه  باالست  عدم  قطعیت  وقتی 
نامساعد اقتصاد کالن به ویژه بر عملکرد بنگاه های بزرگ به عنوان بنگاه هایی که بخش 
اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه های مبادله 

و در نتیجه رقابت پذیری را تحت تاثیر قرار می دهد.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است امید در جامعه به  شدت آسیب دیده است. 
این اتفاق البته آثار سیاسی - اجتماعی مهمی خواهد داشت که در ادامه به 
آن می پردازیم؛ اما اگر ابتدا نگاهی اقتصادی به این مساله داشته باشیم، عدم 
 قطعیت هایی که به کاهش امید مردم می انجامد، بر رفتار اقتصادی آنها به 

عنوان »طرف تقاضای اقتصاد« چه تاثیری می گذارد؟
اگر به مجموعه نظراتی که در ماه های گذشته در »تجارت فردا« مطرح کرده ام نگاه 
کنید، متوجه می شوید که کلیدواژه اصلی همه صحبت های من امید است. در واقع 
هیچ اقدامی در کشور به اندازه بازسازی امید و بازگرداندن اعتماد به جامعه اهمیت 
دارد.  کشور  برای  زیانباری  عواقب  اعتماد  رفتن  بین  از  و  امید  باختن  رنگ  ندارد. 
آغاز  می تواند  بی اعتمادی  و  ناامیدی  غافلند.  مقوله  این  از  ما  سیاستمداران  متاسفانه 
آنچه  حاضر  حال  در  شد.  خواهد  ختم  ایران  شدن  ونزوئالیی  به  که  باشد  فرآیندی 
در بازارها می گذرد ناشی از نااطمینانی است. آنچه در حال حاضر مشاهده می کنیم، 
ناشی از نگرانی مردم نسبت به آینده است. طیف وسیعی از اطالعات درست و نادرست 
بر ذهنیت ایرانیان نسبت به آینده اثر گذاشته و شرایطی را به وجود آورده که برای 
نمی داند  هم  کابینه  عضو  یک  حتی  شرایط  این  در  نیست.  پیش بینی  قابل  هیچ کس 
نگرانی  ابراز  اقتصاد  در  قطعیت ها  به عدم   نسبت  است که  این  به کدام سو می رویم. 
و  بی اعتمادی  از  که  است  فراگیر  مفهوم  یک  نااطمینانی  بگویم  می خواهم  می کند. 
کاهش امید در جامعه به وجود می آید و منجر به عدم  قطعیت در اقتصاد می شود و 
می تواند چرخه ای نیز عمل کند. به این شکل که بی اعتمادی و یأس منجر به نااطمینانی 
در جامعه می شود. در اقتصاد نیز این پدیده به صورت عدم  قطعیت ظهور می کند و در 
نتیجه آحاد اقتصادی و مردم تصمیم هایی می گیرند که بی اعتمادی و یأس را تشدید 

می کند.

با توجه به فشارهای روزافزون خارجی چگونه می توان ریسک ها و التهابات 
اقتصاد ایران را کاهش داد؟ به ویژه در شرایطی که به گفته آخوندی »در 
مواجه  قطعیت  عدم   و  مناسب  هماهنگی  عدم   با  هم  کشور  داخلی  فضای 
هستیم؛ به طوری که بخش عمده ای از مشکالت کنونی ناشی از نابسامانی در 
انجام  در  دولت  کارنامه  می رسد  نظر  به  و  است«  کشور  اقتصادی  ساختار 

اصالحات ساختاری موفقیت آمیز نبوده است.
باید در سوال قبلی این توضیح را  تفاوت قائل شد.  باید  میان ریسک و عدم  قطعیت 
است.  متفاوت  دو  این  با  هم  نوسان  و  نیست  عدم  قطعیت  همان  ریسک  که  می دادم 
به  نااطمینانی زمانی  اما  قرار می گیرند.  تاثیر شوک های مختلف  اقتصادها تحت  قطعًا 
وجود می آید که فعال اقتصادی با هیچ ابزاری نتواند آینده را پیش بینی کند. فعاالن 
اقتصادی معمواًل انسان های باهوشی هستند که حتی در شرایط سخت می توانند آینده 
را تحلیل کرده و متناسب با آن تصمیم گیری کنند. اما در شرایط نااطمینانی هیچ کس 
عدم  اما  معلوم اند،  احتماالت  اینکه  یعنی  ریسک  عبارتی  به  نیست.  پیش بینی  به  قادر 
 قطعیت یعنی اینکه احتماالت نامعلوم اند. اقتصاددانان از پرتاب سکه برای تشریح پدیده 
یا شیر  پرتاب سکه همیشه دو احتمال وجود دارد،  مثال  استفاده می کنند. در  ریسک 
اما  کنید  پرتاب  را  سکه  شما  دارد  امکان  قطعیت  عدم   شرایط  در  اما  خط.  یا  می آید 

هرگز پایین نیاید.

تغییر  آیا  گذشته،  سال های  در  دولت  اجتماعی  سرمایه  کاهش  وجود  با 
بار دیگر  اقتصادی  آیا مردم و عوامل  برمی آید؟  از عهده دولت  این روند 

»می خواهد؟«  دولت  شما  نظر  به  آیا  اصاًل  کرد؟  خواهند  اعتماد  دولت  به 
»می داند؟« و »می تواند؟«

بازگرداندن اعتماد به جامعه کاری نیست که از عهده نهاد دولت برآید. دلیل اصلی 
آنها  از  نیز  فعلی  مشکل  حل  و  هستند  سیاستمداران  و  دولت  جامعه  در  بی اعتمادی 
بحران  برای  می تواند  چطور  نیست،  خودش  حوزه  به  مسلط  که  وزیری  برنمی آید. 
چاره اندیشی کند؟ همه اعتبار دولت در صرف کردن سه فعل است. خواستن، دانستن 
به تصمیم  نیاز  اراده سیاسی که  توانستن. خواستن دولت موضوعی است در حیطه  و 
که  است  مولفه ای  و  دارد  نیاز  تخصص  و  دانش  به  اما  دانستن  فعل  دارد.  سیاستمدار 
و  دانش  و  می داند  کافی  اندازه  به  موجود  مشکالت  حل  برای  دولت  می دهد  نشان 
تخصص دارد. خواستن و دانستن در حیطه اختیارات و توانایی های دولت است، اما 
توانستن به عنوان سومین مولفه مهم در اعتباردهی به دولت، می تواند به میزان قدرت 
و اثرگذاری عوامل بیرونی بستگی داشته باشد. توانستن دولت نیز دو پیش نیاز اساسی 
دارد؛ یکی اراده ساختار سیاسی و اجماع حاکمیت، و دیگری اعتماد و همراهی مردم. 
مساله اصلی این است که دولت باید بخواهد کاری را پیش ببرد. بعد باید به توان و 

تخصص کارشناسان اتکا کند و به این وسیله اعتماد مردم را به دست آورد.

نقش بخش خصوصی در این زمینه چیست؟ آ نها از چه طریقی می توانند بر 
احیای امید و اعتماد مردم مبنی بر »امکان بهبود وضعیت« تاثیر بگذارند؟

بخش خصوصی که یکی از اجزای مهم جامعه مدنی به شمار می رود، یکی از نقاط قوت 
امروز جامعه ایران است. در زمان وقوع بحران است که تشکل های ریشه دار، مطبوعات 
و غیره می توانند به کمک جامعه ایران بیایند. در کشورهایی که بهار عربی رخ داد، 
جامعه مدنی قوی نبود. هنوز می شود روی ظرفیت های بخش خصوصی حساب کرد، 
اما مساله نگران کننده این است که بخش خصوصی هم دارد به رانت آلوده می شود. 
به همین دلیل است که تشکل های بخش خصوصی نسبت به مسائل اخیر اقتصاد ایران 
دارد.  همگرایی  و  همدلی  به  نیاز  کشور  کردند.  عمل  منفعل  و  سردرگم  نوعی  به 
تعمیرکاران اصطالحی دارند که می گویند »موتور سه کار می کند«. سه کار کردن به 
حالتی می گویند که موتور به دلیل کار نکردن یکی از سیلندرها با همه ظرفیت هایش 
کار نمی کند. چون بیشتر موتورهای استفاده شده در خودروهای سواری چهار سیلندر 
هستند، وقتی یک سیلندر کار نکند موتور با فعالیت سه سیلندر کار را ادامه می دهد که 
اینجا اصطالحًا می گویند موتور سه شده یا سه کار می کند. کدام کشور را سراغ دارید 
که به اندازه ما جامعه مدنی اش را کوچک و محدود کرده باشد؟ جامعه مدنی می تواند 
در شرایط بحرانی به کمک ساختار سیاسی بیاید، اما در ایران همه ارکان جامعه مدنی 

را یا کوچک و محدود کرده اند یا به رانت آلوده اند.

نظر  به  آسیب دیده«؛  به  شدت  جامعه  در  »امید  می گوید  آخوندی  دکتر 
است؟  بوده  چه  مردم  اعتماد  و  امید  کاهش  سیاسی- اجتماعی  تبعات  شما 
نشود،  احیا  مردم  امید  و  بازنگردد  ایران  اقتصاد  به  ثبات  اگر  می کنید  فکر 

آیا می توان همچنان گل گاوزبان تجویز کرد و مردم را به صبر فراخواند؟
خیلی حرف ها را هنوز نمی شود صریح زد. متاسفانه سیاستمداران ما متوجه عمق بحران 
پیش  بحران  به سمت  سرعت  با  ما  نیستید.  واقعیت ها  انعکاس  به  قادر  هم  شما  نیستند. 
با  متناسب  و  یافته  جهش  عمومی  ذکاوت  و  هوش  سطح  که  پذیرفت  باید  می رویم. 
آن، کیفیت سیاستگذاری نیز باید ارتقا پیدا کند. ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن 
است که هیچ کدام از آنها بدون همراهی مردم به سرانجام نمی رسد. نمی دانم چقدر 
و  فکر  نوسازی  این ساختار قدیمی،  معتقدم گام نخست در اصالح  اما  فرصت داریم، 
در  سیاستگذاری  بر  تفکر حاکم  است.  پارادایم کشورداری  و  ذهنی  انگاره های  تغییر 
کشور ما کهنه و قدیمی است. ما درک درستی از تحوالت اقتصادی بین المللی نداریم. 
سیاستگذار به دالیل مختلف، به سندروم تعلل مبتال شده است. نظام بازخورد در کشور 
ما مخدوش است. در سال های گذشته شاهد تحوالت سیاسی و اجتماعی در خیلی از 
کشورها بوده ایم. برخی تجربه ها مثبت و برخی کاماًل منفی اند. تجربه کشورهایی نظیر 
ترکیه و چین در اصالح سازوکار حکمرانی پیش روی ماست و همین طور با تجربه تلخ 
با  توانستند  و چین  ترکیه  داریم.  آشنایی  نیز  یونان  و  مصر  ونزوئال،  تونس،  کشورهای 
تغییر پارادایم اقتصادی، به رشد اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی دست پیدا کنند، اما 
چهار کشور تونس، ونزوئال، مصر و یونان از اصالحات ساختاری در اقتصاد غفلت کردند 
و در باتالق بی ثباتی گرفتار شدند. اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا 
ندهیم و در نتیجه این اصالحات اساسی، اعتماد را به مردم بازنگردانیم، آینده خوبی 
در انتظارمان نخواهد بود. باید بدانیم که گذار از شرایط موجود نیاز به طرح صادقانه 

مسائل و مشکالت کشور با مردم دارد.

ان 
کرم

اد 
تص

و اق
ت 

یاس
ه س

وز
 ح

در
سه 

پر
41

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



تولید  کارخانه  اولین  افتتاح  گفت:  آیین  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تنی  هزار   600 ظرفیت  با  عیار  کم  های  باطله  از  هماتیتی  آهن  سنگ  کنسانتره 
تکمیل  زمینه  در  کشور  و  استان  کرمان  برای  افتخاری  زرند،  شهرستان  در  سالیانه 
شریعتمداری  محمد  است.  افزوده  ارزش  و  اشتغال  ایجاد  فوالدی،  صنایع  زنجیره 
افزود: شرکت فکور صنعت با اجرای این پروژه در اوضاع اقتصادی کنونی کشور، 
توانسته است ضمن اشتغال زایی در منطقه، امید را در دل جوانان ایجاد کند. وی با 
اشاره به نقش مجموعه فکور صنعت در افزایش 36 میلیون تنی تولیدات سنگ آهن  
کشور، اظهار داشت: کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن هماتیتی کم عیار زرند مایه 
مباهات و افتخار استان کرمان و کشور در تکمیل زنجیره سنگ آهن و فوالد کشور 
است به نحوی که می توانیم از مواد کم عیار موجود در راستای تولید، ایجاد ارزش 

افزوده و اشتغال بهره گیری کنیم. 
بلکه در  تنها در حوزه صنایع و معادن،  نه  استان کرمان  دکتر شریعتمداری گفت: 
دار  را  ها  مزیت  از  کمانی  رنگین  اجتماعی  فرهنگی،  سایر حوزه های کشاورزی، 
است که مایه فخر و مباهات کشور شده است. وی با اشاره به ظرفیت های بالقوه 
و بالفعل شهرستان زرند افزود: در بازدید از کارخانه واگن سازی زرند، با مجموعه 
ای بزرگ آشنا شدیم که قرارداهای داخلی برای تولیدات واگن باری و مسافری 
و  معدن  صنعت،  وزیر  دارد.  کار  انجام  برای  نیز  المللی  بین  قراردادهای  و  دارد 
تجارت  ضمن ابراز خوشحالی از افتتاح کارخانه تولید سنگ آهن هماتیتی زرند 
خاطر نشان کرد: در حال تدوین برنامه چهار ساله ای تحت عنوان نقشه راه و سند 
جامع توسعه معادن کشور با بهره گیری از نظرات همه متخصصان کشور هستیم که 
فعالیت های معدنی کشور مصون خواهیم  از سعی و خطا در توسعه  به کمک آن 
شد. وی گفت: توجه به بخش اکتشاف یکی از برنامه های ما در دولت بوده است 
که باعث شده است ما بتوانیم هم در سطح و هم در عمق، به اندازه تمامی دوران 
گذشته در این حوزه پیشرفت داشته باشیم. شریعتمداری افزود: آنومالی شناسایی 
شده در استان یزد حکایت از وجود ذخایر عظیم سنگ آهن در اعماق را دارد که 
تنظیم  را  ایران  فوالد  آینده صنعت  و  است  موجود کشور  معادل کل سنگ آهن 
خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن، تجارت گفت: اکتشاف تکمیلی نیز یکی دیگر از 
برنامه هایی است که منجر به ایجاد صنایع تکمیلی و اشتغال بیشتر خواهد شد و طبق 
محورهای سند تدوینی جامع توسعه فعالیت های معدنی کشور، مجموعه ایمیدرو 
مأموریت دارد فعالیت ها و اقدامات الزم در این حوزه را انجام دهد. وی افزود: 
توسعه  به  تواند  نیز می  توسعه صنایع کوچک  و  معدنی کوچک  از ذخایر  استفاده 
فعالیت های معدنی کشور و ایجاد اشتغال در این حوزه کمک کند. شریعتمداری 
اظهار داشت: توجه به مسائل زیست محیطی نیز یکی از مواردی است که در بحث 
استفاده از منابع آبی مورد توجه قرار داده ایم و خوشبختانه کارخانه تولید سنگ 
به صرفه جویی سالیانه 500  باطله ها،  با اجرای طرح آبگیری  آهن هماتیتی زرند 
هزار لیتری آب کمک خواهد کرد. بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم 
اکنون با افتتاح این کارخانه 700 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار 
نفری را در  انجام طرح های تکمیلی، آمار اشتغال زایی 1000  با  خواهند شد که 

مجموعه خواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت فکور صنعت مجری احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن 
این  ساخت  و  طراحی  مراحل  تمامی  گفت:  نیز  عیار،  کم  های  باطله  از  هماتیتی 
این  تولیدات  و  است  شده  انجام  کشور  این  متخصص  جوانان  دست  به  کارخانه 
کارخانه صرفا در کارخانجات گندله سازی کشور مصرف خواهد شد. مهندس شیخ 
زاده افزود: احداث این کارخانه برای اولین بار در کشور باعث شده است تا بتوانیم 
از باطله های کم عیار به روش هماتیتی، کنسانتره سنگ آهن تولید کنیم. وی در 
مورد مزیت های اجرای این طرح اظهار داشت: تکنولوژی برتر این کارخانه که 
نیز  از دفع آن ها جلوگیری کند و  feo های کم عیار را جذب کند و  تواند  می 
اشتغال 200 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر به صورت غیر مستقیم از مهمترین مزیت 
آب  مصرف  درصدی   70 کاهش  گفت:  زاده  شیخ  است.  پروژه  این  اجرای  های 
بخش صنعت با آب گیری باطله ها و همچنین کنترل اینترنتی و آنالین این کارخانه 
که برای اولین بار در مجموعه های تولیدی سنگ آهن خواهد بود؛ این مجموعه 
بقیه کارخانه ها در کشور خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت  از  را متمایز 
اجرایی  عملیات  آغاز  از  ماه  با گذشت شش  و  سرمایه گذاران  وعده  طبق  گفت: 

کارخانه، این مجموعه برای اشتغال 250 نفر به بهره برداری خواهد رسید. 

احداث  اجرایی   عملیات  آغاز  و  زنی  کلنگ  مراسم  در  شریعتمداری  محمد  دکتر 
کارخانه کنسانتره و گندله مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان، 
افزود: با ساخت این واحد تولیدی شاهد ایجاد ارزش افزوده عظیم، اشتغال پایدار، 
به کار گیری خالقیت، مهارت و نوآوری فرزندان این مرز و بوم و بهره گیری از 

منابع طبیعی کشور در این منطقه خواهیم بود. 
وی اظهار داشت: با ساخت این مجموعه، 250 نفر مشغول به کار خواهند شد و از 
این نظر بایستی به کسانی که سرمایه های خود را در این اوضاع اقتصادی و فشار 
افتخار  به آن ها  و  ببالیم  به کار می گیرند؛  برای توسعه و شکوفایی کشور  دشمن، 
کنیم. شریعتمداری گفت: طبق وعده سرمایه گذاران و با گذشت شش ماه از آغاز 
ذوب  معدن  و  صنعت  مجتمع  گندله  و  کنسانتره  کارخانه  احداث  اجرایی  عملیات 
آهن جنوب شرق ایرانیان در زرند این مجموعه به بهره برداری خواهد رسید. وزیر 
صنعت  متخصصان  و  گذاران  سرمایه  زحمات  از  تجلیل  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
فوالد کشور، خاطر نشان کرد: ایران در حوزه فوالد و به خصوص آهن اسفنجی در 
دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارد و امروزه دولت تدبیر و امید با اضافه کردن 
80 تن فوالد در کشور، توانسته است ظرفیت تولید فوالد کشور را به بیش از 200 

میلیون تن در کشور ارتقاء دهد. 
وی با اشاره به اهمیت فعالیت های بخش خصوصی در توسعه فعالیت های اقتصادی 
کشور گفت: کار در بخش خصوصی به مراتب ارزانتر و کارآمدتر از بخش غیر دولتی 
خواهد بود و این یعنی این که کار مردم را باید به مردم واگذاری کنیم و دولت 
تنها با تشویق بخش خصوصی نظاره گر امور باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
مسیر کلنگ زنی کارخانه کنسانتره و گندله ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان؛ با حضور 
در کارخانه تولید کنسانتره آهن 500 هزار تنی آریا جنوب ایرانیان، خط تولید این 

واحد را افتتاح و از مجموعه تحت بهره برداری بازدید کرد.

 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

افتتاح اولین کارخانه تولید کنسانتره 
احداث کارخانه کنسانتره و گندله سنگ آهن هماتیتی کشور در زرند

ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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افتتاح کارخانه 
فروکروم رفسنجان

مرحله نخست بزرگترین طرح فروکروم کشور با حضور 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در رفسنجان افتتاح شد. مدیر 
این  اجرای  برای   : گفت  رفسنجان  کروم  فرو  کارخانه 

مرحله بیش از 420 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی 
مستقیم  صورت  به  نفر   200 برای  و  است  گرفته  صورت 
تولید  نهایی  ظرفیت   ، رنجبر  گفته  به  شد.  ایجاد  شغل 
سالیانه 60 هزار تن محصول با غنای 70 درصد است.  وی 
افزود : در حال حاضر اکثر شاغلین بکار در این کارخانه 
ویژگیهای  از  یکی  رنجبر  هستند.  چین  کشور  اتباع  از 
سامانه  به  بودن  مجهز  را  رفسنجان،  فروکروم  کارخانه 
مرحله  کرد.  اعالم  دود  و  صنعتی  فاضالب  تصفیه  های 
دوم کارخانه فروکروم رفسنجان با هدف تولید فرومنگنز 
، بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با راه اندازی 
نفر می رسد. به 450  این کارخانه  اشتغالزایی  ان میزان 

کرباسیان وزیر امور اقتصادی در مراسم افتتاح این طرح 
گفت مناطق ویژه اقتصادی، ظرفیت خوبی برای توسعه 
ما تالش می کنیم موانع  مناطق مختلف کشور هستند و 
فراروی توسعه این مناطق را تاحد امکان برطرف کنیم . 
اعضای  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  حضور  با 
این  با  همزمان  همچنین   ، مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
طرح ، خط انتقال برق این کارخانه با سرمایه گذاری 20 

میلیارد تومانی شرکت چینی افتتاح شد

گذاران  سرمایه  ویژه  کشور  صنعتی  شهرک  اولین  و 
خارجی با 500 هکتار مساحت کار خود را اغاز کرد . 

این  های  زیرساخت  تامین  برای  چینی  های  شرکت 
سرمایه گذاری  میلیون دالر   50 تاکنون  شهرک صنعتی 
کرده اند. در مجموع 1300میلیارد تومان پروژه با حضور 
وزیر اقتصاد و دارایی،استاندار کرمان ،اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس وجمعی از مدیران کشوری و استانی در 
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان افتتاح و کلنگ زنی شد. 

احداث  دارایی،  و  اقتصاد  وزیر  حضور  با  همچنین 
تومان  میلیارد   50 با  رفسنجان  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
سرمایه گذاری و کارخانه ساخت تجهیزات یکبار مصرف 
پزشکی با سرمایه گذاری 20 میلیون یورویی یک شرکت 

آلمانی آغاز شد. 
اعضای  اتفاق  به  که  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به کرمان سفر 
استان،  اقتصادی  فعاالن  با  ساعته   5 نشستی  در  اند  کرده 
مهمترین مشکالت موجود در مسیر توسعه استان را بررسی 
کردند و برای افزایش تالشها در زمینه رفع این مشکالت 

قول مساعد دادند.

روایت سرمایه گذار چینی 
از زندگی  در ایران

اقتصادی رفسنجان  “او” سرمایه گذار چینی منطقه ویژه   
حضور  با  که  فروکروم  کارخانه  افتتاحیه  آئین  در 
کرباسیان وزیر اقتصاد در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 
برگزار شد، اظهار داشت: امروز شرایط خوبی برای من 
پیش آمده و احساس خوبی نسبت به ایران دارم و باور 
دارم آینده خوبی در انتظار من است. وی با بیان این که 
ایران آمدم حدود شش سال می گذرد  به  از زمانی که 

بود  بخش  لذت  برایم  ایران  در  زندگی  لحظه  هر  که 
افزود: تجارب زیادی کسب کردیم و با حمایت دولت 
سرمایه گذار  شد.  آسان  کارخانه  احداث  سختی های 
این  به  اشاره  با  رفسنجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  چینی 
یک  مانند  ما  و  بوده  دیرینه  برادران  چین  و  ایران  که 
که  دارم  خوبی  بسیار  احساس  گفت:  هستیم  خانواده 
داشتند  محبت  ما  به  نسبت  ایران  مردم  و  ایران  دولت 
که  این  بیان  با  وی  می کنم.  تشکر  شما  از  احترام  با  و 
کارخانه ما در حال حاضر آلیاژ فروکروم تولید می کند 
بیان کرد:  است  تن در سال  60 هزار  که محصول آن 
به  آینده  سال  دو  تا  کارخانه  تولید  تا  می شود  برآورد 

200 هزار تن افزایش پیدا کند.

او با اشاره به اینکه این کارخانه در خاورمیانه بزرگترین 
بیستمین  در جهان  ما  است گفت:  نوع  این  در  کارخانه 
که  این  بیان  با  وی  هستیم.  فروکروم  تولید  کارخانه 
کرمان را دوست داشته و آن را زادگاه دوم خود می دانم 
افزود: آمادگی آن را داریم تا شهرک صنعتی چین را در 
امید داریم سرمایه گذاری در  و  رفسنجان احداث کنیم 

ایران با موفقیت همراه باشد.
اقتصادی  ویژه  منطقه  فروکروم  تنی  هزار   60 کارخانه 
اقتصادی  امور  وزیر  کرباسیان  با حضور  امروز  رفسنجان 
از  تعدادی  و  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  دارایی،  و 
و  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  اعضای 

علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان افتتاح شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت نهم گفت: با روی کار آمدن عمران خان 
قطر  و  پاکستان  و  ترکیه  ایران،   که  شده  فراهم  فرصتی  پاکستان،  کشور  در 
تحریم  پیامدهای  تا  دهند  توسعه  بیشتر  را هرچه  اقتصادی خود  همکاری های 
به حداقل رسانده و همکاری های منطقه ای و بین المللی بیشتری به هم داشته 

باشند. 
دکتر سیدمحمد حسینی در توییتی نوشت: با روی کار آمدن عمران خان در 
پاکستان که نگاه منفی به آمریکا و مثبت به ایران دارد و تحت فشار اقتصادی 
آمریکاست؛ فرصتی فراهم شده که ایران،  ترکیه و پاکستان و قطر همکاری های 
اقتصادی خود را هرچه بیشتر توسعه دهند تا پیامدهای تحریم به حداقل برسد.

توصیه اقتصادی 
دکتر حسینی
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ارائه طرح  اقتصادی مجلس،  رئیس کمیسیون  اعالم  بنابر 
ارزی دو فوریتی مجلس فعال منتفی است. دکتر محمدرضا 
کمیسیون  ارزی  نشست  برگزاری  از  ابراهیمی  پور 
رئیس  و  رئیس جمهوری  اول  معاون  با  اقتصادی مجلس 
کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: این جلسات با تاکید 
ارائه طرح دوفوریتی  لذا  ادامه می یابد  آقای جهانگیری 
راستای  در  دولت  با  توافق  عدم  به  منوط  مجلس  ارزی 

اصالح تصمیمات جدید ارزی است. در این نشست ابتدا 
گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات تیم اقتصادی دولت 
در ساماندهی بازار ارز ارائه شد و همچنین نکات مد نظر 
اعضای کمیسیون اقتصادی نیز مطرح گردید. نمایندگان 
مردم نسبت به اقداماتی دولت، چون راه اندازی سامانه 
نیما و یا سپرده گذاری ارزی نگاه مثبتی دارند گر چه روش 
مد نظر مجلس متفاوت از روش اجرایی شده دولت است.

ایرانی ها ۲. ۵ میلیارد دالر 
ارز مجازی خریدند

درباره  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا  دکتر 
ارزهای رمزینه و ایجاد ارز ملی مجازی گفت: یکی از پدیده های نوین که در 
تمامی دنیا مطرح شده به بحث ارزهای مجازی و البته ایجاد ارز ملی مجازی 
به دلیل تسهیل مراودات اقتصادی و دور زدن تحریم ها اختصاص دارد. اعتقاد 
دارم آینده اقتصاد جهان بر روی ارزهای دیجیتال رقم می خورد. با توجه به 
اینکه هیچگونه ارز ملی مجازی فعال در کشور طراحی نشده و موجود نیست، 
بر اساس آمارهای دریافت شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودی از مردم 
امروز رقمی  به  تا  نوین هستند  بازار  این  و  ارزهای مجازی  مشتری  کشورمان 
بیش از 2. 5 میلیارد دالر به منظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و 
بیشتر فعاالن حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته بازی و سودهای کالن وارد 
این عرصه می شوند. بانک مرکزی به عنوان قانونگذار حوزه ارزی کشور باید 
نسبت به صدور مجوزهای الزم برای ایجاد ارز دیجیتالی ملی و بهره گیری از 

آن اقدام کند. 

طرح ارزی ۲ فوریتی 
مجلس منتفی شد

کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله کمیسیون هایی است که در چند وقت اخیر موضوع 
تغییر  اعتقاد اعضای این کمیسیون،  به  اقتصادی دولت را دنبال می کند.  تیم  تغییر در 

در یک یا دو نفر از وزرا گره گشا نیست، بلکه باید کل تیم اقتصادی دولت تغییر کند.  
در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا  دکتر 
تغییر تیم کابینه است. واقعیت این است  اقتصادی،  نگاه ما در کمیسیون  اظهار داشت: 
مقابل جریان تحریم هایی  برای آرایش جنگی در  را  توانمندی الزم  تیم آن  این  که 
به  ندارد. وی گفت: خود رئیس جمهور هم در گذشته  با آن مواجه خواهیم شد  که 
این موضوع اشاره دارد و واعضی هم هفته گذشته گفته بود، با نیروهای جوان بهتر می 
توان ادامه داد. به نظر می رسد، افرادی که در کابینه هستند، برای زمان صلح بودند و 
از آنجایی که ما وارد جنگ شده ایم باید وضعیت جنگی هم در کابینه ایجاد شود. وی 
افزود: برای تغییر کابینه پیشنهاد ما این بود که دولت اقدام کند، اما اگر دولت اقدام 
ما هم در  ابزار  استفاده خواهد کرد.  ابزارهای خود  از  نکند، طبیعی است که مجلس 
برخی موارد مانند وزرا مستقیم درگیر می شوند و در موارد دیگر هم که الزم باشد، غیر 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت:  مستقیم عمل می کنیم. 
استراتژی رئیس جمهور هم تقریبا همین است و رئیس جمهور هم گفت که ما در جنگیم 
و باید تمام قد بایستیم و موضع محکمی هم گرفت؛ بنابراین افرادی هم که برای کابینه 
انتخاب می شوند، باید با همین رویکرد باشند و یک تیم توانمند حرفه ای چیده شود. 
وی در پاسخ به این که کدام وزرا در تیررس مجلس هستند، گفت: همه تیم اقتصادی 
نخواهد شد،  از مشکالت حل  مشکلی  وزیر هیچ  تغییر یک  با  دارد.  تغییر  به  نیاز  دولت 

یعنی من االن اطالع دارم که به برخی پیشنهادهایی شده، ولی طرف مقابل گفته من به 
شرطی می آیم که فالن پست و فالن مسئولیت با من هماهنگ باشند. این دقیقا مثل تیم 
فوتبال است و باید هافبک ها با فورواردها هماهنگ باشند. اگر این گونه نباشد و بهترین 
بازیکنان هم در زمین باشند، آخر کار می شود مثل پرتغال و آرژانتین و حذف می شود. 

تیم باید همراه باشد؛ هرچند ستاره ای هم در آن نباشد.
این نماینده همچنین یادآور شد هر که بتواند در قالب تیم مسئولیتی را بپذیرد، به اعتقاد 
ما می شود این اقتصاد را به رغم زیرساخت های ناقصی که وجود دارد و با وجود تحریم 
های قبلی و جدید که قرار است اعمال شود، در حد متوسط اداره کرد؛ البته مطلوب 
نمی شود اما به هر حال قابل انجام است. هم اکنون این به اراده رئیس جمهور بستگی 
دارد و باید این اراده باشد که تیم حاضر را به یک تیم چابک تبدیل کند. حتما کسی 
که انتخاب می شود، باید گزینه های مرتبط با آن نفر دیده شود، مشکل دولت در حال 
حاضر سیاستگذاری است، مثال یک نفر می گوید من ارز تک نرخی را قبول دارم و نفر 
بعدی می گوید این ارز را قبول ندارد. بنابراین، مشخص است با این روش کار جلو 
نخواهد رفت، اینکه ما می گوییم یک تیم واحد باشد، منظور این است که همه یک 
سیاست را قبول داشته باشند نه اینکه با زور به آنها بقبوالنند. وی گفت: اگر مجلس هم 
ورود کند، در نهایت با یک یا دو استیضاح کار را انجام می دهد؛ اما چیزی که مطلوب 
با این شکل حمایت می کند. ما هم  تیم  ماست، یک تیم همراه است و مجلس از هر 
اکنون فرماندهی که بتواند تمام تیم را به خط کند، نداریم و این اصلی ترین اشکال 
دولت است. ما االن در زمان جنگ هستیم. فرمانده باید بتواند کاری کند که همه پشت 
وی بایستند؛ کاری که ما در زمان جنگ کردیم و یک جوان 27 ساله توانست تمام ژنرال 
ها را با خود همراه کند. متأسفانه در تیم اقتصادی دولت همه ژنرال هستند و کسی حرف 
دیگری را قبول ندارد. باید برگردیم به آن دوران و یک پرچمدار این وضعیت را جمع 

کند تا ساختارها اصالح شود.

 فرمانده اقتصادی نداریم

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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 برخی اقدامات دولت، از جمله تعیین نرخ ارز ثابت و 
برخی اقدامات دیپلماسی، باعث شده تا کمی از التهاب 
ارز  تعیین قیمت  این حال،  با  بازار کاسته شود.  روانی 
ارز  نرخ  که  حالی  در  دولت،  سوی  از  تومانی   4200
با  شده،  گرفته  نظر  در  تومان   3700 بودجه  قانون  در 
انتقاداتی از سوی نمایندگان روبه رو شده است. دکتر 
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص این موضوع اظهار داشت: دولت مدتی است در بحث 
ارز، با التهاب مواجه شده و به همین دلیل، تصمیم گرفته شد، برای برقراری آرامش وضعیت، 
نرخ ارز ثابتی در نظر گرفته شود؛ هرچند در این کار با مجلس مشورت نکرد و رأسا اقدام 
کرد و اشکاالت جدی را به وجود آورد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روشی 
که دولت برای نرخ ارز اجرا کرد، مغایر ـ صریح ـ با قانون بود؛ اما امکان دارد در شرایط 
اضطرار، موقت تصمیماتی گرفته شود. نکته دوم این بود که باید حوزه های تصمیم را هم 
در نظر می گرفتیم.وی در خصوص این که چرا نرخ ارز 4200 تومان در نظر گرفته شده 
است، گفت: محاسبات دولت بر پایه تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی و تعدیلی 
که در سالی که دولت روحانی بر روی کار آمده بود و بر اساس سنواتی که سپری شده 
بود. زمانی که کاهش معادالت خرید در کشوری رخ می دهدـ  خواه ناخواهـ  ارزش پول 
ملی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین، مبنای تعیین مبلغ 4200 تومان بر اساس نرخ تورم بوده 
و محاسبات به این عدد رسیده است.  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در خصوص 
برخی ادعاها مبنی بر اینکه دست های پشت پرده از سوی برخی نهادها، ارز را از بازار 
جمع کرده اند تا دولت را ناکارامد نشان دهد نیز گفت: اساسا چنین فضایی در 
کشور وجود ندارد و نمی تواند، کسانی در کشور باشند که این 
التهاب را ایجاد کنند، و این قابل شناسایی و رصد 
اگر  نیست.  پذیر  امکان  نباشد،  هم 
جایی اخاللی در نظام 

اقتصادی ایجاد شده، وزارت اطالعات که بازوی دولت است، باید رسما اعالم کند؛ یعنی 
اگر وزارت هرگونه گزارشی مبنی بر اینکه دست هایی در کار بودند که التهابات را دامن 
بزنند، حتما قابل بررسی در مجلس است و تا کنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده است. 
البته برخی افراد سودجو در حوزه های مختلف هستند که فردی و شخصی ورود می کنند 
و البته در هر بازاری این گونه موارد وجود دارد، ولی سیستم ساماندهی شده ای باید این 
کار را با هدف فشار به دولت و از نگاه سیاسی دنبال کند و مورد تأیید وزارت اطالعات 
باشد که چنین گزارشی وجود ندارد. وی در مورد بحث خارجی و خروج ارز از کشور نیز 
گفت: گزارش های ما نشان می دهد، برخی از دشمنان روی این قضیه حساب باز کرده 
و اتاق فکر تشکیل داده اند و رصد اقتصادی ما را کامال در دست دارند و برای آن برنامه 
ریزی می کنند. هدف آنها، ایجاد نارضایتی در بین مردم است؛ نمونه آن، ناآرامی های 
سال گذشته بود و االن نیز چیزی شبیه به این را برنامه ریزی می کنند. وی همچنین یادآور 
شد: البته اینها نمی توانند ارز را از بازار جمع آوری کنند، بلکه می توانند، جلوی عرضه یا 
انتقال آن را بگیرند، ولی اینکه خودشان متقاضی شوند، چنین گزارشی به ما نرسیده است. 
این نماینده در خصوص خروج 30 میلیارد دالر ارز از کشور نیز گفت: در سال گذشته، 
آمار به دست آمده، نشان داد، چیزی حدود 30 میلیارد دالر منابع ارزی ما به خارج کشور 
انتقال پیدا کرده است. دکتر پورابراهیمی در خصوص نحوه انتقال این ارز نیز گفت: چند 
روش برای انتقال وجود دارد: روش نخست این که صادرات انجام می شود، ولی پول آن 
به کشور بازنمی گردد. یعنی هر کس چیزی صادر می کرد، پول وارد نمی کرد؛ بنابراین 
پول در آنجا می ماند. روش دوم از محل واردات است؛ یعنی ارز به تولیدکننده خارجی 
داده می شد، ولی کاال وارد کشور نمی شد و خالصه آن که واردات و صادرات صوری 
انجام می گرفت. روش سوم، پیش اظهاری و کم اظهاری است. امکان دارد در صادرات 
عددی که اعالم می شود برای صادرات مثال 1000 واحد باشد و در صورتی که به جای 
آن 2000 واحد صادر شده باشد، آن میزانی که اعالم نمی شود، کم اظهاری است و ارز 
آن از کشور خارج می شود. وی در پایان افزود: در واردات نیز کم اظهاری وجود دارد؛ 
مثال اگر قیمت کاالیی که وارد کشور می شود، 500 واحد باشد، این گونه اعالم می شود 
که 1500 واحد است و ارز 1500 برای آن اختصاص داده می شود، در صورتی که 1000 
واحد این ارز در خارج از کشور می ماند و نتیجه این که در سال گذشته 30 میلیارد دالر 

ارز از کشور خارج شد.

خبرهایی از صادرات کاالهای اساسی مردم به گوش می رسد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: خبرهایی از صادرات کاالهای 
به  اساسی  کاالهای  قاچاق  و  است  به صرفه  مقرون  چون  می رسد،  گوش  به  اساسی 
موضوع مهم در کشور تبدیل شده در حالی که مایجتاج مردم است. دکتر محمدرضا 
موضوع  ترین  اصلی  داشت:  اظهار  کرمان  استان  اداری  شورای  در  پورابراهیمی 
در  دولت  که  ارزی  سیاست های  است،  ارز  مسئله  بازار،  در  قیمت ها  تغییر  به  مربوط 
راور  و  مردم کرمان  نماینده  نبود.  مناسب  اجرا کرد،  ماه های گذشته  زمینه طی  این 
در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: اقتصاد از مولفه های خودش تبیعت می کند و 
بازار غیررسمی ارز مشکلی را رفع نمی کند در حالی که دولت طی ماه های  کتمان 
ارز  نرخ  با  افزود:  پورابراهیمی  دکتر  نکرد.  توجه  مسئله  این  به  اصال  گذشته 
نکرد،  پیدا  توسعه  کشور  صادرات  تنها  نه  ثابت   200 و  هزار   4
بلکه واردات هم زیاد شد و در سه ماه گذشته 30 
داشتم.  واردات  تقاضای  دالر  میلیارد 
 4 نرخ  با  ما  صادرات  داد:  ادامه  وی 
در  االن  آنچه  بود،  متوقف   200 و  هزار 
شاهد  خانگی  لوازم  و  خودرو  سکه،  بازار 
هستیم، ناشی از تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد 
راور در  و  مردم کرمان  نماینده  است.  ایران 
اساسی  اسالمی گفت: کاالهای  مجلس شورای 
االن  از  که  باشد  باید  استان  در  اول  اولویت 
ابراز  وی  باشد.  شده  تامین  آینده  ماه های  برای 
به  اساسی  کاالهای  صادرات  از  خبرهایی  داشت: 
قاچاق  و  است  به صرفه  مقرون  چون  می رسد،  گوش 
کاالهای اساسی به موضوع مهم در کشور تبدیل شده 
پورابراهیمی  دکتر  است.  مردم  مایجتاج  که  حالی  در 
گفت: خروج این کاالها از استان باید مورد نظارت دولت 
هماهنگی  عالی  شورای  تشکیل  به  اشاره  با  وی  گیرد.  قرار 
در  قبل  از  که  را  اختیارات  تفویض  مسئله  گفت:  اقتصادی 

استان دنبال می کردیم، باید پیگیری می شود.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان در حاشیه افتتاح طرح 
ملی استعالم برخط احراز اصالت هویت با حضور وزیرکشور به صورت ویدئو کنفرانس، 
این طرح خبر داد و گفت: زیرساخت حذف  برای اجرای  استان کرمان  از آمادگی 
کپی از مدارک هویتی در استان کرمان فراهم است. طرح ملی استعالم برخط احراز 
اصالت هویت به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیرکشور و ارتباط با استانداری های 
سراسر کشور، در سه استان پایلوت، خوزستان، سمنان و قم افتتاح شد. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان در حاشیه این آئین، از آمادگی استان 
مدارک  از  کپی  حذف  زیرساخت  افزود:  و  داد  خبر  طرح  این  اجرای  برای  کرمان 
هویتی در استان کرمان فراهم است. دکتر محمدجواد فدائی با تاکید بر لزوم تحقق 
دولت الکترونیک در جامعه در راستای حذف انجام امور اداری به روش سنتی، افزود: 
از مردم دریافت می شود که  از شناسنامه و کارت ملی  ساالنه میلیون ها برگ فتوکپی 
با اجرای این طرح  هم تهیه و هم نگهداری و امحای آن هزینه های زیادی دارد که 
شدت  به  دستگاه ها  و  مردم  هزینه های  خدمت گیرندگان،  هویت  برخط  استعالم  با  و 
کاهش پیدا می کند. الزم به ذکر است؛ طی بخشنامه ای از سوی رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور، طرح ملی احراز اصالت هویت برخط طی یکسال گذشته به صورت 
آزمایشی و با مشارکت نهاد ریاست جمهوری، سازمان ثبت احوال، وزارت کشور 
اداری،  نظام  اصالح  هدف  با  سمنان(،  و  قم  )خوزستان،  پایلوت  استان  سه  در 
تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک 

به مقابله با جعل و فساد اداری، افزایش سالمت اداری و رضایت مندی عمومی اجرا و 
نتایج خوبی را به همراه داشت. طی این طرح کلیه اداراتی که در بستر شبکه دولت به 
سامانه ثبت احوال وصل هستند استعالم افراد را به صورت برخط از طریق کدملی انجام 
می دهند که نیازی به دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی نیست و هزینه ای هم از 
مردم دریافت نمی شود. یکی دیگر از مزیت های این طرح، یکنواختی و یکپارچگی 

اطالعات است به گونه ای که اطالعات به طور مستقیم از بانک اطالعاتی آخرین 
آمار ثبتی یک فرد استخراج می شود  و با به دست آوردن اطالعات از طریق 

کد ملی هیچ تناقضی بین داده ها وجود ندارد.

آمادگی کرمان برای طرح ملی
» احراز اصالت هویت« برخط

سرپرست استانداری کرمان بر توسعه نیروگاه های خورشیدی نیز تاکید کرد و گفت: 
زمان  با  همراه  شده  صادر  مجوزهای  که  شده  مقرر  خورشیدی  های  نیروگاه  درباره 
بندی به متقاضی ارائه شود تا در صورت عدم اجرای طرح در زمان های تعیین شده، 
مجوزهای صادره باطل شود. دکتر محمد جواد فدائی عصر پنجشنبه در ستاد برق استان 
کرمان بر توسعه نیروگاه های گازی به جای نیروگاه های بخار تاکید کرد و افزود: این 
به صورت ویژه مورد کار  باید  به کمبود منابع آبی در استان کرمان  با توجه  موضوع 
کارشناسی قرار گیرد. وی بیان کرد: تا پایان سال جاری 35 مگاوات به برق خورشیدی 
استان کرمان اضافه می شود. وی عنوان کرد: از سال آینده به طور متوسط در هر سال 

40 مگاوات برق به تولید برق خورشیدی در استان کرمان اضافه خواهد شد.

اولویت در ایجاد خط برق 
معاون وزیر نیرو درامور برق نیز گفت: امسال به دلیل کاهش نزوالت آسمانی ظرفیت 
تولید برق نیروگاه های آبی از 12 هزار مگاوات از نظرتوان به 5 هزار مگاوات رسید و 

نشان می دهد برای تامین برق مورد نیاز نباید به نیروگاه های آبی متکی بود. 

همایون حائری با تاکید بر این که باید جهت احداث نیروگاه های حرارتی وقت و زمان 
خاصی بگذاریم، گفت: روند احداث این نیروگاه ها به صورت مستمر مورد بررسی قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، اولین واحد بخش گاز 
سیکل ترکیبی زرند سال آینده وارد مدار خواهد شد. معاون وزیر نیرو گفت: یکی از 
کارهای بسیار مهمی که از تمامی موارد حساس تر و مهم تر است، ایجاد خط برق بم، 

زاهدان، جیرفت و کهنوج است که باید در اولویت کارها قرار گیرد.
مدیرعامل برق منطقه ای استان کرمان نیز در ادامه این جلسه با بیان این که ظرفیت 
نیروگاه نصب شده در استان کرمان سه هزار و 586 مگاوات است، گفت: در سال های 
مورد  مگاوات  و در حال حاضر دو هزار 237  داریم  نیاز  مگاوات  و 80  3 هزار  آینده 

استفاده است.

ابطال مجوز سرمایه گذارانی که در احداث 
نیروگاه های خورشیدی تاخیر دارند

استان کرمان،  تعاون، کار و رفاه اجتماعي  به گفته مدیر کل 
این استان در بخش تعاوني بسیار فعال است و  بیش از 5000 
شرکت تعاونی با عضویت افزون بر یک میلیون و 950 هزار نفر 

در استان کرمان فعال هستند . 
 رضا اسماعیلي با بیان این که اطالع رسانی مناسب در خصوص 
ثبت نام متقاضیان شرکت در سیزدهمین جشنواره تعاونی های 

ارسال  استان،  مرکز  و سیمای  از صدا  اطالعیه   ) پخش  از جمله  از طرق مختلف  برتر 
پیامک، انتشار خبر مربوطه در فضاي مجازي و وب سایت اداره کل ، درج اطالعیه در 
خبرگزاری ها، چاپ و نصب بنر در سطح استان و غیره( گفت :  تعداد 1039 شرکت 
تعاونی از استان کرمان در این جشنواره ثبت نام نموده اند که منجر به کسب رتبه سوم 

در کل کشور شده است. 
وي با اشاره به مهمترین درخواست شرکتهاي تعاوني استان کرمان گفت :  تسهیل در 
روند اخذ مجوزهای الزم از دستگاه های اجرایی استان- بروزرسانی و کوتاه کردن 
ساختار موجود در زمینه ثبت مجامع عمومی شرکت های تعاونی – تسهیل در تخصیص، 
دریافت و جذب اعتبارات به شرکت های تعاونی- اعمال تخفیفات مالیاتی و بیمه ای 

تعاونی ها به خصوص در شهرستان ها از مهمترین این موارد مي باشد . 

عضویت ۵۰ درصد جمعیت کرمان
 در ۵ هزار تعاوني 

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

۸۰ درصد اقتصاد
 در اختیار دولت است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی مطبوعات قبل از حضور رئیس جمهور 
در مجلس، القا می کردند که رئیس جمهور باید مدام بگوید چه موانع و اهرم هایی در 
اختیار او بوده و القا کند که دست دولت خالیست. حجت االسالم دکتر غالمرضا مصباحی 
مقدم در مراسمی که به مناسبت سی و هفتمین سالگرد شهیدان رجایی و باهنر در حرم 
مطهر امام رضا )ع( برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام عید غدیر خم، گفت: 
خدا را باید شاکر باشیم که در دل هایمان محبت اهل البیت)ع( قرار دارد.  عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه منافقین به جای این که اسلحه هایشان را علیه استکبار 
منافقین  اضافه کرد: همین  اسالمی کردند،  نظام جمهوری  متوجه  ببرند،  به کار  جهانی 
بردند  پناه  یعنی صدام  ما  منطقه ای  به دشمن  اوال  داشتند،  امرپالیسم  با  مبارزه  دائیه  که 
و ثانیا بعد از سقوط صدام به آمریکا و کشورهای اروپایی پناه بردند و اکنون در دامن 
اروپا، آمریکا و عربستان قرار گرفتند. وی بیان کرد: منفورترین گروه ها در میان ملت 
ما منافقین هستند و عجبت تر این است که رئیس جمهور آمریکا به این گروه های کثیف 

دلخوش کرده است. 
اقدامات  این  افزود:  منافقین،  تروریستی گروه  به اقدامات  اشاره  با  دکتر مصباحی مقدم 
از  به دنبال آن، 17 هزار  و  قرار گرفتند  ترور  ائمه جمعه هدف  تا  تروریستی سبب شد 
عزیزان ما به شهادت رسیده اند، همچنین رهبر عزیز انقالب هم هدف ترور قرار گرفته 
بودند که خدا ایشان را برای ما نگه داشت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اقتصاد کشور را در دست دارد و حدود  امروز حدود 80 درصد ظرفیت  اینکه دولت 
20 درصد در اختیار خارج از دولت است، متذکر شد: من دیدم، بعضی از مطبوعات 
قبل از زمان حضور رئیس جمهور در مجلس دارن القا می کنند که آقای رئیس جمهور 
مدام باید بگوید، چه موانع و اهرم هایی در اختیار او بوده، نوعی القا که دست دولت 
یا  است  خالی  دولت  دست  بداند،  می خواهد  که  کسی  شد:  یادآور  وی  است.  خالی 
نیست، باید به بودجه عمومی کشور مراجعه کند، یک تریلیون و 140 هزار میلیارد تومان 
چیزی  گفت،  نمی توان  بنابراین،  است،  کشور  کل  درآمد  به  نزدیک  بسیار  که  است 
دارد،  اهمیت  به نظرم  که  آنچه  کرد:  اضافه  مقدم  مصباحی  دکتر  نیست.  دولت  دست 
این است که مدیریت این منابع به گونه ای کار آمد باشد، می توان درآمدهای دولت 
را به گونه ای صرف کرد که رشد و توسعه پدید آورد، این موضوع نیازمند بهره گیری از 
شخصیت های کاردان با تفکر مستقل است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه 
با شخصیت های کاردان با تفکر مستقل گفت: غالبا تفکر حاکم بر اقتصاد ما اندیشه وابسته 
اقتصاد جهان را در اختیار  از  ایاالت متحده آمریکا، 24 درصد  ببینید،  بوده است، شما 
بنابراین،  دارد، ولی همین کشور بدهی هایش بیش از درآمد ملی ساالنه آمریکا است، 
این نوع اقتصاد نتوانسته مشکل آمریکا را حل کند و همین آمریکا امروز هم بعد از 300 
نفر روزانه در آمریکا کمک  میلیون  تا 48  تا آنجا که 40  فقر گسترده شده  سال دچار 
را حل  فقر  و  اقتصاد  مشکلش  نتوانسته  این موضوع  بنابراین،  دریافت می کنند،  غذایی 
امروز مهم است، صرفه جویی در هزینه های دولت  این که آنچه که  بیان  با  کند. وی 
بوده که امکان ان نیز موجود است، متذکر شد: عالوه بر این سیاست های پولی و ارزی 
را اصالح کنند با رشد نقدینگی نمی توان کشور را اداره کرد، این نقدینگی اگر به سمت 
تولید ملی برود، جان می گیرد، نکته دیگر نگاه به ظرفیت های داخل بوده و نهایتا تغییر 
الگوهای اقتصادی براساس الگوهای اقتصاد مقاومتی است که دولت باید در چارچوب 

آن برنامه ریزی هایش را تدوین کند.

آیت اهلل دکتر مصباحی مقدم گفت: قانون اساسی ما بر اساس اندیشه های اقتصادی امام 
بنا شده است و  تا برهه ای نیز بر اساس اندیشه های امام به پیش می رفت اما از برهه ای 
به بعد شاهد فاصله گرفتن از این اندیشه ها هستیم.  برای نمونه در بخش بانکی از افکار 
امام فاصله گرفته ایم؛ وقتی قانون بانکداری بدون ربا را در سال 1362 در مجلس دوم 
تصویب کردند، گزارشی از آن برای امام ارسال شد ایشان فرمودند، بسیار خوب بروید 
کاری کنید که پول سود نکند اما امروز شاهدیم که پول سود میکند و اتفاقًا کار تولیدی 
سود نمی کند و این درست نقطه مقابل دیدگاه امام است.  همچنین امام در رسیدگی به 
محرومان و مستضعفان و نیازمندان جامعه اهتمام فوق العاده ای داشتند؛ هرچند در همه 
ادوار تالش های بسیار زیادی برای محرومیت زدایی صورت گرفت اما با سیاست های 
اقتصادی که اعمال شد در نتیجه از اهداف امام فاصله گرفته ایم.  به طور کلی سیاست 
های پولی و مالی و سیاست هایی که منتهی به تورم دو رقمی شد اقدامات مثبت دولت 
ها را برای رفع محرومیت تحت الشعاع قرار داد و نگذاشت آثار مثبت آنها ظهور کند و 

امروز شاهد شکاف طبقاتی در جامعه هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت باوری به اقتصاد اسالمی ندارد، وقتی 
باوری هم نباشد عزم جدی برای پیاده کردن آن نیست و من معتقدم کسانی که دست 
اندرکار اقتصادی هستند یا باید زودتر کنار بروند و کسانی که اعتقاد به اقتصاد اسالمی 
دارند سر کار بیایند ؛ یا نوع تفکر خود را تغییر بدهند. آیت اهلل دکتر غالمرضا مصباحی 
اقتصاد  پیاده سازی آموزه های  برای  مانع  مهم ترین  اسالمی(   اقتصاد  )کار شناس  مقدم 
اسالمی را عدم باور به آن دانست و افزود: مهم ترین مانع باور نداشتن افرادی است که 
دست اندر کار فعالیت های اقتصادی کشور هستند، به طوری که در حال حاضر آبشخور 
ادامه داد:  نئوکالسیک است و بس. وی  اقتصادی  اندیشه  اقتصادی دولت  فعالیت های 
پس باوری به اقتصاد اسالمی نیست، وقتی باوری هم نباشد عزم جدی برای پیاده کردن 
آن نیست و من معتقدم کسانی که دست اندر کار اقتصادی هستند یا باید زودتر کنار 
بروند و کسانی که اعتقاد به اقتصاد اسالمی دارند سر کار بیایند ؛ یا نوع تفکر خود را 

تغییر بدهند.

اعضای مجمع  از  نفر  داد: هفت، هشت  نظام خبر  تشخیص مصلحت  عضو مجمع 
غایب  احمدی نژاد در جلسه ای که وی  مواضع   به  نسبت  نظام  تشخیص مصلحت 
کسی  خودش  حضور  در  ولی  کردند  مطرح  را  انتقاداتی  و  گفتند  سخن  بودند، 

چیزی نگفته است. 
آیت اهلل دکتر غالمرضا مصباحی مقدم درخصوص دلیل عدم حضور سران قوا در 
در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارتباط این موضوع با حضور محمود 
پیش  چندی  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  گفت:علی  احمدی نژاد 
در جلسه مجمع حضور یافت ولی من نمی دانم که چرا آقایان روحانی و آملی 
الریجانی در جلسات مجمع حضور پیدا نمی کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا 
اقدامی برای لغو عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت 
نگرفته است؟ تصریح کرد: مگر مجمع می تواند نسبت به اعضای خود تصمیم بگیرد؟

 انتقاد اعضای مجمع تشخیص 
از احمدی نژاد

مشکالت فعلی نتیجه فاصله گرفتن
 از آرمان های انقالب

اقتصاد اسالمی
مورد بی مهری است
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مدیر عامل بورس کاال با بیان این که قانون اجازه انتشار اسامی استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 
تومانی را نمی دهد، گفت: در خالء یک بازار رسمی و مکانیسم شفاف، گاهی نرخ ارز توسط عده ای در 
فضای مجازی تعیین می شود. دکتر حامد سلطانی نژاد، یکی از مدیران جوان کرمانی است که عهده 
دار مدیریت عامل »بورس کاالی ایران« است. او  در این گفتگو از تحرک برخی سود جویان برای 

به تعطیلی کشاندن بازارهای متشکل و تحت نظارت در تاالر نقره ای بورس کاال، پرده برداشته است. 

وجود  فراوانی  بحث های  کاال  بورس  در  قیمت گذاری  مکانیزم  مورد  در   
دارد. هم اکنون در رینگ های مختلف، قیمت گذاری معامالت بر اساس دالر 
عدم  سر  بر  انتقادها  برخی  که  این  از  جدای  می شود.  انجام  تومانی   4200
توازن عرضه در برابر تقاضا و یا تسهیم به نسبت هایی که باعث عدم رضایت 
تعاونی ها و معامله گران شده، اما این بحث وجود دارد که چرا قیمت ها بر 

اساس ارز آزاد تعیین نمی شود تا حاشیه رانت ایجاد شده از بین برود؟
سلطانی نژاد: سؤال کلیدی و خوبی است. مشکل اصلی در این زمینه باز می گردد به 
اینکه نرخ ارز آزاد چیست. آیا ارزی که در مورد آن به عنوان نرخ ارز آزاد صحبت 
می کنیم، همین ارز اسکناسی است که به میزان محدود بین عده ای جابه جا می شود یا 
ارز حواله ای است. سیاست گذاران کشور معتقدند، طبق شاخص هایی همچون شاخص 
برابری قدرت خرید PPP و دیگر نماگر ها نباید نرخ ارز بیش از آن چیزی که دولت 
تعیین کرده باشد. از طرفی افرادی که در کف بازار هستند، معتقدند با وجود در نظر 
گرفتن شاخص های اقتصادی اما متغیرهایی همچون مباحث سیاسی یا برجام و مباحثی 
از این دست می تواند بر قیمت ارز اثر گذار باشد. این دو گروه نظرات نزدیک به هم 
ندارند و تفاوت دیدگاه ها میان ارز 4200 تومانی و اعدادی است که شاید بزرگتر از 
این رقم باشند. اما آنچه که بورس کاال موظف به رعایت آن به عنوان دستگاه مجری 
شده مبتنی بر سیاست گذاری هایی است که توسط نهادهای مرجع ارائه و باید به آنها 
پای بند بود. دالر 4200 تومانی در بسیاری از کاالها از جمله کاالی پتروشیمی وجود 
دارد که در کنار مبنای این نرخ امکان رقابت نیز می تواند صورت گیرد. در برخی کاالها 
ممکن است سقف رقابت بسته و یا باز باشد، اما جالب است بدانید، اگر همین دالر 4200 
اولیه  یا در مواردی که مواد  پتروشیمی مالحظه کنیم و  تومانی را در برخی کاالهای 
در کاالهایی که سقف  ندارد، حتی  و کمبود وجود  کافی عرضه  اندازه  به  پتروشیمی 
بازار است. چون به موجب مصوبات قبلی  نیز وجود ندارد، به خوبی پاسخگی  رقابت 
در کارگروه های مختلف و شورای رقابت، در برخی کاالها سقف رقابت به دلیل عرضه 
مکفی وجود ندارد، بنابراین اگر به خوبی نگریسته شود، می بینیم که قیمت آنها حتی به 
افزایش 10 درصدی نمی رسد. به عبارتی بهتر اگر از دید اقتصاد درون زا صحبت کنیم، 
مبنای تعیین ارز 4200 تومانی برای قیمت برخی کاالها که تقاضای سفته بازی بر روی 
آن نداشته باشد و عرضه آن به میزان کافی باشد، کفایت می کند. ضمن این که بحث 
ارز 4200 تومانی یک بسته جامع است، زیرا دولت عنوان کرده کسی که کاال را صادر 
می کند، باید تولید کننده اصلی باشد. این موضوع هم اکنون برای بازار فلزات مطرح 
است، از طرفی اگر این تولید کننده، نیاز داخل را تأمین نکرده باشد، نمی تواند کاالیی 
را صادر کند. ادعا می شود، هم اکنون عده ای در رینگ فلزات، کاالیی را می خرند و با 
تبدیل به قراضه، اقدام به صادرات آن می کنند. هرچند برای این ادعا مستندی وجود 

ندارد، اما می توان ظرفیت وقوع آن را اجتناب ناپذیر دانست. 

این که گفته شود صادرات فقط منحصر به تولید کننده است و تولید کننده ، ارز خود 
را با نرخ 4200 تومانی در اختیار می تواند داشته باشد، دیگر چه انگیزه ای برای صادرات 
نیاز  با او گفته شده، باید  وجود دارد. تولید کننده در حالی کاال را تولید می کند که 

داخل را نیز تأمین کند. این موضوع یک بسته سیاستی است.

خوب این اتفاق به سمت همان تفاوت بین دو نرخ ارز در بازار پیش می رود؟
سلطانی نژاد: بله، بر همین اساس نیز مباحث این گفت وگو با ارز شروع شد و باالخره 
تفاوت نظری دیدگاه های مختلف مطرح بوده که باعث این جریان شده است. عده ای 
هم معتقدند نه ارز 4200 تومان و نه  اعدادی که در بازار عنوان می شود، می تواند مبنای 

قیمت کاال باشد، بلکه اعدادی فی مابین این اعداد باید در نظر گرفته شود.

نرخ تعادلی این اختالفات نظری کجاست؟ به طور دقیق در کجا به تعادل 
می رسد؟

سلطانی نژاد: تعادل این نرخ در بازار رخ می دهد. معتقدم، اگر یک بازار مناسبی در هر 
کجا ایجاد شود، می تواند به ایجاد تعادل و مظنه های قیمتی شفاف و عادالنه بیانجامد. 
برخی معتقدند مدیر عامل بورس کاال عالقه مند است، همه بازارها را وارد بورس نماید 
مثل چینی ها که هر چیزی که می جنبد را می خواهند ببلعند. چنین چیزی نیست. بازار 
در مجموع به نفع مملکت است و وجود بازار رسمی در مورد هر چیزی به نفع ایران 
است. به طور حتم می دانیم که بازگشت امضای طالیی برای تخصیص هر کاالی دیگری 
وضع اقتصاد را بدتر خواهد کرد و غیر قابل کنترل خواهد شد. عالقه مندم رسانه ها از 
بازار رسمی حمایت کند. اگر بازار رسمی را در کشور از بین ببریم، هرج و مرج عاید 
همه خواهد شد. تصور کنید بازار ارز و کاال نداشته باشیم در نهایت سوپر مارکت ها نیز 
زیر سؤال خواهند رفت. عده ای آن وقت هم شاید پیدا شوند که بگویند با کوپن به 
مردم کاال بدهیم. نتیجه آن چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود، چون تقاضای موثری 

موجود نیست.

چرا جایی مثل اتاق بازرگانی یا برخی تجار شناخته شده آن با بورس کاال 
موافق نیستند و یا بعضًا نقدهای غیر منطقی دارند؟

سلطانی نژاد: کسانی که تولید کننده واقعی هستند با بورس کاال مخالف نیستند. برخی 
مخالفت ها به این باز می گردد که ممکن است شخصی وارد کننده باشد و با توجه به 
برخی  در حال حاضر  باشد.  داشته  تعارض وجود  است،  ممکن  کاال  آن  داخلی  تولید 
گروه های رانت خوار در ایران به این حد از امکانات رسیده اند که هم رسانه ، هم نفوذ 
در سیاست گذاری و هم پول دارند و به هر صورتی تالش می کنند، حتی با خریدن 
تریبون رسانه ها به دنبال منافع گروهی خود و به قیمت از بین بردن بورس کاال باشند. 
پاسخ  بازارهای رسمی  و  ندارد  سازی وجود  شفاف  رانت چاره ای جز  با  مبارزه  برای 
مناسبی برای شفاف سازی است. هر چیزی که قابل نظارت باشد، را باید حفظ و تقویت 

کرد.

برخی بورس کاال را متهم به عناوینی مثل سوپر مارکت  ذی نفعان این بازار 
می کنند که عالقه مند به پذیرش هر کاالیی در این بازار هستند. این اتهام با 
تناقضی که بین شفافیت و تعادل عرضه و تقاضا وجود دارد چه سنخیتی دارد؟

سلطانی نژاد: باید دانست کاالیی که برند باشد وارد بورس کاال نمی شود. چون به طور 
معمول بورس ها محلی برای عرضه کاالهای واسطه ای هستند. انتقادهایی از این دست 
پذیرش شده  کاال  بورس  در  بند  ساق  و  بند  قوز  اینکه چرا  با طنزهایی همچون  شاید 
همواره مأنوس بوده است، اما می دانیم که در بازارهای مختلف بورس کاال از جمله بازار 
فرعی می تواند اتفاق های مختلف حتی عرضه رینگ قطار و یا سیب گالب نیز رخ بدهد. 
آنچه که در بازار رسمی مورد معامله قرار می گیرد، در واقع کاالهای واسطه ای هستند 
که برند ندارند و خودشان واسطه کاالی دیگری هستند. این اعتقاد وجود دارد که با 
عرضه کاالی واسطه ای می توان کشف نرخ شفاف به دست آورد که اگر توزیع و کشف 
نرخ آن به درستی صورت بگیرد کاالی نهایی نیز به درستی توزیع و با قیمت مناسب در 

اختیار عموم قرار می گیرد.

در دست  دولتی  ارز  نرخ  پایه  بر  کاال  بورس  معامالت  بحث  نخ  سر  باالخره 
کیست؟ بورس کاال یا وزارت صمت یا دولت ؟

این حوزه  باالخره کسی که در  نوعی  به  است.  نژاد: در دست سیاست گذار  سلطانی 
داده،  پیشنهاد  که  بسته ای  در  و  می کند  تعیین  را  شرایط  این  می کند،  سیاست گذاری 
بورس کاال نیز جزیی از آن به شمار می رود. باالخره عنوان شده نرخ ارز و تأمین نیاز 
امکان  بودن  کننده  تولید  به شرط  فقط  و صادرات  است  مکانیزم  این  اساس  بر  داخل 
و  ندارم  قبول  را  پایه  نرخ  من  گفت،  و  زد  ناکوکی  ساز  وسط  این  نمی توان  دارد. 

سکان دار بورس کاال عنوان کرد؛

قانون اجازه افشای نام خریداران 
کاال را نمی دهد

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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صادرات انجام نشود. وقتی جزئی از این سیستم باشیم، باید طبق منویات عمل کرد.

مستندی وجود دارد که بر اساس آن، عالوه بر وجود کد معامالتی برای ورود 
به بازار ،اختالف حاصل از ارز دولتی و آزاد ناشی از معامله یک کاال منجر به 
پیش فروش آن پیش از انجام معامله در بازار آزاد شده بود. بورس کاال در 

جایگاه ناظر بازار قرار دارد، اما کانال عرضه و تقاضا مسموم است.
سلطانی نژاد: متخلفان در این فرایند به طور حتم یک روزی به چنگ عدالت گرفتار 
می شوند. اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، الیه های بعدی نظارتی باید بررسی شود. 
هر بازاری یک عرضه کننده و یک خریدار دارد. سمت عرضه کننده مشکلی نیست و 
همکاری خوبی با عرضه کنندگان بر خالف میل آنها و با توجه به اینکه معتقدند، نرخ ها 
باید اصالح شود با بورس کاال وجود دارد. آن ها با وجود انتقاد از نرخ پایه، اما به طور 
عمومی عرضه های منظم را اغلب رعایت می کنند. مشکل اصلی سمت تقاضا و پاالیش 
به بورس  بهین یاب  از سامانه  پتروشیمی ها  از جمله  این متقاضیان  از  آنها است. بخشی 
میلیون   9 پلیمری  مثال کاالی  به طور  این که در مورد کاالیی  معرفی می شوند.  کاال 
تقاضا در سامانه ثبت شده، در حالی که عرضه سه میلیون تن کاال در داخل وجود دارد، 
معلوم است که در برابر حجم چنین تقاضایی این عدد مغلوب است. در مورد بسیاری 
از کاالهای پتروشیمی این موضوع وجود دارد و به هر حال شناسایی متقاضی با مشکل 

مواجه است.

 اگر ناهنجاری در سامانه بهین یاب ببینید، به نهاد نظارتی اعالم می کنید؟
سلطانی نژاد: بله اعالم می کنیم. پارسال حدود 35 شرکت ثبتی منطقه آزاد که داللی 
می کردند، از همین طریق افشا شد. االن بر روی شرکت ثبت شده در منطقه آزاد که 
به بورس کاال می آید، بررسی دقیق تری می کنیم. به هر حال این موارد وظیفه اصلی 
بازار سیستم نرم افزاری و سازوکار نظارتی ایجاد کرده که  اما این  بورس کاال نیست، 
این که  بتواند آن را خریداری کند.  نیز  متقاضی  بتواند کاال را عرضه و  عرضه کننده 
از چه کانالی عرضه کننده می آید و اینکه آیا عرضه کننده تا چه حد واقعی است، باید 
گفت در چارچوب دستور العمل ها امکان اعتبار سنجی وجود دارد، اما بیش از آن خیر. 
اگر قرار باشد که بورس کاال به دنبال عرضه کننده واقعی و یا خریدار واقعی باشد، باید 

بورس کاال نیز تشکیالت 10 هزار نفری در کنار دستگاه های نظارتی ایجاد کند. 

به عبارتی باید سازمان بازرسی و تعزیرات اختصاصی در کنار ساختمان بورس 
کاال بسازید

سلطانی نژاد: این سازمان ها در جایگاه خود و مطابق با وظایف قانونی تعریف شده برای 
آنها وجود دارند. از اول ایجاد بورس کاال نیز عنوان شده در شناسایی متقاضی کاال باید 
این دستگاه ها کمک کنند، ولی  اینکه برای معیار سنجی به یکسری اطالعات از جانب 
گذاشته  آنها  اختیار  در  کامل  طور  به  اطالعات  این  گفت،  باید  است،  نیاز  کاال  بورس 
از روی عملکرد این شرکت ها می توان  مالیاتی است.  نیز بخش  می شود. یک گلوگاه 
بحث مالیات بر عملکرد و برگه تشخیص مالیات آنها را دید که آیا مواد اولیه خریداری 
را  تولید خود  باید صبر کرد که شرکت  منتهی   . نه  یا  تولید شده  واقعی  به طور  شده 
استخراج نماید و بعد از انتشار صورت های مالی باید دید این کاال چه شده است. این 
بعد از کار حالت نظارتی دارد و نه کنترلی . شاید کنترل در دست نهادهایی باشد که به 
کارخانجات نزدیک ترند. مثاًل اداره صنعت و معدن و تجارت استان یا شهرستان که باید 

بررسی کند که آیا آن کارخانه تولید می کند یا نه.

در مورد بهین یاب گزارش هایی وجود دارد که از نزدیک آنها را دیده ام. 
برای  روز  یک  در  قراردارد  هرمزگان  در  که  کارخانه ای  تقاضای  با  مثاًل 
و  سهمیه  مجوز  و  موافقت  بازار  عطش  به  توجه  با  مشخص  کاالیی  دریافت 
تخصیص کاال نیز ظرف همان روز برای دریافت از بورس کاال صادر می شود.

آیا این فرایندعجیب نیست؟
سلطانی نژاد: فشارهای سیاسی برخی اوقات باالخره اثر گذار است، اما در وزارت صمت 
تا کنون مشکلی از این جهت ندیده ام. شاید مشکل اصلی در راستی آزمایی شهرستان 
چند  که  شده  درخواست  دوستان   از  بارها  کنند.  نظارت  باید  که  است  اشاره  مورد 
برداری رسیده  بهره  به  تازگی  به  باشند. شرکتی که  برای تخصیص سهمیه داشته  معیار 
را باید صبر کرد، تا عملکرد آن  نمایش داده شود. اما شرکتی که از عملکرد ریشه داری 
بورس  از  اولیه دریافتی  مواد  بر روی  واقعًا  اگر  بررسی شود که  باید  برخوردار است، 
کاال به عنوان ثروت مملکت، سفته بازی و تجارت کرده جرایمی در نظر گرفته شود، تا 
کسی دوباره جرات این کار را نداشته باشد. زمانی که در بورس اوراق بهادار حضور 
افشا نمی کردند،  داشتم، اگر مدیران شرکت ها و هیات مدیره های آن ها اطالعات را 
متخلف  ناشران  برای  تومانی  میلیون  یکصد  جرائم  می شد.سپس  متوقف  شرکت  نماد 

شد  گذاشته  زمینه  این  در  مالی  اوراق 
که برای آن زمان سنگین بود. این اقدام 
باعث شد، تا فرایند ارائه اطالعات ناشران 
درست شود. سپس عنوان شد پرونده ای 
برای مدیران متخلف باز می شود که دیگر 
نتوانند مدیر شوند. چه اشکالی دارد، در 
مواد  که  اشخاصی  برای  نیز  کاال  بورس 
اولیه دریافت می کنند، اما در بخش پایین 
احکامی  نمی کنند،  توزیع  صنعت  دست 

علیه آنها صادر شود و محکوم شوند.

را  کاال  تومانی   4200 ارز  پایه  بر  که  کسانی  معامالت  تابلوی  روی  بر  چرا  
دریافت می کنند، را اعالم نمی کنید؟

سلطانی نژاد: این کار نتیجه ای جز هیاهوی رسانه ای در بر ندارد. باید اقدامی کرد که 
از آن بازخورد داشته باشیم. اینکه شخصی کاالیی را با چه ارزی خریده یا فروخته فقط 
یک سوژه ژورنالیستی است. ضمن اینکه مردم نیز نگران می شوند، زیرا تحلیل های غلط 
نیز ممکن است، سوار بر موج اذهان شود و مردم در نهایت می گویند، عجب مملکت 
این  باید  نیست.  افکار عمومی  تخریب  اقدام هایی چیزی جز  است. چنین  و حکومتی 
موضوع را به نهادهای نظارتی سپرد و از آنها مطالبه کرد. آن سامانه نیز االن وجود دارد، 
اما نباید با متهم کردن چند شخص انگشت شمار، سوژه به دست رسانه های معاند داد. 
با نرخ دولتی برای واردات تلفن همراه  آیا اقدام اخیر در اعالم نام اشخاصی که ارز 

دریافت کرده اند و همچنان در رسانه های معاند می چرخد، به نفع مملکت تمام شد؟

اما آیا از نظر افکار عمومی تا حد زیادی شفافیت نمی تواند با چنین افشایی 
باال برود؟

سرمایه  عنوان  به  عمومی  اعتماد  من  نظر  به  کرد؟  کمکی  مملکت  به  آیا  نژاد:  سلطانی 
اصلی تخریب شد.

دوران زالو صفت دانستن سرمایه گذار و تولید کننده گذشته است
می کردند،  فعالیت  تعاونی ها  مجموعه  در  که  کسانی  عمده  باالخره  نژاد:  سلطانی 
کل  نباید  کرده اند  استفاده ای  سوء  اگر  برخی  اما  هستند،  سالم  و  صادق  انسان های 
تعاونی ها را از بین ببریم. بسیاری عنوان کردند که مصاحبه کنید و بگویید تا رسوا شوند، 
در حالی که هر جا نشستیم، از نفس تعاون و تعاونی دفاع شد و گفتیم فقط با تعاونی های 

متخلف برخورد می کنیم.

است.  روال  همین  به  هم وضع  دستی ها  پایین  همین  مثل  باالدستی  در  اما 
با  می کرد،  دریافت  دولتی  نرخ  با  را  خود  خوراک  که  پتروشیمی  مجتمع 
توجه به نرخ آزاد ارز ، فعالیت آن به صرفه بود و محصول خود را به ترکیه 

صادر می کرد.
بله، اما باالخره دست آنها هم رو شد. موضوع برسر برمال شدن یا نشدن  سلطانی نژاد: 
آن قدر  مدتی  از  بعد  شده  رسانه ای  که  اتفاقاتی  از  بسیاری  نیست.  فعالیت هایی  چنین 
چیزی  چه  افراد  بانکی  حساب های  در  بدانند  می خواهند  عده ای  مثاًل  که  شده  لوث 

وجود دارد.

چنین  اجازه  اشخاص  خصوصی  مالکیت  به  توجه  با  کشور  مدنی  قانون 
تجسس هایی را نمی دهد.

تومان  ارز 4200  با  که  افرادی  االن  است.  نیز همین طور  افراد  معامالت  نژاد:  سلطانی 
معامله کرده اند، قانون مدنی اجازه نمی دهد که نام آنها افشا شود.

حتی کسی که دو تن سکه طال خریده است؟
سلطانی نژاد: بله منتهی باید سیستمی وجود داشته باشد که بتواند مانع بروز آن شود و 
رسانه ها نیز همواره به آن بپردازند. دوم اینکه باید در واقع اگر کسی این کار را انجام 
داد، چنان بالیی بر سر وی بیاورند که دیگر نتواند در مملکت زندگی کند. در فرانسه اگر 
اثبات شود، کسی مالیات خود را درست پرداخت نکرده، دیگر نمی تواند در آن مملکت 
زندگی کند و با یک شماره ملی، به وی گفته می شود، بچه خود را در مدرسه ای ثبت 
نام کند که بد حساب های مالیاتی می روند و یا باید در اداره ای کار کند که بد حساب ها 
کار می کنند. مثل قیامت است که بر پیشانی فرد نوشته که چه کاره است. اگر این همه 
ضمانت اجرا وجود داشته باشد، بسیار مناسب خواهد بود، ولی در ایران چنین سیستم 

اجرایی نداریم و باید سیستم قضایی کمک کند.
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 اعتماد عمومی مردم به حکومت نباید از بین 
به دنبال  تعقیب و گریز  یا  یقه گیری  با  برود. 
خرید  چرا  و  کرده اید  خرید  چقدر  اینکه 
کرده اید، برویم، تنها یک دومینویی بی انتها 
است که ثمره آن از بین رفتن اعتماد عمومی 

است.

ایراد  بهادار این  به بورس اوراق   االن 
در  بازار  ناظر  مثاًل  که  می شود  وارد 
تماس تلفنی با معامله گر دلیل خرید یا فروش را می پرسد. در بورس کاال آیا 

چنین وضعی وجود دارد؟
سلطانی نژاد: در بورس کاال چنین فرایندی وجود ندارد.

در مورد بازار آتی سکه و عالمتی که به بازار نقدی می دهد، می خواهم بپرسم 
یک  دنبال  به  بازار  فعاالن  همه  التهاب  شرایط  در  که  داده  نشان  .تحقیق ها 
قیمت پایه برای تصمیم گیری بر اساس یک تابلو هستند. عنوان می کنند این 
قیمت در اطالعیه عرضه فقط مظنه است، چون نمی دانیم در روز عرضه چه 
اتفاقی می افتد. این نرخ با وجود اینکه معامله ای بر روی انجام نگرفت، اما به 

بازار سیگنال می داد. نظر شما چیست؟
سلطانی نژاد: این بحث درستی است، منتهی اگر فرض کنید بورس کاال نداشته باشیم، 
چه اتفاقی می افتد. در آن زمان به طور کلی هرج و مرج می شود. آن زمان آب معدنی 
را سه هزار تومان و فرد دیگری 5 هزار تومان می خرد. در برابر بازارنقدی سکه، مزیت 
بورس کاال وجود مرجع قیمتی است که می شود به آن اتکا داشت. اگر این موضوع 
دستوری باشد، هم عنوان می شود این نرخ دستوری است، مثل همین حرف هایی که در 
مورد نرخ دالر به همراه اسامی اشخاص به تمسخر گرفته می شود و اصاًل آن را در بازار 
قبول نمی کنند. کما این که در مورد بازار ارز عنوان شد که اگر بازاری بخواهد، بر 
اساس نرخ دستوری راه بیافتد، اصاًل قابل پذیرش عموم نیست. اگر بازار را قبول داریم 
باید نرخی که از آن بیرون می آید را نیز قبول داشته باشیم و به عنوان مرجع بپذیریم. 
باالخره باید در این مملکت در جایی پای خود را محکم بگذاریم و بگوییم از اینجا کار 
را شروع می کنیم. اینکه نرخ مواد اولیه چقدر است، اما در مقابل فردی 60 تا 70 درصد 
بر روی قیمت کاالی خود بگذارد، مفهوم یکسان نیست، چون نرخ های رسمی مملکت 
چیز دیگری می گوید. نرخ ورق فوالدی مثاًل در بورس کاال 10 درصد افزایش یافته و 
نتیجه ای مضحک است. رشد قیمت  بازار افزایش داد  باید 50 درصد قیمت آن را در 
به سال قبل  پایه است که اصاًل رشدی نسبت  به قیمت های  تنها 10 درصد نسبت  ورق 
نداشته و حتی کاهش نیز پیدا کرده است. چه دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود دارد. 
قیمت پایه بسیاری از کاالها هنوز افزایش نداشته و اگر هم بوده، در حد بسیار جزیی 
است.  موضوع   همین  سر  بر  دارد،  وجود  فوالدی ها  از سمت  که  فشاری  است.  بوده 
نگاه  پایین  انجام می شود. وقتی قیمت را  با ارز 4200 تومانی معامالت  می گویید، چرا 
می داریم به چنین عبارت هایی محکوم می شویم و مؤلفه ها را طوری تعیین می کنیم که 
به سمت آرامش بخشی بازارها هدایت شویم. بازارهای رسمی با هر وضعیتی که هست، 
را بخواهیم از بین ببریم باید در نهایت مغازه های کسبه را نیز در بازار حذف کنیم. البته 
این عبارت را یکبار از صداسیما گفتم که به مذاق برخی خوش نیامد. اگر بازار رسمی از 

بین برود بعدها به شما خواهم گفت که چه هرج و مرجی بر پا می شود.

آیا معتقدید که سکه آتی متهم به گران فروشی است؟
سلطانی نژاد: خیر، برخی عنوان می کردند که سکه آتی در حال جهت دادن است، اما 
بررسی های مقایسه ای نشان داد، حجم معامالت در بازار آتی و بازار نقدی سکه چقدر 
است. در گام دوم ساعات معامالت بررسی شد و دیدیم بعد از ساعات بازار نقدی ، بازار 
سکه آتی فعالیت دارد. از طرفی برخی روزها قیمت ها در بازار سکه آتی منفی بوده و 
حتی برخی اوقات کاری کردیم که عمداً منفی شود. خوبی بازار متشکل این است که 

پیچ فرمان آن در دست شما است.

کدهای معامالتی مخفی برای بازار سازی در سکه آتی ادعای درستی است؟ 
گفته می شود، در سال 90 مجوزهایی داده شد که بورس کاال بر اساس کدها 

می تواند در روند عرضه و تقاضای بازار ورود کند.
هیچ  شد.  نخواهد  و  نشده  بازار  وارد  مستقیم  وجه  هیچ  به  کاال  بورس  نژاد:  سلطانی 
سازوکارهای  در  است  ممکن  است.  بازی  داور  فقط  کاال  بورس   . ندارد  وجود  کدی 
بازار تغییراتی ایجاد کند که آن هم به طور شفاف اطالعیه منتشر می کند، اما این که به 
صورت بازیگر وارد بازار شود، چنین چیزی هیچ وقت نبوده است. ممکن است مثل بازار 

اوراق بهادار یکسری بازار گردان تعریف شوند که به مثابه سنگ کف بازار که همیشه در 
بازار هستند، از جمله فعاالن بازار محسوب و به آنها گفته شود که بر اساس کف و سقف 
بازار روند متعادل معامالت را دنبال کنند. گاهی عده ای هستند که یک مرتبه با سرمایه 
بزرگی بخواهند از بازار آتی بازده بگیرند. بازار گردان ها برای حفظ تعادل بازار،جلوی 

این هجمه های یکباره را می گیرند.

با کدهای  نیستند؟ مثاًل بورس کاال  به بورس کاال  بازارگردان ها متصل  این 
بازارگردان ها می خواهد بازار را تنظیم کند.

سلطانی نژاد: به هیچ وجه.برای بازارگردان ضابطه وجود دارد. هر چند در بازار آتی 
نامه  آیین  این مشکل  برای رفع  اما  ندارد،  مقررات وجود  لحاظ  به  بازار گردان  هنوز 
بازارسازان  عنوان  به  اشخاصی  تا  و درخواست شده  ارائه  بورس  سازمان  به  پیشنهادی 
)scalper( که در بازار آتی فعال هستند، بتوانند با سازوکاری تبیین شده فعال شوند. در 

بازار آتی با هرم مالی می توانید موقعیت های زیادی بگیرید.

االن اهرم بازار آتی سکه یک به سه است
تا  نا هنجاری ها را می گیرند  با این اهرم تا حدی جلوی  بازارسازها  بله.  سلطانی نژاد: 
فعالیت های سوداگرایانه انجام نشود. اسکالپر و بازار گردان ها را باید تعریف کرد و حتی 
بیافتد،  راه  بازارهای کاالیی  اگر بحث کاغذی شدن  نیز  بازارهای کاالیی  معتقدم در 

همچنان نیاز به این فعاالن وجود خواهد داشت.

مرتبه سفارش هایی در سیستم  به یک  بازار  انتهای  این که گفته می شود در 
گذاشته می شود، تا همه بازار جبرانی شوند، را قبول دارید؟

سلطانی نژاد: بازار آن چنان کم عمق نیست که این اتفاق ها رخ بدهد و با روزی 40 
هزار تراکنش بعید است، کسی بتواند چنین کاری انجام دهد.

ارزش معامالت این بازار تا االن چقدر است؟
سلطانی نژاد: تا االن بالغ بر 53 هزار میلیارد تومان می شود. بازار آن قدر کوچک نیست 

که کسی بتواند به راحتی در آن دستکاری کند.

 شایعه تعطیلی این بازار و انتقادهای پیرامونی آن را هم اشاره بفرماید.
مظنه  عبارتی  به  و  آتی  بازار  نوع  از  و  رسمی  بازار  تنها  سکه  آتی  بازار  نژاد:  سلطانی 
گذاری است . در مورد طال و سکه و حتی کاالها برای تعادل بخشی به بازارها چند راه 
وجود دارد. پیرو تفکر عده ای آن قدر کاال ریخته شود که بازارها سیراب شوند. تجربه 
نشان داده که این ایده کارساز نیست. در مورد طال آن قدر سکه فروخته شد که االن 
پیش بینی ها به دنبال این مسئله است که این سکه ها کجا رفته و به چه چیزی تبدیل 
قرار گیرد، چیزی که  برابر کاال  اعتقاد وجود دارد که هر کجا پول در  این  می شود. 
برنده بوده پول است. چون پول باالخره نامحدود است و حتی می تواند قرض گرفته 
شود، یا چاپ شود. پول نامحدود است. پول می تواند زایش داشته باشد و ایجاد شود. 
از یک بازار به بازار دیگری حرکت کند، اما کاال این طور نیست و عرضه آن محدود 
است. عرضه کننده طال در کشور محدود است. در بسیاری از مراکز سرمایه گذاری و 
اقتصادهای بزرگ دنیا به طور کامل درک شده است. باید پول را در برابر پول قرارداد 
نه اینکه کاال در برابر کاال قرار گیرد. در بازار آتی سکه نیز همین طور است. نه باعث شده 

طالی مملکت نابود شود و نه باعث شکل گیری صف های سنگین شده است.

 کما این که گواهی سپرده سکه طال قبل از تفکر کنونی بانک مرکزی وجود 
داشته است

سلطانی نژاد: االن بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که حتمًا باید از این بازار استفاده 
کنند.

چرا دیر به این فکر می افتند؟ آیا از شما مشورت می گیرند؟
سلطانی نژاد: االن بحث مالیاتی اوراق گواهی سپرده سکه مانع عرضه شده است. از ابتدا 
عنوان نشده بود که مالیات اخذ می شود. اگر قرار باشد مالیات اخذ شود، چرا در بازار 
سرمایه بایداین مالیات اخذ شود. آن وقت دیگر هیچ ابزاری که به مردم معرفی شود، 
مورد اقبال مردم نخواهد بود. مالیات ارزش افزوده این اوراق محاسبه شده، اما االن 

بحث بر سر مالیات بر عملکرد مطرح است.

بعد از دو یا سه سال بحث بر سر بورس ارز، بازار آتی ارز،بازار ثانویه ارز و 
بازار گواهی صادراتی ارز اما در نهایت سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند 
بازاری راه اندازی  با وجود درج نماد معامالتی در بورس تهران چنین  که 

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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شود، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. باالخره سیاست گذار به دنبال چیست و 
حلقه  مفقوده ارز چرا به هم نمی رسد؟

سلطانی نژاد: بورس کاال همواره مزایای این بازار را عنوان کرده است. در مورد هر 
کاالیی اگر بازار وجود داشته باشد، دیگر گمانه زنی وجود ندارد. االن دو نفر با هم در 
کانال های تلگرامی ارز معامله می کنند و همان قیمت مبنا می شود. یا کسی می گوید این 
تعداد را خریدم. وقتی چنین فضایی وجود داشته باشد دیگر چه انتظاری دارید. بازار 
سازمان یافته ای که بتوان بر روی آن معامالت انجام داد، باید وجود داشته باشد و حتی 
بازار وجود داشته  بازار می تواند وجود داشته باشد. وقتی  نیز این  در شرایط تحریمی 
باشد، مؤلفه های بازار را می توان تنظیم کرد. می توان در یک بازار حتی بر خالف ذات 
آن سهمیه بندی کرد و محدودیت ایجاد کرد، کما اینکه در مورد کاال تسهیم به نسبت 
می شود و یا تقاضا در بازارهای رسمی را می توان مدیریت کرد. معتقدم این بازار باید 
وجود داشته باشد، اما اینکه فضا کجاست، اصاًل مهم نیست. به دنبال صنفی بحث کردن 

نیستم، اما هر کجا بازار ثانویه وجود داشته باشد، جای آن بورس است.

شدکه  عنوان  باالخره  صادراتی  ارز  گواهی  بازار  اندازی  راه  مورد  در   
گروه اول و دوم از طریق ارز پتروشیمی و فوالد و نفت تغذیه شوند و برای 
کاالهای مصرفی در دسته سوم نیز از طریق این بازار تأمین شود منتهی ارز 

حاصل از  پسته و زعفران را از این بازار ثانویه مستثنی کردند.
خودرو  ایران  سهم  روی  بر  مثاًل  دارد.  دیگری  تعریف  ثانویه  بازار  البته  نژاد:  سلطانی 
می توان معامالت مکرر انجام داد. اینکه کسی صادرات انجام داده و ارز آن را در نیما 
ثبت و به شخص دیگری می فروشد، اصاًل به معنای بازار ثانویه نیست. لغت بازار ثانویه 
ارز معلوم نیست، از کجا آمده است. تنها وقتی که قرار باشد، این گواهی دوباره معامله 
شود و دست به دست شود، آن وقت باید گفت ثانویه است. بازار ثانویه جایی است که 
واحدهای آن مثل سهام در گردش و نقد شونده باشد و یک دارایی استاندارد است. در 
حالی که یک شخص ممکن است 50 هزار دالر داشته باشد و شخص دیگری 57 هزار 
دالر که حجم متفاوتی دارد و یا ارزهای مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین 
بازار ثانویه به این صورت شکل نمی گیرد. این همان بازار اولیه است هر چند که وجود 

آن به عنوان یک بازار از مزیت برخوردار است.

و  پسته  از  حاصل  ارز  اینکه  به  توجه  با  کاالیی  سوم  گروه  به  بازار  این  آیا 
زعفران از سامانه نیما مستثنی شده جوابگو هست؟

باالخره  اما  می کنم،  حمایت  متشکل  بازار  یک  عنوان  به  بازار  تشکیل  از  نژاد:  سلطانی 
اگر در بازاری عرضه کم باشد، تقاضا برای آن صف می کشد . اولویت بندی و پاالیش 
متقاضیان بسیار مهم بوده و البته مرجعی که متقاضیان را پاالیش می کند، از اهمیت باالیی 
میلیارد دالر در این گروه  بینی ها حاکی از تخصیص 6 الی 10  برخوردار است. پیش 
است که اگر درست تخصیص یابد هم به کاهش نرخ ارز می کند و هم یکسری تقاضای 
کاذب از بین می رود، حداقل در تقاضای حواله ای ممکن است از بین برود و در نهایت 

بازاری است که می شود، در آینده بر روی آن نظارت کرد.

به نظر شما صرافان می توانند در بورس کاال به بازار ارز کمک کنند؟
در  اگر  ولی  ایجاد شود،  کاال  بورس  در  مکانیسم  این  قرارنیست  که  فعاًل  نژاد:  سلطانی 
همان سیستم بانک مرکزی، صرافان شفاف عمل کنند، نتیجه آن بسیار خوب خواهد بود.

در مورد بازار آتی زعفران تا کنون استقبال ها چگونه بوده است ؟
سلطانی نژاد: بازار آتی زعفران که به راه افتاد فکر نمی کردیم، این همه استقبال وجود 

داشته باشد.

 فعاالن این بازار چه اشخاصی هستند؟
سلطانی نژاد: بخشی از آنها معامله گران بازار آتی سکه و برخی نیز معامله گران زعفران 
نیز  عده ای  و  هستند  در خراسان رضوی  آنها  اعضای  که  تعاونی  از جمله شرکت های 
فعاالن بازار سرمایه حضور دارند که پیش بینی هایی از نرخ زعفران دارند. درخواستم 
از فعاالن این بازار این است که با دید متفاوتی نسبت به بازار آتی سکه وارد این بازار 
شوند. اگر قرار داد آتی زعفران منجر به تحویل شود، به هر حال بسیاری از افرادی 
که کار آنها زعفران نیست، به مشکل بر می خورند و حتمًا باید تمهیداتی بیاندیشند که 
قبل از سررسید از بازار خارج شوند و یا قراردادی با یک خریدار عمده زعفران منعقد 
را  موقعیت خود  بتوانند  کاال شوند  تحویل  موعد  وارد  اگر خواستند،  که  باشند  کرده 
پوشش دهند. بازار آتی، بازار پوشش ریسک و بازار حضور برخی سفته بازان نیز هست. 
خوشحالم که این بازار رونق گرفت. باید به تفاوت هایی میان این دو بازار توجه داشت. 

سکه یک کاالی بادوام بوده و بازار خاص خود را دارد، ولی زعفران متفاوت است.

تا  پسته  و  زعفران  آتی  معامالت  حجم 
کنون چقدر بوده است؟

بالغ  زعفران  آتی  قرارداد  نژاد:  سلطانی 
تا  نیز 13 تن  بازار فیزیکی  بر 284 تن و در 
پسته  بازار  و در  معامله صورت گرفته  کنون 
نیز بالغ بر 123 تن از این کاال در بورس کاال 

معامله شده است.

زمانی که بازار آتی زعفران راه اندازی شد، خاطرم هست که قیمت زعفران خراسان 
کاهش شدیدی داشت.

سلطانی نژاد: این بازار کمک بسیاری به کشاورزان برای پوشش ریسک کرد که صدمه ای 
از بابت افت قیمت ها نبینند.

انتقادهایی  با  یا حتی گندم  پسته  و  بازار سنتی زعفران  به  بورس کاال  ورود 
روبرو بوده است. مثاًل تاجر اتاق بازرگانی در مورد  پسته بر روی آنتن زنده 
تلویزیون می گوید اگر بر روی این قلم کاال دست بگذارید باید فاتحه پسته 
ایران را خواند. یا نماینده گندم کاران عنوان می کرد، از وقتی بورس کاال 
وارد خرید گندم شده فقط کارمزد می دهیم، در حالی که کار خود را قبل 
از این راحت تر انجام می دهیم. مکانیزم بورس کاال در کنار بازارهای سنتی 

کشاورزی چه کمکی به کشاورز و شفافیت کرده است؟

سلطانی نژاد: بدانید به سراغ کسانی رفته ایم که تریبون در دست دارند و بر حسب اتفاق 
از عدم شفافیت بازار نفع می برند. باالخره تاجری که بخش عمده ای از پسته کشور را 
جمع آوری می کند و تبدیل به عرضه کننده انحصاری در چین شده است، به طور قطع 
نمی خواهد بازار شفافی ایجاد شود و به جای عوامل متصل به خود ، دیگران بخواهند 
داده شد که  پیشنهاد  اشخاص  بسیاری  به  این که  کنند. کما  اندام  بازار عرض  این  در 
از بورس کاالی خود را خریداری کنند. مگر آنها کار غیر شرعی انجام می دهند؟ در 
این آکواریوم این تجار نیز معامله انجام دهند تا ببینیم چطور شنا می کنند. ما مشکلی 

با خرید آنها نداریم.

فرمول های تاجر در پستوها و اتاق های در بسته شکل می گیرد
بسیاری  خری  ُمفت  اثر  در  است.  پستوها  همان  خنده(  )با  ما  مشکل  نژاد:  سلطانی 
تولید  برای  رغبتی  کشاورزان  واسطه ها،  و  دالالن  سوی  از  کشاورزی  محصوالت  از 

محصوالت به جز محصوالت برخودار از از خرید تضمینی دولتی ندارند.

می تواند  قدرت  پر  نقد  پول  از  برخورداری  دلیل  به  واسطه  یا  و  تاجر  اما 
جلوی بورس کاال یا هر بازار دیگری بایستد.

سلطانی نژاد: همین حاال هم ایستاده اند. اینکه در تلویزیون و رادیو هر حرفی را می زنند، 
به خاطر همین قدرت است.

 البته می توانند بازار را به هم بریزند. بورس کاال چطور این وضعیت را تنظیم 
می کند؟

اتفاق نمی افتد.  این  بتوان کشاورز را سازماندهی کرد  بستگی دارد. اگر  نژاد:  سلطانی 
اتفاق اخیر در بازار پسته را در نظر بگیرید. وقتی کشاورزی پسته را می کارد و طوری 
برای وی فرهنگ سازی شد که بتواند پسته را با قیمت باالتری بفروشد و چرخه درآمد، 
پس انداز،سرمایه گذاری شکل بگیرد، می تواند بخشی از پول خود را در بهبود آبیاری 
اگر  کار  پسته  کشاورزان  است.  آب  پسته،  مشکل  بزرگ ترین  که  می دانیم  کند.  صرف 
سیستم آبیاری خود را طوری بهینه می کردند که کمتر مصرف شود و یا اینکه مثاًل نوعی 
بهبود روش  هر  یا  کند  را مصرف  سرمایه گذاری می کرد که کمترین آب  را  پسته  از 
دیگری که می توانست انجام دهد، شاید به سرنوشت امروز نمی رسیدند که بسیاری یا 
زمین های خود را رها کرده اند یا زمین پسته را می سوزانند. االن نرخ دالر افزایش یافته 
از  بینی ها  با همین فرمان پیش  به کشاورزان کمک شود، ولی در مجموع  شاید کمی 
کاهش حجم تولید پسته و از دست دادن بازارهای جهانی حکایت دارد. حاال در این 

وضعیت ، عده ای با حضور بورس کاال منافع خود را در خطر می بینند.

گفته می شود بازاری مثل زعفران یا پسته که در دست چند تاجر انگشت شمار 
است و با پول پر قدرت همواره با خرید سلف از کشاورز که نیاز به پول نقد برای 

مصارف خود دارد،نمی تواند با مکانیزم های پیشرفته بورس کاال هم راستا شود.
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تصویب شد؛

»منطقه ویژه اقتصادی شهر کرمان« 
و »منطقه ویژه گردشگری شهداد«

اقتصادی  ویژه  منطقه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
شهر کرمان و منطقه ویژه گردشگری شهداد به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.  
دکتر محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی، 
مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس به رای گذاشته شد و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهر 
به  و  اسالمی رسید  به تصویب مجلس شورای  منطقه ویژه گردشگری شهداد  و  کرمان 

منظور تایید به شورای نگهبان ارسال شد. 

وی بیان داشت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهر کرمان و منطقه ویژه گردشگری شهداد 
استان،  توسعه  و  برنامه ریزی  متعدد در شورای  پیگیری های  از  اخیر و پس  ماه های  در 
ارسال  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  به کمیسیون  تصمیم گیری  منظور  به  و  مصوب 
شد. دکتر پورابراهیمی افزود: همزمان به دلیل شرط وجود سرمایه گذار بخش خصوصی 
ایران  مس  ملی  شرکت  الزم،  رایزنی های  با  جدید،  اقتصادی  ویژه  مناطق  تمام  برای 
اقتصادی شهر کرمان و شرکت  ویژه  منطقه  به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی در 
هواپیمایی ماهان نیز به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی منطقه ویژه گردشگری شهر 
شهداد انتخاب و به عنوان سرمایه گذاری در این دو منطقه تعیین شدند. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: با برگزاری جلسات متعدد، کمیسیون اقتصادی با ایجاد این دو 
منطقه ویژه موافقت کرد و به منظور تصویب نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شد، 
در این رابطه و در جلسه امروز علنی مجلس، این دو منطقه با اکثریت آرای نمایندگان 

به تصویب رسید.

سلطانی نژاد: ورود بورس کاال به بازار پسته در سال 96 باعث شد، بسیاری از کشاورزان 
بر  زنی  چانه  قدرت  از  کمی  فروختند  می  واسطه  به  حتی  که  را  خود  پسته  محصول 
سر افزایش قیمت ها برخوردار شوند. حتی شنیده می شد کشاورزان در مقابل واسطه ها 
می فروشیم.  کاال  بورس  در  آن را  نخرید  نظر  مورد  قیمت  به  اگر  می کردند،  عنوان 
واسطه ها از ما راضی نیستند و به خون ما تشنه هستند، هر چند با تهدید و ایجاد ارعاب 
اجازه عرضه محصول پسته این دسته از کشاورزان در بورس را ندادند و یا از کارمزد 
با همین شکل  بازار  واسطه ها هستند، چون  پسته همین  باالخره خریدار  اما  ترسانیدند، 

سنتی شکل گرفته و بورس نیز به سرعت نمی تواند تعداد زیادی خریدار ایجاد کند.

آقای دکتر سلطانی نژاد چرابا وجود بورس کاال اما همچنان بازارهای داللی 
آتی  بازار  دارد.  رونق  همچنان  دیگر  بازارهای  در  یا  کشاروزی   ، پلیمر  در 

کنجاله سویا راه اندازی شد، اما بازار سنتی به سمت این بازار نیامد؟
همین طور  و  قانونگذاری  حیطه  در  طرفی  از  است،  زیاد  مقاومت  چون  نژاد:  سلطانی 
حیطه تنظیم بازارها باید جریمه هایی برای عدم شفافیت برای معامالت خارج از بورس 

گذاشت.

این جرائم را باید چه کسی تعیین کند. شما یا مجلس؟
برخی  و  بگذارد.خیلی وقت ها مجلس  باید مرجع مربوطه  را  این جرائم  نژاد:  سلطانی 
اوقات دولت و یا تنظیم بازار است، اما در دنیا فروش خارج از شبکه جرم بسیار بزرگی 
اما  ندارد،  اشکالی  می شود،  فروخته  معدنی  آب  بطری   100 یا  بطری  دو  وقتی  است. 
که  بدون آن  هزار سکه طال  است. هیچ کجا خرید چند  از آن حتمًا خبرهایی  باالتر 
اگر  تلقی می شود.  شبکه  از  فروش خارج  زیرا  ندارد،  باشد وجود  نداشته  کسی کاری 

بیش از حد مشخصی بر روی کاال معامله شود، باید در جایی اظهار شود و آن را توضیح 
داد و یا این که اگر در بورس معامله صورت گرفته، اشکالی ندارد. این ها مشوق هایی 
است که در دنیا می گذارند و ما هم باید داشته باشیم. در مورد کاالهای برند تنها باید 
در جایی ثبت شوند، ولی در مورد کاالی واسطه ای که مرجع تولید هستند، باید حتمًا 

در بورس ها انجام شود.

ارائه شد،  به مجمع  امسال بورس کاال که  در گزارش عملکرد هیات مدیره 
به  زیادی  بخش  شاید  بود.  چشم گیر  بسیار  گندم  حوزه  در  فعالیت ها  عمده 
فعالیت ها  از  بسیاری  اما  باشد،  بوده  کشاورزی  جهاد  وزارت  دستور  خاطر 
مربوط به گندم در رینگ کشاورزی بود.آیا قرار است از این پس گندم بر 

روی تایلوی بورس کاال در سراسر ایران قیمت گذاری شود؟
تکلیف  تعیین  بورس  تابلوی  روی  بر  صنعت  و  صنف  به  مربوط  گندم  نژاد:  سلطانی 
می شود، هم به لحاظ شفافیت و هم به لحاظ اینکه کسی که قدرت مذاکره باالتری دارد، 
به طور انحصاری گندم بهتری را دریافت نکند، چون عرضه کننده انحصاری در حوزه 
گندم وجود دارد و هر کسی قدرت چانه زنی باالتر و توانمندی بهتری در مذاکره داشته 
باشد، می تواند گندم بهتری دریافت کند، ولی وقتی در بورس به رقابت گذاشته شود، 
قدرت چانه زنی چنین افرادی از بین می رود. در مورد خرید تضمینی نیز با توجه به 
افزایش نرخ دالر ، قیمت جو و ذرت نیز افزایش یافته است. این دو کاال عمدتًا وارداتی 
است و قرار است، ارز مبادالتی نیز به آنها تخصیص داده شود، اما قیمت آنها باالتر از 
نیستیم،  اینکه وارد چرخه تضمینی شود چندان مطمئن  اما  بود.  سال های قبل خواهد 
چون ممکن است نرخ بازاری از نرخ تضمینی دولت فزونی بگیرد و ورود آن به چرخه 

خرید تضمینی چندان توجیه ندارد.

ت و اقتصاد کرمان 
پرسه در حوزه سیاس
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رپدیس کرمان
پرسه در حوزه شهر و شهرسازی کرمان 



»آب«
پاشنه آشیل پروژه های کرمان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه مهمترین تنگنا در برنامه 
ریزی های توسعه در استان کرمان مسئله آب است، اظهار کرد: پاشنه آشیل تمامی برنامه 
های اجرایی استان کرمان، موضوع آب است که باید در برنامه های چشم اندازی استان 
به این موضوع توجه ویژه می شد.  دکتر »جعفر رودری« در جلسه بررسی پروژه های 

اقتصاد مقاومتی با حضور معاونین استاندار کرمان با بیان این که سه 
هدف رشد اقتصادی پویا، پایداری اقتصادی و دسترسی به هدف 
چشم انداز در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری مطرح شده است، تصریح کرد: این برنامه ها در ظرف 
برنامه ششم توسعه اجرا می شود که در سه مقطع کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت تنظیم و پیگیری خواهد شد. وی با بیان این که 
در استان کرمان نیز با تاکید بر همین قضیه به مسئله اقتصاد مقاومتی 
ورود پیدا کرده ایم، افزود: یکی از بحث های مهم مطرح شده در 
این راستا اصالح ساختار اقتصادی استان بود زیرا یک سوم معشیت 
اشتغال  غیرمستقیم  صورت  به  که  است  کشاورزی  بخش  از  استان 

بسیار باالیی را در این حوزه شاهد هستیم که برخالف وضعیت کشوری است. 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  مهم  های  برنامه  از  یکی  که  این  بیان  با  رودری  دکتر 
وابستگی حداقلی به منابع طبیعی است که این موضوع متاسفانه برخال روند برنامه های 
استان  ای  توسعه  انداز  چشم  سند  در  که  نگاهی  افزود:  است  کشور  در  اندازی  چشم 

مدنظر بود، این است که به سمت اصالح ساختار اقتصادی استان حرکت کنیم. 

وی با اشاره به اصالح ساختار اقتصادی استان در پی برگزاری کارگروه ها و اتاق های 
از بررسی های فراوان  از نخبگان در این راستا اظهار کرد: پس  فکر متعدد و استفاده 
نهایتا به این نتیجه رسیده ایم که در برنامه های توسعه استان، سهم غالب را به بخش های 

غیرکشاورزی اختصاص دهیم.  

نبوده  به دنبال محدود کردن سهم بخش کشاورزی  بر این که  تاکید  با  دکتر رودری 
بلکه به دنبال سهم منطقی از اقتصاد در این حوزه هستیم تصریح کرد: سهم GDP استان 
هم اکنون 55 هزار میلیارد تومان که بر همین اساس نرخ رشد اقتصادی 8.5 درصدی 
را برای برنامه ششم توسعه استان کرمان پیش بینی کرده که از این بین 16.8 درصد در 
بخش کشاورزی 50.4 درصد در بخش صنعت و معدن و مابقی مربط به بخش خدمات 
استان خواهد بود. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان این که در 
برنامه های چشم اندازی استان به دنبال آن هستیم که تولید کنونی در بخش کشاورزی 
را حفظ کرده و حتی آن را افزایش البته با صرفه اقتصادی و بهینه را دهیم اظهار کرد: 
برای رسیدن به این اهداف به سرمایه گذاری 24.5 هزار میلیارد تومان به صورت ساالنه  
نیاز است که در سال 96، این رقم در حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان 
می دهد تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم. دکتر رودری با بیان 
این که کمیته تجهیز منابع برای این تحقق تشکیل شده است که 
قرار دهند،  بررسی  مورد  را  پروژه ها  این  مالی  تامین  روش های 
گفت: در این برنامه به دنبال تقویت بخش خصوصی بودیم که در 
این راستا 85 درصد سهم استان برای رسیدن به رشد 8.5 درصدی 
اقتصادی بر دوش بخش غیرخصوصی است. وی با اشاره به پروژه 
های مدنظر استان کرمان در سال جاری اظهار کرد: در سال 96، 
110 پروژه بزرگ اقتصادی استان را پیگیری می کردیم که نهایتا 
این  ماند که در سال جاری  باقی  تمام  نیمه  به صورت  پروژه   60
پروژه را به همراه  73 پروژه معین اقتصادی، 70 پروژه طرح مثلث 
توسعه اقتصادی استان، 23 پروژه بخش خصوصی سفر اخیر رییس 
جمهور و مابقی پروژه های از پیش تعیین شده و در نهایتا 272 پروژه را پیگیری خواهیم 
کرد. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با تاکید بر این    که هیچ پروژه 
بزرگ اعم از دولتی و غیر دولتی در سطح استان کرمان نیست که در این پروژه ها 
بررسی نشده باشد اظهار کرد: از دیگر برنامه های استان که فراتر از پروژه های اجرایی 

است طرح هایی همچون مدیریت کشت برای منطقه جنوب، 

بحث تنظیم بازار محصوالت کشاورزی جنوب استان،برنامه اجرایی رفع فقر مطلق، طرح 
بهره وری مدیریت سبز، ساماندهی بافت های فرسوده، طرح حمایت از کاالی ایرانی، 
اجرای گام دوم مثلث توسعه اقتصادی و روند کاری معین های اقتصادی، طرح نجات و 

غیره از دیگر برنامه های استان کرمان که در سال جاری پیگیری خواهد شد.

احتمال جیره بندی 
آب در کرمان

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرمان  شهر  آب  گفت:  کرمان  استان 
در صورت  که  نشده  بندی  هنوز جیره 
افتاد.  خواهد  اتفاق  این  شهروندان،  جویی  صرفه  عدم 
تحت  جمعیت  که  این  بیان  با  طاهری  محمد  مهندس 
نفراست،  میلیون  دو  کرمان  استان  شهری  آب  پوشش 
شهری  آب  پوشش  تحت  روستایی  جمعیت  کرد:  اظهار 
تعداد کل شهرهای  ادامه داد:  نفر است. وی  125 هزار 
تحت پوشش آب شهری 71 شهر، تعداد روستاهای تحت 

است.  روستا   147 کرمان  شهری  آب  شرکت  پوشش 
مهندس طاهری عنوان کرد: تعداد کل مشترکانی که از 
آب شهری استفاده می کنند 590 هزار مشترک و تعداد 
هیات  رییس  است.  مشترک  آحاد  هزار   727 آب  آحاد 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص نیاز 
آبی استان کرمان در تابستان امسال گفت: از مجموع 71 
شهر تحت پوشش، 9 شهر در وضعیت بحرانی قرار دارند 
گنبکی  زرند،  رفسنجان،  بم،  کرمان،  شهرهای  شامل  که 
)توابع بم(، نودژ )توابع کهنوج(، دهج )توابع شهربابک(، 
جوزم )توابع شهربابک(، زهکلوت )توابع کهنوج( هستند. 
هزار   360 و  میلیون  یک  شهر   9 این  در  داد:  ادامه  وی 
و  هزار  چهار  آنها  آبی  نیاز  که  است  ساکن  جمعیت  نفر 
فقط  آب  تولید  امکان  ظرفیت  است.  ثانیه  در  لیتر   500
سه هزار و 400 لیتر بر ثانیه است که با این حساب هزار 

مهندس طاهری  داریم.  ثانیه کمبود آب  در  لیتر  و 100 
تاکید کرد: پنج شهر در معرض تنش آبی قرار دارند یعنی 
شهرها  این  که  است  برابر  تقریبًا  تقاضا  و  تولید  ظرفیت 
هنزا )توابع بافت(، دشتکار )توابع بردسیر(، بلوک )توابع 
جیرفت(، ریحان شهر )توابع زرند( و کهنوج هستند. وی 
اظهار داشت: در این پنج شهر 75 هزار نفر از نعمت آب 
آشامیدنی سالم بهره مند هستند. مهندس طاهری ظرفیت 
تولید آب در کل استان را هشت هزار و 100 لیتر بر ثانیه 
عنوان کرد و گفت: این در حالیست که نیاز استان 9 هزار 
و 100  ثانیه است. وی تصریح کرد: هزار  بر  لیتر  و 200 
نیازهای مردم استان  ثانیه کمبود آب برای رفع  لیتر در 
کرمان داریم که رقم کمی نیست. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان کرمان گفت: آب شهر کرمان هنوز جیره 
بندی نشده که در صورت عدم صرفه جویی شهروندان، 

این اتفاق خواهد افتاد.

پرسه در حوزه شهر و شهرسازی کرمان 
54

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



با حضور معاون سازمان اجتماعی وزارت کشور؛

افتتاح اولین دفتر تسهیل گری کشور
در کرمان

رییس  کشور،  وزارت  اجتماعی  سازمان  اجتماعی  های  مشارکت  معاون  حضور  با 
از  و جمعی  استانداری کرمان  اجتماعی  امور  مدیر کل  استان کرمان،  جهاددانشگاهی 
مسئولین اولین دفتر تسهیل گری کشور به همت جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد. 
دکتر«کمال اکبری« در مراسم افتتاح دفتر تسهیل گری و توسعه محلِی جهاد دانشگاهی 
به فرموده مقام معظم رهبری، کار اجتماعی جزو کارهای فوق  بنا  کرمان اظهار کرد: 
نقاط  گرفتیم  تصمیم  کرد:  عنوان  گیری  تسهیل  دفاتر  فعالیت  درباره  وی  است.  العاده 
بحرانی و احتماال آسیب زا را شناسایی و در آنجا کار درمان و پیشگیری انجام شود که 
در این راستا نیازمند عزم جدی، باور اساسی در خود افراد و سپس اقدام عملیاتی در 
بیرون هستیم.اکبری افزود: افتتاح این دفتر کار بسیار بزرگی است و بزرگ ترین الگوی 
ما رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله است که به دست خود و در کنار نیازمندان 
کار را انجام می داد. وی تصریح کرد: این کارها نیازمند یکسری مدیریت های خوب، 
هوشمند و همه جانبه نگر است و نیازمند توسعه پایدار، فهم درست چند علتی مجموعه ها 
و درمان آن و پیشگیری هستیم. زیرا اگر برخی علت ها را نبینیم، خودمان آسیب زننده 
می شویم، لذا باید نگاه عالمانه و دقیق و با رصد کامل مباحث باشد. معاون سازمان امور 
اجتماعی وزارت کشور بیان کرد: نیازمند حضور همه برای کمک به حل مشکل هستیم 
بر عهده همه  بیایند و کار  به میدان  باید  نهاد  بستر کلی جامعه و سازمان های مردم  و 
است و دفاتر تسهیل گری باید مشارکت همه را جلب کنند. وی افزود: زحماتی که در 
استان کرمان با حضور استاندار توانمند و پیگیر استان کشیده شده، نشان می دهد جای 

امیدواری است و می تواتد خیلی از محله های شهر به محل تولید ثروت تبدیل شود. 
دکتر اکبری گفت: اگر محالت را خوب مدیریت کنیم، جایی برای ناهنجاری ها باقی 

عملکرد،  براساس  و  است  دفاتر  از  جدی  حمایت  دنبال  به  کشور  وزارت  و  ماند  نمی 
حمایت ها گسترش پیدا می کند. وی تصریح کرد: استان گسترده کرمان نیازهای بسیار 
زیادی دارد و در شهرهای دیگِر این استان نیز نیازمند این فعالیت ها هستیم. اکبری با 
اشاره فعالیت جهاد دانشگاهی کرمان در دفاتر تسهیل گری بیان کرد: جهاد دانشگاهی 
کارهای بزرگ و گسترده ای مبتنی بر علم، آگاهی و معنویت در کشور و استان کرمان 

انجام می دهد.

 توانمندسازی، هدف دفاتر تسهیل گر
تسهیل  استان کرمان و مجری دفاتر  دکتر«رضا کامیاب مقدس« رییس جهاددانشگاهی 
گری در مراسم افتتاح دفتر تسهیل گری و توسعه محلِی جهاد دانشگاهی کرمان عنوان 
کرد: امروز اولین دفتر از 10 دفتر تسهیل گری شهر کرمان افتتاح می شود و در روند 
اجرای کار حمایت، همراهی و مشارکت همه مدیران را نیاز داریم. وی در ادامه افزود: 
استان کرمان از معضالت و آسیب های اجتماعی متعددی رنج می برد و در سال های 
اخیر به دلیل خشکسالی و مسائل اقتصادی با پدیده مهاجرت وسیع از روستاها و شهرهای 
کوچک به مرکز استان روبه رو و شکل گیری محالت حاشیه ای در کرمان هستیم. دکتر 
کامیاب مقدس تصریح کرد: ساکنان این سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده دارای 
وضعیت اقتصادی نابسامان هستند و محله قلعه محمود در قلب شهر قرار دارد و یک تهدید 
اجتماعی برای شهر است در عین حال می تواند یک فرصت باشد. رییس جهاد دانشگاهی 
استان کرمان بیان کرد: هدف این است فعالیت دفاتر تسهیل گری منجر به توانمندسازی 
مردم محالت و به گونه ای عمل شود که امین و محل رجوع مردم شده و خروجی کار، 
ارتقاء فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم شود. وی با اشاره به اینکه 60 نیروی متخصص 
در دفاتر تسهیل گری فعالیت خواهند کرد، گفت: در تمام اسناد باالدستی کشور از کرمان 
به عنوان مرکز جنوبشرق یاد شده و به عنوان مرکز پشتیبانی کننده سواحل مکران دیده 
شده لذا مناطق حاشیه ای و آسیب زا زیبنده کرمان نیست و ما در حد بضاعت و توانمان 
برای بهبود وضعیت و به فعلیت رساندن پتانسیل ها گام برمی داریم. دکتر کامیاب مقدس 
اظهار کرد: محله قلعه محمود در مرکز شهر قرار گرفته اما بافت فرسوده دارد و درصد 
باالیی از ساکنان این محله اتباع افغان هستند. وی ادامه داد: این محله یکی از تاریخی 
ترین محالت شهر کرمان است و یکی از کارهایی که می شود انجام داد، احیاء بازار قلعه 
محمود است و ما در روند کار نیاز به تعامل گسترده اوقاف، میراث فرهنگی، شهرداری و 

سایر دستگاه های ذیربط داریم.

همت استانداری برای بهبود وضعیت فرهنگی، اجتماعی
دکتر »زهرا موسی پور« مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در 
این مراسم گفت: کرمان در آموزش و افتتاح دفاتر تسهیل گری اولین استان کشور بوده 
و به همت همکاران در کیفیت فعالیت دفاتر نیز اولین خواهد بود. وی با بیان این که 
استاندار کرمان  افزود:  برای جوانان است،  تسهیل گری آزمون بزرگ مدیریت  دفاتر 
استان  اجتماعی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اوضاع  در  تغییر  ایجاد  برای  را  خود  توان  تمام 
گذاشته و حتما ما باید در این حرکت کمک کنیم. موسی پور اظهار کرد: 31 نقطه در 
شهر کرمان شناسایی شده و همه دستگاه های اجرایی پای کار هستند و باید از ظرفیت 
روحانیون محالت در راستای فعالیت های دفاتر تسهیل گری استفاده شود. وی بیان کرد: 
کرمان استانی پهناور با مردم و فرهنگی بزرگ است و باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

با  گلباف  دارویی  گیاهان  جشنواره  چهارمین 
بابایی،  علی  مهندس  حضور  با  ترخون  محوریت 
فرماندارکرمان، دکتر حسین زاده، مدیرعامل بانک 
رسالت کشور، دکتر زاهدی و دکترپور ابراهیمی، 
نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی، 
تعدادی ازمدیران و دیگر مسئولین استان و اهالی 
گلباف برگزار شد. در این جشنواره که به همت 
گلباف  ادارات  از  تعدادی  شهرداری،  بخشداری، 
بخش  اقتصادی  معین  عنوان  به  رسالت  وبانک 
گلباف برگزارشد عالوه بر اجرای برنامه های متنوع و جذاب ، انواع گیاهان دارویی به ویژه 
ترخون ، محصوالت طبیعی ،تولیدات محلی و صنایع دستی مردم گلباف در معرض دید و 

فروش مردم نیز قرار گرفت. 

مهندس علی بابایی فرماندار کرمان با بیان این که این کرمان و جاذبه های فراوان آن 
با استفاده از شبکه های تلویزیونی مقدور نیست و تا کسی وارد کرمان نشود نمی تواند 
زیبایی ها و جذابیت های این استان و شهرستان را متوجه شود. استان کرمان پهناورترین 
استان  این  پهناورترین شهرستان کشور محسوب می شود  استان و شهرستان کرمان هم 
بهشت معادن ایران است و بیشترین آثارتاریخی ثبت جهانی را در خود جای داده است. 
وی افزود: شهرستان کرمان به عنوان مرکز استان با 45000 کیلومترمربع وسعت، یک سوم 
جمعیت استان را در خود جای داده است و بخش گلباف هم به عنوان یکی از بخش های 
شش گانه کرمان، مانند نگینی در دل کویر می درخشد. در سنوات گذشته استان کرمان 
توانسته است در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی 74000 میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه 
گذاری ، 30000 میلیارد تومان عقد قرارداد و 21000 میلیارد تومان افتتاح پروژه های 
باشد. شهرستان کرمان هم این ظرفیت را دارد که 200  سرمایه گذاری شده را داشته 
فرصت سرمایه گذاری جدید را به سرمایه گذاران معرفی نماید. وی ادامه داد: اقدام مهم 
دیگری که عالوه بر طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان صورت پذیرفت انتخاب معین 
های اقتصادی است که در همین راستا ، بانک رسالت به عنوان معین اقتصادی گلباف در 
جهت افزایش رونق تولید، اشتغال و نیز مشارکت مردم در توسعه گلباف در این بخش 

اقدامات خوبی را انجام داده است. 

برگزاری جشنواره گیاهان دارویی گلباف
 با محوریت »گیاه  ترخون«
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»قلعه گنج« 
در مسیر توسعه

رضا رحیمی 

توسعه نا متوازن و بی توجهی به مقوله توسعه پایدار در دهه های 
گذشته، زمینه ای را فراهم کرد که بسیاری از نقاط کشور به ویژه 
به  دست  محرومیت  مثل  فراوانی  مشکالت  با  دورافتاده  مناطق 
گریبان شوند؛ شهرستان هایی مثل قلعه گنج در استان کرمان که 
حاال تالش هایی برای جبران خسارات گذشته اش در دستور کار 
مسئوالن قرار گرفته است. در سال های جدید و با همت برخی 
قابل توجه میان  نیز هماهنگی  بنیاد علوی و  نهادهای متولی مثل 
و  توسعه  برای  هایی  برنامه  و  طرح  اجرایی،  های  دستگاه  سایر 
اشاره  که  گرفته  قرار  کار  دستور  در  گنج  قلعه  شهرستان  آبادانی 
خالی  کشور  محروم  نقاط  سایر  در  تعمیمش  برای  تالش  و  آن  به 
از لطف نیست. این که این اقدامات توانسته باشد گرد محرومیت 
هرچند  بزداید،  شهرستان  این  چهره  از  همیشه  برای  و  کل  به  را 
فکر درستی نیست و هنوز مسیر حرکت تا آبادانی کامل بسیار زیاد 
کردن  روشن  هدف  با  کنونی  اقدامات  مجموعه  به  اشاره  است، 
این  باشد.  بهتر مسیر مؤثر  پیمودن  چراغ راه آینده، می تواند در 
از مسئوالن و  اتفاق میسر نمی شد، مگر این که پای سخنان یکی 
مدیران پروژه توسعه شهرستان قلعه گنج بنشینیم و از وی سؤاالتی 
رخ  اقدامات  مجموعه  و  شهرستان  این  آینده  و  گذشته  پیرامون 
داده کنونی بپرسیم؛ گفت وگوی تفصیلی با دکتر مسعود حیدروند، 
مدیر پروژه توسعه و آبادانی شهرستان قلعه گنج که امیدوار است 
بذر »امید« کاشته شده در این دیار، ثمره اش رقم خوردن اتفاقات 
مثبت در این منطقه و شکل گیری الگویی برای دیگر نقاط محروم 

کشورمان باشد.

 

یعنی  مکان،  انتخاب  علت  سراغ  برویم  دهید  اجازه  اگر 
در  در کشورمان  این که  به  توجه  با  گنج.  قلعه  شهرستان 
دارد،  وجود  زیادی  محروم  مناطق  مختلف،  های  استان 
توضیح دهید که چرا شهرستان »قلعه گنج« برای اجراسازی 

طرح محرومیت زدایی و تحول انتخاب شد؟
گرفت،  صورت  پیشتر  سال  چند  که  هایی  ارزیابی  در  ـ 
یا  مرزی  های  استان  جزو  کشور  در  که  مناطقی  یکسری 
استان های مناطق محروم هستند، بر اساس شاخص های 
مختلِف محرومیت ارزیابی شدند که در این ارزیابی ها، قلعه 

گنج در محدوده ناپایدار قرار گرفته بود. 

وزارت  کشور،  وزارت  ارزیابی  شاخص  در  این،  بر  عالوه 
بهداشت و سازمان ها و نهادهای دیگر که این کار را انجام 
داده بودند، هم قلعه گنج ناپایدارترین نقطه ارزیابی شد. 
در واقع تقریباً از همان اول که قلعه گنج جزو شهرستان 
سنجی  اولویت  اساس  بر  هم  می شد  محسوب  »کهنوج« 
های صورت گرفته، جزو مناطق محروم بود، تا جایی که 
کهنوج از نظر محرومیت جزو اولویت های اول و دوم قرار 
با مستقل شدن قلعه گنج، اوضاع برایش  می گرفت و بعد 
تغییر کرد. البته این بحث مربوط به دوره قدیم است و از 
بابت  از  قلعه گنج  وقتی که بحث شاخص ها مطرح شد، 
مالی(  فقر  فقط  )نه  سرمایه  پنج  ابعاد  همه  در  محرومیت 
مورد انتخاب بنیاد قرار گرفت. از طرف دیگر، پیشنهاد آقای 
استاندار هم این شهر بود، چون ایشان به دنبال پیاده سازی 
مدل الگوی توسعه و بحث اقتصاد مقاومتی بودند و بر همین 
اساس در استان هم بر اولویت داشتن قلعه گنج توافق شده 
بود. همه این ها باعث شد تا قلعه گنج به عنوان پایلوت طرح 
پروژه آبادانی و پیشرفت با رویکرد معیشت پایدار انتخاب 
شود. هدفمان »توانمند« کردن مردم است، آنقدر که دیگر 

مناطق محروم هم از ایشان الگو بگیرند.

انجام  گنج  قلعه  در  راستا  این  در  که  اقداماتی  مجموعه 
دادید، چه قدر مؤثر بوده است؟ این سؤال از این روی 
مطرح می شود که می دانیم بخشی از تالش های صورت 
گرفته برای تغییر وضعیت قلعه گنج در برنامه ماه عسل در 
به  را هم  انتقاداتی  و  نمایش درآمد  به  امسال  ماه رمضان 

دنبال داشت.
ـ قلعه گنج شهرستانی است با 000/ 80 نفر جمعیت و 000/ 
زیر  در  روستا   200 از  بیش  که  وسعت  مربع  11کیلومتر 
مجموعه آن قرار دارد. اینکه با ورود بنیاد علویـ  که هدف 
از آن شکل گیری یکسری سرمایه های اجتماعی و سپس 
حرکت مردم این دیار به سمت آبادانی و پیشرفت بود ـ 
دیگر در همه جای قلعه گنج هیچ مشکلی ندارد، این طور 
نیست و قطعاً مشکالت هست، اما اکنون شرایطی را شاهدیم 
هم  دست  در  دست  مشکالت  حل  برای  همه  آن  در  که 
گذاشته اند و انسجام سازمانی و همدلی بین مردم و دستگاه 
های اجرایی و بنیاد ایجاد شده که نقطه قوت طرح همین 
است؛ اینکه همه با هم می خواهند این مشکالت از پیش روی 
برداشته شود. قطعاً مناطق و روستاهایی هستند که مشکالت 
حاد یا کم و بیش حادی دارند و این گونه نیست که همه 
چیز درست شده باشد اما بستری فراهم شده برای این که 
مردم بتوانند در این بستر توانمند شوند و بر اساس توانمند 

شدنشان به سوی آن هدفی که تعیین شده پیش بروند.

از  نهادی است که خارج  بنیاد علوی  این که  به  توجه  با 
ساختار دولت تعریف شده، از آنجایی که در سخنانتان تأکید 
کردید استاندار هم با شما همکاری خوبی داشته، آیا این 
تعامل رضایت بخش بوده یا مسائل سیاسی هم تأثیر گذاشته 

و گاه حتی بر دیگر مسائل غلبه هم داشته است؟
ـ بله، انسجام خیلی خوبی بین بنیاد مستضعفان و دولت به 
وجود آمده است و همه یک فکر دارند و آن هم آبادی و 
پیشرفت شهرستان قلعه گنج است و به هیچ عنوان دو حرفی 
و دو نگرشی در این قضیه نبوده است. هم آقای استاندار 
خیلی کمک می کند و هم دفتر امام جمعه در این قضیه 
خیلی پای کار است. در بین نهادها هم سپاه همراه شده و 
به مدد بنیاد و مردم آمده که برای توسعه منطقه وارد میدان 
شده اند. همه با هم یک هدف دارند و هیچ چندگانگی 
نداریم و اگر موضوعی طرح شود، همه با هم سعی می کنند 
آن موضوع را حل کنند؛ فارغ از این که آن مسأله به چه 

کسی مربوط هست یا چه کسی باید حلش کند؛ 

یک  بگویم  باید  شود.  انجام  کار  که  است  این  مهم  تنها 
و  است  آمده  وجود  به  گنج  قلعه  شهرستان  در  همدلی 
این اصل مشارکت انسجام سازمانی است؛ یعنی شما در هر 
کشوری به دنبال توسعه باشید، می بایست به اصل انسجام 
تکیه کنید، چون اگر انسجام شکل نگیرد، آبادانی به دست 

نخواهد آمد.

بستر و امکانات ساختاری شهرستان قلعه گنج چقدر اجازه 
آبادنی و پیشرفت را می دهد و بحث بحران آب، خشکسالی، 
فقر محیطی و غیره تا چه اندازه تأثیرگذار بوده و هست؟ آیا 

اینها کار شما را سخت یا ناممکن نمی کند؟
هست،  پنجگانه  یا  چندبعدی  فقر  دچار  که  جایی  قطعاً  ـ 
بحث آبادانی و پیشرفت در آن جا سخت است، ولی سخت 
مردم  اصل  زیرا  نیست،  بودنش  ناممکن  بر  دلیل  بودنش 
هستند. یعنی اگر مردم پای کار باشند، پتانسیل های بالقوه 
ای که شهرستان دارد شناسایی شده باشند، مردم هم توانایی 
های خود را بشناسند و اگر بتوانیم به کمک این شناخت ها 
و بر این اساس آنها برنامه ریزی کرده و مردم را توانمند 
کنیم، آن زمان هیچ چیز غیرممکن نیست؛ مهم این است که 
این پتانسیل ها و ویژگی ها را بشناسیم و روی اینها کار کنیم. 

اما در نقدهایی که مطرح شده، مثاًل گفته اند تأسیس کارخانه 
وقتی که آب نیست، فایده ای ندارد؛ نظر شما چیست؟

ـ این که بحران آب در کشور وجود دارد و در بعضی جاها 
پررنگ تر است و خاص تر شده و در برخی جاها در نقطه 
زرد رنگ است، نمی شود انکار کرد؛ اما چه باید کرد؟ یکی 
از راه هایی که برای حل بحث آب هست، این که بتوانیم 
آبی که به منطقه می آید، نگه داریم. بر همین اساس، یک 
تفاهم نامه ای با منابع طبیعی استان داریم که پروژه های 
آبخیزداری را اجرا کنیم. بحث بعدی این هست که مصرف 
بی رویه آب را که در کشاورزی مطرح می شود، کنترل 

 
کنیم که تغییر کشت یکی از راهکارهای آن است.
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به همین دلیل تالش داریم تا کشت را به سویی ببریم که به 
جای گونه های آب بر، کشت گیاهان دارویی در دستور 
کار قرار گیرد که هم مصرف آب پایین تری دارند و هم 
الگوی  تغییر  دارد.  وجود  شان  فروش  برای  مناسبی  بازار 
کشت را به جد در منطقه دنبال می کنیم و در حال اجرای 
این فرایند تغییر هستیم. برای مثال کارخانه استحصال روغن 
از کنجد را دایر کرده ایم که کشاورزان را تشویق می کند 
به کشت این محصول روی آورند، چون کنجدهایشان را 
به شیوه حمایتی خریداری می کند و به دنبال تولید روغن 
کنجد در این کارخانه، بازار این محصول در منطقه ایجاد 
شده و برای کشاورزان این اطمینان را به وجود آورده که 
مناسب  نرخ  با  و فروش آن  می توانند روی کشت کنجد 
حساب باز کنند. همان محصولی که قباًل به نرخی نازل به 
دالل ها می فروختند، اکنون می توانند به نرخی عادالنه، 
به کارخانه بفروشند.  با افزایش کاشت کنجد الزم است، 
یکسری مربیان به کشاورزان بیاموزند که چگونه به کارند، 
بتوانند  تا  چگونه نگهداری کرده و چگونه برداشت کنند 
بیشترین بهره وری را از زمین داشته باشند که این هم در 
موجب  اقدامات  این  مجموعه  شد.  خواهد  اجرا  آینده 
می شود به سمت بحث کاهش مصرف آب پیش برویم و 
کشاورز به جای مثاًل هندوانه که آب زیادی می خواهد، به 
کشت کنجد روی آورند؛ درست مثل بحث کشت گیاهان 
دارویی که به شدت در قلعه گنج پیگیری می شود و البته 
البته می دانید که  منطقه وجود دارد.  پتانسیل آن هم در 
آب  با  زیاد  خیلی  افزوده  ارزش  دارای  دارویی  گیاهان 
رفته  می توانیم  ها  شیوه  این  با  هستند.  کمی  خیلی  بری 
رفته مصرف آب را کاهش داده و و بهره وری و محصوالت 
برای  است که  راهکاری  این  افزایش دهیم.  را  جایگرین 
بر آن، مسئوالن  بحث مصرف آب در نظر داریم و عالوه 
شهرستان برای مصرف آب، تصفیه فاضالب، تجمیع چاه ها 
و کم کردن مصرف آب های زیرزمینی و غیره هم برنامه 
هایی دارند که بنیاد علوی از آنها حمایت خواهد کرد تا 

محقق شوند.

حتی  و  دارد  وجود  مسیر  این  در  که  مشکلی  بزرگترین 
با توجه به صحبت های  آزاردهنده است، چیست، چون 

شما، گویا مشکلی در این زمینه نیست؟!
ـ من می خواهم بگویم هرجا که مشکالتی وجود دارد، در 
کنارش پتانسیل هایی هم هست، مثل بچه های معلول که 
نقاشی هایی بسیار زیبایی می کشند، زیرا در کنار نداشته 
هایشان یک پتانسیل و داشته هایی دارند که فقط باید آن 

ها را پیدا کنند و در شکوفاسازی شان کوشا باشند. در حال 
برای  شده  گرفته  نظر  در  طرح  های  پیشبرد  برای  حاضر 
نام  شود  نمی  را  آنچنانی  و  خاص  مشکل  هم  منطقه  این 
برد که بگوییم این مانع است. با علم به اینکه مشکالتی از 
قبل بوده که محصولش شده قلعه گنجی که محروم است، 
مهندسین مشاور به کار گرفته شدند و پتانسیل ها، نقاط ضعف، 
تهدیدهای منطقه و نقاط قوت آن را مشخص کردند و برای 

هر کدام برنامه، چشم انداز، پروژه تعریف شد. 
به عبارت بهتر، ما بر اساس مشاوره های مهندسین در حال 
به  بعد دیگر،  از  برنامه ها در منطقه هستیم و  پیاده کردن 
خاطر این که مدیریت از پایین به باال را تجربه کنیم، یکسری 
صندوق های توان افزایی را در روستاها شکل دادیم که 
اکنون نزدیک به 000/ 19 تن عضو این صندوق ها هستند و 
000/ 8 تن هم از این صندوق ها وام اشتغال زایی دریافت 
کرده اند. این صندوق ها هم سرمایه اجتماعی ماست و هم 
موجب شده بحث مربوط به نیازمندی مشکالت روستاها را 
خود مردم اولویت بندی کنند و در کنارش راهکارهایی 
که خودشان فکر می کنند با اجرایشان مشکالتشان مرتفع 
این  و  دهند  می  ارائه  هایشان  به سرگروه  را  شد  خواهد 
سرگروه ها آنها را در اختیار بنیاد می گذارند تا به کار بسته 
شوند. هدفمان »توانمند« کردن مردم است، آنقدر که دیگر 

مناطق محروم هم از ایشان الگو بگیرند.

 

شما افق چند سال آینده قلعه گنج را چطور می بینید؟ مثاًل 
اگر ده سال دیگر ما برگردیم این مصاحبه را بخوانیم، شما 

فکر می کنید چه اتفاقی در قلعه گنج افتاده است؟
ـ چون محور خود مردم هستند و اساس توسعه و آبادانی 
مردم  یعنی  باشد،  ها  این  همه  اگر  است،  »آموزش« 
محوریتشان را داشته باشند و آموزش اساس کار باشد و از 
طرف دیگر شناسایی توانمندی های مردم و منطقه هم انجام 
بگیرد و ان شاءاهلل بتوانیم این برنامه هایی که تعریف شده 
را به درستی اجرا کنیم، امیدواریم بهبودی در حال و وضع 

شهرستان قلعه گنج اتفاق بیفتد.

از جمله مشکالتی که گریبان مردم منطقه را گرفته، استفاده 
از وام هایی مانند وام مسکن مهر در گذشته است که بسیاری 
برای  ضامن  یافتن  راه  اکنون  و  نشده  پرداخت  آنها  از 
زمینه چه  این  در  است.  بسته  را  تسهیالت جدید  دریافت 

اقدامی را در دستور کار دارید؟
فعالیت  از  یکی  روستایی،  اراضی  و  ها  افزایی خانه  ـ هم 
های اولویت دار بنیاد است که عالوه بر آن پیاده سازی 
سازی  اعتبار  هدف  با  شهرستان،  سطح  در  کاداستر  طرح 
تامین  در  تسهیل  و  محلی  کارآفرینان  و  کشاورزان  برای 
این  به  دارد.  قرار  بنیاد  ضمانت های الزم در دستور کار 
صورت که کوشیده ایم زمین های مردم سند دار شود تا 
هم شرایط تودیع وثیقه برای دریافت وام را داشته باشند 
و هم این گونه نباشد که تسهیالت پرداخت نشود،  چون 
می دانیم توزیع پول در منطقه به هیچ عنوان راهگشا نیست 
و تنها زمانی می توان به آبادانی و توسعه امید داشت که 
شرایط دریافت تسهیالت با سود کم و بازپرداخت آن فراهم 

باشد تا سرمایه ها به کار و تولید منجر شود و چرخ اقتصاد 
منطقه را به گردش درآورد. بر این اساس طرحی از طریق 
استقرار سازمان ثبت اسناد و امالک و مشارکت بنیاد علوی 
با متولیان طرح )امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی منطقه، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان نقشه برداری( در دست 
اقدام است که در نتیجه آن، امالک مردم سند دار شود 
و این اسناد مالکیت به عنوان زیر ساخت و تضمین جهت 
اخذ تسهیالت مسکن و اشتغال زایی مورد استفاده قرار گیرد. 
ضمناً با ایجاد صندوق های توسعه روستایی و سوق دادن 
سرمایه گذاری ها توسط شرکت های تعاونی فراگیر، زمینه 
بهره مندی همه افراد جامعه از منافع سرمایه گذاری ها را 

فراهم می نماید.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفاً در پایان 
بفرمایید، بنیاد علوی در بخش تولید و حمایت از صنایع 

تولیدی مردم قلعه گنج به صورت مشخص چه می کند؟
ـ توسعه صنایع در شهرستان با هدف تکمیل زنجیره ارزش 
محصوالت کلیدی شهرستان انجام گرفته است. مطالعات 
مفقوده  حلقه  دهد،  می  نشان  شهرستان  در  گرفته  انجام 
در  شهرستان  کلیدی  محصوالت  اغلب  ارزش،  زنجیره 
تکمیل  راستای  در  است.  رسانی  بازار  و  فراوری  بخش 
زنجیره نقش متولیان یعنی تشکل کشاورزان، جامعه محلی، 
های  حوزه  در  کارآفرینان  و  بنیاد  دولتی،  های  دستگاه 
نهادهای تولید، خدمات آموزش و ترویج، فراوری و بسته 

بندی، بازاریابی و بازاررسانی تعریف شده است. 
مدیریت زنجیره در میان مدت از طریق آموزش و آگاه 
منتقل  کشاورزان  های  تشکل  و  محلی  جامعه  به  سازی 
و  مالکان  این در حالی است که عمدتا خرده  می شود. 
تکمیل  جهت  هستند.  ها  تعاونی  عضو  محلی،  کشاورزان 
احداث  فروش،  بازار  رونق  راستای  در  و  ارزش  زنجیره 
قرار  کار  در دستور  تبدیلی محصوالت کشاورزی  صنایع 
گرفته و ساخت کارخانه رب گوجه، کارخانه روغن کنجد، 
و  برداری رسیده  بهره  و  اتمام  به  فراوری خرما  کارخانه 
و  احداث  حال  در  هم  مورسیا  بز  شیر  فراوری  کارخانه 
تکمیل است.به هر حال همه تولید کنندگان در معرض 

رقابت قرار دادند. 
اقدامات فوق، تولیدکنندگان را توانمند و قابل قضاوت در 
شرایط مختلف می نماید. ضمن این که بنیاد علوی نقش 
تسهیل گر را ایفا می کند. در نهایت اهداف سرمایه گذاری 
افراد  برای  یکسان  شرایط  ایجاد  هم  محروم  مناطق  در 
محرومیت،  رفع  و  زندگی  در  حال  و  شور  رشد  جامعه، 
آن  دنبال  به  و  بیماری  کاهش  و  شغلی  فرصت  ایجاد 
و  انگیزه  ایجاد  با  تالش  و  کار  فرهنگ  ایجاد  فقرزدایی، 
به دنبال آن تولید بهتر و در نهایت درآمدزایی قشرهای 
کم درآمد، آموزش مهارت و دانش به نسل جوان، برای 
تولید  روستایی  مهاجرت  کاهش  آگاهی  سطح  افزایش 

هدفمند، حذف واسطه ها، پیشرفت و آبادانی است.
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انتشار نام هوشمندترین 
شهرهای جهان

که  شده  منتشر   2018 سال  در  جهان  شهرهای  هوشمندترین  از  فهرستی  تازگی  به 
الزم  زیرساخت های  توسعه  برای  بیشتر  کشورها  و  شهرها  از  کدامیک  می دهد  نشان 
 ،smart cities world وبگاه  از  نقل  به  کرده اند.  تالش  شهرها  هوشمندسازی  برای 
اپراتورهای مخابراتی  با همکاری  امروزه شرکت های فعال در زمینه علم و تکنولوژی 
وسایل  و  اشیاء  تمامی  که  را  شهر هوشمندی  رویای  با همکاری های خود می خواهند 
آن به اینترنت مجهزند و کارها با سرعت بسیاری قابل انجام خواهد بود، محقق کنند. 
وب سایت تخصصی شهرهای هوشمند به تازگی رهبران و پیشگامان در عرصه شهرهای 
هوشمند در جهان را معرفی کرده است که در آن نام شهرها و کشورهای توسعه یافته 
و پیشرفته خوب به چشم می خورد. فهرست زیر به ترتیب نشان دهنده پیشگامان جهان 
شهرهای  توسعه  برای  الزم  زیرساخت های  آوری  فراهم  و  هوشمندسازی  راستای  در 

هوشمند است:
1. لندن )انگلستان( 2. سنگاپور )سنگاپور( 3. سئول )کره جنوبی( 4. نیویورک )آمریکا( 

5. هلسینکی )فنالند( 6. مونترال )کانادا( 7. بوستون )آمریکا( 8. ملبورن )استرالیا( 
9. بارسلونا )اسپانیا( 10. شانگهای )چین( این فهرست به وضوح نشان می دهد که شهرهای 
همچون  نوینی  خدمات  ارائه  و  خود  شهر  هوشمندسازی  راستای  در  چقدر  مذکور 

اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند تالش و برنامه ریزی کرده اند. 

همچنین فهرست فوق حاکی است که این شهرها بسیار زودتر از سایر شهرهای جهان 
 Smart به سرویس و خدمات شهرهای هوشمند مجهز خواهند شد. گزارش های موسسه
بود،  منتشر کرده  را  برتر جهان  از 25 شهر هوشمند  فهرستی  اخیرا  Cities Index که 
بر اساس شاخص هایی نظیر ساختمان هوشمند، جمع آوری هوشمند زباله، حفظ محیط 
راحت  کامل،  اداری، دسترسی  کارهای  و  دولت  امور  تمامی  دیجیتالی شدن  زیست، 
فای،  وای  اینترنت  اسپات  هات  به  دسترسی  فراوانی   ،4G LTE اینترنت  به  همگانی  و 
استانداردهای  الکترونیکی،  دستگاه های  و  هوشمند  گوشی های  از  همه گیر  استفاده 
و  برقی  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  توسعه  پاک،  انرژی  هوشمند،  پارکینگ  زندگی، 
بود.  رتبه بندی شده  عمومی هوشمند  نقل  و  و حمل  اینترنت  باالی  الکتریکی، سرعت 
ورایزن  هواوی،  نوکیا،  همچون  بزرگ  اپراتورهای  و  تکنولوژی  غول های  امروزه 
به  قرار داده اند،  اصلی خود  را هدف  راهبری شهرهای هوشمند  و  و سیسکو مدیریت 
گونه ای که موسسه IDC برآورد کرده است این پیشگامان تا سال 2021 میالدی حدود 
اینترنت  کنند.  هزینه  جهان  در  هوشمند  شهرهای  ساخت  زمینه  در  دالر  میلیارد   135
اشیاءبه معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط و متصل است که هر یک دارای آدرس 
ارتباط  در  یکدیگر  با  استانداردشده ای  قراردادهای  اساس  بر  و  بوده  خود  به  مختص 
هستند. این سیستم جدید کنترل از راه دور و کنترل هوشمند اشیاء و دستگاه ها امروزه 
همچنین  و  اداری  سیستم های  در  جنوبی  کره  همچون  توسعه یافته ای  کشورهای  در 
وسایل منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اینترنت اشیاء در وهله اول در استفاده 
از زمان موجب صرفه جویی می شود که به تبع آن در حوزه های مربوط به انرژی نیز 
اتفاق می افتد. این فناوری می تواند در ساختمان ها و مجتمع های بزرگ  صرفه جویی 
برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی، در کنترل سیستم های هوشمند، سالمت و 

بهداشت، ترافیک، کشاورزی، حمل و نقل و نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

پرسه در حوزه شهر و شهرسازی کرمان 
58

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



نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی از برگزاری اولین جلسه 
استان کرمان، در محل کمیسیون  بحران کشاورزی  ستاد 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد. دکتر محمدرضا 
پورابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس 
تیم  اعضای  و  اقتصاد  با حضور وزیر  استان کرمان که  در 
اقتصادی دولت برگزار شد، عنوان کرد: از محورهای مورد 
بحث در این نشست، بحران بخش کشاورزی استان کرمان 
داد:  ادامه  وی  بود.  این حوزه  به  وارده  های  و خسارت 
با توجه به وضعیت محصوالت کشاورزی به ویژه پسته در 
شمال کرمان که به دلیل گرمای بی سابقه در ابتدای سال 
کاهش شدید تولیدات را موجب شد و همچنین مشکالت 
مربوط به جنوب استان کرمان و سایر شهرستان ها در سایر 

تولیدات بخش کشاورزی، کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر 
با مدیران ارشد  از طریق جلسات  این محورها را  تا  کرد 
اقتصادی کشور همانند وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و 
پیگیری کند. دکتر پورابراهیمی  تجارت، وزیر کشاورزی 
تسهیالت  و  وام  مشکل  خصوص  در  الزم  اقدامات  افزود: 
دریافتی کشاورزان، حل مشکل بیمه محصوالت کشاورزی، 
ارائه تسهیالت جدید و جدا کردن ارز صادراتی محصوالت 
کشاورزی از پیمان سپاری ارزی از جمله مواردی است که 
باید در رفع بحران کشاورزی استان کرمان اتخاذ تصمیم 
شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خبر داد: بر 
این اساس طی جلساتی با وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی و 
مکاتبه و جلسه با وزیر کشور درخواست تشکیل ستاد بحران 
انجام  های  هماهنگی   پیرو  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 

شده، جلسه اولیه ستاد بحران کشاورزی استان کرمان امروز 
استانداری  سرپرست  کشور،  بحران  ستاد  رئیس  حضور  با 
کرمان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در کمیسیون 
اقتصادی تشکیل می شود. وی خاطرنشان کرد: این جلسه 
به عنوان اولین جلسه مقدماتی است و جمع  بندی آن به 
عنوان پیش نویس مصوبات ستاد بحران کشاورزی استان 
تبدیل می شود که قرار است در نشست مشترک وزرای 
حضور  با  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  کشاورزی،  کشور، 
نمایندگان مجلس و مسوالن استان کرمان برگزار شود. دکتر 
پورابراهیمی گفت: جلسه با دستور وزیر کشور و با حضور 
رئیس ستاد بحران کشور، نمایندگان و سرپرست استانداری 
کرمان است و نشست مشترک به زودی در کرمان و یا تهران 

برگزار خواهد شد.

تشکیل ستاد بحران کشاورزی کرمان در مجلس

های  پروژه  اجرایی  روند  از  کرمان  شهر  شورای  اعضای 
روند  ساعته  چهار  بازدید  این  در  کردند.  بازدید  عمرانی 
اجرای تقاطع غیرهمسطح سیدی مورد بررسی قرار گرفت. 
سازمان  های  تالش  از  تقدیر  ضمن  شهر  شورای  اعضای 
عمران و معاونت امور زیربنایی شهرداری، از سرعت اجرای 
اجرای  روند  ادامه،  در  کردند.  رضایت  ابراز  پروژه  این 

قرار  بازدید  مورد  ابوذر  غیرهمسطح  تقاطع 
خاک  سگمنت،  اولین  نصب  آغاز  با  گرفت. 
ریزی رمپ ها نیز در حال اجرا است. اعضای 
شورای شهر همچنین از صبوری و تحمل کسبه 
و مردم محلی تقدیر کردند. در ادامه اعضای 
شورای شهر کرمان روند اجرای پروژه زیرگذر آزادی را 

مورد بازدید و بررسی قرار دادند. 
رییس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای شهر 
کرمان گفت: با توجه به محدودیت های مالی شهرداری، 

بهترین اتفاق، اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی است.
حسین چناریان با بیان این که این کار روی روالی منطقی 
تاخیر در زمان  به حجم پروژه ها و  با توجه  افزود:  است، 
غیرهمسطح  تقاطع های  مرحله ای  اجرای  بهره برداری، 
تقدیر  ضمن  وی  است.  تدبیر  یک  شهرداری  سوی  از 
با  کرد:  تاکید  خاتم  مجموعه  روزی  شبانه  تالش های  از 
تصمیمات به موقع و منطقی شهردار، پیشرفت مناسبی در 
روند اجرای پروژه ها صورت گرفته است. چناریان با اشاره 

به رضایت شورای شهر از نحوه و روند اجرای پروژه های 
عمرانی اظهار امیدواری کرد تقاطع غیرهمسطح آزادی، 
سیدی و ابوذر تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در حاشیه 
بازدید اعضای این شورا از پروژه های عمرانی گفت: پروژه 
عظیم زیرگذر آزادی بر اساس تعهد انجام شده، پیشرفت 

مطلوبی داشته است. 
تعهد  و  تخصص  به  اشاره  با  کامیاب  محمدجواد  مهندس 
تصریح  شهرداری  زیربنایی  امور  و  عمرانی  و  فنی  معاون 
داده  تعهد  اساس  بر  و  ها  سال  از  بعد  پروژه  این  کرد: 
شده سرعت خوبی یافته است. وی با بیان این که اجرای 
10 کیلومتر جدول، نشانه توان باالی سازمان عمران است 
افزود: این مجموعه توانمند در همه جبهه های کاری چون 
جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت به طور جد فعال است. 
کامیاب با اشاره به عدم عرضه قیر در بورس اظهار داشت: با 
این حال معاونت عمرانی شهرداری به تعهدات خود در این 

زمینه نیز عمل کرده است. 

رضایت شورای شهر کرمان
 از روند اجرایی پروژه های عمرانی
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کرمون گردون
پرسه درحوزه میراث تاریخی کرمان 



ششمین جشنواره گردو با حضور طهماسبی معاون وزیر جهاد 
کشاورزی، مهدی زاده امام جمعه بافت، بختیاری نماینده 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم 
مالنوری سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان 
و فرمانداران شهرستان های منطقه در بزنجان بافت برگزار 
شد. در این مراسم حمید مالنوری سرپرست معاونت سیاسی 
امنیتی استانداری کرمان با تشکر از همه کسانی که همت 
اظهار  شود  برگزار  در  بافت  در  جشنواره  این  تا  کردند 
داشت: دالیل زیادی برای برگزاری این جشنواره وجود 
دارد. وی با بیان اینکه ایجاد فضای شور و نشاط برای حضور 
هم استانی ها در این منطقه دور هم از دالیل برگزاری این 
مهمترین  از  اجتماعی  نشاط  ایجاد  گفت:  است  جشنواره 
انگیزه های برگزاری این نوع جشنواره ها در سراسر استان 
است. سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان با 
اشاره به اینکه معرفی ظرفیت ها و قابلیت های منطقه از دیگر 

انگیزه های برگزاری این جشنواره است بیان کرد: شهرستان 
بافت داراری ویژگی های خاص زیادی است و گردو صرفا 
بهانه ای برای برگزاری این جشنواره است. وی با بیان این 
که شهرستان بافت در حوزه کشاورزی محصوالت زیادی 
در  بافت  کشاورزی  حوزه  جز  به  افزود:  دارد  متنوعی  و 
دامداری و دامپروری و تولید محصوالت لبنی نیز از ظرفیت 
خوبی در استان برخوردار است. مالنوری با اشاره به وجود 
منطقه  این  در  تاریخی  و  گردشگری  طبیعی،  جاذبه های 
تصریح کرد: امیدواریم با معرفی و شناساندن قابلیت های 
این منطقه و توسعه صنعت گردشگری در بافت شاهد توسعه 
پایدار هر چه بیشتر شهرستان بافت باشیم. بختیاری نماینده 
مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی در این 
جشنواره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: 
امروز امنیت و آرامش کشورمان را مرهون جانفشانی های 
همین شهدا هستیم. وی با اشاره به اینکه به دالیل برگزاری 
جشنواره گردو در این منطقه گفت: این جشنواره فرصتی 
است برای تقدیر و تشکر از زحمات همه کسانی که عمر 
نماینده مردم  قامتتان گذاشتند.  این سرو  پای  به  را  خود 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارزوئیه  و  رابر  بافت، 

این که دومین هدف از برگزاری این جشنواره شناساندن 
و  نقطه  به  نقطه  افزود:  و  دانست  منطقه  این  ظرفیت های 
و  دیدنی  جاذبه های  از  سرشار  شهرستان  این  جای  جای 
گردشگری است. وی با اشاره به وجود جاذبه های طبیعی 
متعدد  آبشارهای  غیره گفت:  و  گردشگری در خبر، هنزا 
و قلعه های تاریخی و آب و هوای بی نظیر این منطقه از 
این منطقه است. بختیاری  جمله ظرفیت های گردشگری 
با اشاره به دیگر ظرفیت های منطقه گفت: منطقه بافت در 
حوزه صنایع دستی نیز قابلیت های زیادی دارد و بدنبال این 
هستیم تا قالی، گلیم و جاجیم این منطقه را نیز معرفی کنیم.

جشنواره گردو
 در بافت

ث تاریخی کرمان 
پرسه درحوزه میرا
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 با جمع آوری20 هزار سند مرتبط با نظم و امنیت کرمان

افتتاح موزه پلیس کرمان

و  نظم  حوزه  با  مرتبط  قدیمی  و  سندتاریخی   هزار   20 نمایش  با  کرمان  پلیس  موزه 
امنیت، صبح امروز با حضور استاندار کرمان، فرمانده انتظامی استان، فرماندهان انتظامی 
پلیس  موزه  افتتاح  آئین  در  کرمان  استاندار  شد.  افتتاح  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و 
کرمان گفت: اسناد موزه پلیس کرمان به عنوان شناسنامه امنیت استان کرمان نگهداری 
خواهد شد. مهندس علیرضا رزم حسینی از افتتاح موزه پلیس کرمان به عنوان کاری 
بسیار ارزشمند یاد کرد و ادامه داد: این استان همواره در طول تاریخ جایگاه ویژه ای 
در توسعه امنیت داشته است. وی گفت: بیش از 40 درصد گردشگران کشور در حوزه 
پیشینه  ها  موزه  زیرا  است  ها  موزه  آنها،  توجه  مورد  موارد  از  یکی  و  هستند  فرهنگی 
فرهنگی و تمدن ایرانیان است، وی با تاکید بر این که سیر تاریخی نظم و امنیت استان 
درباره  الزم  تبلیغات  باید  کرد:  تصریح  دارد،  کشور  در سطح  ای  ویژه  جایگاه  کرمان 
موزه پلیس کرمان برای جلب گردشگران داخلی و خارجی صورت گیرد. رزم حسینی 
گفت: امنیت بسیار خوبی در استان کرمان برقرار است و این استان در سال گذشته رتبه 
برتر امنیتی در کشور را به خود اختصاص داده است. وی اظهار کرد: بخش عمده ای 
از تامین نظم و امنیت بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد که این مهم به خوبی در استان 

کرمان انجام شده است.

جمع آوری20 هزار سند نظم و امنیت کرمان
با حوزه  تاریخی مرتبط  استان کرمان گفت: 20 هزار سند قدیمی و  انتظامی  فرمانده 
نظم و امنیت در استان کرمان در قالب موزه پلیس برای بازدید عموم به نمایش درآمده 
است. سردار رضا بنی اسدی فر افزود: استان کرمان با قدمت دیرینه خود در حوزه نظم 
و امنیت دارای سابقه طوالنی است که در قالب موزه پلیس کرمان،  تاریخ 2700 ساله 

پلیس این استان  رصد شده و به عنوان یک ذخیره مهم و اساسی در تاریخ کشور به شمار 
می رود که نمونه آن در کشور کم نظیر است. وی بر طراحی و ساخت مجسمه هایی 
از حوزه نظم و امنیت نیز تاکید کرد و گفت: این اقدام در راستای جذب گردشگران 
نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت. سردار بنی اسدی فر اظهار کرد: به منظور راه اندازی 
موزه پلیس کرمان، در اول آذرماه 95 نخستین جشنواره اسناد نظم و امنیت در کرمان 

برگزار شد که زیرساخت احداث این موزه بوده است.

چهار موزه پلیس در کشور
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس استان کرمان نیز گفت: موزه پلیس تاکنون در چهار 
استان کشور راه اندازی شده است. سرگرد وحید عضدی افزود: موزه پلیس کرمان در 
حوزه اسنادی و تاریخ پلیس در کشور بی نظیر است و این موزه می تواند به عنوان 
موزه شاخص برای سایر استان ها تعریف شود. وی بیان کرد: تمامی اسناد جمع آوری 
به  بندی شده و  بندی و دسته  فیزیکی و دیجیتال جمع  به صورت  این موزه  شده در 
کار  شد:  یادآور  گیرد. عضدی  می  قرار  مندان  عالقه  و  پژوهشگران  اختیار  در  آسانی 
جمع آوری اسناد موزه پلیس کرمان از سال 91 آغاز شده و در سال 95 نیز در همین 
راستا جشنواره آثار نظم و امنیت استان برگزار شده است. وی از همکاری مرکز اسناد 
و کتابخانه ملی جنوبشرق نیز تقدیر کرد و ادامه داد: موزه پلیس کرمان در سه بخش 

اسنادی، فیزیکی و دیجیتال آماده افتتاح شده است. 

وی به تقسیم بندی دوره های تاریخی پلیس کرمان نیز اشاره و بیان کرد: این تقسیم 
نوین،  نظمیه  گیری  شکل  از  قبل  اسالمی،  دوران  باستان،  دوران  پلیس  شامل  بندی 
انقالب اسالمی کرمان، پلیس کرمان و شکل  ژاندارمری استان، شهربانی استان، کمیته 
گیری انقالب، پلیس کرمان و دفاع مقدس، پلیس کرمان پس از ادغام و تشکیل نیروی 
انتظامی، پلیس کرمان در شهرستان های مختلف، پلیس و حاکمان کرمان و قلعه های 
طرح   20 قالب  در  نیز  ها  شهرستان  پلیس  تاریخ  شد:  یادآور  وی  است.  استان  نظامی 
تحقیقاتی جمع آوری شده است و در کنار آن مصاحبه های بسیاری با پیشکسوتان نیز 
مرکز  ایجاد  دنبال  به  کرمان  پلیس  موزه  اندازی  راه  با  گفت:  وی  است.  شده  انجام 
گذشته پژوهی پلیس بوده ایم و در این راستا برنامه های متعدد بعدی نیز طراحی شده 
برگزاری  برنامه ها،  این  از  تعیین شده اجرایی خواهند شد و یکی  بازه زمانی  که در 
پلیس کرمان در ساختمان دفتر تحقیقات  جشنواره تجارب است. عضدی گفت: موزه 

کاربردی پلیس واقع در چهارراه فرهنگیان راه اندازی شده است.

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
امام خمینی کرمان  مرمت مسجد  آغاز  از  استان کرمان 
با حمایت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
خبر داد. “غالمرضا فرخی” افزود: در پروژه مرمتی مسجد 
امام کرمان، ایوان اصلی، گنبد خانه و برخی از تزئینات 
وابسته به معماری این مسجد مورد مرمت و بازسازی قرار 
می گیرد. وی با تاکید بر این که اعتبار این فاز از عملیات 
اعتبارات  تجمیع  از  کرمان  امام  مسجد  مرمتی  پروژه 
استانی و ملی تامین شده است، تصریح کرد: قسمت هایی 

از کاشیکاری معرق این بنای تاریخی در سال گذشته از 
است.  شده  مرمت  کل  اداره  این  ملی  اعتبارات  محل 
گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
امام خمینی کرمان  بیان این که مسجد  با  استان کرمان 
می شود،  محسوب  ایران  تاریخی  مساجد  ترین  از کهن 
اظهار کرد: این مسجد در فهرست آثار میراث ملی کشور 
تاریخی  بنای  کرد:  بیان  فرخی  است.  رسیده  ثبت  به 
قلعه  بازار  راسته  مجاورت  در  و  قدیم  بافت  در  مذکور 
محمود بنا شده است. وی افزود: این مسجد بزرگ ترین 
که  است  ایوانی  چهار  مساجد  نوع  از  و  کرمان  مسجد 
سلجوقیان  زمامداری  دوران  در  پیش  سال   900 حدود 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  فرخی  است.  شده  احداث 
همکاری  با  مذهبی  تاریخی  بناهای  بازسازی  و  مرمت 

دستگاه های مرتبط در دستور کار این اداره کل است

آغاز مرمت فاز سوم بیمارستان مرسلین
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیرکل 

استان کرمان گفت: »مرمت فاز سوم بیمارستان مرسلین 
“غالمرضا  است.«  آغاز شده  ملی شهر کرمان  کتابخانه  و 
بیمارستان  مرمت  اعتبارات  ه  اینک  به  اشاره  با  فرخی” 
»در  افزود:  تامین می شود،  ملی  منابع  از محل  مرسلین 
بخشهایی  نیز  امسال  گذشته،  سال  مرمتی  عملیات  ادامه 
این  شرقی  جنوب  ضلع  در  موجود  ساختمان  از 
این  این که  بیان  با  مرمت خواهد شد.« وی  بیمارستان 
افزود:  است،  قاجاریه  دوره  اواخر  معماری  به  متعلق  بنا 
است«.  ساخته شده  و آجر  با خشت  مذکور  »بیمارستان 
کرمان  شهر  ملی  کتابخانه  مرمت  به  همچنین  فرخی 
نمای شرقی  مرمتی،  این طرح  اظهار کرد: »در  و  اشاره 
گیرد.«  می  قرار  مرمت  مورد  کتابخانه  اصلی  ساختمان 
به  کرمان  ملی  کتابخانه  »مجموعه  کرد:  خاطرنشان  وی 
نام کارخانه ریسندگی احداث شده و تا سال 1328 رونق 
داشته است که پس از یک دوره طوالنی در سال 1369 
به پیشنهاد اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان کرمان 

برای راه اندازی و تاسیس کتابخانه در نظر گرفته شد«.

آغاز مرمت مسجد امام خمینی
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ریشتری   5.8 زلزله  جزئیات  به  اشاره  با  کرمان  فرماندار 
کرده  ریزش  شهداد  بخش  در  قنات  چند  گفت:  سیرچ 
 5.8 زلزله  وقوع  به  اشاره  با  بابایی  علی  مهندس  است. 
از  پس  اظهارداشت:  کرمان  سیرچ  منطقه  در  ریشتری 
و  برقرار  تماس  منطقه  دهیاران  با  بالفاصله  زلزله  وقوع 

خسارات احتمالی و ابعاد مختلف زلزله برآورد شد. 

برقراری  در  دفعه  این  خوشبختانه  که  این  بیان  با  وی 
ارتباط و خطوط تلفن در استانن مشکلی ایجاد نشد بود 
گفت: الهامی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات جزو 
اولین نفراتی بود که پس از زلزله با من تماس برقرار کرد. 
ستاد  بالفاصله جلسه  این که  به  اشاره  با  فرماندار کرمان 
مدیریت بحران شهرستان کرمان تشکیل جلسه داد گفت: 
تیم های  که  داشتند  حضور  جلسه  در  اعضا  همه  تنها  نه 
ارزیاب  تیم های  و  احمر  هالل  بهداشت،  مرکز  عملیاتی 
بخشدار  که  این  بیان  با  وی  شدند.  اعزام  منطقه  به  هم 
حضور  منطقه  و  روستاها  تمامی  در  دهیاران  و  منطقه 
زلزله  مختلف  ابعاد  به  و  داشتند  و گشت زنی  کرده  پیدا 
خسارت  زلزله  خوشبختانه  افزود:  شد  بررسی  نزدیک  از 
است  نشده  گزارش  حادی  مورد  و  است  نداشته  جانی 
فرو  و  ترک خوردگی  حد  در  شده  برآورد  خسارات  و 
بابایی  بوده است.  ریختن دیوارهای کاهگلی و قدیمی 
با اشاره به این که به دلیل زلزله هایی که سال های قبل 
در منطقه رخ داده بود بازسازی و مقام سازی ساختمان ها 
به  را  زلزله  خسارات  مسئله  این  گفت:  بود  شده  انجام 
حداقل رساند. وی با بیان این که در بخش شهداد ریزش 
بود  شده  گزارش  صبح  امروز  که  داشتیم  را  قنات  چند 
گفت: آب روستای ولی آباد قطع شده بود که در حال 

پیگیری وصل آب این روستا هستیم. 

منطقه  کوهستانی  مسیرهای  به  اشاره  با  کرمان  فرماندار 
شود  باز  مسیرها  ریزش  صورت  در  تا  شد  بررسی  هم 
گفت: در روستای چهارفرسخ ترک خوردگی ها شدید و 
در حال  ارزیاب  تیم های  در حال حاضر  و  بوده  عمیق 
بررسی و برآورد خسارات شناسایی ساختمان های ناایمنی 
هستند که نیازمند بازسازی، نوسازی و مقام سازی هستند. 
وی با بیان این که ما در خط زلزله هستیم و در کرمان 
گفت:  هستیم  خطر  موارد  پیش بینی  و  پیشگیری  نیازمند 
باید بتوان به تدریج مقام سازی را در استان انجام داده 
سهمیه  نشده  انجام  تاکنون  کاری  که  مناطقی  برای  تا 
تعداد  که  این  به  اشاره  با  بابایی  مهندس  کنیم.  دریافت 
زیادی از مردم کرمان شب گذشته را در پارک ها سپری 
کردندافزود: نگرانی برای وقوع پس لرزه ها وجود داشت 
که سه پس لرزه رخ داد اما روند وقوع آنها کاهنده بود.

ریزش قنات ها و قطع 
آب در پی زلزله سیرج
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صنعت شال بافی در کرمان بیشینه هزار ساله داشته و طبق اسناد تاریخی در دوره قاجار پایه 
اصلی اشتغال در کرمان بوده و برخی جهانگردان و شرق شناسان من جمله تاورنیه فرانسوی، 
از درآمد ساالنه 60 هزار لیره استرالینگ شالبافی در کرمان سخن گفته است و شال کرمان 
زینت بخش لباس دولتمردان ایرانی و سوغاتی ارزشمند و کاالیی گرانقیمت بوده است 
به گونه ای که در لیست اموال یکی از خلفای عباسی)المتکفی( در سال 333 هجری قمری 
از 18 هزار طاقه شال کرمان نام برده شده است. شال کرمان، دست بافته طبیعی است که به 
دلیل استفاده از مواد، رنگ و الیاف ارگانیک، آسیب ناشی از الیاف شیمیایی و مصنوعی را در 
تولید لباس به صفر رسانده و به دلیل خاصیت گرمازایی در زمستان و خنک بودن در تابستان، 
مشتریان فراوانی در داخل و خارج از کشور می تواند داشته باشد. اما حدود 140 سال پیش 
بعد از جنبش اعتراضی شال بافان این صنعت منسوخ و از گردونه ی اقتصاد خارج شد، حال 
استاندار کرمان در راستای اقتصاد مقاومتی مردم پایه به احیای این صنعت توجه کرده است.

حاکمان از دالالن شال کرمان وام می گرفتند
رییس مرکز کرمان شناسی شال را یکی از صنایع دستی بسیار ارزشمند و معتبر تاریخی استان 
کرمان دانست و گفت: پیشینه این صنعت به هزار سال یا بیش از این می رسد، به طوری که 
در تاریخ ذکر شده است، پس از فوت المکتفی خلیفه عباسی 18 هزار طاقه شال کرمانی در 
پستوی خانه اش وجود داشت، لذا این مهم نشان دهند اهمیت شال در وضعیت اقتصادی 
کرمان را دارد. »سیدمحمدعلی گالب زاده« 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 مشغول بوده اند یا هیات بازرگانی که حدود 1904 میالدی از بریتانیا به جنوب ایران 
سفر می کنند میزان تولید شال کرمان را 60 هزار لیره استرلینگ )360 هزار تومان( برآورد 
می کنند که اگر به قیمت امروز محاسبه کنیم چند هزار میلیارد تومان ارزش شال های آن 

زمان در کرمان می شود.

تاثیر شال در اقتصادکرمان
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 اشاره کرد و افزود: مقطعی از تاریخ داریم که قیمت 
یک شال کرمانی 80 تومان بوده است و این زمانی است که با این مبلغ می توانستند حدود 
300 من)900 کیلو( گندم خریداری کنند. گالب زاده به نقش شال بافی در اقتصاد کرمان 
پرداخت و مطرح کرد: در دوره قاجار تعداد کارگاه های شال بافی در کرمان را بیش از 
3 هزار که حتی تا 5 هزار کارگاه شال بافی ذکر می کنند به طور مثال در محله میدان قلعه 

در این دوره 70 کارگاه شال بافی وجود داشته است، در می یابیم که صنعت شال بافی در 
کرمان چه میزان اشتغال در استان در آن دوره ایجاد کرده بوده است. وی معتقد است: 
شال تنها صنعت دستی است که در همه بخش های زندگی جامعه آن روز ایران تاثیرگذار 
بوده است، همچنین در ادبیات نیز در خصوص شال نگاشته شده است. رییس مرکز کرمان 
شناسی در خصوص قیام شال بافان گفت: شال و شال بافی در کرمان یک سابقه طوالنی دارد 
و با مسایل سیاسی پیوند خورده است که یکی از این مسایل مربوط به میرزارضا کرمانی و قتل 
ناصرالدین شاه است. وی به تشریح داستان میرزارضای کرمانی پرداخت و ادامه داد: پدر 
میرزارضای کرمانی در بازار کرمان پارچه فروشی داشته است، میرزارضا کرمان به تجارت 
شال به تهران مشغول بود، یک شال از وی برای ولیعهد تهران خریداری کردند اما پول 
شالی که برای نایب السلطنه از او خریداری کرده بودند، پرداخت نشده بود. هر چه مراجعه 
می کرد پول آن را به او نمی دادند تا اینکه یک روز نایب السلطنه نشستی داشت، میرزا رضای 
کرمانی در آن جلسه رفت و عنوان کرد این شالی که به کمر بسته ای پول آن را به من هنوز 
نداده اند، نایب السلطنه آقا باال خان را 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. رییس 
مرکز کرمان شناسی به اتفاق دوم سیاسی که با شال کرمانی پیوند خورد اشاره کرد و افزود: 
براساس خاطرات جهانگرد »سرپرسی سایکس«در زمانی بیش از 15 هزار دستگاه شال بافی 
در کرمان وجود داشته است و در واقع از هر 5 خانواده کرمانی یک خانواده به امر شال بافی 
مشغول بوده است. وی بیان کرد: درآمد شال بافی بیشتر نصیب دالالن و واسطه گران بود و 
وضعیت معیشت شال بافان چندان مناسب نبود، به طوری که در زمان» محمد اصفهان خان 
نوری« شخصی به نام »علی محمد شال باف« توانست از محل درآمد شال بافی 12 هزار 
تومان به دولت وقت قرض دهد که این رقم به ارزش امروز بیش از 120 میلیارد تومان 

کنونی بوده است، این یک نمونه از میزان درآمد یک واسطه گر شال بافی بوده است.

قیام شال بافان کرمانی
استاد گالب زاده با بیان این مطلب که شال بافان زندگی را در نهایت تنگدستی می گذراندند، 
تصریح کرد: شال بافان زندگی سختی را می گذراندند و مشکالت عدیده ای داشتند و به هر 
دری که می زدند کسی به مشکالت آنها رسیدگی نمی کرد و در زمان »شهاب الملک« اتفاقی 
رخ داد که »نایب مریم« در بازار کرمان »میرزا مهدی خان کالنتر« را به قتل رساند و این 
جرقه یک قیام بود گرچه این قیام سرکوب شد و »نایب مریم« به قتل رسید. وی اضافه کرد: 
در زمان »مرتضی قلی خان وکیل الملک دوم« باالخره شال بافان در سال 1294 هجری 
قمری قیام کردند و یک حرکت وسیع و گسترده ای در کرمان اتفاق افتاد به گونه ای که 
تمام امنیت شهر به مخاطره افتاد و مشکالت عدیده ای در شهر بوجود آمد و سرانجام در سال 

1295 هجری قمری حکومت »مرتضی قلی خان وکیل الملک« سقوط کرد.

ماجرای احیا 
مهندس »علیرضا رزم حسینی« استاندار کرمان با اشاره به اولین ایده ها برای احیای صنعت 
شال بافی در استان کرمان اظهار کرد: دو سال 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 

گذر تاریخ 140 ساله کرمانیان از »وکیل الملک دوم« تا »علیرضا رزم حسینی«

قیام دوباره
 شال بافان کرمانی

ث تاریخی کرمان 
پرسه درحوزه میرا
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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. مهندس 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 سماجت 
و ایستادگی ها توانستیم اولین محصول این صنعت را رونمایی کنیم، ضمن آنکه در سفر معاون 
فناوری رییس جمهور به کرمان نیز اولین شرکت دانش بنیان این حوزه افتتاح شد. استاندار 
کرمان با تاکید بر این که صنعت در حال مرگ شال بافی در کرمان هم اکنون احیاء شده 
است و باید با همه توان در جهت تقویت این صنعت تالش کنیم تصریح کرد: 50 درصد شغل 
مردم دیار کریمان در گذشته شال بافی بود به طوری که 3000 دستگاه شال بافی در کرمان 
وجود داشت و خوشحال هستیم توانستیم مهر احیای این صنعت را به نام دولت تدبیر و امید 
بزنیم. عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با اشاره به عالقه گردشگران خارجی به 
صنایع دستی ایرانیان افزود: باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم این صنعت را در معرض دید 
گردشگران خارجی قرار دهیم و در این راستا نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم که عالوه 

بر درآمدزایی می تواند سبب ایجاد 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 در استان خاطرنشان 
کرد: بازار تضمین شده سبب بازگشت به دوران طالیی این محصول خواهد شد ضمن آنکه 
باید این محصول را ثبت ملی کرده تا شال بافی به عنوان یک برند برای استان کرمان تبدیل 
شود. رزم حسینی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی استان که معین اقتصادی جیرفت و عنبرآباد 
است، متعهد شده 10 کارگاه شال بافی در جیرفت و عنبرآباد راه اندازی کند و این مهم 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 آنان را اداره می کرده، مجددا فعال کنیم و 
مردم به روزگار طالیی خود افتخار می کنند و از سوی دیگر صنایع دستی ایران مورد اقبال 

گردشگران خارجی است.
پدر شال بافی کرمان 80 ساله است متاسفانه هرچه تالش کردم نتوانستم با پدر صنعت شال بافی 
کرمان مصاحبه ای انجام شود لذا با یکی از آشنایان وی که خود نیز در این مورد تجربیات 
زیادی دارد به گفتگو نشستیم. محسن میراحمدی هنرمند با سابقه شالبافی کرمان نیز گفت: 
قریب به دو سال گذشته اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تعدادی 
دار و مواد اولیه به صورت رایگان در اختیار هنرمندان رشته شالبافی قرار داد که متاسفانه به 
دلیل نبود بازار فروش، هنرمندان دلسرد شده و بار دیگر شالبافی از رونق تولید افتاد. وی با بیان 
اینکه در سال های گذشته هنرمندان انگیزه زیادی برای تولید این نوع هنر دستی و ارزشمند 
داشتند، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کمی به تولید شال می پردازند. میراحمدی با اشاره 
به این که کهن سال ترین هنرمند شالبافی کرمان 80 سال سن دارد، تصریح کرد: این هنرمند 
به علت عالقه خود به این هنر سنتی همچنان به تولید شال می پردازد.  وی با بیان این که در 
گذشته دارهای شالبافی به صورت زمینی بودند و قابل جابه جایی نبودند، بیان کرد: در حال 

حاضر این دارها به صورت فلزی طراحی شده اند و به راحتی جابه جا می شوند.

 شال کرمان؛ کاالیی نفیس در جهان
همچنین »محمدرضا آریان« مدیر عامل شرکت کرمان مجازی می گوید: زمان تولید هر 
شال به نوع طرح و مهارت بافنده بستگی دارد که زمان تولید یک شال بین یک روز تا یک 
ماه متغییر است، باید مدنظر داشت که شال بافی یک هنر کار دست است لذا زمان دقیق 
تولید یک طرح نمی توان بیان کرد. وی با اشاره به این که قیمت شال را بازار تعیین می کند، 
اظهار کرد: ما سعی داریم که با کمترین سود شال را به مردم ارایه دهیم و قیمت شال نیز به 
نوع بافت و جنس الیاف آن بستگی دارد ضمن آنکه تا کنون ما سودی از شال بافی تا کنون 
نگرفته ایم و فقط قیمت تمام شده آن را دریافت کرده ایم. مدیر عامل شرکت کرمان مجازی 
بین 300 هزار تومان تا 20 میلیون تومان را قیمت شال های تابلویی دانست و بیان کرد: به 
جزی میزان فروش مورد تقاضای مردم نیز معین های اقتصادی، اتاق بازرگانی، همه ادارات 
کرمان قول مساعد برای خرید این کاال داده اند و مقرر شده است که شال کرمان جزی 
هدایایی این دستگاه ها به مهمانان داخلی و خارجی باشد. وی با بیان این مطلب که به دنبال 
آن هستیم که شال کرمان به عنوان یک کاالی نفیس کرمانی و ایرانی در جهان عرضه شود، 
اظهار کرد: یک غرفه در موزه بانو حیاتی داریم و افراد می توانند در آنجا از محصوالت ما 
بازدید کرده و خریداری کنند. آریان شال کرمان را یک کاالی لوکس دانست و بیان کرد: 
در کارگاه های متمرکز شال بافی را احیا کنیم و دستگاه، مواد و آموزش همه را در اختیار 
بافنده قرار می دهیم اما همواره باید یک مربی در کارگاه حضور داشته باشد لذا تولید شال 
باید در کارگاه های متمرکز تولید شود. وی با تاکید برآن که بالفاصله پس از آموزش افراد 
جذب کار می شوند ادامه داد: هر ارگان و اداره ای که یک فضا مناسب و نیرو در اختیار ما 

قرار دهند ما این قابلیت را داریم که ماهیانه  اشتغال10 نفر را فراهم کنیم.

اشتغال زایی با صنعت شال بافی کرمان
مدیر عامل شرکت کرمان مجازی با تاکید برآن که هیچ محدودیتی برای آموزش و تولید 
نداریم، اظهار کرد: در چشم انداز برنامه پنج ساله )فاز اول( به دنبال آن هستیم که بتوانیم 
برای حدود یک هزار و 200 نفر در سطح استان اشتغال زایی داشته باشیم. وی با بیان این 
مطلب که اگر فضای الزم را داشته باشیم به نیروهای آزاد نیز آموزش خواهیم داد که همین 
امر سبب خواهد شد این افراد بالفاصله وارد بازار کار این حوزه خواهند شد، عنوان کرد: 
جمعیت هالل احمر استان کرمان تا کنون پیشنهاد داده است که در شهرستان های ماهان و 
بردسیر فضا و نیرو در اختیار ما قرار دهد تا ما به امر آموزش آنها و ایجاد کارگاه تولید شال 
در این دو شهرستان بپردازیم. آریان ادامه داد: ساختمان 4 فنی و حرفه ای که اکنون در 
یک قسمت آن در حال فعالیت هستیم، در سال 1304 کارگاه شال بافی بوده است که در 
بعدها منسوخ شده است، برنامه ما این است قسمتی از این ساختمان را به امر آموزش، تولید 
و رنگ رزی اختصاص می دهیم و یک قسمتی از آن را به موزه و فروشگاه تبدیل کنیم لذا 
وقتی افراد از مرحله آموزش تا تولید محصول در یک مکان مشاهده کند حتما تاثیر زیادی 
در جذب گردشگر خواهد داشت. وی تاکید کرد: ما به فضا و نیرو نیاز داریم تا این صنعت را 

رونق بیشتری ببخشیم. در حال حاضر 10 نفر مشغول بکار هستند.

کشف عتیقه پنج هزار ساله
 در جیرفت

قطعه  سه  امنیت  پلیس  ماموران  تالش  با  گفت:  جیرفت  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
عتیقه با قدمت پنج هزار سال در این شهرستان کشف شد. سرهنگ رضا محمدرضایی 
شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کارشناسان میراث فرهنگی در حال بررسی 
شهرستان  شد .  خواهد  اعالم  زمینه  این  در  تکمیلی  اخبار  و  هستند  عتیقه  اشیای  این 
جیرفت یکی از مناطق تاریخی استان کرمان به شمار می رود به گونه ای که بسیاری 
از کاوشگران اعالم کرده اند جیرفت متعلق به هزاره سوم قبل از میالد بوده و نخستین 
تجربه شهرنشینی هم در این منطقه رقم خورده است. بنا به گفته مسئوالن میراث فرهنگی، 
هنوز آثار ارزشمندی در مناطق حفاظت شده این شهرستان وجود دارد که به واسطه 

نبود اعتبارات مالی مناسب هیچ گونه تالشی برای کشف این آثار انجام نگرفته است.
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درگذشت 
»مادر صنایع دستی ایران«

 

بازدید و  زمانی که ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی در تیرماه سال گذشته برای 
ارزیابی ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ به کرمان سفر کرده بودند، مسووالن این استان 
آنها را به خانه ای در روستای دارستان بردند. خانه ای که صاحبش زن سالخورده 110 
بازمانده های  از  بافی را از 10 سالگی شروع کرده بود. او یکی  ساله ای بود که گلیم 
آخرین نسل قدیم گلیم بافی کرمان محسوب می شد که به عنوان سند زنده ای به ثبت 
جهانی گلیم شیریکی پیچ سیرجان کمک کرد. او که در این سال ها بینایی خود را بر 
اثر کهولت سن از دست داده بود، درباره چگونگی گلیم بافی در زمان گذشته توضیح 
شیریکی  گلیم  آتش  روشنایی  زیر  و  می آوردم  هیزم  نبود،  چراغ  زمان  »آن  می داد: 
پیچ را می بافتم. خودم نخ می ریسیدم.« بعد از توجه کارشناسان شورای جهانی صنایع 
دستی به این بانوی 110 ساله روند شهرت این هنرمند گلیم باف شروع شد و از ماه نسا 
شهسواری پور در بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به پاس یک عمر فعالیت 

در این حوزه تجلیل شد و به او عنوان »مادر صنایع دستی« را دادند. 
فرزند این هنرمند پیشکسوت درباره فعالیت های مادرش در نمایشگاه صنایع دستی گفت: 
»با وجود این که مادرم در چهار سالگی به علت حادثه ای دست هایش دچار سوختگی 
شدید شد، اما با همین دست ها در چندین حوزه مختلف صنایع دستی سال ها فعالیت 
کرد. تقدیر از ماه نساء شهسواری پور تقدیر از هنر است. امیدورام با تالش همه مسووالن، 

فرهنگ و هنرمان در وهله اول به مردم خودمان و بعد به مردم دنیا معرفی شود«.

بهمن نامور مطلق - معاون وقت صنایع دستی کشور نیز پیش از آن که گلیم شیریکی 
پیچ سیرجان ثبت جهانی شود، بیان کرد:» اگر سیرجان در شورای جهانی صنایع دستی 
ثبت شود، بخش اعظمی از آن را مدیون فعالیت های خانم شهسواری پور و خدماتش به 
صنایع دستی هستیم.« سپس طرح معرفی مادر صنایع دستی از سوی ایران در اجالس 
آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی 2017 در کویت مطرح شد. نامور مطلق 
آن زمان درباره این طرح بتوضیح داد: طی یک فراخوان درخواست کردیم استان ها 
مسن ترین هنرمند صنایع دستی را که سال ها در این حوزه فعالیت کرده و حداقل 90 
سال دارند، معرفی کنند. در نتیجه متوجه بانوی 110 ساله ای در سیرجان کرمان شدیم 
که گلیم شیریکی پیچ می بافت؛ به همین دلیل از ماه نسا شهسواری پور در بیست و هشتمین 
نمایشگاه صنایع دستی به عنوان مادر صنایع دستی ایران تجلیل شد و از سوی معاونت 
صنایع دستی و هنرهای سنتی به او گواهی اعطا کردیم. »ماه نساء شهسواری پور« بیش 
از 90 سال در چندین حوزه مختلف صنایع دستی از قبیل گلیم بافی، جاجیم بافی، پته 
دوزی، گلدوزی و حتی خیاطی فعالیت داشت و تجربیات و خدمات او در پروسه ثبت 
جهانی گلیم شیریکی پیچ بسیار موثر بود. همزمان با آیین ثبت جهانی گلیم شیرکی پیچ 
سیرجان از حدود یک قرن خدمات این بانوی هنرمند سیرجانی در حوزه صنایع دستی، 
تقدیر و به وی لقب »مادر صنایع دستی ایران« اعطا شد. او همچنین اعالم کرد: پیشنهاد 
ما مختص ایران نبود بلکه یک پیشنهاد جهانی بود. ما در ایران کار خود را انجام دادیم و 
آن را ادامه می دهیم. ما می خواهیم همان طور که مادر محیط زیست وجود دارد، هیئت 
ایران بتواند صنایع دستی را با رویدادهای متفاوتی از جمله معرفی مادر صنایع دستی در 
سطح دنیا ارتقا دهد. در واقع ما در تصمیم گیری شورای جهانی صنایع دستی مشارکت 
این  بیمه  برای  نتوانست  گرچه  وقت  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون  می کنیم. 
هنرمند به دلیل آن که باالی 50 سال سن دارد اقدامی انجام دهد اما پیگیر پرداخت 

مستمری اش بود تا تنها به نامگذاری برای زحمات این هنرمند اکتفا نشود.
زمانی که شورای جهانی صنایع دستی گلیم شیریکی پیچ سیرجان را واجد ارزش ثبت 
دانست، جشن جهانی گلیم شیریکی پیچ در سیرجان برگزار شد و غدا هیجاوی- رئیس 
منطقه ای آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی- از ماه نساء شهسواری پور که 
برتر در شورای جهانی صنایع دستی  بانوی  به عنوان  نداشت  حال چندان خوبی هم 
تقدیر کرد و لوح یادبودی به او داد. حاال صنایع دستی ایران بی مادر شده است و ماه 

نساء شهسواری پور صبح روز 5 اردیبهشت ماه 1397 بر اثر کهولت سن از دنیا رفت.
معاون صنایع دستی کرمان درباره خبر فوت این هنرمند گفت: ماه نساء شهسواری به 

دلیل کهولت سن از دنیا رفت و در دارستان به خاک سپرده شد.
ساله   400 قدمتی  کرمان  گلیم بافی  صنعت  دارستان،  روستای  گلیم باف  بانوان  گفته  به 
اصطالح  است.  شده  منتقل  آن ها  به  نسل  به  نسل  زنان،  و  مادران  از  هنر  این  و  دارد 
گلیم »شیریکی پیچ« از دو کلمه شیریکی و پیچ تشکیل شده که هر کدام دربر گیرنده 
استداللی جداگانه است. نام »پیچ« از بافت پیچ گونه گلیم است و لفظ »شیریکی« نیز از 

مفهوم شریک و کار کردن دو یا چند بافنده در بافت یک گلیم است.

برای اولین بار و به مقصد شهرهای راین و بم

راه اندازی قطار گردشگری در کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: برای نخستین بار 
قطار گردشگری داخل استانی به مقصد شهرهای گردشگری راین و بم راه اندازی شده 
مقصد  به  استانی  داخل  گردشگری  قطار  نخستین  داشت:  اظهار  فرخی  غالمرضا  است. 
شهرهای گردشگری راین و بم برای نخستین بار در استان کرمان راه اندازی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان عنوان داشت: برای 
قطار گردشگری داخل استانی کرمان تورهای یک و دو روزه تعریف شده و مسافران 
این قطار با جاذبه های طبیعی و تاریخی واقع در مسیر ریلی شهرهای بم و راین آشنا 
می شوند. وی تصریح کرد: استان کرمان دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است و 
تنها تعدادی از آنها در مسیرهای ریلی واقع شده اند و تالش می کنیم برای دیگر مناطق 
خاطرنشان  فرخی  شود.  اجرا  طرح  این  نیز  ریلی  مسیر  دارای  گردشگری  و  تاریخی 
و  فرهنگی  تاریخی،  شناساندن جاذبه های  قطار گردشگری،  راه اندازی  از  کرد: هدف 
گردشگری این خطه از کشورمان ابتدا به مردم این استان و سپس به گردشگران داخل 

و خارج از کشور است که امیدواریم با استقبال عالقه مندان مواجه شود.

ث تاریخی کرمان 
پرسه درحوزه میرا
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طاعون  بیماری  شیوع  از  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کل  مدیر 
نشخوارکنندگان در پارک ملی »خبر«، خبر داد.مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست 
استان کرمان از شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان در پارک ملی »خبر«، خبر داد. 
مشترک  بیماری  یک  کنندگان  نشخوار  طاعون  بیماری  افزود:  جزینی زاده  رضا  دکتر 
بین دام وحشی و اهلی است که متاسفانه در پارک ملی خبر 50 راس کل بز و قوچ به 
این بیماری مبتال شدند که الشه آنها را سوزانده و دفن کردیم. وی در نشست خبری 
قانون  براساس  قاچاق گفت:  امحای کاالی  اثرات مخرب  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با 
این  که  افرادی  داد:  ادامه  است. وی  ممنوع شده  پسماند  نوع  هر  آتش زدن  پسماند، 
کار را انجام می دهند نمی خواهند در راستای قانون گام بردارند و افراد در این قسمت 
با بازی کردن کلمات و جمالت قانون گریزی می کنند این در حالی است که هرنوع 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کل  مدیر  است.  جرم  زیست  محیط  در  اندازی  دست 

استان کرمان بیان کرد: در بحث کاالی قاچاق یک کارگروه وجود دارد 

این  جریان  در  را  زیست  محیط  بایستی  امحایی  هر  از  قبل  روز   10 کمیسیون  این  و 
موضوع قرار دهند، اما متاسفانه روز گذشته 10 تن کاالی قاچاق در کرمان امحا کردند 
که یک جفا به محیط زیست و نسل آینده است و خسارات که از این اقدام به خاک، آب 
و غیره  وارد شده است سالیان سال جبران نخواهد شد. وی از روش های صحیح امحای 
کاالهای قاچاق سخن به میان آورد و عنوان کرد: باید کاالهای قاچاق به کارخانجاتی 
دیگر  روش های  برخی  همچنین  و  شود  داده  تحویل  باشند،  می  امحا  مخصوص  که 
برای امحای لوازم آرایشی و غیره وجود دارد که به محیط زیست خسارتی وارد نشود. 
جزینی زاده با بیان این مطلب که در دنیا این اقدامات منسوخ شده است، تاکید کرد: 
نمی توانیم با سالمت مردم بازی کنیم و به جای آنکه ابرو را درست کنیم، چشم افراد 
را کور می کنیم و این یک نوع کج دهنی به مردم است، با این نوع امحا آب و خاک 
ما خراب می شود به گونه ای که عناصر سنگین وارد آب و خاک و باعث سرطان می شود 
که جفا به نسل آینده است. وی با اشاره به سوءمدیریت ها و ایجاد ریزگردها بیان کرد: 
کمیسیون مبارزه با کاالی قاچاق و ارز باید محیط زیست را دعوت می کرده است و در 
کرمان با قانون گریزی اقدام به آتش زدن کاالهای قاچاق کرده اند. مدیر کل سازمان 
حفاظت محیط زیست استان کرمان از شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان در پارک 
ملی خبر، خبر داد و اظهار کرد: بیماری طاعون نشخوار کنندگان یک بیماری مشترک 
بین دام وحشی و اهلی است که متاسفانه در پارک ملی خبر 50 راس کل بز و قوچ به 
این بیماری مبتال شدند که الشه آنها را سوزانده و دفن کردیم. وی با بیان این مطلب که 
این بیماری تا این لحظه اجازه خروج این بیماری از پارک ملی خبر نداده ایم، عنوان 
کرد: اگر مدیریت بحران صورت نگیرد این موضوع به بحران تبدیل می شود و تا این 
لحظه علی رغم درخواست تشکیل ستاد مدیریت بحران هیچ همکاری از سوی مدیریت 
بحران نشده است و اگر این بیماری از پارک بیرون بیاید یک خطر جدی سالمت برخی 

از انسان ها و دام اهلی را تهدید می کند لذا به همکاری همه دستگاه های استان داریم.
دکتر جزینی زاده اضافه کرد: اگر اکنون اقدام الزم برای پیشگیری این بیماری نکنیم 
بیوتروریسم استان را درگیر خواهد کرد و این زنگ خطری برای همه استان است و نیاز 
به تشکیل سریع ستاد مدیریت بحران داریم تا امکانات الزم برای کنترل این بیماری را 
در اختیار ما قرار دهند. وی از مشکالت وام های قاچاق اشاره کرد و افزد: نظارت بر دام 
قاچاق وجود ندارد و این دام قاچاق سالمت حیوانات اهلی و وحشی را تحت الشعاع 
قرار می دهد. مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خشکسالی سال جاری 
استان کرمان، تصریح کرد: تا شروع سال زراعی جدید اگر همکاری الزم صورت نگیرد، 

80 درصد حیات وحش استان به دلیل خشکسالی نابود خواهد شد.

شیوع طاعون نشخوارکنندگان 
در »پارک ملی خبر«

از  مجاز  غیر  شکارچی  چند  گریز  و  تعقیب  جریان  در 
سوی محیط بانان استان کرمان، یکی از این محیط بانان 
رسید.  شهادت  به  کرمان  استان  گنج  قلعه  شهرستان  در 
دادستان عمومی و انقالب قلعه گنج در رابطه با این اتفاق 
اداره  مامور  نیک«  احمدی  »مهدی  گفت:  ها  رسانه  به 
حفاظت محیط زیست قلعه گنج حین ماموریت در سانحه 

رانندگی درگذشت. 

سجاد افشارمنش افزود: پس از آن که گزارش یک شکار 
غیرقانونی به اداره محیط زیست قلعه گنج اعالم می شود 
روستای  به  موضوع  بررسی  برای  تیم  یک  بالفاصله  و 
ادامه  وی  شود.  می  اعزام  قلعه  سرخ  منطقه  در  برجک 
قلعه  سرخ  شده  حفاظت  منطقه  در  بان  محیط  تیم  داد: 
عملیات  به  شروع  و  رو شده  روبه  مجاز  غیر  شکارچی  با 
تعقیب و گریز می کنند که در این عملیات ماشین محیط 
بانان دچار سانحه می شود. افشار منش افزود: خودروی 
تپه  یک  با  عملیات  این  در  گنج  قلعه  بانی  محیط  اداره 
کند.  می  فوت  راننده خودرو  و  کند  می  برخورد  شنی 
دادستان قلعه گنج اظهار داشت: جسد برای بررسی بیشتر 
است.  شده  داده  انتقال  قانونی  پزشکی  به  فوت  علت 
شکارچی غیرمجاز شناسایی و ماشین کامیونت ایسوزوی 

وی هم توقیف شده است.

شهادت محیط بان قلعه 
گنجی حین ماموریت

احضار مدیران تعاونی هفت
 و شرکت عدل به دادسرا

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب کرمان در خصوص 
آخرین وضعیت حادثه تصادف اتوبوس تهران-کرمان گفت: مدیر 
منظور  به  کرمان  عدل  مسافربری  شرکت  مسئول  و  هفت  تعاونی 
ارائه توضیحاتی به دادسرا احضار شدند. محمد علی سلیمانی افزود: 
باتوجه به اینکه بیشتر قربانیان و مصدومان این حادثه متعلق به استان 

کرمان می باشند، 

بالفاصله با دستور دادستان کرمان رسیدگی به موضوع در دستور 
کار قرار گرفته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا مصدومان 
حادثه و خانواده متوفیان می توانند در کرمان پیگیر پرونده قضایی 
خود باشند یا خیر ؟ افزود : به منظور سهولت کار خانواده متوفیان و 
مصدومان حادثه در ابتدا درخواست احاله پرونده را داشتیم اما به 
دلیل اینکه تعدادی از متوفیان و مصدومان حادثه مربوط به استان 
از  بودند  ها  شهرستان  سایر  و  رفسنجان،انار  های  شهرستانی  و  یزد 
نیابت  کردیم  درخواست  اصفهان  استان  در  بادرود  قضایی  حوزه 
تحقیقات نسبت به افرادی که ساکن کرمان هستند برای دادسرای 

عمومی و انقالب کرمان ارسال کنند.
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گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  مدیر 
بازدید رایگان اعضاء تشکل های مردم  از  استان کرمان 
نهاد از موزه های مجموعه گنجعلیخان در روز 21 مرداد 
ماه سال جاری به مناسبت هفته گرامیداشت »تشکل های 

مردم نهاد و مشارکت های اجتماعی« خبر داد. 
های  تشکل  هفته  گرامیداشت  ضمن  فرخی”  “غالمرضا 
مردم نهاد، به برگزاری ویژه برنامه های این اداره کل در 
این زمینه اشاره کرد و افزود: حضور پررنگ تشکل های 
این اداره کل در نمایشگاه توانمندی های سازمان های 
گردشگری  های  ظرفیت  معرفی  و  نمایش  و  نهاد  مردم 
به  وی  است.  ها  برنامه  این  ترین  مهم  از  استان  این 
پاکسازی باغ شاهزاده ماهان در روز 22 مردادماه سال 
جاری  اشاره و اظهار کرد: باغ شاهزاده ماهان به عنوان 
میراث  فهرست  به   1390 سال  در  ایرانی  اثر  سیزدهمین 

از گذشته  بیش  آن  اهمیت  تا  شد  اضافه  یونسکو  جهانی 
تشکلهای  اعضاء  رایگان  بازدید  امکان  از  فرخی  شود. 
مردم نهاد از موزه های مجموعه گنجعلیخان کرمان در 

تاریخ 21 مردادماه جاری خبر داد.

و  تاریخی  های  جاذبه  از  بازدید  کرد:  خاطرنشان  وی 
طبیعی بخش راین و حضور در جلسات مختلف در جهت 
شناساندن مواریث فرهنگی سطح استان کرمان از دیگر 

برنامه های این هفته است.

گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  مدیر 
استان کرمان گفت: به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار و 
به منظور تکریم از تالشگران عرصه اطالع رسانی، بازدید 
تحت  تاریخی  اماکن  و  ها  موزه  از  عزیز  خبرنگاران 
پوشش اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان از تاریخ 

17 لغایت 23 مردادماه رایگان است.
“غالمرضا فرخی” ضمن تبریک فرا رسیدن 17 مرداد روز 
خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و 
اطالع رسانی، افزود: به همین مناسبت بازدید خبرنگاران 
محترم از تمامی موزه ها و اماکن تاریخی تحت پوشش 
 17 تاریخ  از  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
لغایت23 مردادماه جاری رایگان است. وی اظهار کرد: 
و  شمال  مطبوعات  های  خانه  عضو  محترم  خبرنگاران 
جنوب استان کرمان می توانند با ارائه کارت شناسایی و 
یا معرفی نامه معتبر از رسانه شاغل در آن، در ایام فوق 
الذکر از تمامی مجموعه ها و اماکن موزهای، تاریخی و 
گردشگری استان کرمان بازدید کنند. فرخی با بیان این 
باز می  بازدید عموم  برای  استان کرمان  موزه های  که 
است، تاکید کرد: تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی؛ روز 

های دوشنبه هر هفته می باشد. 
وی با بیان این که در حال حاضر استان کرمان دارای 
بیش از 20 موزه است، اظهار کرد: از این تعداد، 7 موزه 

می  فعالیت  مشارکتی  و  خصوصی  صورت  به 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیر کل  کنند. 
موزه  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  گردشگری 
و  خصوصی  های  موزه  از  فسیل  و  ساعت  های 
موزه های دفاع مقدس، ارتش، شهید باهنر، موزه 
بانو حیاتی و آگیرا از موزه های مشارکتی استان کرمان 

هستند.

بازدید رایگان تشکل های مردم 
نهاد از موزه های گنجعلیخان

بازدید رایگان خبرنگاران
 از اماکن میراث فرهنگی

و  کرمان  مردم  نماینده  و  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
حوزه  در  باید  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور 
گردشگر  جذب  و  کنیم  ایجاد  اساسی  تحول  درآمدها 

خارجی به 2 برابر افزایش پیدا کند. 

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در آیین معارفه مدیرکل 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  جدید 
نیازمند  که  کنونی  شرایط  در  افزود:  کرمان  استان 
از  یکی  گردشگری  حوزه  هستیم،  اقتصادی  تحول 
پیش  اصالح  و  بخش  این  در  برتر  و  مهم  موضوعات 
نویس قانون گردشگری در حال تهیه است وی با اشاره 
تصریح  اخیر  های  ماه  در  ملی  پول  ارزش  کاهش  به 
کرد: این مسئله در برخی کشورهای دنیا مبنی سیاست 
افزایش  و  واردات  میزان  کاهش  با  که  است  تجاری 
صادرات همراه است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
پول  ارزش  کاهش  البته  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
در  و  اختیاری  صورت  به  چین  مانند  کشوری  در  ملی 
کشور ما با شوک همراه بوده است. وی اظهار داشت: 
هم  اول  از  تومان   200 و  هزار  چهار  ارز  نرخ  اعالم 
جاری،  سال  اول  ماه  سه  در  که  طوری  به  بود  اشتباه 
داشته  واردات  برای  سفارش  ثبت  دالر  میلیارد   30
نرخ  باید  البته  کرد:  تاکید  پورابراهیمی  دکتر  ایم. 
اساسی  کاالهای  برای  تومان   200 و  هزار  چهار  ارز 

که  این  بیان  با  وی  باشیم.  داشته  کار  دستور  در  را 
امروز خروج ارز از کشور مصلحت نیست تاکید کرد: 
مصداق  مقاومتی  اقتصاد  در حوزه  گردشگری  سیاست 
تسهیل  را  ارز  ورود  طریق  این  از  باید  و  کرده  پیدا 
ماموریت های میدانی  از  بیان کرد: بخشی  کنیم. وی 
و  است  خصوصی  بخش  همکاری  ماحصل  گردشگری 
زمینه همکاری و تعامل فراهم شده است. وی با اشاره 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  معرفی  به 
از  جدید  مدیرکل  گفت:  کرمان  استان  گردشگری 
شده  طی  مسیر  شااهلل  ان  که  است  سازمان  این  بدنه 
حقوقی،  معاون،  حضور  با  آیین  این  دهد.  ادامه  را 
فرهنگی،  میراث  سازمان  های  استان  امور  و  مجلس 
مسئوالن  از  جمعی  و  گردشگری  و  دستی  صنایع 
کرمان  بازرگانی  اتاق  محل  در  استانی  و  کشوری 
عنوان  به  فرخی  غالمرضا  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
وفایی  محمود  زحمات  از  و  شد  معرفی  کرمان  استان 

آمد. به عمل  تقدیر 

جذب گردشگر خارجی 
به ۲ برابر می شود

ث تاریخی کرمان 
پرسه درحوزه میرا
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آغاز مرمت فاز دوم 
قالع اردشیر و دختر

گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  مدیر 
تاریخی  قالع  دوم  فاز  مرمت  آغاز  از  کرمان  استان 
فرخی”  “غالمرضا  داد.  خبر  استان  این  دختر  و  اردشیر 
دختر  و  اردشیر  قالع  مرمت  طرح  ادامه  به  اشاره  با 
این طرح پی گردی و خوانا سازی  افزود: در  کرمان، 
قلعه  این  در  موجود  معماری  بقایای  حفاظتی  مرمت  و 
فاز  مرمتی  های  فعالیت  به  وی  پذیرد.  می  انجام  ها 

کرد:  تصریح  و  اشاره  تاریخی  های  قلعه  این  در  اول 
خشت  کارگاه  اندازی  راه  باستانشناسی،  خاکبرداری 
فاز  در  که  است  هایی  فعالیت  از  کارگاه  تجهیز  و  زنی 
در  خوشبختانه  داد:  ادامه  فرخی  گرفت.  انجام  اول 
سالهای اخیر دستگاه های اجرایی در راستای بهسازی و 
مرمت آثار تاریخی با این اداره کل همکاریهای خوبی 
داشته اند و امیدواریم این روند ادامه یابد. وی با بیان 
بنای ارزشمند  این دو  بازسازی و مرمت  اینکه مقدمات 
تاریخی از مدتها قبل فراهم شده است، خاطرنشان کرد: 

بازسازی  و  مرمت  الزم،  اعتبارات  تخصیص  با  امیدواریم 
ابنیه تاریخی بافت تاریخی کرمان  نیز  به وضعیت مطلوبی 
برسد. قلعه اردشیر بر فراز تپه جنوب شرقی شهر کرمان 
قرار دارد و موقعیت طبیعی آن باعث شده است که آن 

را »قلعه کوه« بنامند. 
و  شده  ساخته  ضخیم  خام  خشت  از  قلعه  های  دیواره 

»اردشیر ساسانی« آن را بنا نهاده است. 
قلعه دختر از قلعه های باستانی شهر کرمان است که مصالح 
به کار رفته در این قلعه تنها خشت خام و گل رس است.

پارک  کلنگ زنی  و  پروژه  دو  افتتاح  از  کرمان  شهردار 
جمع  در  عالم زاده  سیدمهران  داد.  خبر  گردشگری 
مادر  بوستان  شهروندان حاضر در جشن هفته  دولت در 
جاری  شهریورماه  در  )سیدی(  بهشتی  شهید  پل  گفت: 

پیشرفت  از  هم چنین  وی  رسید.  بهره برداری خواهد  به 
اجرای پروژه ی آزادی خبر داد و گفت: زیرگذر آزادی 

نیز تا مهرماه آماده بهره برداری خواهد شد.
شهردار کرمان به ساخت سگمنت های پل شهید اهلل دادی 

مسئوالن  گفته ی  طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  )ابوذر( 
به  امسال  پایان  تا  نیز  قرارگاه خاتم، پل شهید اهلل دادی 

بهره برداری خواهد رسید. 
مهندس عالم زاده از کلنگ زنی پارک بزرگ گردشگری 
در کرمان نیز خبر داد و گفت: به زودی پارک گردشگری 
به مساحت 25 هکتار در کرمان کلنگ زنی خواهد شد. 
وی افزود: هم چنین تا پایان امسال 12 پارک در 12 نقطه 

از شهر ساخته خواهد شد.

خبرهای خوش شهردار کرمان؛

افتتاح پل شهید بهشتی و زیرگذر 
آزادی و کلنگ زنی پارک گردشگری
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از  درصد   50  : گفت  ریگان  فرماندار 
محاصره  در  شهرستان  این  302روستای 
و ذهاب  ایاب  و  دارند  قرار  روان  شن های 
می  انجام  دشواری  به  روستاها  این  ساکنان 
اقدامات  چند  هر  افزود:  باقری  امین  گیرد. 
و  کاری  ،نهال  پاشی  مالچ  جمله  از  خوبی 
اجرای طرح بین المللی اراف ال دی ال در 
این شهرستان در زمینه مهار ریزگردها توسط 
دولت انجام شده اما به دلیل وضعیت بحرانی و حجم باالی نارسایی ها، ناکافی است.  
اثر خشکسالی موجب  بر  این شهرستان  بین رفتن پوشش گیاهی در  از  ادامه داد:  وی 
شده است که همواره نیمی از سال شاهد توفان های شن در منطقه باشیم که این امر 

بر زندگی مردم به خصوص در روستاها تاثیر مستقیم گذاشته است. به گفته باقری این 
شهرستان به لحاظ بروز پدیده ریزگردها و توفان های شن نیز پس از خوزستان به عنوان 
دومین نقطه کانون بحران در کشور قلمداد می شود. وی اضافه کرد: تداوم ریزگردها 
این  یکسال گذشته موجب خالی شدن 16روستای  توفان های پی در پی شن طی  و 
داشت:  اظهار  فرماندار  رود.  می  هم  آمار  این  افزایش  بیم  و  شده  سکنه  از  شهرستان 
برغم اقداماتی که برای جلوگیری از این توفانها و شن های روان انجام گرفته و در 
حال انجام است اما وجود بیش از سه هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادی در این 
شهرستان موجب شده که روز به روز بر کانونهای فرسایش بادی شهرستان افزوده شود. 
فرماندار ریگان بیان داشت: از بین رفتن جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی در حاشیه 
روستاهای شهرستان ریگان موجب شده که روستاهای این شهرستان در محاصره شن 
های روان قرار گیرند. باقری بیان داشت :طی 2 سال گذشته به دلیل کاهش نزوالت 
جوی در شهرستان ریگان بر کانونهای بحران فرسایش بادی در این شهرستان افزوده 
شده است. فرماندار ریگان افزود: با خالی شدن روستاهای شهرستان ریگان در آینده 
شاهد تبعات اجتماعی و امنیتی در شرق استان که در مجاورت مرز سیستان وبلوچستان 
قرار دارد، خواهیم بود و برای پیشگیری از خالی شدن روستاهای مرزی و شرقی استان 
کرمان می طلبد که دولت حمایت بیشتری را نسبت به بحث کنترل پدیده ریزگردها و 

توفانهای شن در این منطقه داشته باشد.

»مهدی زین الدین«
مدیر روابط عمومی استانداری شد

طی حکمی از سوی استاندار کرمان، مهدی زین الدینی 
به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی 
عظیمی  نقی  شائبه  بی  اقدامات  از  و  معرفی  استانداری 

زاده تقدیر شد. در این حکم آمده است:
جنابعالی،  تجربه  و  لیاقت  شایستگی،  مراتب  به  توجه  با 
و  رسانه  امور  در  مشاور  سمت  به  ابالغ  این  موجب  به 
تمام  انتظار می رود  روابط عمومی منصوب می شوید. 
بهره گیری  با  را  اجرایی خویش  و  توان علمی  و  سعی 
متقابل  و  تعامل سازنده  بالقوه موجود،  از ظرفیت های 
انعکاس  در  های جمعی  رسانه  و صاحبان  خبرنگاران  با 
صادقانه و مفید اخبار و اطالعات جهت آگاهی بخشی به 

جامعه و مردم شریف استان به کار گیرید. امید است با 
اتکال به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم 
رهبری در تحقق برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر 
مقدس جمهوری  نظام  متعالی  اهداف  پیشبرد  و  امید  و 

اسالمی ایران موفق و موءید باشید.
به  نیز  نقی عظیمی زاده  به ذکر است که مهندس  الزم 
عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 

کرمان معرفی شده است.

تغییر و تحوالت در آستانه ماه مهر

»امیرعلی نعمت الهی« 
معاون وزیر آموزش و پرورش شد

امیرعلی نعمت الهی که پیش از این به عنوان رئیس امور 
فعالیت  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  حقوقی 
می کرد به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
زرافشان  علی  همچنین  شد  منصوب  آموزش وپرورش 
معاون آموزش متوسطه این وزارتخانه به کتابخانه ملی 

رفت.
یوسف نجفی معاون حقوقی وزارت آموزش وپرورش از 
او   امیرعلی نعمت الهی جایگزین  این وزارتخانه رفت و 

 
در معاونت حقوقی آموزش وپرورش شد و مراسم تکریم

نجفی و معارفه نعمت الهی به عنوان معان حقوقی وزارت 
بطحایی  سیدمحمد  دکتر  حضور  با  آموزش وپرورش 
یکی  سرپرستی  به  نجفی  که  می شود  گفته  شد.  برگزار 

از مدارس ایرانی خارج از کشور منصوب شده است.
وزارت  به  مدیریت  سازمان  از  که  نیز  امیرنعمت الهی 
آموزش وپرورش آمده است پیش از این به عنوان رئیس 
برنامه ریزی  و  قوانین سازمان مدیریت  و  امور حقوقی 

کشور مشغول به کار بوده است.
مراسم  در  آموزش وپرورش  وزیر  بطحایی  سیدمحمد 
امور  و  معاون حقوقی  عنوان  به  نعمت الهی  امیر  معارفه 
حوزه  کرد:   اظهار  آموزش وپرورش  وزارت  مجلس 
سخت ترین  جزء  مجلس  امور  و  حقوقی  معاونت 
وی  است.  آموزش وپرورش  در  کاری  حوزه های 
تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی همواره 
خود  انتخابیه  حوزه های  در  مردم  خواسته های  باسیل 
به شدت  اخیر  سال های  در  که  توقعاتی  هستند،  مواجه 
افزایش یافته و از طرفی مشکالتی مانند بیکاری، اقتصادی 
است  شده  نمایندگان  به  مضاعف  فشار  باعث  غیره  و 
حوزه  در  فشارها  ازاین  برخی  نمایندگان  طبیعتًا  و 
معاونت  لذا  می کنند  منتقل  ما  به  را  آموزش وپرورش 
حقوقی و امور مجلس باید با صبر زیاد و تعامل سازنده 
وزیر  دهد.  پاسخ  نمایندگان  مردمی  خواسته های  به 

آموزش وپرورش گفت: تعامل با قانون گذاران می تواند 
ایجاد کند  و پروش  را در آموزش  ظرفیت های خوبی 
و تالش مضاعف  نیازمند صبر  و  بسیار سخت  این کار  و 
معاونت  کار  است.  مجلس  امور  و  حقوقی  حوزه  در 
در  تخریب  گردان  نقش  به  را  مجلس  امور  و  حقوقی 
جبهه ها تشبیه کرد که در گمنامی، معبر را برای اجرای 
سیاست های آموزش وپرورش آماده می کنند. حساسیت 

حوزه معاونت حقوقی و نیاز به همدلی و رازداری
زیاد  بسیار  را  مجلس  امور  قسمت  در  کار  حجم  وی 
سایر  این قسمت،  عنوان کرد: حجم کار در  و  توصیف 
قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  حقوقی  معاونت  بخش های 
می دهد. حساسیت در این حوزه نسبت به سایر حوزه ها 
بیشتر است و نیازمند همدلی و رازداری همه همکاران 
می تواند  غفلت  کوچک ترین  اوقات  گاهی  است 
هزینه های سنگینی را بر دوش آموزش وپرورش بگذارد 
در  را  دقت  نهایت  باید  معاونت  این  کارکنان  همه  و 
انجام امور داشته باشند. وزیر آموزش وپرورش در پایان 
مراسم گفت: از زحمات یوسف نجفی تشکر می کنم و از 
وی  کرد.  خواهیم  استفاده  مشاور   به عنوان  وی  وجود 
همچنین امیرعلی نعمت الهی را نیرویی توانمند دانست 
فضای  با  و  است  برخوردار  درخشانی  سوابق  از  که 

حقوقی، امالک و امور مجلس کاماًل آشناست.

»ریگان« 
در محاصره شن های روان

ث تاریخی کرمان 
پرسه درحوزه میرا
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اگر میزان گردشگران ورودی خارجی به کشور و در مقابل خروج گردشگران ایرانی 
بدون  بگذاریم،  ترازو  کفه  دو  روی  را  همسایه  کشورهای  ویژه  به  دیگر  کشورهای  به 
تردید شاهد فاصله فاحشی خواهیم بود. آمارها حکایت از آن دارد که در مقابل حدود 
پنج میلیون گردشگر خارجی که وارد ایران شده اند، حدود 9 میلیون گردشگر ایرانی 
به خارج از ایران سفر کرده اند یعنی نزدیک به دو برابر. بررسی سفرها نشان می دهد 
که در فصول عادی روزانه 20 پرواز و در فصل های ویژه 40 پرواز از ایران به مقصد 
استانبول می رود. این ها تنها بخشی از 9 تا 12 میلیون گردشگر ایرانی هستند که ایران 

را به مقصد کشورهای دور و نزدیک ترک می کنند. 
از این میان حدود یک  سوم این سفرها به مقصد ترکیه، دبی، گرجستان و آذربایجان 
این چهار کشور 45 درصد  به  ایرانیان  میزان سفرهای خارجی  تنها در سال 95  است. 
افزایش یافته است. شاید همین شرایط نامساعد باعث شده است اکنون دولتمردان به 
با ایجاد محدودیت های ارزی بازی را به نفع گردشگری داخلی عوض  بیفتند تا  تقال 
کنند و این بار نوبت رئیس کل بانک مرکزی است که آستین را باال بزند. ولی ا... سیف 
دو روز پیش در توییتی با اشاره به این که مسافرت خارجی ارز قابل توجهی را به اقتصاد 
ما تحمیل می کند، خواستار ترویج ایران گردی و سفرهای ارزان داخلی شد. البته وی 
رقمی را در زمینه میزان ارزی که توسط مسافران از کشور خارج می شود اعالم نکرد اما 
به گفته محمد باقر نوبخت مسافران ایرانی ساالنه 9میلیارد دالر ارز از کشور خارج می 

کنند که فشار زیادی به بازار ارز وارد می کند.

رشد 7 برابری گردشگری در 3 دهه
باخته  به گردشگری خارجی  را  قافیه  اما در شرایطی گردشگری داخلی خیلی راحت 
است که طبق آمار اعالمی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در  سال 1950 
میالدی شمار گردشگران در سرتاسر جهان فقط 25میلیون نفر بود، در طول سه دهه این 
عدد هفت  برابر شد و در  سال 1980 به 178میلیون نفر رسید. همچنین این عدد در سال 
نفر افزایش پیدا  نفر و در  سال 2015 به یک میلیارد و 186میلیون  2000 به 674میلیون 
کرده است . این آمارها به خوبی نشان می دهد که هیچ بخشی در اقتصاد به اندازه این 
صنعت رشد نکرده است. به گفته مونسان معاون رئیس جمهور، سهم صنعت گردشگری در  
سال 2015، به 1260میلیارد دالر و سهم مستقیم گردشگری در GDP در دنیا 2200میلیارد 
دالر بوده و نقش مستقیم گردشگری در اشتغال هم به عدد 108میلیون شغل رسیده است. 
در این میان، از نظر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به عدد 284میلیون شغل در این صنعت 
سبز می رسیم، یعنی به ازای هر 11 شغل در جهان یکی از شغل ها به حوزه گردشگری 
مربوط است. این ها همه درحالی است که در برنامه ششم اقتصاد ایران به ایجاد ساالنه 
یک میلیون شغل اشاره شده است.اما چه شده که ایران قافیه صنعت گردشگری را به رقبا 
باخته؟ یکی از ضعیف ترین عملکردها در گردشگری مربوط به زیرساخت های خدمات 
به سازمان میراث فرهنگی نمی شود و  این بخش محدود  با رتبه 117 است،  گردشگری 
موضوعی فرابخشی است. رتبه زیرساختی در بنادر و زمین که تأثیر مستقیمی در وضع 
مقصد  ارزان ترین  عواملی که موجب شده  اما  است.  دارد در مجموع 75  گردشگری 
گردشگری جهان، ساالنه تنها 5.2 میلیون گردشگر خارجی داشته باشد به همین جا ختم 
نمی شود . حتی اگر به گواه یونسکو به لحاظ تعداد بناها و سایت های تاریخی و طبیعی 
رتبه دهم جهان را داشته باشد. موفق نبودن ایران در جذب گردشگر خارجی تنها یک 
روی سکه است. روی دیگر سکه افزایش روزافزون سفرهای ایرانیان به خارج از کشور 
است. آمارهایی که می گوید تراز گردشگری ایران منفی چهار میلیون نفر در سال است 
و ایران نه تنها نتوانسته گردشگران خارجی بیشتری را به سرزمین خود دعوت کند که 

ساالنه دو برابر این عدد گردشگر به دیگر کشورها فرستاده است.

عدم برنامه برای جذب گردشگر مذهبی
ورود  افزایش  از  کشور  گردشگری  معاون  قبل  چندی  که  است  حالی  در  آمار  این 
و  ظرفیت ها  گفت:  محب خدایی  محمد  البته   . داد  خبر  ایران  به  اروپایی  گردشگران 
امکانات ما در حوزه گردشگری و سیستم و شبکه گردشگری بسیار گسترده تر از بسیاری 
بهره برداری  باید  که  آن طور  داشته هایمان  از  ایران  در  اما  است  جهان  کشورهای  از 
نمی کنیم شاید به این دلیل است که ما در ایران سیستم رقابتی نداریم. وی با بیان این 
که شمار گردشگران ورودی به کشور در سال گذشته پنج میلیون و 200 هزار نفر بود 
اظهار کرد: در صورت بهبود زیرساخت ها و امکانات فیزیکی، در کنار تعریف و اجرای 
بسته ها و مسیرهای هدفمند، می توان مطلوبیت سفر به ایران را برای گردشگران خارجی 
باال برد. معاون گردشگری افزود: این سوال مهمی است که بدانیم کشور ما چقدر برای 
جذب گردشگر برنامه ریزی کرده است. ما حتی برای جذب گردشگر مذهبی هم برنامه 
کاملی نداریم. این خیلی بد است که آژانس های ما به جای توجه به ظرفیت ها، فقط 
دنبال خروج مسافر از کشور هستند. وی گفت: اکنون حدود چهار هزار و 700 آژانس 
در کشور موجود است که حدود 100 دفتر، گردشگر به ایران وارد می کنند، آن هم در 
شرایط سخت و با پرداخت مالیات های سنگین و تقبل هزینه های نمایشگاهی که حدود 

معرفی جاذبه های گردشگری شرق کرمان
زمینه  باید  گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
شناسایی و معرفی جاذبه های بسیار زیبا طبیعی و گردشگری در شرق استان از جمله فهرج 
را فراهم آوریم. با حضور فرخی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بخش  توابع  از  علی خان  شیخ  دهنو  روستای  در  بوم گردی  خانه  یک  کرمان،  استان 

مرکزی فهرج راه اندازی شد.
 این خانه بوم گردی با استفاده از الیاف درختان خرما و به صورت سنتی در یک نخلستان 
بنا شده است، در شهرستان فهرج بیش از 16 خانه بوم گردی فعال است و در دو سال 
است. همچنین  برخوردارشده  رونق خاصی  از  فهرج  در شهرستان  گذشته گردشگری 
از مجموعه  استان کرمان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  فرخی مدیرکل 
پرورش اسب دهنو شیخ علی خان و یک حمام قدیمی بازدید کرد. در حاشیه این بازدید 
فرخی گفت: شهرستان فهرج دارای جاذبه های طبیعی و گردشگری منحصر به فردی 

است که تاکنون شناخته نشده اند.  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمان بیان داشت: باید زمینه شناسایی و معرفی این جاذبه های بسیار زیبا طبیعی 

و گردشگری را فراهم آوریم.

تراز گردشگری ایران؛

 منفی 4 میلیون نفر
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ستیغ رثیا
پرسه در حوزه آموزش و پژوهش کرمان



معرفی:
شرکت پیشرو صنعت دانش فراز از شرکت های دانش بنیان 
صنعتی،  قطعات  ساخت  زمینه  در  که  است  کرمان  استان 
عملکرد  سازی  بهینه  و  صنعتی  تجهیزات  پیشرفته  تعمیرات 
خطوط فرآوری مواد معدنی فعالیت دارد. شرکت دارای 
12 محصول مختلف می باشد که تمامی آنها نتیجه تجاری 
سازی تحقیقات و پژوهش ها بوده است. شرکت در سال 
و 3 محصول شرکت  ثبت رسانده  به  را  اختراع   4 گذشته 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  بنیان  دانش  مجوز  نیز 
جمهوری را کسب کرده است. هم اکنون 20 نیروی تمام 
وقت و 7 نیروی نیمه وقت در شرکت مشغول فعالیت هستند 

فوق  مدرک  دارای  پرسنل  درصد   60 از  بیش  که 
لیسانس و دکتری می باشند. آنچه که در پی 

می آید گفتگوئی است با دکتر عماد 
این  مدیرعامل  زاده،  جمعه 

شرکت کارآفرین.

 معرفی شرکت دانش بنیان و کارآفرین کرمان
شرکت پیشرو صنعت دانش فراز

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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چه زمینه هایی در شرکت برای کسب دستاوردها فراهم بوده است؟
از  استفاده  گردید  تعیین  شرکت  در  که  راهبردهایی  از  یکی  شرکت  فعالیت  ابتدای  از 
باعث شده هر سال  تجاری سازی محصوالت است که  برای  توسعه  و  تحقیق  دستاوردهای 
باشد. شرکت دارای یک  انسانی دارای رشد  نیروی  از لحاظ مالی و هم تعداد  شرکت هم 
مرکز تحقیق وتوسعه قوی است که شاید برای این سطح از شرکت ها کم نظیر باشد و پرسنل 
این واحد برروی دانش فنی برخی از فناوری های تعیین شده فعالیت می کنند. پس از کسب 
دانش فنی، نتایج به واحد فنی شرکت واگذار شده تا فرایند صنعتی شدن محصول یا خدمت 
انجام گیرد. پس از طی تمامی مراحل محصول مورد نظر تجاری سازی می گردد. در واقع 
این فرایند که به صورت خالصه بیان شد باعث شده که عالوه بر تنوع محصوالت و خدمات 
شرکت، به واسطه سطح فناوری دارای ارزش افزوده باال باشند و انعطاف پذیری شرکت را 
بنده سرمایه گذاری برروی تحقیق و توسعه از  اعتقاد  به  باال برده است.  در شرایط مختلف 

مهمترین عوامل موفقیت شرکت پیشرو صنعت دانش فراز بوده است.

از افتخارات کسب شده بگوئید.
کسب مقام پژوهشگر برتر استان کرمان، برنده جایزه مهندس افضلی پور، برگزیده جشنواره 
اختراعات منطقه ای بنیاد ملی نخبگان، فناور برتر استان کرمان، کارآفرین برتر استان کرمان 

و مواردی دیگر از جمله افتخارات کسب شده است.

تولیدات  و  است  ابزارهایی  و  شرایط  چه  مستلزم  شرایط  این  در  رقابتی  تولید 
شرکت از این نظر چه شرایطی دارند؟

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و افزایش سطح اطالعات عمومی جامعه، شرکت ها 
نیازمند کسب و استفاده از علم روز و نوآوری برای توسعه خود می باشند به خصوص زمانی 
که یک شرکت بخواهد در سطح جهانی رقابت کند. به عبارت ساده تر شرکت ها برای رشد 
پایدار خود نیازمند حرکت در مسیر دانش و تکنولوژی می باشند و نوآوری نقش اثرگذاری 
داشت.  خواهد  رقابتی  مزیت  ایجاد  و  شرکت  مدت  بلند  بقاء  و  حفظ  و  وضعیت  بهبود  در 
حرکت  گذاری  ریل  منظور  به  و  است  توسعه  و  تحقیق  فنی،  دانش  کسب  و  نوآوری  بستر 
افزایش کیفیت محصول در  یا  و  فرایند  بهینه سازی  منظور  به  تا  نیاز است  فناوری  مسیر  در 
بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شود. در واقع دانش فنی خریدنی نیست و باید کسب 
شود بنابراین باید روی آن سرمایه گذاری کرد و برای آن برنامه ریزی کرد. متاسفانه این 
در  ها  بودن شرکت  رقابتی  راه  تنها  که  در صورتی  است  نیفتاده  جا  کشور  در  هنوز  مسئله 
دنیا مزیت تکنولوژیک آنهاست. به همین دلیل است که بیش از 4 درصد GDP کشورهای 
پیشرفته در زمینه تحقیق و توسعه هزینه می شود در صورتیکه سهم تحقیق و توسعه از تولید 
ناخالص داخلی ایران کمتر از 0.5 درصد است. خوشبختانه یکی از نقاط قوت شرکت پیشرو 
صنعت دانش فراز، واحد تحقیق و توسعه آن است که باعث شده شرکت بتواند دانش فنی 
تولید برخی از محصوالت را کسب نماید. فرایند تولید محصوالت شرکت به صورت خرید 
تجهیزات و ماشین آالت نیست بلکه دانش فنی طراحی و ساخت بسیاری از محصوالت توسط 
متخصصین شرکت بدست آمده است. این روش باعث شده تا تغییر در محصول و ارتقاء آن 

بسیار آسان تر صورت گیرد. 

از دغدغه هایتان بگوئید
التحصیالن  فارغ  برای  آنها  اشتغالزایی  بنیان  دانش  های  شرکت  خاص  خصوصیات  از  یکی 
دانشگاهی است. همانطور که می دانید یکی از مشکالتی که کشور با آن  مواجه است نرخ 
باالی نیروهای تحصیلکرده است به طوری که نرخ متوسط بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
بیشتر  بیکاری است. این نشان دهنده این است که صنعت ما  باالتر از نرخ متوسط  8 درصد 
نیروهای  بیشتر  که  صورتی  در  است.  دانشگاهی  تحصیالت  داشتن  بدون  نیروهایی  نیازمند 
مستقر در شرکت های دانش بنیان فارغ التحصیالن دانشگاهی می باشند و رشد این شرکت 

های می تواند به کاهش نرخ بیکاری این گروه منجر شود. 

از آنجایی که نیروی انسانی ماهر یکی از اصلی ترین پایه های اینگونه شرکت ها
و  ماهر  انسانی  نیروی  وجود  عدم  ما  دغدغه  ترین  اصلی  بنابراین  باشد  می 
متخصص در استان است. از دیگر دغدغه های ما به عنوان یک شرکت دانش 

بنیان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- عدم وجود محیط مناسب کسب و کار در ایران

 )رتبه 120 در بین 190 کشور(
2- عدم وجود صندوق های ریسک پذیر چابک

) جهت حمایت از ایده های خالق و طرح های دانش بنیان با سرعت عمل باال(
3- خالء وجود شرکت های مدیریت صادرات 

الزم به ذکر است تالطم های اخیر بازار ارز باعث شده تا این موضوع به یکی 
از اصلی ترین دغدغه های تمامی شرکت ها تبدیل شود و عدم ثباتی که در 
این زمینه بوجود آمده منجر به آثار بسیار مخربی برای شرکت ها شده است. 
این وضعیت باعث شده تا اقتصاد مولد به سمت اقتصاد داللی رود که بیشترین 
ضربه را به فعاالن بخش تولید به خصوص کسب و کارهای نوپا و نوآور وارد 

خواهد کرد.

با  ارتباط  به ویژه دولت در  از بخش های مختلف و  انتظاراتی  چه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان مطرح است؟

محتاج  نباید  بنیان  دانش  به خصوص شرکت های  و  ها  بنده شرکت  نظر  به 
کمک های دولتی باشند که در این صورت در آینده راه به جایی نخواهند 
برد. سه انتظار مشخص از دولت وجود دارد که در صورت محقق شدن آنها 
شرکت های دانش بنیان دیگر نیازی به تسهیالت دولتی ندارند و راه پیشرفت 

را با سرعت بیشتری طی می کنند:
1- بهبود فضای کسب و کار )حداقل رتبه زیر 80(  

2- مبارزه قاطع با فساد در سازمان ها و حرکت در مسیر شفاف سازی  
3- انتخاب مدیران جوان و شایسته

اهداف توسعه ای شرکت را به اختصار برشمارید
یکی از فعالیت های شرکت بهینه سازی عملکرد خطوط فرآوری مواد معدنی 
تا  معدن  از  خطوط  این  سازی  بهینه  شرکت  برنامه  حاضر  حال  در  و  است 

آسیاب با استفاده از فناوری های پیشرفته است.
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موتور محرک پیشرفت های فناورانه، ایده های کاربردی خالقانه ای است که در ذهن 
کارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل می گیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب کسب 
و کاری جدید به بار می نشیند و مفهوم کارآفرینی آغاز می گردد که در نهایت موجب 
رشد و شکوفایی ایران اسالمی در سایه اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد. در این 
راستا سیاست ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه خدمات و محصوالت دانش بنیان با 
و  علمی کشور  نقشه جامع  اجرای  و  پیاده سازی  بنیان،  دانش  اقتصاد  “پیشتازی  عنوان 
ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید 
و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در 
منطقه” می بایست سرلوحه تمامی وزارت خانه ها، ارگان ها، نهادها، شرکت های دولتی 

و خصوصی قرار بگیرد.
مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان کرمان به عنوان ارائه کننده 
متنوع ترین خدمات مالی در زمینه تجاری سازی فناوری و نواوری در استان کرمان، 
بر مبنای آیین نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب 
هیات محترم وزیران و همچنین مصوبه هیئت وزیران درجلسه 1394/5/11 به پیشنهاد 
مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به 
استناد ماده )44( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 
1394، در تیرماه 1395 صادر گردید که پس سیر مراحل قانونی در سال 1396 تاسیس و 
در نهایت با افزایش سرمایه نقدی به میزان 31 میلیارد ریال در سال  1397فعالیت خود 
را آغاز نمود. تالش ها همواره بر این اصل استوار بوده که خدمتی ارزنده در راستای 
حمایت از شرکتهای فعال در حوزه فناوری و نوآوری در استان کرمان ارائه شود. برای 
انسانی توانمند  نیروی  از دانش مدیران و  بهره مندی  با همراهی و  به این هدف  نیل 
مجموعه، تعامل مناسب با مجموعه های متولی حمایت از فناوری و نوآوری در استان و 

ارتباط تنگاتنگ با شرکت های دانش بنیان  و فناور شکل گرفته است .

ارائه انواع تسهیالت  مالی:
یکی از وظایف صندوق پژوهش وفناوری استان کرمان ارائه انواع تسهیالت به شرکت 
های دانش بنیان و شرکت های فعال در حوزه فناوری و نواوری می باشد. براین اساس 
این مجموعه آمادگی دارد تا در عقود مبادله ای شامل تسهیالت جعاله، فروش اقساطی، 
لیزینگ، اجاره به شرط تملیک و غیره با شرکت های دانش بنیان  و فناور تعامل نماید. 
و صندوق  کرمان   استان  فناوری  و  علم  پارک  فیمابین  توافقات  به  توجه  با  همچنین 
نامه فی ما بین معاونت  با توجه به توافق  پژوهش و فناوری استان کرمان و همچنین 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان  این دو 
مدت  کوتاه  نقدینگی  رفع  منظور  به  مالی  مشارکت  قرارداد  انعقاد  به  اقدام  مجموعه 
شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان و شرکت های 
دانش بنیان استان کرمان نموده اند و طی آن تسهیالت در قالب عقود مبادله ای توسط 
صندوق به شرکت های معرفی شده از طرف پارک  و معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری با رعایت ضوابط قرارداد پرداخت می گردد.

صدور ضمانت نامه:
یکی از مشکالت شرکت های فناور و دانش بنیان به علت نوپا بودن، عدم اعتبار کافی نزد 
بانکها و همچنین عدم آشنایی کافی بانکها با فعالیتهای فناورانه برای صدور ضمانت نامه 
مورد نیاز آنان می باشد، لذا این موسسه با توجه به اختیارات قانونی )اساسنامه مصوب 
هیأت وزیران( انواع ضمانت نامه مورد نیاز شرکتهای فعال در حوزه فناوری را پس از 

ارزیابی متقاضی با پذیرش ریسک و با شرایط بسیار تسهیل شده صادر می نماید.
انواع ضمانت نامه صادره از طرف صندوق:

• شرکت در مناقصه
• پیش پرداخت

• حسن انجام کار و تعهدات
• کسور وجه الضمان

• تعهد پرداخت
• سایر ضمانت نامه ها ی بانکی

مشارکت در طرح های فناورانه
متقاضیان در صورت داشتن طرح فناور و نیاز به تأمین مالی برای تولید و اجرای طرح 
خود می توانند از خدمت مشارکتی صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان استفاده 
نمایند. در این مدل صندوق پس از ارزیابی طرح و متقاضی در صورت احراز شرایط 

الزم، با رعایت ضوابط داخلی خود مبادرت به مشارکت در طرح می نماید. 

کارگزاری منابع مالی
مصوب  اساسنامه  در  مندرج  اختیارات  اساس  بر  و  صندوق  قانونی  جایگاه  جهت  به 
استان کرمان می تواند در  فناوری  و  پژوهش  هیئت محترم وزیران، صندوق صندوق 
راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری های مورد نظر دستگاه های اجرایی، در کلیه 
حمایت های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی )که از طریق ساختارهای دولتی 
مشکل بوده یا قابل انجام نمی باشد(، به عنوان بازوی مالی عمل نماید. به این ترتیب 
کلیه خدماتی که توسط صندوق جهت تجاری سازی پژوهش و فناوری طراحی گردیده 

است بصورت یک بسته حمایتی در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد.
برخی از خدمات قابل ارائه:

• عاملیت اعطای تسهیالت و کمک های دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی
• مشارکت در عاملیت و مدیریت وجوه اداره شده دستگاه ها 

)ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 100(
معیارهای  و  اساس روشهای علمی  بر  معرفی شده  ارزشگذاری طرح های  و  ارزیابی   •

مشخص شده توسط دستگاه اجرایی
• پذیرش ریسک پرداخت تسهیالت توسط صندوق پس از ارزیابی طرح ها

• نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های تحت حمایت دستگاه ها

سرمایه گذاری خطرپذیر )جسورانه(
اغلب کارآفرینان، فارغ التحصیالن جوان و خوش فکری هستند که فاقد تجربه در سه 
عامل اصلی برای موفقیت در بازار رقابتی هستند. این عوامل عبارتند از دانش و تجربه 
مدیریتی، منابع مالی کافی، بازار و مشتری که محصول حاصل از این کارآفرینی را به 
به دلیل  و کار جدید،  اندازی کسب  راه  برای  این تالش ها  از  برساند.بسیاری  مصرف 
نبود این سه عامل، با شکست مواجه می شود. امروزه کلید حل مشکل در دست سرمایه 
گذارانی است که با تکیه برشم فوق العاده خود و با تقبل مخاطرات قابل محاسبه و یا غیر 
قابل محاسبه، فعاالنه با کارآفرینان همراه شده و با هدف کسب سود، نقاط ضعف آنان 
)تجربه مدیریتی، منابع مالی کافی و بازار( را پوشش می دهند. به این سرمایه گذاران، 
سرمایه گذاران خطرپذیر می گویند؛ که در کشورهای توسعه یافته به یکی از حلقه های 
اصلی سیستم ملی نوآوری تبدیل شده است. صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان 
نیز با بهره مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه گذار خطرپذیر، نوآوران را در 

جهت تجاری سازی یافته های پژوهشی و فناوری ایشان یاری می نماید.

لیزینگ محصوالت فناورانه
لیزینگ )Leasing( نوع خاصی از عملیات مالی است و یک رشته فعالیت اعتباری کاماًل 
تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا 
بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کاالی 

سرمایه ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می گردد.

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان
مهندس مجید نورانی

 مدیرعامل صندوق و کارآفرین برتر استان

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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در مدلی که صندوق ارائه نموده است، شرکت های فناور می توانند از طریق عقد اجاره 
به شرط تملیک، محصول خود را از طریق ایجاد این مزیت رقابتی به بازار ارائه نمایند. 

توانمندسازی شرکت های فناور
مدیریتی  پشتوانه  و  دانش  از  بهره گیری  با  کرمان  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
مشاوران  شبکه  از  استفاده  و  دانش بنیان  و  فناور  با شرکت های  ارتباط  در  کارشناسی  و 
تخصصی در تمامی حوزه های فناوری، با هدف رفع معضالت و توانمندسازی مشتریان 

خود، فعالیت های مختلف در این حوزه انجام داده است.
الزم به ذکر است تمامی شرکت های فناور و دانش بنیان که از یکی از خدمات صندوق 
مشتری  عنوان  به  نموده اند،  استفاده  غیره(  و  مشارکت  تسهیالت،  لیزینگ،  )ضمانت نامه، 
صندوق درنظر گرفته می شوند. بدیهی است سایر شرکت ها درصورت استفاده از یکی 
از خدمات، به عنوان مشتری جدید صندوق، قادر به استفاده از خدمات توانمندسازی 

می باشند. خدمات قابل ارائه توسط شرکت توانمندسازان عبارت است از:

• توسعه بازار شرکت های فناور و دانش بنیان
مکانیک،  شامل:  فنی  حوزه های  در  توانمندسازی  و  تخصصی  مشاوره های  ارائه   •
مکاترونیک، برق و الکترونیک، مخابرات، فناوری اطالعات و ارتباطات، نانو تکنولوژی، بیو 

تکنولوژی، عمران، معماری و غیره
مدیریتی،  شامل:  فنی  غیر  در حوزه های  توانمندسازی  و  تخصصی  مشاوره های  ارائه   •

اقتصادی، مالی، حقوقی، بیمه ای و غیره
بمنظور  شرکت ها  ریزی  برنامه  و  تولید  توانمندسازی  و  تخصصی  مشاوره های  ارائه   •

جلوگیری از استمهال و معوق شدن تسهیالت دریافتی
• ارائه مشاوره های تخصصی و توانمندسازی در حوزه های بازرگانی )صادرات و واردات(

• ارزیابی و نظارت عالیه و مدیریت کالن طرح های واصله شرکت های فناور و دانش بنیان 
به کارفرمایان

خدمات حوزه بین الملل
و  مواد  تأمین  خصوص  در  بنیان  دانش  های  شرکت  از  بسیاری  مشکالت  به  توجه  با 
تجهیزات، فروش محصوالت، انجام امور مالی بین المللی از قبیل انتقال وجه و دریافت 
حداقل  به  را  موجود  موانع  است  درصدد  صندوق  این  خدمات،  و  کاال  فروش  وجوه 
رسانده و در این حوزه نیز به شرکت های دانش بنیان خدمات و مشاوره های الزم را 

ارائه نماید.
در پایان دست همه کسانی که دل در گرو اعتالی این سرزمین دارند را برای همکاری 
فشرده و به تمام کسانی که گام های آغازین تشکیل صندوق و نیز امکان ادامه فعالیت آن 
را فراهم نمودند، ادای احترام کرده و در ادامه عنوان می نماییم که همه تالش خود را 
به کار خواهیم بست تا صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان را به یک نهاد تخصصی 
استان کرمان  فناور  و  بنیان   از شرکت های دانش  تاثیرگذاردر جهت حمایت  و  مالی 

تبدیل نمائیم.
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در شورای اجتماعی کشور صورت گرفت؛

تدوین سند توسعه اجتماعی کرمان
 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: مقرر شده که سند توسعه 
اجتماعی و فرهنگی استان کرمان به عنوان سندی نمونه و موفق از تولید سند و برنامه 
شورای  جلسه  در  بومی  های  ظرفیت  بر  مبتنی  فرهنگی  و  اجتماعی  وضعیت  ارتقای 
در دومین  پور  موسی  زهرا  استاندار کرمان مطرح شود. دکتر  توسط  اجتماعی کشور 
و  جمهوری  رئیس  فرهنگی  مشاور  حضور  با   97 سال  در  کرمان  استان  اداری  شورای 
از  ژرف  درکی  با  کرمان  استاندار  افزود:  ایران   ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس 
ضرورت بازبینی ضرورت های فرهنگی و اجتماعی دستور به مطالعه ای هدفمند برای 
سامان بخشی به نظام برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی استان را صادر کردند و از این 
رهگذر تدوین سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان در دستور کار قرار گرفت. وی 
با اشاره به این که سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کرمان به خوبی توسط جهاد 
دانشگاهی این استان تدوین شده است، اظهار کرد: وضعیت اجتماعی استان کرمان با 

روش های ترکیبی و دقت فزاینده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر این که برای کنترل  با تاکید  مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان 
آسیب ها داشتن چارچوبی نهادی امری اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: با نگاه استاندار 
این کرمان، سند توسعه اجتماعی و فرهنگی استان به جای سندی کتابخانه ای، سندی 
قابل اجرا و برنامه محور است. موسی پور گفت: در بخشی از این سند مطرح شده که 
منطقه عملیاتی  باید در یک  پیشنهاد می شود  اجتماعی  و  فرهنگی  آنچه که در حوزه 
ایده ها در شهر  این  این رو اجرای  از  و  باشد  و اجرایی داشته  تا جنبه کابردی  شود 
کرمان مورد تاکید قرار گرفت. وی با بیان این که تحوالت وسیع رخ داده در سطح 
جهانی سیاست گذاری اجتماعی را به امری پیچیده و چالش برانگیز تبدیل کرده است، 
خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای توان و اثربخشی سیاست گذاری اجتماعی نیازمند به 

کارگیری روش های علمی در مسیر ارتقای مسائل فرهنگی و اجتماعی هستیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با اشاره به مهمترین اقدامات دو 
سال اخیر در حوزه اجتماعی اشاره و بیان کرد: اجرای طرح نجات، اجرای اسناد هفتگانه 
امنیت غذایی توسعه ورزش همگانی پیشگیری از بیماری های دارای منشا اجتماعی، تهیه 
برنامه جامع ژیشگیری از خودکشی تالیف کتاب »چه کنیم که فرزندانمان به آسیب های 
جنسی مبتال نشوند« از جمله برنامه های این اداره کل طی 2 سال گذشته بوده است. 
در  نیز  جهاددانشگاهی  توسط  گری  تسهیل  دفتر   10 اندازی  راه  کرد:  خاطرنشان  وی 
استان کرمان انجام شده و این استان در این زمینه نیز در سطح کشور پیشگام بوده است.

استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  سند  گفت:  کرمان 
به عنوان سندی کاربردی، اجرایی و  استان  این 
طرحی نمونه در کشور با حمایت استاندار کرمان 
تدوین شده است. دکتر زهرا موسی پور در جلسه 

هم اندیشی و تبیین سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کرمان در دفتر نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان، افزود: تدوین این سند یکی از مهمترین دستاوردهای 
دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان به شمار می رود. وی اظهار کرد: در راستای 
تدوین سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کرمان، طرح پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی 
درباره شناخت فرهنگی و اجتماعی استان آغاز شد و دستاوردهای آن جمع بندی شده 
تاکید کرد: سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کرمان در سازمان امور  است. وی 
اجتماعی وزارت کشور به عنوان نمونه ای موفق از برنامه تولید کنترل و کاهش آسیب 
انتخاب شده است و تاکید شده که این سند توسط استاندار کرمان در شورای اجتماعی 
کشور با حضور رئیس جمهوری، ارائه شده و تجربیات و دستاوردهای استانداری کرمان 
در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مطرح شود. وی با اشاره به این مطلب 
که کار جمع آوری داده ها و تدوین سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کرمان یک 
سال و نیم طول به طول انجامیده است، گفت: باید بررسی شود که شوراهای فرهنگ 
عمومی، اداری و غیره چگونه می توانند در اجرای هر چه بهتر این طرح همکاری کنند. 
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان نیز گفت: این طرح  بر اساس کار گسترده میدانی 
در استان کرمان انجام شده است.  دکتر رضا کامیاب مقدس با تاکید بر این که یافته 

های این طرح کم نظیر و بی نظیر است، خاطرنشان کرد: 
تاکید استاندار کرمان و مدیران اجتماعی و فرهنگی بر 
این بوده که کار عینی و قابل اجرا بوده و ذهنی نباشد و 
د رکنار آن برش های اجرایی نیز پیش بینی شده است. 
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با نظارت بر اجرای این 

طرح به نتایج پیش بینی شده دست یابیم.
تاکید  اساس  بر  نیز گفت:  استان کرمان  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  مدیراجرایی سند 
استاندار کرمان قرار شد که این طرح بر اساس کارهای کاربردی انجام شود و براساس 
مصاحبه های انجام شده در استان، 84 منبع تولید آسیب شناسایی شد. دیوساالر اظهار 
کرد: از میان تمامی منابع تولید آسیب، 20 منبع کلیدی و مهم در استان شناسایی شده و 
راهکارهای رفع آنها نیز پیش بینی شده است که کار بر روی این موارد در حقیقت توجه 
به تمامی 84 منبع شناسایی شده محسوب می شود. وی ادامه داد:  سند توسعه فرهنگی 
و اجتماعی استان کرمان نشان می دهد که این استان برای رسیدن توسعه همه جانبه 
براساس الگوی اسالمی–ایرانی پیشرفت نمی تواند تنها به سراغ طرح های اقتصادی برود 
و باید به پیوست های فرهنگی و اجتماعی نیز توجه الزم صورت گیرد. وی خاطرنشان 
کرد: ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات، توسعه توانایی های فردی افراد و اصالح 
نظام برنامه ریزی از مواردی است که در این سند به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته 
است. دیوساالر گفت: بر اساس سند توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کرمان پیش بینی 
شده که در بازه زمانی 5-4 ساله نرخ تولید آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم و این 

طرح به صورت پایلوت در شهر کرمان اجرایی می شود.

کرمان؛
الگوی اجتماعی کشور

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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گفت:  کرمان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
حوزه آموزش و پرورش باید از دخالت سیاست و جریان 
های سیاسی مصون باشد. حجت االسالم حسن علیدادی 
و  أموزش  کل  مدیر  معارفه  و  تودیع  آئین  در  سلیمانی 
این نصیحت و تذکره ای  افزود:  استان کرمان  پرورش 
است که به نظرم تمامی مدیران و مسئوالن گذشته. حال 

و آینده آموزش پرورش بایستی مدنظر قرار دهند. 

های  انسان  باید  داد:  ادامه  وی 
سکان  اخالق  با  و  عالم  شایسته، 
آموزش و پرورش را بدست بگیرند 
تغییر  ها  دولت  فرود  و  فراز  با  که 
سلیمانی  علیدادی  نکنند.  پیدا 
صفت  داشت:علم  اظهار  مراسم 
تمایز جوامع و افراد است و اگر این امر با همگامی تعلیم 
رسید.  مقصود خواهد  به سرمنزل  باشد، جامعه  تربیت  و 
وی تاکید کرد:بایستی زمینه های تأمین و توزیع مناسب 
امکانات در آموزش فراهم شود و توجه داشت همچنین 
پیش  تربیت در صورتی در مسیر صحیح  و  تعلیم  جریان 
قرآنی  و  اخالقی  الگوهای  از  منبعث  که  رفت  خواهد 

باشد. حجت االسالم علیدادی افزود:

همانگونه که در بحث اقتصاد ما به این نتیجه می رسیم که 
جریانات خارجی به ما کمک نمی کند و ما باید با همدلی 

خود، این حوزه را پیش برد.
آموزش  وزارت  استثنایی  آموزش  معاون  قدمی  دکتر 
بیست  از  بیش  که  کسی  عنوان  به  گفت;  پرورشی   و 
دوره  در  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  معاونت  سال 
ام. شهادت می دهم جناب  برعهده داشته  های مختلف 
محسن بیگی مدیری شایسته این نظام و در تراز جمهوری 
این  ادامه  که  است  ذکر  به  الزم  است.  ایران  اسالمی 
جلسه، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش 
استان کرمان برگزار و از زحمات دکتر محسن بیگی بعد 
از سه سال خدمت در حوزه تعلیم و تربیت تقدیر و احمد 

اسکندری نسب به عنوان مدیر کل جدید معرفی شد.

آموزش و پرورش 
باید از جریان های سیاسی جدا باشد

استان  جنوبی  مناطق  پرورش  و  آموزش  توسعه  سند  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مناسب  امکانات  و  ایجاد فضا  و  انسانی  نیروی  با محوریت توسعه کمی و کیفی  کرمان 
تدوین شده است و از اول مهرماه 97 اجرایی خواهد شد. سیدمحمد بطحائی در جلسه 
شورای آموزش و پرورش شهرستان های جنوبی استان کرمان، افزود: در سفر به منطقه 
جنوبی استان کرمان با مشاهده انبوهی از موانع و محدودیت ها و همچنین فرصت ها 
روبرو هستیم که باتوجه به کمبود منابع و بودجه باید برای آن ها برنامه ریزی کنیم. وی 
با اشاره به محدودیت منابع اظهار داشت: اگر بودجه و منبعی را به مسأله ای اختصاص 
دادیم به معنای صرفنظر کردن از دیگر مسائل و مشکالت نیست زیرا باید با تعیین اولویت 
ها و اهداف، به بهترین شیوه از منابع و امکانات و بودجه استفاده کرد. بطحائی گفت: 
هرمزگان،  غربی،  آذربایجان  های  استان  پرورش  و  آموزش  توسعه  سند  خوشبختانه 
سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی استان کرمان را با محوریت توسعه نیروی انسانی و 
امکانات و فضاهای آموزشی تدوین کرده ایم که ان شاءاهلل از مهر ماه آینده اجرایی 
خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش افزود: تالش خواهیم کرد تا موانع قانونی ایجاد 

اداره کل آموزش و پرورش جنوب  استان کرمان را برطرف کنیم

 

کل  اداره  های  معاونت  از   یکی  انتقال  سطح  در  کنیم  می  تالش  مدت  کوتاه  در  و 
آموزش و پرورش استان به مناطق جنوبی مشکالت را حل کنیم. وی با اشاره به مشکالت 
بطور  که  دهیم  می  قول  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  روزی  شبانه  و  عشایری  مدارس 
نیاز مدارس شبانه روزی و عشایری شهرستان های جنوبی استان  امکانات مورد  خاص 
کرمان را تا اول مهرماه فراهم کنیم تا دانش آموزان با آغاز سال تحصیلی دچار مشکل 
نشوند. مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز با اشاره به وجود 139 هزار و 866 
دانش آموز از مجموع 603 هزار دانش آموز کل استان در شهرستان های جنوبی استان، 
گفت: دانش آموزان این منطقه به لحاظ عدالت آموزشی نسبت به مناطق 1 و 2 کشور، 
کمبود  داشت:  اظهار  نسب  اسکندری  احمد  نیستند.  برخوردار  برابری  های  فرصت  از 
فضاهای آموزشی، کمبود تجهیزات و وسایل کمک آموزشی در مدارس، بحث اولویت 
های رفاهی و کمبودهای موجود در این زمینه، مشکالت آب و برق مدارس، مسائل و 
مشکالت مدارس شبانه روزی از جمله محور های مهم آموزش و پرورش شهرستان های 

جنوبی استان کرمان است که نیازمند برنامه ریزی برای رفع آن هاست.
آموزش  حوزه  مشکالت  و  مسائل  به  اشاره  با  ادامه  در  جیرفت  شهرستان  جمعه  امام 
دانش  بین  در  تحصیل  انگیزه  کاهش  با  مقابله  گفت:  استان  جنوبی  مناطق  پرورش  و 
آموزان و همچنین فرهنگیان و ضرورت حمایت از بودجه های فرهنگی و پرورشی در 
مدارس بخصوص توجه به مسأله نخبه پروری قرآنی بایستی مورد توجه مقامات آموزش 
بومی کردن  بحث  افزود:  فر  المسلمین رضا سعادت  و  االسالم  باشد. حجت  پرورش  و 
ارتقاء سطح  مناطق،  به وضعیت جغرافیایی  باتوجه  در کشور  مدارس  آموزشی  ساعات 
های  آموزشگاه  توسط  آموزش  امر  اهمیت  به  توجه  بحث  فرهنگیان،  علمی  و  معنوی 
خصوصی و نیز حمایت از مدارس غیر دولتی، ایجاد یک نظام تعلیم و تربیت خانواده در 
قالب انجمن اولیا و مربیان و توجه به بحث عدم اجرای سند 2030 و در نهایت ضرورت 
حمایت از خیرین مدرسه ساز از جمله اولویت هایی است که بایستی به آن ها توجه 
شود. همچنین طی آئینی مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان و همچنین مرکز آموزشی و 

رفاهی فرهنگیان جیرفت توسط وزیر آموزش و پرورش افتتاح گردید.

تدوین سند توسعه 
آموزش و پرورش جنوب کرمان
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عضو هیات علمی دانشگاه »ابردین اسکاتلند« در دانشگاه 
کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
علمی  هیات  عضو  ماهری  علیرضا  دکتر  کرد.  سخنرانی 
  University of Aberdeen اسکاتلند  ابردین  دانشگاه 
پیشرفته  فناوری  و  تکمیلی صنعتی  دانشگاه تحصیالت  در 

کرمان سخنرانی کرد. 

هوشمند  های  »پره  عنوان  با  ماهری  دکتر  سخنرانی 
تجدید  انرژی  های  سیستم  سازی  بهینه  و  بادی  توربین 
های  همایش  مرکز   27 شماره  سالن  در  ترکیبی«  پذیر 
برای  پره های هوشمند  کارگیری  به  ارائه شد.  دانشگاه 
توربین بادی و بهینه سازی در سیستم های ترکیبی مبتنی 
بهینه سازی چند  از  استفاده  با  انرژی های تجدیپذیر  بر 
ماهری  دکتر  سخنرانی  های  بخش  ترین  مهم  از  هدفه 
ماهری، دکتر روح  علیرضا  از سخنرانی دکتر  پیش  بود. 
دانشکده  کنترل  و  قدرت  گروه  مدیر  نژاد  فدائی  اهلل 
پژوهشی  زمینه های  معرفی  به  کامپیوتر  و  برق  مهندسی 

دکتر ماهری پرداخت. تا کنون 90 مقاله از دکتر علیرضا 
ماهری در نشریات و همایش ها منتشر شده است.

پژوهشی  و  آموزشی  معاون  افضلی،  داریوش  دکتر 
از  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 

افزایش تعداد دانشکده ها به 5 دانشکده خبر  داد.
حاضر  حال  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  افضلی  دکتر 
مهندسی  و  شیمی  مهندسی  و  شیمی  های  دانشکده 
و  برق  مهندسی  دانشکده  سه  بر   عالوه  مواد  و  مکانیک 
کامپیوتر، عمران و نقشه برداری و علوم و فناوری نوین 
دایر شده اند. به گفته معاون آموزشی با اصالح تشکیالت 

تفصیلی دانشگاه، تعداد گروه های آموزشی دانشکده ها 
نیز به 18 گروه رسیده است. گروه های مهندسی قدرت 
فناوری  و  کامپیوتر  الکترونیک،  و  مخابرات  کنترل،  و 
گروه  کامپیوتر؛  و  برق  مهندسی  دانشکده  در  اطالعات 
مهندسی  آب،  مهندسی  برداری،  نقشه  مهندسی  های  
نقشه   و  عمران  مهندسی  داشکده  در  ژئوتکنیک  و  زلزله 
هسته  مهندسی  پزشکی،  مهندسی  های  گروه  و  برداری 
علوم  و  فناوری  نانو  کاربردی،  ریاضی  فوتونیک،  ای، 
زمین در دانشکده علوم و فناوری های نوین فعال هستند. 
مهندسی  و  شیمی  مهندسی  شیمی،  های  گروه  همچنین 
پلیمر در دانشکده شیمی و مهندسی شیمی و گروه های 
مهندسی  تولید،  و  ساخت  و  کاربردی  مهندسی طراحی 

تبدیل و سیستم های انرژی و مهندسی مواد در دانشکده 
مهندسی مکانیک و مواد دایر شده اند. دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در کیلومتر 28 

بزرگراه هفت باغ علوی،  واقع است.

سرپرست معاونت سیاسی. امنیتی و اجتماعی استانداری 
و کیفی  لحاظ کمی  به  پروش  و  کرمان گفت: آموزش 
پرنفوذترین و تأثیرگذارترین سازمان اجرایی و اجتماعی 
شدن  اجتماعی  در  ای  مالحظه  قابل  نقش  جامعه،  در 
حمید  دارد.  برعهده  آموزان  دانش  پذیری  جامعه  و 
و  آموزش  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  أیین  در  مالنوری 
و  آموزش  کمی،  نظر   افزود:از  کرمان  استان  پرورش 
نظر  از  و  است  اجرایی کشور  ارگان  بزرگترین  پرورش 
کیفی نیز بیشترین نفوذ، تأثیرگذاری و ارتباط را با جامعه 
دارد و همین امر مدیریت در این حوزه را به خصوص 
دارای  و  کشور  استان  پهناورترین  عنوان  به  کرمان  در 

متنوع ترین گونه های فرهنگی بسیار سخت می کند. 

از  بسیاری  و  متنوع  انتظارات  مردم  داشت:  اظهار  وی 
اینکه آموزش و پرورش  آموزش و پرورش دارند، اول 
شکوفایی  با  آموزان  دانش  تا  کند  فراهم  را  شرایطی 
داشته  درخشان  ای  آینده  در  بتوانند  استعدادهایشان 
بچه  و  فرزندان  خوب  آموزش  معنای  به  این  و  باشند 
انتظار دارند  ها است. وی ادامه داد : همچنین والدین 
می  تربیت  و  تعلیم  مکان  یک  به  را  فرزاندانشان  وقتی 
قدرت  اجتماعی،  هوش  انسانی،  هویت  و  رفتار  سپارند 
تقویت  آنها  در  و قدرت خالقیت  اخالق  ارتباط گیری، 
طور  به  گفت:  وی  شوند.  آماده  زندگی  برای  آنها  و 
دو  یکدیگر  کنار  در  و خانواده  پرورش  و  آموزش  کلی 
شدن  اجتماعی  و  پذیری  جامعه  در  که  هستند  نهادی 
این است  نکته مهم  دانش آموزان نقش زیادی دارند و 
بسیار  این حوزه  در  پرورش  و  آموزش  از  انتظارات  که 
به جامعه آرمانی و  برای رسیدن  زیاد است. وی گفت: 
آموزش  جدید  مدیریت  تربیت.  و  تعلیم  اهداف  تحقق 

و پرورش بایستی با هماهنگی و همدلی در بین مدیران 
و  مدیران  سایر  با  هماهنگی  نیز  و  پرورش  و  آموزش 
و  تعلیم  امر  تعالی  برای  را  ظرفیت  استان.  های  دستگاه 
تربیت بکار گیرند. مالنوری افزود; انتظار ما از مدیر کل 
جدید این است که مدیریت بومی را در تمامی سطوح 
مدیریتی حوزه آموزش و پرورش استان جدی بگیرد و 
نقاط استان از شمال تا جنوب و  نگاه متعادلی به تمامی 

شرق تا غرب داشته باشد.

و  علوم،تحقیقات  وزیر  غالمی  منصور  دکتر 
فناوری  و  علم  پارک   نمایشگاه  از  فناوری 
که  سبز  مدیریت  درحوزه  کرمان  استان 
بود  شده  برپا  کبیر  امیر  صنعتی  دردانشگاه 
عمومی  روابط  گزارش  به  کرد.  بازدید 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
پارک  اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  و  پیشرفته 
دومین  سی و  کرمان،  استان  فناوری  و  علم 
فناوری  و  علم  پارک های  رؤسای  نشست 
و  سبز  مدیریت  همایش  با  نیزهمزمان  کشور 
دانشگاه  در  سبز  مدیریت  نمایشگاه  افتتاحیه 
همایش  نخستین  برگزارشد.  امیرکبیر  صنعتی 
در  فناوری  و  علم  پارک های  نمایشگاه  و 
حوزه مدیریت سبز با هدف بسترسازی جهت 
پشتیبانی  جلب  توانمند،  شرکت های  معرفی 

از  از شرکت های مذکور  دولتی  و حمایت دستگاه های 
طریق تعامل کارفرمایان با شرکت های تولیدکننده و یا 
ارائه دهنده خدمات در حوزه مدیریت سبز و حمایت از 
تولید داخل و کاالی ایرانی برپاشد و انتظار می رود به 
حل بسیاری از مشکالت و معضالت زیست محیطی کشور 

یاری رساند.
»ساختمان پایدار پارک های علم و فناوری«، »کارآفرینی 
و توسعه کسب و کار های نوین در حوزه مدیریت سبز«، 
»الگوی طرح جامع پارک های علم و فناوری پایدار« و 
فناوری در  و  پارک های علم  بین الملل  »معرفی تجارب 
روزه  دو  همایش  این  محور های  سبز«  مدیریت  حوزه 
بود. پارک  علم و فناوری استان کرمان نیز  در روز های 
9 و 10 مردادماه در نمایشگاه مدیریت سبز حضور داشت 
و دستاورد های شرکت های فعال در حوزه مدیریت سبز 

مستقر در پارک  علم و فناوری استان را ارائه کرد.

سخنرانی استاد دانشگاه اسکاتلند
در دانشگاه صنعتی کرمان

افزایش تعداد دانشکده های 
دانشگاه صنعتی کرمان

تودیع و معارفه 

مدیرکل آموزش و پرورش

بازدید وزیر علوم، از شرکت هاي 
پارک علم و فناوري استان کرمان

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  انرژی  پژوهشکده  رئیس 
صنعتی و فناوری پیشرفته از نصب و راه اندازی نیروگاه 
کیلوواتی  )فتوولتاییک(10  خورشیدی  کوچک  مقیاس 
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  داد.به  خبر  دانشگاه  در 
دکتر  پیشرفته،  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
از  بیش  ها  ساختمان  که  این  بابیان  زاده  عبدل  مرتضی 
40 درصد مصارف انرژی یک کشور را به صورت مستقیم 
به خود اختصاص  مستقیم   غیر  به طور  را  تا60 درصد  و 
می دهند تصریح کرد:  مدیریت و کاهش مصارف انرژی 
متخصصان  و  فعاالن  دغدغه  از  همواره  ها  ساختمان  در 
حوزه انرژی ساختمان به شمار می رود رئیس پژوهشکده 
الگوهای مصرف استاندارد در تمامی  از  انرژی، استفاده 
حوزه های انرژی ساختمان و افزایش سهم انرژی های 
کننده  تضمین  را  ساختمان  انرژی  سبد  در  تجدیدپذیر 
کرد.  عنوان  ساختمان  صنعت  در  انرژی  مصرف  کاهش 
راستای  در  انرژی  پژوهشکده  گفت:  زاده  عبدل  دکتر 
های  نیاز  تامین  و  دانشگاه  انرژی  مصارف  کاهش 
تحقیقاتی خود و عملیاتی کردن مصوبه اخیر دولت مبنی 
بر تامین 20 درصدی برق مصرفی وزارتخانه ها، موسسات 
غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی  های  شرکت  و 
78250/ت  شماره  )مصوبه  تجدیدپذیر  های  انرژی  از 
سال  در  وزیران(،  هیات   31/06/95 مورخ  هـــ   51904
مجموعه  اندازی   راه  به  نسبت  دانشگاه  حمایت  با   96
وی  نمود.  اقدام  کیلووات   10 فتوولتاییک  خورشیدی 
آذرماه  در  تجهیزات،  از خرید  بعد  این مجموعه  افزود: 
دانشگاه  برق  شبکه  به  سپس  و  اندازی  راه  و  نصب    96

مجموعه  زاده،  عبدل  دکتر  گفته  به  گردید.  متصل 
یادشده از دو سیستم 5/2 و یک سیستم 5 کیلوواتی جهت 
تامین نیاز های تحقیقاتی پژوهشکده، تشکیل شده و سازه 
برای  دلخواه  زاویه شیب  تنظیم  قابلیت  با  نیروگاه  های 
رئیس  اند.  شده  اجرا  و  طراحی  فتوولتاییک  های  پانل 
 36 شامل  را  مجموعه  این  تجهیزات  انرژی،  پژوهشکده 
عدد پانل 280 وات مونوکریستال، دو اینورتر 5/2 کیلو 
وات،  یک اینورتر 5 کیلووات و سازه های فوالدی اعالم 
فوالد  جنس  از  نیروگاه  این  های  سازه  افزود:  و  کرد 
گالونیزه بوده و در حال حاضر دو سیستم 5/2 کیلو وات 
جغرافیایی  عرض  به  )نزدیک  درجه   30 شیب  زاویه  در 
درجه   40 شیب  زاویه  در  کیلوات   5 سیستم  و  ماهان( 
نصب شده اند. وی خاطرنشان کرد: هر سه مجموعه این 
نیروگاه قابلیت ثبت اطالعاتی همچون توان لحظه ای، 
انرژی تولیدی، آمپر و ولتاژ را دارا می باشند. به گزارش 
روابط عمومی، پژوهشکده انرژی در حال تجهیز  نیروگاه 
یادشده به سیستم داده برداری از راه دور جهت انتقال و 
ثبت  کلیه اطالعات سیستمی و محیطی نیروگاه به منظور 
پایش دقیق تر آن است و این ویژگی می نواند در دو 
جنبه تحقیقاتی و صنعتی نیروگاه مفید باشد. دکنر مرتضی 
در  نیروگاه  تولیدی  انرژی  نمودار  ارائه  با  زاده  عبدل 
ماه های مختلف سال از ابتدای نصب تاکنون، مجموع 
انرژی تولیدی نیروگاه از زمان نصب تاکنون را 5 هزار 
رایزنی های  به  اعالم کرد. وی  و 666 کیلووات ساعت 
اشاره  نیز  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  شده  انجام 
کرد و گفت: سعی بر این است در صورت تامین بودجه، 

نیروگاه یادشده در فاز توسعه تا 200 کیلووات گسترش 
یابد تا دانشگاه  به سهم 20 درصدی تامین توان الکتریکی 
مورد نیاز خود از انرژی های تجدید پذیر نزدیک شود. 
دکتر عبدل زاده  توجه به مدیریت و بهنیه سازی مصرف 
تجدید  های  انرژی  فراگیرشدن  و  کارا  الزمه  را  انرژی 
پذیر  دانست و از مغفول ماندن آن در کشور اظهار تاسف 
کرد.به گزارش روابط عمومی، پژوهشکده انرژی از سال 
انرژی دانشگاه  بهینه سازی مصارف  96 طرح مدیریت و 
انرژی،  پژوهشکده  رئیس  نیز کلید زده است.به گفته  را 
بهینه سازی  با همین هدف، تجهیزاتی جهت مدیریت و 
انرژی  و  الکتریکی  انرژی  بخش  دو  در  انرژی  مصارف 
حرارتی)گاز( توسط دانشگاه خریداری و در دست نصب 
امیدواری  اظهار  زاده  عبدل  دکتر  است.  اندازی  راه  و 
کرد:  با نصب و راه اندازی این تجهیزات، مسیر حرکت 
به سمت دانشگاه سبز در بخش انرژی هموار و  نتایج آن 
فرهنگ  جهت  خصوصی  و  دولتی  های  ارگان  دیگر  به 

سازی و فراگیر شدن کاهش مصارف انرژی منتقل شود.

 در دانشگاه صنعتی کرمان صورت گرفت؛

راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک خورشیدی

مدیره  هیئت  اعضاء  کلیه  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان در محل پارک 
مجید  گردید،  برگزار  کرمان  استان  فناوری  و  علم 
جدید  عامل  مدیر  عنوان  به  آراء  اکثریت  با  نورانی 

انتخاب گردید. 

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با کسب 
برنامه   45 ماده  هماهنگی  گروه  کار  از  مجوز 
غیر  حقوقی  شخصیت  دارای  که  است  چهارم 
دولتی و استقالل مالی است و با رعایت قوانین 
صورت  به  که  شده  تشکیل  مربوطه  مقررات  و 
تخصصی از فعالیتهای اقتصاد دانش بنیان در استان کرمان 
شودو  می  انجام  دولتی  و  دولتی  غیر  بخش  توسط  که 
همچنین شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری استان 

کرمان به صورت مالی و خدماتی حمایت می نماید.

انتخاب مدیر عامل جدید
 صندوق پژوهش و فناوري کرمان

محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه 
فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  و 
ملی  کار  تقسیم  طرح  چارچوب  در  جمهوری  ریاست 
این  کردند.  امضا  همکاری  نامه  توافق  فناوری  زیست 
و  افزاری  سخت  های  زیرساخت  اساس  بر  نامه  توافق 
افزاری پژوهشگاه و تجارب موجود و توسعه علم و  نرم 
رئیس  افضلی  داریوش  دکتر  آقایان  امضای  به  فناوری  
محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه 
فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر  قانعی  مصطفی  دکتر  و 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید. 
در توافق نامه یادشده بر بهینه سازی دانه های روغنی با 

قابلیت تولید اسیدهای چرب غیراشباع با چندین پیوند 
صنعتی  های  سویه  تهیه  و  سویا(  و  کلزا  -)گیاه  دوگانه 
نامه  توافق  این  برمبنای  است.  شده  تاکید  آنزیم  تولید 
از  را  خود  های  حمایت  فناوری  زیست  توسعه  ستاد 
و  مطالعاتی  های  فرصت  ها،  رساله  مقاالت،  ها،  طرح 
خواهد  معطوف  فوق  موضوعات  به  را  پژوهشگاه  غیره 
درصد   20 آمده  عمل  به  توافق  طبق  همچنین  کرد. 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  سوی  از  واگذاری  منابع 
از سویی  یابد.  می  اختصاص  فوق  اجرای محورهای  به 
پژوهشگاه گزارش اقدامات خود را هر 6 ماه یکبار به ستاد 

توسعه زیست فناوری ارسال می کند. 

دکتری،  های  رساله  بین  از  نامه  توافق  این  اساس  بر 
فرصت های مطالعاتی، مقاالت Q1، طرح های منطبق با 
یا  ارائه  پژوهشگاه  توسط  که  شده  انجام  های  فراخوان 

تایید شوند حمایت می کند.

توافق نامه پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان
 و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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جامعه  نشریه  کریمان«-  »جامعه  فصلنامه  مدیرمسئول 
دکتر  با   - کشور  از  خارج  و  تهران  مقیم  های  کرمانی 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس  آروین  جواد  محمد 

صنعتی و فناوری پیشرفته دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که دکتر داریوش افضلی معاون آموزشی 
ماهانی  ترکزاده  مسعود  دکتر  و  دانشگاه  پژوهشی  و 
نیز حضور  سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان 
تبادل  و  بررسی  مورد  همکاری  های  زمینه  داشتند 
های  ظرفیت  معرفی  با  آروین  گرفت.دکتر  قرار  نظر 
با  وی  کرد.  تاکید  متقابل  های  همکاری  بر  دانشگاه، 
تاثیرگذارخواندن شخصیت های استان کرمان در عرصه 
المللی،  بین  و  ملی  سطح  در  مختلف  های  زمینه  و  ها 
توصیف  ارزشمند  اقدامی  را  کریمان  جامعه  تشکیل 
کرد. رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
پیشرفته، با تاکید بر لزوم گسترش ارتباط دانشگاه با چهره 
ارتباطات  کرد  امیدواری  اظهار  کرمان،  فرهیخته  های 

متقابل توسعه یابد.
همچنین دکتر مسعود ترکزاده ماهانی گفت: پارک علم 
شخصیت  با  همکاری  آماده  نیز  کرمان  استان  فناوری  و 
از  خارج  و  تهران  در  کرمانی  دانشگاهی  و  علمی  های 

آنها  ارزنده  های  مشاوره  و  ها  ایده  از  استفاده  و  کشور 
است.

و  تهران  مقیم  های  کرمانی  جامعه  دبیر  ادامه  در 
استقبال  از  تقدیر  با  کریمان،   جامعه  نشریه  مدیرمسئول 
و  فناوری  و  علم  پارک  تکمیلی،  تحصیالت  دانشگاه 
محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه 
برای همکاری های متقابل تقدیر کرد. مهندس علی شیخ 
تهران،  مقیم  های  کرمانی  که  این  به  نظر  گفت:  بهایی 
تهران و کشور  تاثیرگذار در  اقلیت های مهم و  از  یکی 
و  هماهنگی  ایجاد  برای  انجمن  یک  تشکیل  باشند،  می 
وی  رسید.  می  نظر  به  مبرهن  و  مهم  افزایی،کامال  هم 
در  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  تالش  با  لذا  افزود: 
مجلس شورای اسالمی، جامعه کرمانی های مقیم تهران 

شکل گرفت.
این  کرد:  تصریح  کریمان  جامعه  فصلنامه  مسئول  مدیر 
و  بوده  غیرانتفاعی  و  جناحی  فرا  حزبی،  غیر  جامعه، 
این  عضو  توانند  می  ها  استانی  هم  و  همشهریان  کلیه 
عالقه  تجربه،  تحصیالت،  سن،  به  توجه  با  و  شده  جامعه 
یا  یک  عضویت  به  خود  شغلی  موقعیت  و  شغل  مندی، 
عام  فعالیت  به  آن  در  و  آمده  در  تخصصی  کمیته  چند 

بپردازند. به گفته وی این جامعه هر سال اقدام  المنفعه 
و  با ضیافت شام  برگزاری جلسه های عمومی همراه  به 
نماید.  می  خانواده  با  همراه  عزیز  همشهریان  حضور  با 
جلسات کمیته های تخصصی نیز بر اساس نیاز و هماهنگی 
مهندس  می گردد.  تشکیل  ها  کمیته  از  هر یک  اعضای 
مقیم  های  کرمانی  جامعه  با  مکتوب  ارتباط  بهایی،  شیخ 
تهران و خارج از کشور را از طریق انتشار فصلنامه »جامعه 
این  برشمرد.  تشکل  این  دیگر  های  فعالیت  از  کریمان« 
مقیم  بین جامعه فرهیخته کرمانی  توزیع  بر  نشریه عالوه 
تهران، برای مدیران استان و اعضا هیات علمی دانشگاه 
ارسال شده و موجبات وفاق هر  نیز  استان کرمان  های 

چه بیشتر کرمانی های غیر مقیم را فراهم آورده است.

در دیدار هیات بسیج اساتیدکشور به سرپرستی دکتر احمد 
نادری معاون سرمایه انسانی این سازمان  با دکترداریوش 
افضلی رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم 
محیطی، تشکیل اندیشکده انرژی و همکاری های متقابل 
رئیس  افضلی  داریوش  دکتر  گرفت.  قرار  تاکید  مورد 
محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه 
ضمن استقبال از تشکیل  اندیشکده انرژی ، تاسیس آن را 
برای کمک به پیشرفت کشور و استفاده از انرژی  های نو 

بسیار راهبردی و مؤثر دانست.

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  نژاد  فدایی  اله  روح  دکتر 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و مسئول راه 
اندازی اندیشکده انرژی بسیج اساتید در این باره گفت: 
با توجه به ظرفیت و توانمندی های دانشگاه و متناسب با 
نیازهای روز جامعه طرح تشکیل اندیشکده انرژی مطرح 

اینکه موافقت اصولی برای راه اندازی  بیان  با  شد. وی 
اندیشکده انرژی صادر شده است افزود: در همین راستا 
احمد  دکتر  سرپرستی  به  کشور  اساتید  بسیج  از  هیاتی 
کشور  اساتید  بسیج  سازمان  انسانی  سرمایه  معاون  نادری 
از دانشگاه بازدید و با دکتر افضلی دیدار و گفتگو کردند.

نمایشگاه  از  فناوری  و  علوم،تحقیقات  وزیر  غالمی  دکتر 
پارک  علم و فناوری استان کرمان درحوزه مدیریت سبز 
که دردانشگاه صنعتی امیر کبیر برپا شده بود بازدید کرد. 
فناوری  و  علم  پارک های  رؤسای  نشست  دومین  سی و 
افتتاحیه  و  سبز  مدیریت  همایش  با  نیزهمزمان  کشور 
امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  در  سبز  مدیریت  نمایشگاه 
برگزارشد. نخستین همایش و نمایشگاه پارک های علم و 
فناوری در حوزه مدیریت سبز با هدف بسترسازی جهت 
حمایت  و  پشتیبانی  جلب  توانمند،  شرکت های  معرفی 

دستگاه های دولتی از شرکت های مذکور از طریق تعامل 
ارائه دهنده  یا  و  تولیدکننده  شرکت های  با  کارفرمایان 
خدمات در حوزه مدیریت سبز و حمایت از تولید داخل 
و کاالی ایرانی برپاشد و انتظار می رود به حل بسیاری 
از مشکالت و معضالت زیست محیطی کشور یاری رساند.

»ساختمان پایدار پارک های علم و فناوری«، »کارآفرینی 
و توسعه کسب و کار های نوین در حوزه مدیریت سبز«، 
»الگوی طرح جامع پارک های علم و فناوری پایدار« و 
فناوری در  و  پارک های علم  بین الملل  »معرفی تجارب 
روزه  دو  همایش  این  محور های  سبز«  مدیریت  حوزه 
بود. پارک  علم و فناوری استان کرمان نیز  در روز های 
9 و 10 مردادماه در نمایشگاه مدیریت سبز حضور داشت 
و دستاورد های شرکت های فعال در حوزه مدیریت سبز 

مستقر در پارک  علم و فناوری استان را ارائه کرد.

بازدید وزیر علوم
 از شرکت هاي فناور کرمان

تاکید برتشکیل 
اندیشکده انرژی

دیدار مدیرمسئول جامعه کریمان
 با رئیس دانشگاه صنعتی کرمان

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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قطعًا یکی از راه های مهم ارتقای ساختار صنعت دریایی کشور، بهادادن و واردکردن بخش خصوصی 
به این صنعت است. از آنجاکه هزینه های بندری و دریایی تأثیر به سزایی در تعیین نرخ حمل و نقل 
عواملی  از جمله  و سرویس دهی،  امکانات  بهینه  تجهیز  و  ترکیب  موقعیت جغرافیایی،  دارد،  دریایی 
مورد  سرمایه  همواره  از طرفی چون  اما  بود  مؤثر خواهد  این صنعت  بازدهی  مقدار  در  که  است 
حوزه  در  خصوصی  فعاالن  از  بردن  بهره  لذا  است  سنگین  تجهیزات  و  اصالحات  چنین  برای  نیاز 
به  هم  ایران  کشتی  مالکان  اتحادیه  می باشد.  اهمیت  پر  و  اساسی  راهکارهای  از  یکی  دریانوردی 
عنوان خانه فعاالن برجسته دریایی کشور همواره تالش ها و گام های بلندی در جهت توسعه صنایع 
به مناسبت روز جهانی  دریایی کشور برداشته است. کاپیتان حسن تیمورتاش، دبیرکل این اتحادیه 
دریانوردی نکات جالبی را در مورد خود و وضعیت این روزهای صنعت دریانوردی کشور حکایت 
و  کشتی  صنعت  در  فراوانی  تجربیات  و  خاطرات  است  کرمان  کویری   شهر  زاده  که  او  می کند، 

کشتیرانی دارد. حکایاتی که با تمامی تلخی و شیرینی هایش، خواندن و شنیدن دارد.

 
از راهنمای کشتی تا ریاست مالکان کشتی

بنده به علت این که یکی از دوستانم در قسمت نیروی دریایی فعالیت می کرد از پدرم 
خواست تا من در دریا مشغول به کار شوم. بنده هم در همان زمان در کنکور نیروی  
دریایی شرکت کردم و قبول شدم و یکی از دوستانم سفارش کرد که شما با توجه به 
نمرات خوبی که دارید بهتر است بورسیه سازمان بنادر شوید. بنابراین در سال 1350 
بورسیه سازمان بنادر شدم و خیلی هم از این بابت خوشحال هستم. وقتی لیسانس علوم 
بر عهده  مسئولیتی که  اولین  انزلی گرفتم،  بندر  دانشگاه دریایی  از  را  دریایی خودم 
داشتم؛ راهنمایی کشتی ها دربندرخرمشهر بود. وقتی در خرمشهر مشغول به کار شدیم 
انجام می شد.  راهنمایی کشتی هایی که در خرمشهر تردد می کردند، توسط عراقی ها 
درواقع ما گروهی بودیم که راهنمایی کشتی ها را از آن زمان به بعد تحویل گرفتیم 
بعد از  انجام شد.  ایرانی ها  و دقیقًا از این زمان بود که دیگر این راهنمایی ها توسط 
این مسئولیت، بنده به عنوان فرمانده الیروب انتخاب شدم و برای الیروبی اروندرود 
آماده شدم ولی متأسفانه جنگ تحمیلی آغاز شد و ما نتوانستیم این برنامه الیروبی را 
آغاز کنیم. بعدازآن و هم زمان با آغاز جنگ موفق شدیم، الیروب ها را از بندر خرمشهر 
خارج کرده و از اروندرود به بندرامام خمینی)ره( انتقال دادیم. بعد از این داستان 
امام خمینی می آمدند،  بندر  به  با کاروان های کشتی هایی که  بنده چندین دفعه  هم 
همراه بودم. سپس مرکز آموزش بندر شهید رجایی را راه اندازی کردیم. داستان به 
این صورت شدکه بنده توسط نمایندگان سازمان ملل که بودجه ای برای راه اندازی 
مرکز آموزش بندر شهید رجایی در اختیار داشتند، به عنوان ریاست آنجا انتخاب شده 
و یک دوره سه  ماهه را در هلند دیدم و سپس این مرکز آموزش را تأسیس کردیم. 
آن زمان در باشگاه ملوانان بندر شهید رجایی جا نداشتیم، کار ما هم آموزش پرسنل 

دریایی و بندری بود. 

رجایی  شهید  بندر  پشتیبانی  معاون  عنوان  به  کوتاهی  مدت  بنده  هم  زمان جنگ  در 
بازگشت در  از  بعد  و  مالمو سفر کرده  به  لیسانس  برای دوره فوق  از آن  بعد  و  بودم 
سازمان مرکزی مشغول به کار شدم. بعد از آن در ستاد تهران به عنوان رئیس ایمنی 
کارم را شروع کردم و بعد از آن سمت های مدیرکل بخش نیروی انسانی، اداره کل 
تحقیقات و اداره کل حفاظت دریایی، آخرین پست هایم بود تا اینکه اوایل سال 1384 
فدراسیون  دبیر  مدت  یک  مالی  دنیا  آقای  مسئولیت  زمان  در  سپس  شدم.  بازنشسته 
قایقرانی کشور شدم و 8 سال به جامعه ورزش خدمت کردم و بعد از آن هم به سمت 

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی برگزیده شدم.

 در منطقه؛ مقام پنجمین بندر را داریم
به یاد دارم که قباًل شلوغ ترین بندر، بندر خرمشهر بود. به طوری که نزدیک به 150 
ما  تا  می زد  فلش  باید  کشتی  که  بود  شکلی  به  وضع  بودند.  نوبت  منتظر  فروندکشتی 
موقعیت آن را شناسایی کنیم. این بندر به قدری شلوغ بود که بعضًا در لنگرگاه ها و 
اسکله ها در دو جهت بار تخلیه می شد اما بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ایران و در 
زمان جنگ، بندر خرمشهر تعطیل شد و تمامی فعالیت ها به سوی بندر امام خمینی)ره( 
کار  آغاز  مرحله  در  رجایی  شهید  بندر  زمان  آن  البته  که  یافت  انتقال  عباس  بندر  و 
اسکله ها  هنوز  و  بود  خاک  شکل  به  روزها  آن  رجایی  شهید  بندر  داشت.  قرار  خود 
را  کشتی ها  توانستیم  و  داده  انجام  را  الیروبی  عملیات  آنجا  ما  و  بودند  نگرفته  شکل 
داشته  و جهانی  بین المللی  بعد  در  مقایسه ای  بخواهیم  اگر  اکنون  هم  اما  دهیم.  پهلو 
را در  میلیون کانتینر  به 650  نزدیک  دنیا داریم که  فروند کشتی در  باشیم؛ 104هزار 

دنیا جابجا می کند. 
بزرگ ترین  مقام  است.  یونانی ها  اختیار  در  جهان  ناوگان  16درصد  همچنین 
نزدیک  که  طوری  به  دارد  اختیار  در  فیلیپین  کشور  نیز  را  دریانورد  تأمین کننده 
بزرگ ترین  همچنین  است.  کرده  توزیع  جهان  سطح  در  را  دریانورد  هزار   130 به 
روتردام  بندر  به  متعلق  می شود،  اداره  الکترونیکی  صورت  به  که  کانتینری  ترمینال 
زیست  لحاظ  از  می سازند.  دانمارکی ها  هم  را  جهان  کانتینر های  از  12درصد  است. 
محیطی نیز بندر رتردام به عنوان بندر سبز لقب گرفته است. این در حالی است که 
منطقه خاورمیانه  و در  اسکله داشته  و  بندر   187 به  نزدیک  ایران  ما در بخش جنوبی 
می توانیم بگوییم بعد از قطر، امارات، بحرین و عمان عنوان پنجمین بندر را در اختیار 
شهید  بندر  در  است  قرار  که  جدیدی  سیاست های  و  برنامه ها  اگر  این  بنابر  داریم. 
رجایی اجرا شود، عملی شوند. آن وقت می توانیم بگوییم که در چند سال آینده رتبه 
اول را در منطقه کسب خواهیم کرد و آن وقت است که آرزوی هاب شدن این بندر 

تحقق خواهد یافت.

گفت و گو با دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی

از کویر کرمان 
تا دریانوردی در آب های آزاد جهان

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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 تصدی گری را به بخش خصوصی بسپاریم
بخش  به  گرایش  اغلب  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  مدیران  دیدگاه های  خوشبختانه 
بخش  در  قباًل  بزگواران  این  که  این  کما  دارد.  قشر  این  به  دادن  میدان  و  خصوصی 
خصوصی کار کرده اند و به خوبی به معضالت و مصائب بخش خصوصی اشراف دارند. 
اتفاقًا به همین دلیل است که غالبًا مسائل و مشکالت سازمان بنادر و دریانوردی به راحتی 
مرتفع و حل می شود. وقتی یک کاری در دست بخش دولتی باشد، عماًل بخش خصوصی 
جایی برای مانور ندارد و نمی تواند خودش را بشناسد. خوشبختانه در این دولت درها 
برنامه ریزی  باید  توجه داشت که دولت  باید  است.  باز شده  بخش خصوصی  به سوی 
کند و تصدی گری و انجام کار را به عهده بخش خصوصی بسپارد. مانند فرزندی که تا 
یک مدتی دستش را می گیریم تا راه برود و سپس رهایش می کنیم، در این موضوع نیز 
هم اکنون زمان رهاسازی و آزاد گذاشتن بخش خصوصی است تا بتواند فکر کرده و 
تفکرش را در اختیار دولت بگذارد. البته دولت هم باید با این بخش خالصانه برخورد 
واگذار  خصوصی  بخش  به  را  هنگام  جزیره  که  دارد  ایرادی  چه  نگیرد.  جبهه  و  کند 
کنیم تا آن را بسازد و آباد کنند؟  واقعا کدام قوانین مناطق آزاد را هدفمند در مناطق 
آزاد پیاده کردیم؟ به خدا بخش خصوصی هیچ خیانتی نخواهد کرد و مملکت را نگه 
می دارد. کما اینکه در حال حاضر اتحادیه مالکان کشتی دارای پتانسیل بسیار خوب و 
از  2تا  به 101 عضو داریم که  نزدیک  و  ما صاحب 8میلیونGT  هستیم  مناسبی است. 
اعضای ما کشتیرانی و نفتکش هستند و مابقی همگی بخش خصوصی هستند و صد البته 

این بخش کاماًل آماده هر نوع همکاری است.

 سوپرمارکت دریایی تأسیس شود؛ 
علیرغم این که ایران و کره جنوبی کار کشتی سازی را هم زمان شروع کردند ولی هم 
اکنون در کره کشتی های VLCC ساخته می شود و ما در مقابل هنوز دست به گریبان 
مشکالت عدیده ای هستیم. البته دولت اخیراً حمایت هایی را انجام داده و وزارت صنایع 
صندوقی را تأسیس کرده که تسهیالتی را در اختیار افرادی قرار می دهد که می خواهند 
و  بنادر  سازمان  اداره شده  همه صندوق وجوه  از  مهم تر  کنند.  ایران کشتی سازی  در 
دریانوردی است که سرمایه  نزدیک به 7 هزار میلیارد در اختیار دارد. اگر خدا بخواهد 
ما قصد داریم یک نوع سوپرمارکت دریایی را در کشور ایجاد کنیم که البته مقدمات آن 
توسط وزارت دفاع در حال انجام است. بعضًا مشاهده می شود که یک کشتی به دلیل 
عدم تأمین قطعه یک هفته یا ماهها در کنار اسکله معطل شده است. این در حالی است 
که اگر سوپرمارکت دریایی در جنوب ایران یا در یکی از مناطق آزاد و بنادر ایجاد 
شود، این قبیل بالتکلیفی ها و مشکالت حل خواهند شد. این مشکل ضررهای هنگفتی 
را به بار می آورد، به عنوان مثال یک لندینکرافت در روز 15 میلیون تومان هزینه دارد 
متضرر  تومان  میلیون   15 آن  مالک  بخوابد،  لندینکرافت  این  که  روزی  هر  درواقع  و 

خواهد شد.

 فکر کنیم تحریم ها هیچ وقت برداشته نمی شود؛ دولت فقط آن قانونی که به 
نفع خودش است، اعمال می کند

به اعتقاد بنده خیلی سخت است که تحریم ها برداشته شود. البته باید توجه داشته باشیم 
که غرب دیگر ما را تحریم نکرد و این اولین حرکت و ارمغان آقای روحانی برای کشور 
به خصوص صنعت دریایی بود که سبب ثبات شد و مهم تر اینکه موجبات آمدن الینرها 
و کشتی ها به بنادر کشور را فراهم کرد که این امر از نظر بنده نقطه امیدی برای صنعت 

دریایی کشور بود. 

باید فکر کنیم که تحریم ها هیچ وقت برداشته نمی شود و آمادگی این موضوع 
را همیشه داشته باشیم تا بتوانیم کارها را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری 
از  بعد  بزرگان مان گوش دهیم.  به حرف  باید  ما  ببریم،  در بحث دریا پیش 
نیز مقام  این مورد صحبت می کردند و هم اکنون  بارها در  امام  انقالب هم 
معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ای دارند. امسال سال »اقتصاد و 
فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی« نام گذاری شده اما واقعًا ما در قبال 
فرمایش این بزرگوار چه اقدام عملی انجام دادیم؟ باید به وجدان مان رجوع 
کنیم که آیا به خط مشی هایی که رهبر داده اند، درست و آن گونه که شایسته 

است عمل کرده ایم؟
اگر هر چند ماهی مسئولین دور هم بنشینند و یک سری حرف ها و شعارها را تکرار کنند 
تصدی گری  مسائل  درگیر  را  خودش  دولت  چرا  واقعًا  دارد؟  کشور  برای  سودی  چه 
انجام دهد. ما  تا کارها را آزاد کنید و بدهید بخش خصوصی  می کند. وقتش رسیده 
نوکر و کارگریم، آیا خیانتی انجام شده؟ آیا زمانی که تحریم ها وجود داشتند ما بد 
کار کردیم؟ آیا همین بخش خصوصی نبود که با وجود شدت تحریم ها و شرایط بسیار 

دشوار کار می کرد؟ بله خب کشتیرانی بود، نفتکش بود ولی بخش خصوصی هم به شدت 
و بدون وقفه کار کرد. در کره جنوبی اگر بخش خصوصی نباشد دولت یک قدم هم 
نمی تواند بردارد. تا زمانی که ما وابسته به نفت باشیم و دولت امکانات داشته باشد این 
نفت کنار رود آن موقع  به  وابستگی  بنده وقتی  اعتقاد  به  لذا  ادامه دارد.  اشتباه  روند 
زمانی  تا  باشیم  داشته  توجه  باید  بود.  و کشور خواهد  دولت  پشتیبان  بخش خصوصی 
که نفت پشتوانه دولت باشد به بخش خصوصی بها نخواهند داد. اگر نفت نباشد، بخش 
خصوصی اکتیو خواهد شد و این اتفاق به نفع دولت هم خواهد بود. قانون کسب وکار 
ماده 2، 16، 22 چه گفته؟ چه کسی به آن عمل کرده است؟ متأسفانه فقط بخشی از قانون 
که به نفع خودشان است اعمال شده ولی بخشی که به نفع ملت است، نادیده گرفته 
می شود. مگر مجلس برای ما کار نمی کند؟ مگر نماینده ما آنجا نیست؟ واقعا چه کسانی 

در مجلس دریایی هستند و دریا را درک می کنند؟  

راجع به شخصیت های دریایی فیلم بسازیم
معروف تر  بنده  نوه های  ذهن  در  بچه کپل  و  کپل  اکنون  هم  که  بگویم  باید  متأسفانه 
هستند تا یک کاپیتان کشتی. ما اگر برومندها و کارگردان های نامی سینمای ایران را 
ببریم و بگوییم به جای فیلم مدرسه موش ها که فرزندان کوچک  به سفرهای دریایی 
به شخصیت های  ما االن آرزوی شان است که شبیه شخصیت »کپل« آن شوند، راجع 
کاپیتان  که  بود  این خواهد  آرزوی شان  ما  فرزندان  مسلما  بسازند  فیلم  کشور  دریایی 
در  سینما   55 و  کرده  فروش  تومان  میلیارد   3 3روز  موش ها ظرف  مدرسه  فیلم  شوند. 
کدام  واقعًا  می دهند.  نمایش  را  فیلم  این  هم زمان  تهران  در  سینما   30 و  شهرستان ها 
سینما آمد راجع به مسائل دریایی کشور ما فیلم پخش کند؟ چرا مثاًل به جای کپل یک 
به عنوان دریانورد نمایش نمی دهند؟  دریا دو سوم کره زمین  شخصیت موش را هم 
است و قباًل هم همه جای این کره دریا بوده است. بعضًا این مثال را برای فرزندان مان 
یک  غرق شدن  یا  کوسه ها  آرواره  فیلم  وقتی  ولی  باشد  دریا  مثل  دلت  که  می زنیم 
بعد  این  نمی آید. پس الزم است در  از دریا خوش شان  زیاد  را می بینند، دیگر  کشتی 
به شایستگی، فرهنگ سازی کنیم تا مقوله دریا و دریانوردی از همان کودکی در ذهن 

فرزندان مان جایگاه زیبایی داشته باشد.

 باشگاه دریایی و دریانوردی تاسیس شود
اختیار  در  را  جهان  پنجم  مقام  تنوع  بخش  در  و  دهم  مقام  گردشگری  بخش  در  ما 
داریم. ما می توانیم کشتی هایی داشته باشیم که بیایند به بنادر ما بچسبند و از همان جا 
می توانیم  ما  ببرند.  شیراز  به  مثاًل  را  ها  توریست  و  مردم  که  باشیم  داشته  را  تورهایی 
بعد  در  حرکت هایی  اخیراً  البته  ببریم.  حج  به  را  حجاح  دریایی  سفرهای  طریق  از 
گردشگری در حال صورت گرفتن است به طوری که حتی وزیر محترم راه و شهرسازی 
نیز نسبت به این موضوع حساس هستند و تالش هایی در حال انجام است. ما می توانیم 
Marine Club در کشور داشته باشیم. در همه  باشگاه دریایی و دریانوردی یا همان 
جای دنیا مردم شهرهایی که نزدیک بنادر هستند، اکثراً قایق بادبانی دارند و به آب 
قایق ها  انبوه  متنوع  نگاه می کنیم، رنگ های  به ساحل  وقتی  به طوری که  می اندازند 
چشم نوازی می کنند. بنده زمانی که در فدراسیون قایقرانی کشور مسئولیت داشتم به 
سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، گفتم؛ بیایند کمک کنند تا قایق های بادبانی را عمومی کنیم. این خودش به 
نوعی جذب توریسم دریایی است. باید توجه داشت که در جزیره کیش، قشم، هنگام 
و هرمز می توان marine club ایجاد کرد. این اسکله های کم خرج و پیش ساخته قطعًا 
توریست جذب خواهند کرد و قطعًا موجب استقبال عموم واقع خواهند شد. بعضی 
افراد هستند که می ترسند بروند کشتی های تفریحی بزرگ را وارد کنند. این هم به 
همین  الواقع  فی  می شود.  محسوب  سالم  تفریحات  هم  و  می خورد  گردشگری  درد 
می کند.  دریانورد  یا  و  کرده  عالقه مند  دریانوردی  به  را  ما  فرزندان  که  هستند  ابزار 
کودک وقتی روی »یاکت« می رود، متوجه زیبایی و سرعت فوق العاده آن می شود. 
نمی دهند، چرا؟!  را  یاکت ها  زیاد  مجوز سرعت  ما  در کشور  که  است  در حالی  این 
نیروی انتظامی می گوید؛ نباید هیچ کس سرعتش از سرعت ما بیشتر باشد و ممکن است 
بله، ممکن است چند نفری این جرم  بابت انواع قاچاق استفاده شود.  از این سرعت 
را مرتکب شده باشند اما اساسًا تعمیم دادن این عده قلیل به اکثریت عالقه مند، نوعی 
کشور  دریایی  جاذبه های  از  استقبال  عدم  بحث  در  دیگر  موضوع  است.  بی انصافی 
ببیند که کشتی دیگری دچار  اگر  بین المللی، هر دریانورد  قانون  این است که طبق 
نقص فنی شده؛ حتمًا باید به کمکش برود اما متأسفانه به دلیل اینکه سوخت محدودی 
این  از  خود  سوخت  حفظ  دلیل  به  شناورها  می گیرد،  قرار  ما  شناورهای  اختیار  در 
آمریکایی  کشتی های  که  هستیم  آن  شاهد  بنابراین  می کنند.  صرف نظر  کمک رسانی 
بعضًا لنج های ایرانی را نجات می دهند. درنتیجه مسلمًا توریست می ترسد که به دریا 

برود چرا که همواره از اتفاقات احتمالی و نجات ندادنش واهمه دارد.
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تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیسه  هیات  اعضای  دیدار 
صنعتی و فناوری پیشرفته با حجةاالسالم حسن علیدادی 
دفتر  محل  در  خرداد   20 کرمان  جمعه  امام  سلیمانی 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان برگزار شد.
دانشگاه  رئیس  آروین  محمدجواد  دکتر  دیدار  این  در 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته گزارشی از 
، پارک علم و  فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه  روند 
فناوری استان و پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و 
ثروت،  به  علم  تبدیل  اهمیت  کرد.  ارائه  محیطی  علوم 
پارک  و  پژوهشگاه  دانشگاه،  سازنده  تعامل  و  همکاری 
علم و فناوری؛ افزایش طرح های پژوهشی و همکاری 
باصنعت، جایگاه دانشگاه در استان و جنوب شرق ایران، 
برتر  های  دانشگاه  جمع  در  دانشگاه  نام  گرفتن  قرار 
همکاری  و  مقاله  تولید  سرانه  افزایش  کشور،  صنعتی 
مستمر اعضای هیات علمی و مجموعه اداری و مدیریتی 
از مهم ترین عناوینی بود که دکتر آروین به تشریح آنها 

پرداخت. 
همچنین در ابتدای این دیدار رئیس دانشگاه تحصیالت 
روند  از  گزارشی  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
آروین  جواد  کرد.محمد  ارائه  دانشگاه  های  فعالیت 
بخش  عنوان  به  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  گفت: 
پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه  کنار  در  آموزشی 
و علوم محیطی و با پارک علم و فناوری استان کرمان 
عمل  پیوسته  هم  به  و  متعامل  مجموعه  یک  صورت  به 
ارتباط  تسهیل  به  منجر  شیوه  این  افزود:  کند.وی  می 
دانشگاه با نیازهای جامعه و موفق تر عمل کردن دانش 
ارتقای  آروین  دکتر  گفته  به  شود.  می  آموختگان 
دانشگاه،  بیرونی  های  طرح  و  علمی  تولیدات  سرانه 
دانش  های  شرکت  افزایش  صنعت،  با  ارتباط  گسترش 
و  فناورانه  محصوالت  صادرات  افزایش  با  همراه  بنیان  

گرفتن  قرار  و  پژوهشی  وری  بهره  به  منجر  پایه،  دانش 
بین  در  کرمان  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  نام 
را  این  است.وی  برتر کشور شده  صنعتی  های  دانشگاه 
و  تکمیلی صنعتی  دانشگاه تحصیالت  اضافه کرد که  هم 
جنوب  و  استان  نیاز  با  متناسب  کرمان  پیشرفته  فناوری 
کاربردی  و  نوین  های  رشته  در  عموما  و  کشور  شرق 
واگذاری  آغاز  به  آروین  پذیرد.همچنین  می  دانشجو 
دانشگاه  جنب  در  بنیان  دانش  های  شرکت  به  زمین 
خودکفایی  و  استقالل  جهت  در  را  آن  و  کرد  اشاره 

شرکت ها موثر دانست.

این  در  هم  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
استان  های  دانشگاه  به  پارک  اینکه  به  اشاره  با  دیدار 
مسئوالن  تر  جدی  حمایت  خواستار  دهد  می  خدمات 
دانش  های  شرکت  استقرار  امور  تسهیل  برای  استان 
صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  کنار  در  بنیان 
تولیدات و صادرات  افزود:  ماهانی  ترکزاده  شد.مسعود 
به  باال،  ارزآوری  با  تواند  بنیان می  دانش  شرکت های 
کمک  استان  تر  سریع  پیشرفت  و  پایدار  زایی  اشتغال 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیسه  هیات  کند.دیدار 
صنعتی و فناوری پیشرفته با امام جمعه کرمان و در محل 

دفتر امام جمعه کرمان انجام شد.
از  خود  سخنان  در  علیدادی  االسالم  حجت  همچنین 
به  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
عنوان دانشگاهی نام برد که در مسیر تبدیل علم به عمل 
حرکت می کند. امام جمعه کرمان با تقدیر از عملکرد 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،  بر 

تعامل صنعت و دانشگاه تاکید کرد. 

به  استان  توسعه  به  توجه  اسالم،  دین  در  علم  جایگاه 
کمک ظرفیت های دانشگاهی، نیروی انسانی، مدیریت 
با هماهنگی و  توانمند و اختصاص بودجه کافی همراه 
در  فقیه  ولی  نماینده  که  بود  موضوعاتی   از  همگرایی 
حجت  پرداخت.  آنها  اهمیت  تبیین  به  کرمان  استان 
فقیه  ولی  نماینده  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم 
اعضای  دیدار  در  کرمان  شهر  جمعه  امام  و  استان  در 
هیات رئیسه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
زمینه  در  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  گفت:  پیشرفته 
حجت  است.  کرده  عمل  موفق  ثروت  به  علم  تولید 
هیات  با  با  دیدار  در  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم 
رئیسه این دانشگاه لزوم حمایت از دانشگاه ها پیرامون 
یادآور شد و آن را در  را  به عمل و ثروت  تبدیل علم 
کرمان  جمله  از  استانها  پیشرفت  روند  به  بخشی  سرعت 
موثر خواند.امام جمعه کرمان در این دیدار همچنین از 
دوران خالقیت  عنوان  به  و جوانی،  دانشجویی  دوران 

کنار  در  ها  خصیصه  این  افزود:  و  برد  نام  شکوفایی  و 
راهنمایی و تجربه اساتید منجر به تحول در دانشگاه می 
علمی کشور  جایگاه  و  ها  پیشرفت  به  اشاره  با  شود.وی 
به گونه ای حرکت کنند  دانشگاه ها  گفت: الزم است 
باشند. نیز  کشورها  سایر  های  درخواست  پاسخگوی  تا 

سهم  باید  که  این  بر  تاکید  با  علیدادی  االسالم  حجت 
افزود:  کنیم  ایفا  جهان  علمی  پیشرفت  در  را  خودمان 
بخش  در  بویژه  دانشگاهی  مراکز  تر  جدی  حرکت 
علمی  تولیدات  در  ایران  سهم  ارتقا  به  منجر  فناورانه 

جهان می شود.
رئیس  ماهانی،  ترکزاده  مسعود  دکتر  دیدار  این  در 
پارک علم و فناوری استان کرمان گزارشی  از فعالیت 

های پارک ارائه کرد. 
دعوت  پذیرفتن  با  علیدادی  االسالم  حجت  پایان  در 
دکتر آروین برای حضور در دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
دانشجویان  و  کارکنان  برای  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 

دانشگاه آرزوی موفقیت های روزافزون نمود.

امام جمعه کرمان:

دانشگاه صنعتی کرمان
موفق در تولید علم و ثروت

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

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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در حاشیه  بازدید دکتر دلیری و دکتر ایرانمنش اعالم شد؛

حمایت سمسون
 از ایده های جوانان ایرانی

دکتر علی رضا دلیری )معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه( و دکتر مجید ایرانمنش 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  اطالعات(  فناوری  و  اداری  امور  )مدیرکل 
از  یکی  عنوان  به  بازدید، سمسون  این  و در جریان  بازدید کردند  از شرکت سمسون 
این  سمسون،  شرکت  اعالم  بنابر  نمود.  مطرح  ایرانی  جوانان  ناب  ایده های  حامیان 
پرکاربردترین اصطالحات، »شرکت  از  فناوری، یکی  و  ادبیات حوزه دانش  روزها در 
به  دانش بنیان،  همان  یا  دانش  بر  مبتنی  شرکت  ساده تر،  عبارتی  به  است.  دانش بنیان« 
شرکتی اطالق می شود که دانش و فناوری، از ارکان اصلی ساختار آن به شمار می آید. 
در کشورمان نیز در زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروهی 
به نام »کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت 
بر اجرا« تشکیل شده که فلسفه وجودی آن، ارزیابی شرکت های دانش بنیان است. یکی 
از شرکت های بین المللی که از آن می توان به عنوان یک شرکت مبتنی بر دانش نام 
در  مخابرات  و  اطالعات  فناوری  حوزۀ  در  سال هاست  که  است  سمسون  شرکت  برد، 
بیش از 14 کشور در حوزۀ آفریقا و غرب آسیا حضوری فعال دارد. این شرکت با تکیه 

این  بومی سازی  و  دانش  انتقال  سرمایه گذاری،  به  اقدام  خود  بین المللی  تجربیات  بر 
تجربیات در حوزۀ فناوری اطالعات و مخابرات در ایران کرده است. سمسون هم اکنون 
بیش از 400 متخصص ایرانی را در این زمینه به کار گرفته و ساالنه، بخش عمده ای از 
استارتاپ ها سرمایه گذاری می کند.  درآمد خود را در حوزۀ سرویس های دیجیتال و 
این شرکت همچنین یکی از همکاران بزرگ اپراتورهای تلفن همراه در ایران به شمار 
را در صف دریافت مجوز  تا گروه سمسون خود  باعث شده  پیشینه ای  می آید. چنین 
دانش بنیان در کشورمان قرار بدهد. برای دست یافتن به چنین هدفی، سمسون تاکنون 
از جمله  است.  ثبت کرده  ریاست جمهوری  فناوری  معاونت  سامانه  در  را  پروژه  ده ها 
بازاریابی  زمینه  در  )فعال  فن آور  پیش رو  فیدار  توانا  شرکت  به  می توان  پروژه ها  این 
و همچنین شرکت سسمون   )MBass زمینه  در  فعال   ( اپ  دیجیتال(، شرکت سمسون 
ارتباطات )فعال در زمینه تکنولوژی نسل جدید بانکداری دیجیتال و پرداخت مبتنی بر 

کیف پول موبایلی و همچنین خدمات رسانی با اپلیکیشن( اشاره کرد. 
به همین مناسبت، در پنجم اردیبهشت ماه 1397، دکتر علی رضا دلیری )معاون توسعه 
فناوری  و  اداری  امور  )مدیرکل  ایرانمنش  مجید  دکتر  و  سرمایه(  جذب  و  مدیریت 
شرکت  مدیرعامل  دعوت  به  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  اطالعات( 
سمسون، به بازدید از واحدهای مختلف این شرکت پرداختند. در جریان این بازدید، 
مدیرعامل سمسون گفت: این مجموعه با همکاری شرکت های بزرگ ایرانی و جوانان 

خالق و صاحب ایده اقدام به برگزاری یک رویداد مشترک می کند.
مشارکت  و  اول  همراه  شرکت  همکاری  با  مجموعه  این  کرد:  اعالم  فیاد«  »فیاد 
و  دیجیتال  سرویس های  حوزه  در  ایده  صاحب  و  خالق  جوانان  و  ایده پردازان 
رویداد  این  که  کرد  خواهد  مشترک  رویداد  یک  برگزاری  به  اقدام  استارتاپ ها 
مورد استقبال معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت فناوری علمی و فناوری 

ریاست جمهوری قرار گرفت. 
ایده های  ایران زمین دارای  از تمام جوانان خالق  به همین مناسبت شرکت سمسون 
ناب در حوزه سرویس های دیجیتال و همچنین از استارتاپ های داخل کشور دعوت 
فرصت های  از  تا  کنند  شرکت  کم نظیر  و  بزرگ  رویداد  این  در  که  می آورد  به عمل 
نزدیک  بسیار  آینده  در  رویداد  این  شوند.   بهره مند  کشور  خارج  و  داخل  اقتصادی 
صورت می گیرد و متعاقبا اطالع رسانی های الزم برای ثبت نام عالقه مندان به حضور در 
این گردهمایی منتشر می شود تا جوانان پویا و توانای این مرز و بوم برای به ثمر نشاندن 
ایده های خالقانه خود پا به عرصه رقابت بگذارند و نهایتا ایده های برگزیده از حمایت 
شرکت سمسون برخوردار شوند. شرکت سمسون این افتخار را دارد تا ایده های جوانان 
و  حمایت  تحت  را  سرزمین  این  نخبگان  و  کرده  اجرایی  جامعه  سطح  در  را  ایرانی 
پوشش خود قرار دهد. بر این اساس از همه صاحبان ایده در این زمینه دعوت می شود 
info@telepromo.  :تا رزومه و شرح بسیار کوتاهی از ایده خود را به نشانی رایانامه

net  ارسال کنند.

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
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دکتر محمدماهانی از سوی دکتر سیدمحمدجواد آروین، 
رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، 
به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب شد. 
در ابالغ دکتر محمدماهانی، صادره از سوی دکتر آروین 

آمده است: باتوجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی، 
دانشگاه«  پژوهشی  و  آموزشی  »معاون  بعنوان  بدینوسیله 
منصوب می  شوید. برنامه ریزی و اداره کلیه امور آموزشی 
دانشگاه و پژوهشگاه از اهم وظایف جنابعالی می باشد. امید 

است با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله 
موفق و مؤید باشید. همچنین دکتر آروین در نامه ای از 
در  مسئولیت وی  در دوره  ماهانی  خدمات دکتر محمد 

سمت معاون اداری و مالی دانشکاه تقدیر نمود.

دکتر محمدماهانی 
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شد

تحصیالت  دانشگاه  رئیس  آروین،  سیدمحمدجواد  دکتر 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابالغی، دکتر 
و  پژوهشی  معاونت  سرپرست  عنوان  به  را  حسنی  زهرا 
علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه  فناوری 

محیطی منصوب کرد. 

در ابالغ صادره از سوی دکتر آروین آمده است: سرکار 
و  تخصص  تعهد،  به  توجه  با  حسني  زهرا  دکتر  خانم 
شایستگی سرکار، بدینوسیله به عنوان »سرپرست معاونت 
پژوهشی و فناوری« پژوهشگاه منصوب می  شوید. برنامه 
نظارت  فناوری،  و  پژوهشی  امور  کلیه  اداره  و  ریزی 

با  همکاری  گسترش  نظر،  تحت  واحدهای  فعالیت  بر 
به  زمینه های  فراهم کردن  و  پژوهشی  مراکز  و  سازمان ها 
از اهم وظایف شما می  باشد.  نتایج تحقیقات  کارگیری 
انجام وظایف  متعال در  به خداوند  با توکل  امید است 

محوله مؤفق و مؤید باشید.

دکتر زهرا حسنی
 سرپرست معاون پژوهشی  دانشگاه صنعتی شد

فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس 
رییس  عنوان  به  را  افضلی   داریوش  دکتر  پیشرفته، 
محیطي  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژي  و  علوم  پژوهشگاه 
رئیس  آروین،  سیدمحمدجواد  دکتر  کرد.  منصوب 
با  پیشرفته،  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
صدور ابالغ، دکتر داریوش افضلی  را به عنوان رییس 
محیطي  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژي  و  علوم  پژوهشگاه 

منصوب کرد.

داریوش  دکتر  به  خطاب  آروین  دکتر  ابالغ  درمتن 
افضلی آمده است: باتوجه به تعهد، تخصص و شایستگی 
جنابعالی، بدینوسیله به عنوان »رییس پژوهشگاه علوم و 
تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطي« منصوب می  شوید. 
برنامه ریزی و اداره کلیه امور پژوهشگاه و امور پژوهشی 
با  است  امید  می باشد.  جنابعالی  وظایف  اهم  از  دانشگاه 
انجام وظایف محوله موفق  به خداوند متعال در  توکل 

و مؤید باشید. 

دکتر  خدمات  از  آروین،  جواد  محمد  دکتر  همچنین 
پژوهشی  و  آموزشی  معاون  سمت  در  افضلی  داریوش 
دانشگاه تقدیر کرد. در متن تشکر و تقدیر دکتر آروین 
بدینوسیله  افضلی آمده است:  به دکتر داریوش  خطاب 
مسئولیت  مدت  در طی  جنابعالی  و خدمات  از زحمات 
»معاونت آموزشی و پژوهشی« تقدیر و تشکر می  گردد. 
امید است در پناه خداوند متعال در تمامی عرصه  های 

زندگی مؤفق و مؤید باشید.

دکتر داریوش افضلی 
رییس پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته شد

تحصیالت  دانشگاه  رئیس  آروین  سیدمحمدجواد  دکتر 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابالغی، دکتر فهیمه 
شجاعی را به عنوان سرپرست پژوهشکده فوتونیک منصوب 

کرد. در ابالغ صادره از سوی دکتر آروین آمده است:

سرکار خانم دکتر فهیمه شجاعی با توجه به تعهد، تخصص 
و شایستگی سرکار، به موجب این ابالغ به مدت دو سال 
می  منصوب  فوتونیک«  پژوهشکده  »سرپرست  بعنوان 
شوید. برنامه ریزی و اداره امور پژوهشکده و نظارت بر 
حسن اجرای مقررات پژوهشی و آموزشی از اهم وظایف 

سرکار می باشد. امید است با توکل به خداوند متعال در 
انجام وظایف محوله مؤفق و مؤید باشید. همچنین دکتر 
آروین با صدور پیامی از خدمات دکتر حسن صفری در 
پژوهشکده  ایشان در سمت رییس  مسئولیت  زمان  مدت 

فوتونیک تقدیر نمود.

دکتر سیدمحمدجواد آروین رئیس 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور 
ابالغی، دکتر مجید شاه پسند زاده را به عنوان سرپرست 

دانشکده علوم و فناوري هاي نوین منصوب کرد.
در ابالغ صادره از سوی دکتر آروین آمده است:

پسند زاده جناب آقاي دکتر مجید شاه 
ارزنده  تجارب  و  تخصص  تعهد،  مراتب  به  عنایت  با 
به  سال  دو  مدت  به  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالي، 
هاي  فناوري  و  علوم  دانشکده  »سرپرست  سمت 
امور  اداره  و  ریزي  برنامه  می شوید.  منصوب  نوین« 

مقررات  و  قوانین  اجراي  بر  نظارت  و  دانشکده 
از  محوله  امور  سایر  انجام  و  پژوهشي  و  آموزشي 
باشد.  مي  جنابعالي  وظایف  اهم  از  مافوق  مقام  طرف 
امور  انجام  در  متعال  خداوند  به  توکل  با  است  امید 

باشید. مؤید  و  مؤفق  مربوطه 

دکتر فهیمه شجاعی
سرپرست پژوهشکده فوتونیک دانشگاه صنعتی شد

 دکتر شاه پسند زاده  
سرپرست دانشکده علوم و فناوري هاي نوین شد

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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معاون اول رییس جمهور در پیامی ضایعه درگذشت استاد  
و  متعهد  جامعه شناس  قانعی راد،  امین  محمد  دکتر  فقید، 

برجسته کشور را تسلیت گفت.  
متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

درگذشت تأسف بار جامعه شناس متعهد و برجسته کشور 
دکتر محمد امین قانعی راد ضایعه ای علمی و ملی است. 
مطالعات و تحقیقات ارزنده و پردامنه ایشان و صراحت و 
شجاعت در ورود به حوزه مسائل مبتالبه و حیاتی جامعه، 
مقام او را در میان نخبگان و اندیشمندان ممتاز و برجسته 
کرده است؛ تالش مبارکی که امیدوارم با عزم و اندیشه 

اجتماعی  علوم  حوزه  فعاالن  و  محققان  و  استادان  همه 
تداوم  زمینه  این  در  مؤثر  مدنی  و  علمی  نهادهای  و 
و  همکاران  و  محترم  خانواده  به  را  مصیبت  این  یابد. 
دانشجویان آن اندیشمند فقید صمیمانه تسلیت می گویم 
و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی 

و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور«

تسلیت دکتر جهانگیری 
به مناسبت درگذشت دکتر قانعی راد

کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  فناوری  و  تحقیقات  امور  معاون  یحیایی  مهندس  خانم 
و  علوم  پژوهشگاه  مختلف  بخش های  از  سازمان  این  کارشناسان  از  الهامیان  همراه  به 
امور  کارشناسان  و  مسئوالن  نشست  کردند.  بازدید  محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی 
رئیس  آروین،  با دکتر محمد جواد  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  فناوری  و  تحقیقات 

دکتر  و  پژوهشگاه  رئیس  افضلی  داریوش  دکتر  دانشگاه، 
سالن  در  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  مسعودترکزاده 
از  بیش  که  نشست  این  در  شد.   برگزار  دانشگاه  های  همایش 
یک ساعت به طول انجامید گزارشی از فعالیت های پژوهشی 
ارائه و تبادل نظر صورت گرفت. گفتنی است در ادامه مهندس 
یحیایی معاون امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه 
کشور به همراه الهامیان از کارشناسان این سازمان از بخش های 
محیطی  علوم  و  پیشرفته  تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه  مختلف 
شامل آزمایشگاه ها و پژوهشکده ها بازدید و در جریان فعالیت 
بازدید از  ها و توانمندی های پژوهشگاه قرار گرفتند. در این 
پژوهشکده  روسای  برخی  دکترافضلی،  ترکزاده،  دکتر  سوی 
های  فعالیت  درباره  توضیحاتی  آزمایشگاها  کارشناسان  و  ها 

پژوهشگاه ها در بخش های مختلف داده شد. 

همچنین جلسه مسئوالن و کارشناسان امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه 
کشور با موضوع ساختمان در حال احداث پارک علم و فناوری استان برگزار گردید. 
بازدید مسئوالن و کارشناسان امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور از 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ششم تیرماه انجام شد.

دوره   هشتمین  مرحله  دومین 
مسابقه  ملی فناوری  نانو در  دانشگاه 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
فناوری پیشرفته  برگزار شد. عضو 
نانوفناوری  گروه  علمی  هیات 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
و فناوری پیشرفته و مسئول حوزه 
استان  نانو در  فناوری   ملی  مسابقه   آزمون هشتمین دوره  
مسابقه   هشتمین  اول  مرحله   گفت:  باره   این  در  کرمان 
از میان  نانو شامل 5 آزمون آنالین بود که  فناوری   ملی 
را  نصاب الزم  نفر حد  این مرحله، 634   1562 داوطلب 
کسب کردند و موفق به راهیابی به مرحله دوم این رقابت 
شدند.  دکتر فریبا فتحی راد افزود: مرحله دوم این مسابقه 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  با  همزمان  کتبی  صورت  به 
اصفهان،  شهرهای  در  کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 

مراغه،  مشهد،  اردبیل،  گرگان،  سنندج،  تهران،   ، شیراز 
این  فتحی  به گفته دکتر  برگزار شد.  نیز  و کاشان  سهند 
مرحله از مسابقه در قالب یک آزمون کتبی چهار گزینه ای 
ملی  مسابقه   سؤاالت  محور  شد.  برگزار  سوال   100 با 
فناوری نانو در حوزه های »مفاهیم پایه«، »نانوساختارها«، 
و  »روش ها  نانوساختارها«،  سنتز  و  ساخت  »روش های 
نانو«،  فناوری  »کاربردهای  آنالیز«،  و  شناسایی  تجهیزات 
»تجاری سازی فناوری نانو« و »توانمندی های فناوری نانو 
در ایران« تعریف شده است. وی افزود: برگزیدگان این 
مسابقه از امتیاز بنیاد ملی نخبگان برخوردار خواهند شد و 
را خواهند داشت.  استارتاپ  نانو  امکان حضور در دوره  
همچنین از برگزیدگان با اعطای اعتبار مالی برای دریافت 
از آزمایشگاه  های عضو شبکه آزمایشگاهی  آنالیز  خدمات 

فناوری های راهبردی و جوایز نقدی، 
هدف  فریبافتحی  دکتر  آمد.  خواهد  به عمل  تقدیر 

آشنایی  افزایش  به  کمک  را  مسابقه  این  برگزاری  از 
دانشجویان با فناوری نانو، شناسایی افراد مستعد و حمایت 
فناوری  حوزه   در  کار  و  کسب  ایجاد  برای  آن ها  از 

نانواعالم کرد.

بازدید مدیران برنامه و بودجه کشور 
از دانشگاه صنعتی کرمان

برگزاری مسابقه ملی فناوری  نانو 
در دانشگاه صنعتی کرمان
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انجمن  تشکیل   گفت:  ماهانی  ترکزاده  مسعود  دکتر 
خوبی  به  را  شما  مطالبات  تواند  می  مهارتی  نخبگان 
جامعه  به  را  شما  توانمدیهای  معرفی  زمینه  و  گیری  پی 
نشست  ماهانی در  ترکزاده  نماید. دکتر  فراهم  و صنعت 
سه جانبه دانشگاه تحصیالت تکمیلی،پارک علم و فناوری 
،سازمان فنی و حرفه ای استان با نخبگان، ضمن تشریح 
وضعیت اقتصاد روز دنیا گفت: مفهوم اقتصاد دانش بنیان 
بدون تکیه بر زیست بوم کارآفرینی بی معناست و باید با 
مثل سیلیکون  دنیا  فناوری در  از سیاستهای  پذیری  الگو 
Silicon Valley(( زمینه تحرک و پویایی  اقتصاد  ولی 
کشور را فراهم کنیم. وی الزمه این همگرایی را تشکیل 
برشمرد  مهارتی  نخبگان  انجمن  مثل  قدرتمند  نهاد  یک 
تواندمطالبات  می  مهارتی  نخبگان  انجمن  داد،   وادامه 
معرفی  زمینه  و  نماید  گیری  پی  خوبی  به  را  شما 
توانمدیهای شما را به جامعه و صنعت فراهم نماید.  رئیس 
در  کرد  نشان  خاطر  کرمان  استان  وفناوری  علم  پارک 
زیست بوم کارآفرینی شما نخبگان مهارتی نقش مهم و با 
اهمیتی خواهید داشت و موتور محرکه آنها خواهید شد.

فنی  سازمان  کل  مدیر  جهانگیری  مهندس  ادامه  در 
نزدیک  از  خرسندی  ابراز  با  کرمان  استان  حرفه  و 
ابراز  کارآفرینی  حامی  دولتی  دستگاههای  شدن 
رفع  به  منجر  نهادها  این  همکاری  داشت:امیدواریم  
این  شکوفایی  به   و  استان  مهارتی  نخبگان  نگرانی 
استعدادها در صنعت کشور بیانجامد. مهندس جهانگیری 
پیشنهادات به نخبگان مهارتی را  اینگونه برشمرد: نخست 
به  برای  و  دهید  افزایش  را  خود  گری  مطالبه  روحیه 
سپس  و  نکنید  دریغ  کوششی  هیچ  از  آنها  رسیدن  ثمر 
با  و  بگذارید  کنار  تشکل  مسولیت  به  نسبت  را  حساسیتها 
و  فنی  مدیر کل سازمان  انتخاب کنید  را  افراد  گذشت 
حرفه ای استان ادامه داد: با دید باز به همدیگر  بنگرید و 
افراد چاالک و پیگیر را انتخاب نمائید تا کارها با سرعت 
جهانگیری  مهندس  برود.  پیش  بهتری  کیفیت  و  بیشتر 
دادن  قرار  اختیار  در  به  نسبت  سازمان  برتعهد  پایان  در 

کارگاه جامع نخبگان مهارتی مجددا تاکید کرد.
در پایان این نشست دکتر رضایی زاده مدیر کل ارتباط 
در  گفت  کرمان  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  صنعت  با  

حال نوشتن سند جامع توسعه فناوری در استان هستیم و 
باید مهارتها را بر اساس نیازهای صنعتی استان پیش بینی 
انجمن  تشکیل  اهمیت  با  رضایی  دکتر  نماییم.  روز  به  و 
تشکل  این  اهداف  داد:  ادامه  استان   مهارتی  نخبگان 
باید بر اساس نیازهای استان حرکت و دوره های کوتاه 
مدت آموزشی برگزار نماید و در نهایت بانک اطالعاتی 
نخبگان مهارتی تشکیل شود. این استاد دانشگاه دالیل به 
مقصد نرسیدن نخبگان مهارتی  را عدم تطابق  مهارتها با 
نیاز جامعه و صنعت استان برشمرد و گفت: استانداردهای  
روز مهارتی  برای کارگاه ها  تعریف نشده و امیدواریم 
با رفع این معضالت  انجمن مهارتی استان پس از تشکیل 
در  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  آموزشی  و  فکری  بازوی 

راستای نیاز صنعت و جامه باشد.

انجمن »نخبگان مهارتی«
زمینه ساز بروز توانمندی ها

فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس 
پایلوت  به  می تواند  کرمان  استان  گفت:  پیشرفته 
شود.  تبدیل  کشور  مهارتی  نخبه های  تخصصی  انجمن 
از  گروهی  جمع  در  آروین  سید محمدجواد  دکتر 
دانشگاه  داشت:  اظهار  کرمان  استان  مهارتی  نخبگان 
به  علم  تبدیل  و  پژوهشی  آموزشی،  ضلع   3 داشتن  با 
برای  مطمئن  و  پاسخگو  دستگاهی  می تواند  ثروت 
آروین  سیدمحمدجواد  دکتر  باشد.  مهارتی  نخبگان 

و  فناوری  و  علم  پارک  اهداف  راستای  در  افزود: 
انتخاب  رئیس  عنوان  به  فردی  مطالبات،  به  پاسخگویی 
همین  وامروز  باشد  مطالبات  پاسخگوی  بتواند  که  شد 
نخبگان هستند که جامعه را می سازند. وی تاکید کرد: 
تخصصی  انجمن  پایلوت  به  می تواند  کرمان  استان 
دانشگاه  رئیس  شود.  تبدیل  کشور  مهارتی  نخبه های 
عنوان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
بوده  کمرنگ  استانی ها  هم  بین  در  مطالبه گری  کرد: 

باشد.   منطقی  و  معقول  حد  در  باید  هم  مطالبه گری  و 
وی با اشاره به ویژگی های نخبگان گفت: نخبگان باید 
نخبگان  اگر  دهند  انجام  عمیق  ولی  محدود  کار  یک 
موفق  کنند  پیدا  ورود  زمینه ها   همه  در  بخواهند 
کشف  محل  دانشگاه  اینکه  بیان  با  دکترآروین  نیستند. 
نخبگان  از  حمایت  داشت:  ابراز  است،  استعدادها 
جامعه نیز بر عهده ی دانشگاه و پارک فناوری است که 

کار بسیار سنگین تر از کشف استعداد هاست.

»کرمان« 
پایلوت انجمن نخبه های مهارتی کشور

فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس   
پیشرفته در نشست مشترک بامسئوالن شرکت توزیع برق 
سال های گذشته  از  داشت:  اظهار  کرمان  استان  جنوب 
جنوب  برق  صنعت  و  دانشگاه  بین  خوبی  بسیار  ارتباط 

استان کرمان شکل گرفته است و در این راستا بیش از 15 
سیدمحمدجواد  دکتر  است.  شده  انجام  مشترک  پروژه 
دستگاه  خرید  سوختی،   پیل  آزمایشگاه  تجهیز  آروین،  
و حمایت  تومان  میلیون  بر 110  بالغ  هزینه  با  رله  تست 
شاخص  حمایت های  از  را  بادی  نیروگاه  کتاب  چاپ  و 
استان  جنوب  برق  توزیع  شرکت  توسط  گرفته  صورت 
عنوان کرد و افزود: راه اندازی خانه دانشگاه به منظور 
افزایش سطح کمی و کیفی همکاری های علمی دانشگاه 
استخراج  با هدف  و  استان  با شرکت توزیع برق جنوب 

و  تاسیس  نزدیک  درآینده  تحقیقاتی  و  علمی  نیروهای 
دوره های  برگزاری  لزوم  وی  شد.  خواهد  راه اندازی 
مهارت آموزی به صورت مشترک، معین ساختار همکاری 
مدت،   بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف  قالب  در  پژوهشی 
آموزشی  کارگاه های  و  اندیشی  هم  جلسات  برگزاری 
با فعالیت های حوزه  جهت آشنایی دانشجویان و اساتید 
شرکت برق و ایجاد هسته های تحقیقاتی و پژوهشی در 
اهداف  از  را  برق  صنعت  پژوهش  نیاز  به  پاسخ  راستای 
همکاری های مشترک دانشگاه با صنعت برق عنوان کرد.

همکاری  دانشگاه صنعتی کرمان
و شرکت توزیع برق جنوب 
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دیدار دکترآروین 
با وزیر علوم

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  منصورغالمی  دکتر  سفر 
فضای  در  گفتگوهایی  و  دیدارها  با  همراه  کرمان،  به 
صمیمانه  بین دکتر منصور غالمی و دکتر سیدمحمدجواد 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس  آروین، 

فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر  بود.  پیشرفته  فناوری 
کشور به منظور حضور در همایش توسعه روابط آموزش 
رفسنجان  عصر  ولی  دانشگاه  در  افغانستان  و  ایران  عالی 
به کرمان و رفسنجان سفر کرد. دکتر آروین که در سفر 
وزیر به رفسنجان ایشان را همراهی می کرد، در کرمان با 

دکتر غالمی دیدار و گفتگو کرد. 
جواد  سیدمحمد  دکتر  با  غالمی  منصور  دکتر  دیدار 
آروین در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار شد و درباره 
علوم،  وزیر  از  مجدد  دعوت  جمله  از  و  مختلف  مسائل 
تحقیقات و فناوری به دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 

و فناوری پیشرفته کرمان، حضور در جمع دانشگاهیان و 
افتتاح ساختمان جدید دانشگاه در آینده مذاکره شد.

سیناصابرماهانی رتبه دوم کنکور دکتری رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسي:

دانشگاه صنعتی کرمان؛
 بستری مناسب برای رشد علمی

پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  آموخته  دانش  صابرماهانی  سینا 
کرمان و دارنده رتبه دوم کنکور دکتری سال 96 در  رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسي، 
توصیف کرد. وی که هم  مناسب  دانشجویان  پیشرفت  و  رشد  برای  را  دانشگاه  محیط 
اکنون در مقطع دکتری رشته ژئوفیزیک گرایش  زلزله شناسي دانشگاه تهران تحصیل 
می کند با یادآوری زمان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد گفت: »شاید در ابتدای 
راه و زمانی که در دانشگاه  تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان پذیرفته شدم چندان دید 
خوبی نداشتم و حس می کردم که خیلی چیزها را از دست داده ام. اما االن با گذشت 
2 ترم از حضور در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به جد معتقدم دانشگاه تحصیالت 
کرمان به لحاظ بسیاری از شرایط بهتر از دانشگاه تهران است.« صابرماهانی با بیان این 
اندازه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان مخصوصا  به  ایران  که  در هیچ جای 
انجمن های علمی دانشجویی توجه نمی شود تصریح کرد: »واقعا همه چیز دست  به 
به دست هم داده بود و محیط بسیاری خوبی را برای رشد فراهم کرده بود و بنده از 
طرف خودم از همه اساتید و زحمت کشانی که این محیط خوب را برای تحصیل فراهم 
کرده بودند تشکر می کنم.« صابرماهانی در خصوص روند مطالعه در کنکور دکتری به 
تجربه شخصی اش اشاره کرد و گفت: باید اوال به نتیجه ایمان داشت یعنی قبل از شروع 
امتحانی  بیفتد. دوم جزوات اساتید در دروس  اتفاقی  باشیم که قرار است چه  مطمئن 
است که قطعا نقش مهمی در نتیجه پایانی دارد. تجربه شخصی بنده می گوید که برای 
کنکور مطالعه رفرنس ها مگر در موارد محدود تنها زمانگیر است. وی افزود: در زمان 
کنکور دکتری در حال سپری کردن خدمت سربازی در چابهار و بعدا شیراز بودم و 
محیط مساعدی جهت مطالعه نداشتم. صابرماهانی بابیان اینکه برای انجام امور پژوهشی، 
دسترسی ام به  لب تاپ و از این دست امکانات به سختی امکان پذیر بود تاکید کرد: با 
مشخص کردن هدف مورد نظر و لطف خداوند به آنچه که در نظر داشتم رسیدم. وی به  
داوطلبان کنکور دکتری توصیه کرد هدف درست را مشخص کنند و سپس به هر طریقی 

و با تحمل هر گونه سختی برای رسیدن به آن تالش نمایند.

سطح  حرارتی  هنجاری  بی  »مطالعه 
زمین به عنوان پیش نشانگر زمین لرزه 
در ایران«  عنوان پایان نامه کارشناسی 
به  که  است  صابرماهانی  سینا  ارشد 
و  سپهوند  محمدرضا  دکتر  راهنمایی 
مشاوره دکتر مهدیه حسین جانی زاده 

در پاییز 95 از آن دفاع کرده است.
رشته ژئوفیزیک-زلزله شناسی تا کنون 5 دوره فارغ التحصیل داشته که تعداد 5 نفر از 
دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
و فناوری پیشرفته کرمان در دوره  دکتری در دانشگاه تهران،  تحصیالت تکمیلی زنجان، 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و بورسیه اعزام به خارج پذیرفته شده 
اند که پیشتازی دانشگاه را باتوجه به سابقه و تعداد اعضای هیات علمی درمقایسه با سایر 

دانشگاه های دارای گروه زلزله شناسی نشان می دهد.

ارشد  کارشناسی  آموخته  دانش  صمدی،  پیام  مهندس 
پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
مهندسی  رشته  در   97 آزمون دکتری  اول  رتبه  کرمان، 
عنوان  کرد.  کسب  را  پرتوپزشکی  گرایش  ای  هسته 
خطا  بررسی  صمدی،  پیام  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان 
تومورهای  پرتودرمانی  در  بیمار  مکانی  موقعیت  های 
حرکتی بااستفاده از روش های غیرخطی است که تحت 
ترشابی و مشاوره دکتر  اسماعیلی  راهنمایی دکتر احمد 

دانشکده  در  راینی  رضایی  محمدرضا 
دانشگاه  وکامپیوتر  برق  مهندسی 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
کرد.  دفاع  آن  از  کرمان  پیشرفته 
درخصوص  میاندوآب  صمدی  پیام 
گفت:  دکتری  کنکور  برای  آمادگی 
»بین هفت تا هشت ماه به طور منسجم و مداوم و روزی 
به  خطاب  وی  کردم«.  می  مطالعه  ساعت   11 حداقل 
درس  که  است  این  واقعیت  که  این  بابیان  دانشجویان 
خوندن آسان نیست خاطرنشان کرد: دانشجویان با تمام 
وجود تالش کنند تا بهترین نتیجه را برای ادامه تحصیل و 

موفقیت های شغلی کسب کنند. 
در  تحصیل  محل  دانشگاه  نقش  خواندن  مهم  با  وی 

موفقیت به دست آمده، ازاستادان خود و به ویژه دکتر 
استاد راهنما و دکتر محمدرضا  ترشابی  اسماعیلی  احمد 
رضایی راینی استاد مشاور خود در مقطع کارشناسی ارشد 

تقدیر کرد.

کسب رتبه 1 دکتری   
توسط دانش آموخته دانشگاه صنعتی
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دانشگاه  در  مقاله   86 ارائه  با  کاربردی  شیمی  فناوری های  و  علوم  کنفرانس  نخستین 
دبیرعلمی  زهرا حسنی  دکتر  شد.  برگزار  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
نخستین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست 
برای  ویژه ای  بین رشته ای  جایگاه  کنفرانس  این  اظهارداشت:  همایش  این  درحاشیه 
ارائه پیشرفت های جدید و نتایج تحقیقاتی درزمینه ی ژئوشیمی و شیمی محیط زیست 
است وی  برگزاری  ایران درحال  شیمیایی  فناوری های  و  علوم  انجمن  وتوسط  است 
از  محققان  و  پژوهشگران  علمی،  برجسته  دانشمندان  کنفرانس  این  در  که  این  بیان  با 
سراسر کشور گرد هم آمده وبه بحث و تبادل نظر می پردازندافزود: ژئوشیمی معدنی، 
ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار، ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید، ژئوشیمی نفت، ژئوشیمی 
ژئوشیمی  اصول  سیاره ای،  ژئوشیمی  بیوژئوشیمی،  محیط زیست،  ژئوشیمی  آبزی، 
کاتالیزورهای  فوتوشیمی،  اثرمحیطی،  انسان،   / حیوان  سالمت  و  ژئوشیمی  محیطی، 
فوتوژئوشیمیایی، ترمودینامیک، طبیعت واکنش دهنده هاو دامنه فوتو ژئوشیمی بخشی 
ارگونومی،  و  محیط  بهداشت  حسنی  باشد.  می  روزه  دو  همایش  این  محورهای  از 
زباله های  شیمی  نمک زدایی،  شیمیایی،  آلودگی های  آفت کش ها،  و  محیط  بهداشت 
صنعتی، نشت نفت، آلودگی و بهداشت، آلودگی خاک و بازیابی، آلودگی و مدیریت 

زباله، آلودگی و بازیافت آلودگی و آلودگی آب و بازیافت را ازدیگرمحورهای

 این کنفراس عنوان کرد وگفت: دبیرخانه 
راه اندازی  و  فراخوان  ارائه  با  همایش 
دریافت  و  ثبت نام  سامانه  و  وب سایت 
اتمام  با  و  آغازبکارکرد  آذرماه  از  مقاالت 
توسط  مقاله   138 مقاالت،  ارسال  فرصت 
دبیرخانه کنفرانس دریافت شد. وی ادامه 
داد:از بین این مقاالت، تعداد 86 مقاله که 
توسط حداقل 2 داور مورد داوری علمی 
قرارگرفته و طبق نظر کمیته علمی همایش 
ارتباط نزدیک تری با مباحث و محورهای موردنظر همایش داشتند پذیرش نهایی شدند. 
دبیرعلمی نخستین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی 
محیط زیست اضافه کرد: از این تعداد 24 عنوان مقاله به صورت ارائه شفاهی و 62 مقاله 
به صورت ارائه پوستر موردپذیرش کمیته علمی قرار گرفتندو تمامی مقاالت در کتابچه 
با  همایش  این  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  رسیده  چاپ  به  کنفرانس  مقاالت  مجموعه 
منطقه ای  مرکز  و   )ISC(اسالم جهان  علوم  استنادی  پایگاه  در  انجام شده  پیگیری های 
اطالع رسانی علوم و فناوری فهرست شده است. وی ابراز امیدواری کرد این همایش 
که حاصل هم فکری متخصصان شیمی، زمین و محیط زیست است بتواند زمینه را برای 
ژئوشیمی  و  محیط زیست  شیمی  بین رشته ای  این حوزه  در  موجود  اساسی  موانع  رفع 
میسر نماید. زهرا حسنی اذعان کرد: این کنفرانس با حمایت دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
شهید  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  کرمان،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نور،  پیام  دانشگاه 
چمران کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، شرکت 
ملی صنایع مس ایران- مجتمع مس سرچشمه، شرکت زر آزما ماهان، شرکت بازرگانی 
جهان  علوم  استنادی  پایگاه  آریا،  پاالیش  محیط  شرکت  بارز،  الستیک  کارخانه  هزار، 

اسالم)ISC( و مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری برگزار گردید.

تحصیالت  دانشگاه  رئیس  آروین،  سیدمحمدجواد  دکتر 
باید  دانشگاه  گفت:  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
علم منجر به تولید ثروت ایجاد نماید تا بتواند به صنایع و 

تولید داخلی و ایجاد اشتغال کمک کند. 
دکتر آروین  که در آیین بزرگداشت هفته معلم در جمع 
اساتید این دانشگاه سخن می گفت با بیان این که  جامعه 
استاندارد وپویا، جامعه ای است که ثروتمند، فرهیخته و 
توسعه یافته باشد تصریح کرد: در چنین جامعه ای، معلم 
رابطه  وی  داشت.  خواهد  را  شخصیت  ترین  تاثیرگذار 
آموزش و پرورش و آموزش عالی را  رابطه ای گسست 
افزود: جداکردن آموزش و پرورش و  ناپذیر دانست و 
آموزش عالی کار درست و منطقی نیست و این دو نهاد 

در کنار یکدیگر جامعه را به سمت یک جامعه استاندارد 
سوق می دهند. آروین با تاکید بر اینکه دانشگاه باید علم 
نافع تولید کند افزود: دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
کرد  خواهد  حرکت  جهت  این  در  پیشرفته  فناوری  و 
با  افزود:  وی  کند.  ایجاد  ثروت  تولید  به  منجر  علم  که 
این شرایط دانشگاه می تواند به صنایع و تولید داخلی و 

ایجاد اشتغال کمک نماید. 
سایر  با  ایران  آموزی  دانش  جمعیت  مقایسه  با  وی 
کشورهای توسعه یافته عنوان کرد: جمعیت دانش آموزی 
کشور بین 6 تا 7 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهد 
می کند.  برابری  جهانی  استانداردهای  با  آن  نسبت  که 
دکتر آروین با بیان اینکه سهم مالی آموزش و پرورش از 
تولید ناخالص داخلی )GDP(   بسیار کمتر از کشورهای 
پیشرفته است بر تجدید نظر اساسی مسئوالن در این زمینه 
جمعیت  ایران  در  کرد:  خاطرنشان  وی   کرد.  تصریح 
دانشجویی چند برابر نیاز جامعه است و باید راهکارهایی 
افزایش  و  دانشجویی  رشد کمی جمعیت  کاهش  جهت 

کیفیت آموزش و پژوهش ارائه گردد.

در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته انجام شد؛

برگزاری کنفرانس علوم و فناوری های
 شیمی کاربردی

دانشگاه باید
علم منجر به تولید ثروت ایجاد کند
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پیشرفت  در  متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  نقش  امروزه 
سرمایه  دارد.  انکار  غیرقابل  و   حیاتی  نقش  کشورها  توسعه  و 
محور  دانش  اقتصاد  به  کارها   و  کسب  نوع  این  روی  گذاری 
بنیان  دانش  ها، شرکت های  دیدگاه دولت  از  منجر می شود. 
تاثیر  مهم  نیروی  نهایتا  و  اشتغال  و  درآمد  مهم  منابع  عنوان  به 
اهمیت  پذیرش  با  شود.  می  شناخته  اقتصادی  توسعه  در  گذار 
روزافزون علم و تکنولوژی در توسعه اقتصادی، پی آمد منطقی 
آن یعنی اهمیت فوق العاده ایجاد ظرفیت تولید نوآوری مبتنی 
بر علم در جامعه نیز خود را نمایان می سازد. این نتیجه گیری 
خصوصا در کشورهای در حال توسعه الزامات مهمی را به لحاظ 
کند.  می  ایجاد  نهادسازی  و  اجرایی  های  برنامه  سیاستگذاری، 
 44 اصل  ابالغی  های  سیاست  جمله  از  کشور  باالدستی  اسناد 
قانون اساسی، برنامه چهارم و پنجم توسعه  و همچنین سند چشم 
انداز بیست ساله کشور، همگی حوزه اقتصاد دانش بنیان را جزء 
حوزه های مهم و تاثیر گذار در کشور دانسته و توسعه این بخش 
را در اولویت برنامه های توسعه ای کشور قرار داده اند. تحقق 
این اهداف، ایجاد و تاسیس شرکت های دانش بنیان است که به 
طور عمده با حضور کارآفرینانی که دارای ایده های محوری 
پیشرفت های  هستند هدایت می شود. در واقع موتور محرک 
و  مبتکران   ذهن  در  که  است  ای  خالقانه  های  ایده  فناوری، 
مخترعان شکل می گیرد و با پیگیری جدی کارآفرینان در قالب 
کسب وکاری جدید به بار می نشیند. در این راستا این شرکت ها  
و رشد علمی  و توسعه تکنولوژی آن ها یکی از کانون های توجه 
سیاستگذاران ایران در سال های اخیر بوده است. این شرکت 
ها به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، 
و  تحقیق  نتایج  تجاری سازی  و  اقتصادی  اهداف علمی،  تحقق 
توسعه  در حوزه فناوری های برتر نقش دارند. اما به دلیل رسیک 
های ذاتی  و ویژگی های خاص، یکی از چالش های موفقیت 

این شرکت ها، تداوم رشد و پایداری آن ها است.

•جایگاه شرکت های دانش بنیان
و  ها  شرکت  توسعه  و  ایجاد  اخیر  های  سال  طی 
موسسات دانش بنیان در ایران ازطریق بسترهای قانونی 
است. قرارگرفته  توجه  مورد  دولتی  های  حمایت  و 

اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک ابزار موثر در تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی تلقی می شود، الزم به ذکر است 
چارچوب  در  بنیان  دانش  اقتصاد  تاکید  بر  عالوه  که 
دانش  صنایع  اهمیت  مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست 
بنیان در اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز بیست 

ساله کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 
جایگاه شرکت های دانش بنیان در چشم انداز 20 ساله 
سال  در  که  است  شده  بینی  پیش  ای  گونه  به  کشور 
1404 باید پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور 

از محل اقتصاد دانش بنیان تولید شود. 
پایان سال  تا  یعنی  برنامه 20 ساله کشور  افق  بر اساس 
شرکت  هزار   50 از  بیش  که  است  شده  مقرر   ،1404
 3568 کشور  در  شوند؛    فعال  کشور  در  دانش بنیان 
شرکت دانش بنیان وجود دارد که سهم استان کرمان 
یازدهم  رده  در  و  است  شرکت   59 تعداد  این  از 
کشوری قرار دارد و  نسبت به جمعیت و پتانسیل های 

استان جایگاه مناسبی نیست. 
آوری  فن  به  توجه  جهان،که  رشد  به  رو  اقتصاد  در 
توسعه  در  موثری  بسیار  نقش  آن،  بر  مبتنی  اقتصاد  و 
کارآفرینی، توسعه ملی، رشد و رونق اقتصادی کشورها 
ایفا می نمایند، ایران و بخصوص استان کرمان هنوز در 

جایگاه مناسبی از نظر فناوری قرار ندارند. 

بنظر می  به موضوع فناوری و نوآوری ضروری  توجه 
رسد، چرا که موضوعی جدید بوده و با استفاده از آن 
و با آگاهی از مسائل و مشکالت آن  می توان در حوزه 
فناوری و نوآوری برنامه ریزی کرد. باید گفت  بصورت 
و  فناوری  با  مرتبط  های  زمینه  در  مطالعاتی  پراکنده 
نوآوری در کشور صورت گرفته است، اما نیاز به بررسی 
شود.  می  احساس  جدی  بطور  موضوع  این  جامع 
امروزه توسعه پایدار بر صنایع مبتنی بر دانش و فناوری 
بنا شده و میزان محصوالت دانش بنیان تولید شده در 
اقتصاد  از مولفه های تحقق  به عنوان یکی  یک منطقه 
در  است.  فناوری  به  دستیابی  شاخص  با  محور  دانش 
واقع اقتصاد بر پایه دانش و تکنولوژی امروزه دیگر یک 
اقتصاد  از  است.حرکت  اجبار  یک  بلکه  نیست  انتخاب 
سالی  چند  محور  دانش  اقتصاد  سمت  به  محور  منبع 
است که در کشور آغاز شد و این مسیر باید در استان 
نیز با جدیت دنبال شود. این نکته اثبات شده است که 
منابع طبیعی به تنهایی باعث رشد و پیشرفت پایدار یک 
منطقه نمی شوند، نمونه واضح آن خود استان کرمان 
و  معدنی  بزرگ  صنایع  دانیم  می  که  همانطور  است 
صنایع  این  وجود  ولی  دارد  وجود  استان  در  صنعتی 
پیشرفت شرکت  و  باعث رشد  است  نتوانسته  تنهایی  به 
های کوچک و متوسط شود. اقتصاد کرمان راهی جز 
حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان  و فن آورانه ندارد 
و اقتصاد، تولید و تجارت سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای 
در  که  هایی  دغدغه  از  یکی  نیست.  استان  ای  توسعه 
های  زمینه  در  واگرایی  داشت  وجود  کرمان  استان 
و کارهای  وارد کسب  دنیا  و  نوآوری است  و  فناوری 
نوینی شده است که در استان کرمان بستر آن ها وجود 
ندارد و این امر  باعث شد که یک تفکر در هم افزایی 
پذیرد  نوآوری صورت  و  فناوری  کنندگان  تولید  بین 
که منجر به تشکیل انجمن شرکت های دانش بنیان در 
آذر 96 شد.  عالوه بر دالیل مذکور انجمن برای هم 
افزایی شرکت های دانش بنیان و بهبود محیط کسب و 
کار فناورانه متشکل از افراد خالق و نوآورتشکیل شد. 
افرادی که در شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
باشند  فناور فعالیت می کنند دارای دوخصوصیت می 
ثانیا  و  است  و خالقانه  فناورانه  کار  اینکه کارشان  اول 
در کشور  اند.  کار شده  و  اندازی کسب  راه  به  موفق 
ما همواره نگرش از باال به پایین بوده است و دستورات 
از دولت به بخش خصوصی دیکته شده است و بخش 
بوجود  را  متوسط  و  کوچک  صنایع  که   خصوصی 
ها  گیری  تصمیم  در  دخالتی  هیچگونه  اند،  آورده 
پاسخگوی مشکالت بوجود  ندارند و هیچ گاه شخصی 
اشتباهات را پس  تاوان  نیست و بخش خصوصی  آمده 
برای تصمیم گیر  برای مشارکت  نتیجه  داده است. در 
ها و سیاست گذاری در حوزه فناوری با مقاومت های 
زیادی مواجه هستیم. یکی از استراتژی های انجمن به 
این منوال است که باید در تصمیم گیری ها و تصمیم 
سازی ها به سازمان های ذیربط کمک شود تا از باال با 
برنامه ریزی صحیح و کارشناسی مسائل حوزه فناوری 
و نوآوری دنبال گردد. این رویکرد که می تواند منجر 
به تغییر نگرش از باال به پایین به نگرش از پایین به باال 
شود به دلیل نو بودن ایده با مقاومت هایی مواجه شد 

که قابل پیش بینی نیز بود.
چون تغییر در هر سیستمی بسیار سخت است. با این نگاه 
که مطابق با مفاد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار است شرکت های فناوری بطور مستقیم در برنامه 
داشت.  خواهند  مشارکت  فناوری  حوزه  های  ریزی 
بخش خصوصی با مشکالت زیادی رو به رو شده است 
و برای فرار از این بن بست ها خود همواره راه حلی 
برای آن ها اندیشیده است و پیشنهادی بهتر در حوزه 
فناوری  مورد  در  همچنین  و  دهد  می  ارائه  فناوری 
زنجیره  گونه  هیچ  اکوسیستم  این  در  و  معتبر  مرجع  
واحدی وجود ندارد ومی بایست ارتباطات موثری بین 
نهادهای فناوری ایجاد کرد تا بتوان بستر کسب و کار 
را محیا کرد. و تمام این موارد دست به دست هم داده 
اند که منجر به تشکیل شورای عالی فناوری و نوآوری 
سیاست  را  فناوری  مباحث  که  شوند  کرمان  استان 

گذاری، برنامه ریزی و آینده نگری کند. 
برای  مضاعف  تالش  بنیان  دانش  های  شرکت  انجمن 
که  آنجا  از  دارد.  استان  در  فناوری  اکوسیستم  ایجاد 
هستند  دخیل  فناوری  اکوسیستم  در  زیادی  نهادهای 
کارها  و  ندارد  وجود  آنها  بین  همگرایی  گونه  هیچ 
که  این  برای  و  شود  می  انجام  ای  جزیره  بصورت 
استراتژی مشخصی داشته باشند و بسترسازی الزم ایجاد 
باید حرکتی اصولی در این مورد صورت پذیرد  شود 
چون پیشرفت هر منطقه در گرو رشد فناوری و نوآوری 
در  که  شوراهای  و  کمیته  طرفی  از  است.  حوزه  آن 
بصورت  آنها  کارهای  کنند  می  فعالیت  فناوری  زمینه 
بوجود آید  باید مرجعی  لذا  نیست  اجرایی و عملیاتی 
که در سایه آن به تمام اهدافی که در توسعه فناوری 
استان وجود دارد جامع عمل پوشانده شود و از این، 
امین شورای  نوآوری در سی  و  فناوری  عالی  شورای 
انجمن  طرف  از  خصوصی  و  دولتی  بخش  گفتگوی 
انجمن شرکت  دبیرخانه آن  و  و تصویب شد  پیشنهاد  

های دانش بنیان استان کرمان انتخاب شد. 

استان  نوآوری  و  فناوری  عالی  شورای  اصلی  اعضاء 
کرمان را باید به شرح ذیل بیان کرد:

1-استاندار )رئیس(
2- انجمن شرکت های دانش بنیان استان)دبیر(

3- رییس پارک علم و فناوری استان کرمان
4- رییس بنیاد نخبگان استان

5- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
6- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

7-مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
8-رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
9-مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان

10-معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر
11-معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

هدف از تشکیل شورای عالی فناوری و نوآوری استان 
در  استانی  راهبردهای  تدوین  و  سیاستگذاری  کرمان، 
قلمرو فناوری، تدوین برنامه های میان مدت وبلندمدت 
در  وکاربردی  بنیادی  های  پژوهش  توسعه  برای 
و  فناوری  دراستان  کاربری  گسترش  و  فناوری  قلمرو 
می  و  می باشد  مختلف  های  بخش  توسعه  برنامه های 

تواند  به دنبال اهداف ذیل را دنبال کند :

بسترسازی حوزه فناوری و نوآوری
 در استان کرمان

مهندس شیما هالکویی
دبیر شرکت های دانش بنیان 

استان کرمان

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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•تدوین و به روز رسانی سند توسعه فناوری استان
اکوسیستم  اصالح  و  استقرار  جهت  در  ریزی  •برنامه 

فناوری و نوآوری در استان
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  های  برنامه  •تدوین 
توسعه  سند  اساس  بر  استان  نوآوری  و  فناوری  مدت 

فناوری مصوب
•تعیین اولویت های تحقیقاتی و فناوری استان بر مبنای 

شناسایی نیازها، توانایی ها و مزیت های استانی
•تدوین آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت های فناورانه 

و نوآورانه استان در چارچوب سند توسعه فناوری
•تدوین ساز و کارهای همسویی بین اهداف و سیاست 
و  اهداف  با  نوآوری  و  فناوری  زمینه  در  استانی  های 

سیاست های ملی
•پایش و آمایش توسعه فناوری استان

آفرینی  نقش  نوآوری  و  فناوری  عالی  رویکرد شورای 
بخش خصوصی فناور در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی 
های حوزه فناوری استان کرمان و ایجاد هماهنگی و 
ارتباط موثر بین نهادهای مرتبط با توسعه فناوری استان 
است. این شورا که به عنوان مرجع واحد تدوین سازو 
کارهای همسویی بین اهداف و سیاست های استانی در 
زمینه فناوری و نوآوری با اهداف و سیاست های ملی 
شناخته می شود، وظیفه پایش، آمایش و آینده نگاری 
منحصر  ویژگی  دارد.  برعهده  را  استان  فناوری  توسعه 
عنوان  به  فناور  خصوصی  بخش  تعیین  شورا  این  بفرد 
دبیرخانه آن است که می تواند به عنوان یک ساختار 
شود.  شناخته  کشور  در  بلکه  استان  در  تنها  نه  خاص 
تصمیم  در  فناور  خصوصی  بخش  آفرینی  نقش  عدم 
شرکت  اینکه  علیرغم  ها  سازی  تصمیم  و  ها  گیری 
های  فعال در کسب و کار دانش بنیان دارای قابلیت 
نوآوری و خودباوری در ایجاد کسب و کار می باشند. 
ولی تاکنون از پتانسیل آن ها در مشارکت در سیاست 
گذاری ها و تصمیم گیری های توسعه فناوری استفاده 
نو  دلیل   به  نوآوری  و  فناوری  حیطه  در  است.  نشده 
کند  ورود  باید  فناور  خصوصی  بخش  مباحث،  بودن 
را  این مورد مکانیزم مشخص و اجرایی  بایستدر  و می 
کارگروه  باید  که  است  دلیل  همین  به  کند.  تعریف 
که  شوند  تشکیل  فناوری  عالی  شورای  ذیل  هایی 
بنیان تامین  خوراک آن از طریق شرکت های دانش 
شودکه تصمیم و برنامه ریزی آن از سمت شرکت های 
از طریق شورا  و  باشد  اند،   بنیان که خصوصی  دانش 

تصویب و ابالغ گردند. 
عالی  شورای  پیرو  انجمن  که  اصلی  موارد  ازدیگر  
ایجاد  برای  تالش  کرده  دنبال  نوآوری  و  فناوری 
آنجا که  از  است.  استان کرمان  در  فناوری  اکوسیستم 
ها،  دانشگاه  پروش،  و  آموزش  نظیر  زیادی  نهادهای 
پارک علم و فناوری، بنیاد ملی نخبگان، سازمان فنی و 
حرفه ای، اتاق بازرگانی، صندوق های مالی و غیره در 
موثر  ارتباط  بنابراین  هستند  دخیل  فناوری  اکوسیستم 
باشد.  می  فناوری  توسعه  و  گیری  شکل  نیاز  پیش  آنها 
این خالء نیاز به تدوین طرحی به منظور استقرار نظام 
فناوری و نوآوری در استان کرمان را پررنگ می نماید.

توسعه  در  فناوری  نقش  ضرورت  به  توجه  با  امروزه 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها و انقالب صنعتی 
چهارم که مبتنی بر فناوری می باشد چنانچه کشورها به 
گام  چهارم  انقالب  در  نتوانند  فناوری  و  توسعه  کمک 
نهند با مشکالتی نظیر کاهش صادرات، کاهش بهره وری 
و  ماندگی  تولید، کاهش رضایت مصرف کننده، عقب 

و  تولید  های  هزینه  رویه  بی  افزایش  ورشکستگی، 
قیمت تمام شده و کاهش کیفیت محصوالت و کاهش 
فروش روبرو خواهند شد که پاره ای از این مشکالت 
با  در کشور و استان بوجود آمده است. استان کرمان 
کشاورزی،  معدن،  زمینه  در  نظیر  بی  پتانسیل  به  توجه 
توسعه  زمینه  در  متاسفانه  گردشگری،  و  دستی  صنایع 
ناموفق بوده است. از طرفی  فناوری و استفاده از آن 
پارک  ای،  فنی و حرفه  زیاد،  دانشگاهی  مراکز  وجود 
چشمگیر  بهبود  به  منجر  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم 
وضعیت  است.  نشده  استان  فناوری  توسعه  وضعیت 
صنایع و بخشهای تحقیق و توسعه آنها نیز علیرغم وجود 
مالحظه  قابل  نقش  استان  توسعه  در  نیز  بزرگ  صنایع 
بر  ها  دانشگاه  تمرکز  نظیر،  عواملی  اند.  نداشته  ای 
آموزش و ناهمخوانی محتوای برنامه ریزی پژوهشی و 
بازار  و  صنعت  مقتضیات  با  دانشگاهی  دروس  محتوای 
کار، عدم توجه به دانشگاه های نسل سوم که دانشگاه 
های آموزشی، پژوهشی و فناوری هستند، عدم وجود 
مراکز  کارایی  )عدم  کار  بازار  در  الزم  های  مهارت 
فنی و حرفه ای و عدم وجود آموزش و مهارت های 
واحدهای  در  توسعه  و  تحقیق  به  توجهی  بی  شغلی(، 
صنعتی )ناکارآمد بودن واحد های R&D(، عدم تعیین 
آنها،  ای  توسعه  قابلیت  براساس  استان  اساسی  نیازهای 
نبود برنامه جامع فناوری در استان که باعث نامشخص 
در  استان  مختلف  نهادهای  اهداف  و  مسئولیت  بودن 
عمل  ای  جزیره  و  کاری  موازی  شده،  فناوری  حوزه 
مهمترین  از  توان  می  را  ذیربط  های  سازمان  کردن 
استان  برد.  نام  فناوری  توسعه  به  دسترسی  عدم  دالیل 
در  بالقوه  و  بفرد  منحصر  های  پتانسیل  دارای  کرمان 
و  توسعه  با  تواند  می  که  باشد  می  مختلف  های  زمینه 
برنامه ریزی در حوزه فناوری به مرحله بالفعل برسد. از 
طرفی متاسفانه علی¬رغم وجود بانک¬های اطالعاتی 
بسیار ارزشمند در اسناد تهیه شده در استان، راهکارهای 
اجرایی و عملیاتی بر اساس نقاط قوت و ضعف، فرصتها 
اجرائی دولتی و خصوصی  تهدیدهای دستگاه های  و 
ذی¬ربط در اکوسیستم فناوری ارائه نشده در این راستا 
و  فناوری  اکوسیستم  استقرار  اجرایی  طرح  پروپوزال 

نوآوری توسط انجمن، تدوین شده است.

• اهداف تهیه سند اجرائی توسعه فناوری:
بدیهی است هدف اصلی انجام آموزش و پژوهش های 
بنیادی و کاربردی، پژوهش های نوظهور، پژوهش های 
بدیع و آینده پژوهی رسیدن به فناوری ها و تکنولوژی 
حوزه  در  رقابت  و  توسعه  تأمین،  راستای  در  نو  های 
استراتژیک در  و  اقتصادی  اجتماعی،  نیازها و خدمات 
سطوح مختلف استانی، کشوری، منطقه ای و جهانی می 
باشد. از طرفی رسیدن به فناوری در زمینه های مختلف 
استانی،  مختلف  در سطوح  ها  نیازمندی  تعیین  نیازمند 
مختلف  های  حوزه  در  جهانی  و  منطقه¬ای  کشوری، 
و قابل رقابت، شناخت دقیق و تعیین عناصر اکوسیستم 
فناوری، تعیین الگوریتم ارتباط و وظایف عناصر تشکیل 
دهنده اکوسیستم و پایش و بهبود مستمر عملکرد عناصر 
باشد.  می  سیستم  عنصر  هر  اجرایی   SWOT اساس  بر 
دو  در  توان  می  را  سند  این  اجرای  اهداف  مهمترین 

بخش خالصه نمود.

 اهداف اولیه:
• تعیین عناصر اصلی و فرعی زنجیره اکوسیستم فناوری
• تعیینSWOT اجرایی عناصر اصلی و فرعی اکوسیستم

 SWOT تعیین جایگاه عناصر و ارتباط عناصر بر اساس •
تعریف شده

• تعیین مسئولیت هر عنصر بر اساس جایگاه تعریف شده
• استفاده از آیین نامه های اجرائی مصوب هر عنصر در 

راستای نقش آفرینی هر عنصر
• تعیین، تأمین، تسهیل و توسعه نیازمندی های زنجیره 

فناوری
و  ارائه  در  تسهیل  و  سردرگمی  و  بالتکلیفی  حذف   •
متقاضیان  توسط  اکوسیستم  عناصر  خدمات  از  استفاده 

در سطوح مختلف

اهداف ثانویه: 
• توسعه هدفمند و پیوسته فناوری و آینده پژوهی

نیازمندیهای  دهی  سامان  و  توسعه  تامین،  شناسایی،   •
استان در حوزه آموزش، پژوهش و مهارت 

•توسعه کسب و کار و اشتغال
•کمک به رفع موانع تولید در حوزه فناوری

و  ای  منطقه  استانی، کشوری،  های  نیازمندی  تأمین   •
جهانی در حوزه های مختلف

•ایجاد ارزش افزوده محصوالت در حوزه های مختلف
قابلیت  افزایش  و  استاندارد سازی محصوالت  توسعه   •

رقابت پذیری
افزایش  انسانی متخصص و  نیروهای  از  بهینه  استفاده   •

انگیزه در نیروهای جوان و فارغ التحصیالن
• کمک به توسعه صادرات

بهداشتی،  اقتصادی،  اجتماعی،  •بهبود کیفیت خدمات 
استراتژیک و غیره  در استان

آموزش،  حوزه  در  خصوصی  بخش  حضور  افزایش   •
پژوهش، مهارت، تولید و صادرات

بنیان  دانش  های  شرکت  مشکالت  و  مسائل  از  یکی 
و  اجرا  برای  مالی  تامین  کرمان  استان  در  بخصوص 
است.  خالقانه  های  طرح  و  ها  ایده  سازی  تجاری 
آن  اصلی  سرمایه  فناور  و  بنیان  دانش  های  شرکت 
در  سرمایه  این  متاسفانه  است.  آنها  دانشی  و  فکری  ها 
سیستم های سنتی تامین مالی دارای هیچگونه ارزشی 
سرمایه  برای  ارزشی  هیچگونه  ها  بانک  و  باشد.  نمی 
ایجاد  صندوقی  است  نیاز  و  شوند  نمی  قائل  فکری 
شود که ماهیت vc داشته باشد. بطور مثال 500 میلیارد 
روستایی  اشتغالزایی  های  طرح  تسهیالت  برای  تومان 
وجود دارد اما از این میزان 30 میلیارد اختصاص داده 
شده است و هیچگونه معیاری برای ارزیابی، نظارت و 
توانمندسازی وجود ندارد پس اگر ما صندوقی داشته 
باشیم که بودجه ها و اعتباراتی که وجود دارد در آن 
جمع شوند می توان ارزیابی ، نظارت و توانمندسازی 
بصورت هدفمند  را  ها  مالی شرکت  تامین  و همچنین 
انجام داد.  انجمن به منظور برطرف نمودن این خالء، 
بر  بالغ  اولیه  سرمایه  با  را  فناوری   و  پژوهش  صندوق 
31 میلیارد ریال با همکاری دانشگاه های استان کرمان 
مالی شرکت  تامین  بتواند  است که  اندازی کرده  راه 
های دانش بنیان و فناوری را انجام دهد که بر خالف 
بانک ها چابک هستند و هم بتوانند بصورت خطرپذیر 
عمل کنند. قابل توجه است که بیش از 60 درصد سهام 
دانش  انجمن  عضو  های  شرکت  خود  توسط  صندوق 

بنیان تامین گردید. 
و  نظارت  ارزیابی،  مکانیزم  دارای  که  صندوق  این 
توانمندسازی است می تواند با ضمانت نامه های معقول 

سرمایه گذاری ریسک پذیر و تسهیالت اعطا نماید. 
***
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در واقع مزیت اصلی این صندوق ارزش گذاری علم 
به اهدافی که  و ایده درخواست کننده است.با توجه 
بنیان  دانش  از شرکت های  مورد حمایت  صندوق در 
، کسب و کارهای نوپا و طرح های پژوهشی و فناوری 
بستر این کار بوجود امده است.  تمام  دنبال می کند 
صندوق ها و بانک ممکن است مشکالتی در مورد  تامین 
مالی داشته باشند. اما صندوق های پژوهش  و فناوری 
و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   44 ماده  طبق 
اصالح نظام مالی کشور ، تنها صندوق هایی هستند که 
کمک  آنها  به  و  کند  حمایت  آنها  از  تواند  می  دولت 
بالعوض اعطا کند و حتی می تواند سهامدار  49 درصد 
از کل سهم صندوق شود. در این مورد برای تامین مالی 
صندوق می توان به دو بخش دولتی و خصوصی ورود 
سرمایه صندوق  ها  نامه  آیین  و  مقررات  طبق  که  کرد 

جهت ارائه خمات هر چه بهتر باال رود.

 اهداف و دامنه فعالیت صندوق:
1- اعطاي وام و تسهیالت به؛

الف- اشخاص حقیقي و حقوقي براي اجراي طرح هاي 
پژوهشي، پژوهش هاي کاربردي، فرهنگي و غیره

مرحله  اجراي  براي  حقوقي  و  حقیقي  اشخاص  ب-   
تولید نیمه صنعتي طرح هاي به نتیجه رسیده پژوهشي

 ج- اشخاص حقیقي و حقوقي براي تدوین دانش فني 
مرحله  به  تحقیقات  نتایج  انتقال  و  تحقیقات  از  حاصل 

تولید
2- تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاري 

در طرح هاي پژوهشي و فناوری.
3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح هاي 

پژوهشي و فناوري در مقاطع تعیین شده در قرارداد
4- صدور ضمانت نامه هاي مورد نیاز مؤسسات پژوهشي 
اجراي  براي  مربوط  متقاضیان  به  غیردولتي  بخش 

طرح هاي پژوهشي و فناوري در قبال اخذ ضمانت ها
5- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی 

6- مشارکت در تجاری سازی طرح های پژوهشی
7- تضمین نوسانات نرخ ارز طرح های مصوب

8- تأمین ارز مورد نیاز برای طرح های  فناوری

از دیگر اقدامات انجمن، تالش برای تامین محلی برای 
تجاری سازی ایده های شرکت های دانش بنیان بود. 
تسهیالت  طریق  از  مالی  تامین  پیگیری  زمینه  این  در 
فناوری  برج  ایجاد  برای  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
برای  تسهیالت  اخذ  مراحل  که  بود  کرمان  استان  در 
این برج هم اکنون توسط برخی از شرکت ها معرفی 
شده در حال انجام است . همچنین با همکاری پارک 
علم و فناوری مراحل اعطای زمین در مجموعه شهرک 
فناوری واقع در اتوبان هفت باغ علوی در حال انجام 
است. همچنین به منظور تغییرات در یکی از کارگروه 
چگونگی  و  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  های 
استفاده از بودجه های پژوهشی برای طرح در مجلس و 
هیات وزیران در سی و سومین شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی پیشنهاداتی از طرف انجمن ارائه شد. 
در آخر نیز باید به نقش پر رنگی که  دولت می تواند 

باشد،  داشته  بنیان  دانش  های  ازشرکت  حمایت  در 
حمایتی  های  سیاست  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  اشاره 
گیران  تصمیم  و  سیاستمداران  که  است  الزم  دولت 
ارشد کشور در تدوین لوایح حمایتی از تاسیس و توسعه 
شرکت های دانش بنیان، سیاست های حمایتی الزم را 
در خصوص مشوق ها، مقررات و ایجاد فضای کسب و 
کار تدوین نمایند. همچنین دولت باید نسبت به حمایت 
های مالی از شرکت های دانش بنیان استراتژی مناسبی 
زیرساخت  توسعه  و  ایجاد  با  باید  اتخاذ کند. دولت  را 
قبیل  از  ها  شرکت  نوع  این  برای  الزم  حمایتی  های 
آنها  ریسک  فناوری،  و  علم  های  پارک  و  رشد  مراکز 
را پایین می آورد. خوشبختانه در سال های اخیر این 
نوع مراکز از نظر کمی توسعه قابل توجهی داشته اند. 
نموده  و  به آنها  بیشتری  لیکن الزم است دولت توجه 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  مراکز  این  کیفی  توسعه 
پایداری  از عوامل مهم  در  دهد. همچنین یکی دیگر 
برای محصوالت  بازار  وجود  بنیان  دانش  های  شرکت 
این شرکت ها است.  وضع قوانین حمایتی  الزم برای 
بازارسازی و تضمین خرید محصوالت دانش بنیان  تولید 
شده  توسط این شرکت ها نیز تاثیر مهمی بر پایداری 

آن ها خواهد داشت.
الزم به ذکر است عالقه مندان به منظور اطالع از اخبار 
و رویدادهای حوزه فناوری استان و اطالع از خدمات 
انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان می توانند 
به نشانی www.daneshbonyan-kr.ir  مراجعه نمایند.
*********************************

علمی  معاونت  پشتیبانی  و  توسعه  معاون  دلیری،  دکتر 
شورای  اعضاء  جمع  در  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
استان کرمان عنوان کرد که  نو آوری  و  فناوری  عالی 
در بحث حمایت های مالی شرکت های دانش بنیان با 
اظهار داشت: در بحث  ایم. وی  کمترین مشکل مواجه 
با کمترین  بنیان  حمایت های مالی شرکت های دانش 
الزم  پشتیبانی  توانیم  می  خوبی  به  و  ایم  مواجه  مشکل 
سقف  روستایی  اعتبارات  داد  ادامه  وی  دهیم  انجام  را 
در  طرح  بدون  خالق  های  طرح  و  ندارند  محدودی 
کارگروه استانی و از طریق سامانه کارا برای ما ارسال 
توسعه  ما در صندوق  بیان کرد:  می شوند دکتر دلیری 
کارگزار  عنوان  به  را  بانک  دوازده  و  داریم  سهم  ملی 
برای  و  درصد  دوازده  صنعت  برای  که  کردیم  معرفی 
است.  شده  گرفته  نظر  در  سود  درصد  ده  کشاورزی 
علمی  معاونت  سرمایه  جذب  و  مدیریت  توسعه  معاون 
ویژه  را  کشور  کنونی  شرایط  جمهور  رئیس  فناوری  و 
دانست و تاکید کرد ما با چالش جدی تحریمها روبه رو 
هستیم و از این کارگروهها و دور هم بودن ها هر میزان 
نجات  راه  که  است چرا  برگزار شود کم  در کشور  که 

فضای  در  بستری  سنتی،  اقتصاد  از  رفت  برون  و  کشور 
و  تحقیق  با  باید  اقتصادی  های  فعالیت  و  است  دانش 
دکتر  باشد.  داشته  بیشتری  دوام  تا  باشد  همراه  توسعه 
پیشرفتهای  با  تا  باید تالش کنیم  ما  دلیری تصریح کرد: 
خوشبختانه  نمانیم،  عقب  آنها  از  و  باشیم  هماهنگ  دنیا 

کشور  در  روز  به  روز 
بستر  در  زیادی  خدمات 

شکوفا  حال  در  المللی  بین 
معاون  معاون  است.  شدن 

فناوری رئیس جمهور  و  علمی 
اظهار  نخبگان  با  رابطه  در 

موفق  بخواهیم  اگر  قطعا  داشت: 
محققان  و  نخبگان  به  باید  شویم 

برون  بعد  و  کنیم  بیشتری  توجه 
بخش  به  را  فعالیتها  و  کنیم  سپاری 

ضریب  که  کنیم  واگذار  خصوصی 
چراکه  شد  خواهد  بیشتر  موفقیت 

را  و کارایی الزم  سیستم دولتی چابکی 
نخواهد داشت. 

اعتماد  با  رابطه  در  همچنین  دلیری  دکتر 
اعتماد  کرد:  تاکید  ها  جوان  به  کردن 

و  بود  تحول خواهد  با  همراه  مطمئنا  به جوانها  کردن 
اقتصاد  و  باشند  گذار  اثر  توانند  می  باشید  داشته  یقین 
کشور را تغییر دهند و این حرکتی که امروز در حوزه 
به  جوانها  این  توسط  همگی  هستیم  آن  شاهد  اقتصاد 
وجود آمده است. مشاور برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 
کشور در رابطه با پتانسیل های استان کرمان در حوزه 
فناوری گفت: بستر استان کرمان بسیار متفاوت تر از سایر 
استانهاست و ظرفیت بسیار باالیی دارد و جزو استانهای 
برتر کشور محسوب می شود چه از نظر دانشگاهی و چه 
از نظر نیروی انسانی و باید بسمتی حرکت کنیم که در 

دانشگاه ها شغل ایجاد کنیم و این امر در صورتی محقق 
درگیر  آموزش  همراه  استاد  و  دانشجو  که  شد  خواهد 
فعالیت های اقتصادی شوند و ایده پروری نمایند. دکتر 
اساسی  چالش  به  را  خود  ها  صحبت  از  بخشی  دلیری 
شرکت های بزرگ استان اختصاص داد و عنوان کرد: 

شرکتهای بزرگ و بسیار خوبی در استان کرمان داریم 
توسعه ورود  و  تحقیق  زمینه  متاسفانه هیچ کدام در  اما 
به  دهیم  جهت  را  نخبه  و  خالق  افراد  باید  که  نکردند 
آسیب  خوبی  به  بتوانند  تا  شرکتها  این  نیازهای  سمت 
معاون  معاون  کنند.  برطرف  را  آنها  نیازهای  و  شناسی 
کرد:  تاکید  پایان  در  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی 
اقتصاد  حوزه  های  ساخت  زیر  کند  تالش  باید  استان 
بنیان را تقویت نماید و معاونت علمی و فناوری  دانش 
را  الزم  پشتیبانی  و  همکاری  آمادگی  زمینه  این  در 

خواهد داشت.

حمایت مالی از 
شرکت های دانش بنیان
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دکتر سعید تقوایی رئیس مرکز تحقیقات صنایع الستیک 
دانشگاه  رئیس  آروین،  سیدمحمدجواد  دکتر  با  ایران 
دکتر  و  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
تکنولوژی  و  علوم  پژوهشگاه  رئیس  افضلی،  داریوش 
طرفین  کرد.  گفتگو  و  دیدار  محیطی  علوم  و  پیشرفته 
در  برگزار شد  آروین  دکتر  دفتر  در  که  دیدار  این  در 
زمینه همکاری های مشترک پرداختند. وجود رشته های 
دانشگاهی مرتبط با صناییع الستیک، امکانات و زیرساخت 
مهم  از  ها  زمینه های همکاری  شناسایی  پژوهشی،  های 
این  در  بود.  دیدار  این  در  شده  مطرح  مباحث  ترین 
همایش  چهاردهمین  برگزاری  درباره  همچنین  دیدار 
دانشگاه  های  همایش  مرکز  در  ایران  الستیک  صنایع 
و  بحث  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
تبادل نظر شد. دکتر سعید تقوایی رئیس مرکز تحقیقات 
نیز  دانشگاه  مرکز همایش های  از  ایران  صنایع الستیک 

دیدن کرد.

دیدار رئیس مرکز تحقیقات صنایع الستیک ایران
از دانشگاه صنعتی کرمان

نقشه  مهندسي  گروه  پهپاد  تصویربرداری  نخستین 
تحصیالت  دانشگاه  دور  از  سنجش  گرایش  برداري- 
بر  یا موفقیت  پیشرفته کرمان  فناوری  و  تکمیلی صنعتی 
فراز دانشگاه انجام شد دکتر علی اسماعیلی مدیرگروه 
با  دانشگاه  سنجش  گرایش  برداري-  نقشه  مهندسي 
برداري-  نقشه  مهندسي  گروه  افزود:  خبر  این  اعالم 
گرایش سنجش از دور داراي پهپاد منحصر بفرد طیفي 
است و اولین تصویر برداري ازمایشي خود را در روز  
یکشنبه 13 خرداد 97 بر فراز دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان با موفقیت انجام داد. 
باند   4 داراي  یادشده  پهپاد  افزود:   اسماعیلی  دکتر 
استفاده  مورد  زیادي  کاربردهاي  در  که  است  طیفي 
اعالم    ebee SQ را  پهپاد  این  نام  قرار مي گیرد. وی 

تصاویر  کرد:  نشان  خاطر  اسماعیلی  علی  دکتر  کرد. 
سایت  در  بزودي  و  هستند  پردازش  تحت  شده  اخذ 
گروه  این  دانشجویان  هاي  نامه  پایان  نظر  مورد  هاي 

تصویر برداري خواهد کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان گفت: شرکت 
استان  فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  راهنما«  »تردد 
نمایشگاه صنایع کوچک  برتر  های  کرمان جزو شرکت 
ایران انتخاب شد. دکتر مسعود ترکزاده ماهانی، با اعالم 
صنعت  حوزه  در  راهنما  تردد  شرکت  افزود:  خبر  این 
نمایشگاه  در  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازی  هوشمند 
صنایع کوچک ایران شرکت کرد و از بین هزار و 400 
واحد صنعتی به عنوان واحد نمونه صنعتی برتر انتخاب 
این  برگزاری  از  هدف  ماهانی،  دکترترکزاده  گردید. 
نمایش  به  و  بنگاهی  بین  ارتباطات  تقویت  را  نمایشگاه 
گذاشتن توان و اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط 
صنایع  سازمان  توسط  و  کرد  عنوان  کشور  اقتصاد  در 
رئیس  شد.  برگزار  ایران  صنعتی  شهرکهای  و  کوچک 
پارک علم و فناوری استان کرمان هماهنگی پیاده سازی 

برنامه های توسعه صنایع کوچک و متوسط میان دستگاه 
های دولتی و غیردولتی که با صنایع کوچک  در ارتباط 
هستند را از دیگر اهداف نمایشگاه یادشده برشمرد. برپایه 
این گزارش، مراسم تجلیل از شرکت های برتر باحضور 
صنعت  وزیر  کشور،  اجرایی  های  دستگاه  ارشد  مقامات 
معدن و تجارت، رئیس مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
صنعت  بازرگانی  های  اتاق  و  دولتی  های  دستگاه  سایر 
از  خارج  تجاری  های  هیئت  کشور  کشاورزی  و  معدن 
کشور، سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم ایران 
برگزارشد. مهندس مجید نورانی مدیرعامل شرکت تردد 
فعایت های این شرکت گفت: تجهیزات  راهنما درباره 
بازه  ترافیک  کنترل  هوشمند  های  سیستم  و  ترافیکی 
شرکت  و  دهند  می  اختصاص  خود  به  را  ای  گسترده 
از  استفاده  با  موارد  این  بیشتر  در  راهنما  تردد  مهندسی 

انجام  با  توانسته  خود  بومی  متخصصین  نیروی  و  توان 
تحقیقات،  این محصوالت را به صورت بومی تولید کند.

تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنعتی و فناوری پیشرفته، هر ساله سازمان صنایع کوچک 
صنایع  از  حمایت  »روز  ایران  صنعتی  های  شهرک  و 

کوچک« را در 21 مرداد ماه را گرامی می دارد.

تصویربرداری پهپاد 
در دانشگاه صنعتی کرمان

موفقیت شرکت »تردد راهنما« کرمان 
در نمایشگاه صنایع کوچک
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رپنیان خیال
پرسه در حوزه فرهنگ و هنر کرمان 



از زیور آالت و ظروف نقره باز مانده از گذشته نه چندان 
مانده  به جاي  زمان   آن  از  اکنون  هم  که  کرمان  دور 
دستي  چیره  هنرمندان  که  شود  مي  استنباط  چنین  اند 
در این حوزه فعالیت داشته اند که متاسفانه به دالیلي به 
فراموشي سپرده شده اند. در این فرصت در مورد بخشي 
کرمان  افول  و  ویراني  باعث  که  کرمان  سیاه  تاریخ  از 
شود.  می  اشاره  نقره(گردید،  و  طال  صنعت  )خصوصا 
درسال1208ه-ق بعد شش ماه محاصره کرمان از طرف 
قشون آقا محمدخان قاجار به دلیل خیانت یکي از اهالي 
کرمان و باز کردن یکي از دروازه هاي شهر توسط وي 
که احتماال دروازه ارگ بوده بروي خان قاجار، سربازان 
قجر وارد کرمان شدند و به دلیل مقاومت طوالني مدت 
بعضي  و  زند  لطفعلي خان  به  دادن  پناه  و  مردم کرمان 
مسایل دیگر از جمله هجو و دشنام بعضي از اهالي شهر 
و  خان  محمد  به  ها  موذنه  سر  بر  محاصره  زمان  در  که 
قشون وي سرداده بودند مال و ناموس کرماني ها را بر 
خود مباح دانسته و برگ سیاهي از تاریخ کرمان را رقم 
زدند و باعث جنایاتي بس هولناک در این دیار شدند که 
به روایت قدما و مورخین مي توان به بیست تا هفتاد هزار 
جفت چشم که از مردان کرمان تقدیم شاه کینه توز قجر 
شد اشاره کرد.  همچنین مناره هایي که از چشم از کاسه 
درآمده اهالي کرمان ساخته  شد و یا تعرض به زنان و 
دختران و بریدن سینه ها و هتک حرمت آنان اشاره کرد. 
همین قدر مي توان گفت که این شاه کینه توز تازه به 
دوران رسیده آنقدر از مردم نجیب کرمان نفرت و کینه 
داشت که تا پایان عمر منحوس خود اجازه روشن کردن 
هیچ چراغ و یا مشعلي را بعد از غروب در کرمان را نداد 
و به واسطه همین کینه توزي ها بود که شهر کرمان را 
و  سوخته  سرزمین  یک  به  آباد  و  رونق  پر  شهر  یک  از 

ویران  تبدیل کرد و تمامي زیورآالت و ظروف قیمتي 
که به باور بسیاري از قدما اکثراً نفیس و ذي قیمت بوده و 
گویاي ذوق و هنر و مهارت استادکاران این حوزه بودند 
را نابود و تاراج نمود و از بد حادثه به دلیل کینه وخشم 
شاه قاجار از مقاومت کرماني ها در برابر حمله و محاصره 
کرمان در برابر قشون وي و پناه دادن به پادشاه مخلوع 
زند به دستور وي تمامي طالها و نقره جات بعد از این 
که به اجبار مصادره شدند قسمتي از آنها خرج قشون و 
قسمتي اعظم آنها نیز ذوب شده و به سکه هاي رایج آن 

زمان تبدیل شدند. 
ابراهیم خان ظهیرالدوله که در سال1216 ه-ق از طرف 
به  شد  منصوب  کرمان  حکمراني  به  قاجار  فتحعلیشاه 
استناد تاریخ کرمان در آن زمان به شهري کامال ویرانه و 
مخروب  تبدیل شده بود و با توجه فرار و کوچ اجباري 
خالي  شهر  تقریبا  کرمان  اطراف  به  شهر  متمول  اهالي 
همگي  بودند  مانده  شهر  در  که  کساني  و  بود  سکنه  از 
کرمان  حاکم  بودند.  شده  مستاصل  و  بیچاره  و  مفلوک 
که بر خالف عموي خود مردي خیرخواه و مردم دوست 
بود و احتمااًل تحت تأثیر نجابت و عزت نفس کرماني ها 
قرار گرفته بود براي جبران مافات و برگشت آن شکوه 
و رونق به شهر اول تصمیم مي گیرد که نامه اي به شاه 
تقاضاي  از وي  و وضع شهر  تشریح حال  و ضمن  نوشته 
معافیت پنج ساله خراج کند و با موافقت فتحلیشاه با این 
به آباداني شهر و جبران مافات مي  موضوع کمر همت 
نماید. با این نیت بود که ایشان شروع به ساخت مجموعه 
اي عام النفعه و کار آمد در مرکز شهر و مجاور  مجموعه 

گنجعلیخان نمود. 
این مجموعه شامل عناصري مانند مدرسه جهت فراگیري 
حمام  و  شستشو  و  شرب  جهت  انبار  آب  و  نظري  علوم 
است.  بودند،  زمان  آن  شهري  زندگي  الزامات  از  که 
همچنین ساخت قیصریه ابراهیم خان جهت رونق کسب 
سرآمد  مشاغل  اي  آموزش حرفه  محلي جهت  و  کار  و 
آن زمان مانند طال سازي، نقره سازي، مسگري، صحافي 
و غیره. وی از صنوف مرتبط مانند واچین کاري، چکش 
و  به کسب  بخشیدن  رونق  براي  وي  زني.  قلم  و  کاري 
کار در کرمان از استادکاران حرف سرآمد آن زمان از 
اطراف و اکناف که اکثرا بعد از حمله آقا محمد خان از 

کرمان گریخته و به شهرهاي مجاور کوچ کرده بودند
برگشته  کرمان  به  تمایل  صورت  در  که  کرد  دعوت 
هرگونه  از  معاف  و  قیصریه  در  اي  غرفه  اِعطاء  ضمن  و 
و  درآمد  برکسب  عالوه  اجاره،  پرداخت  یا  و  مالیات 
شاگرد  تربیت  به  کرمان،  در  خود  صنعت  و  هنر  معرفی 
و اِعطاء لقب خان به ایشان موجب رونق دوباره کسب و 
کار در کرمان شوند. از نمونه هاي بارز این استاد کاران 
به فتح اهلل خان زرگر )عکس14( که در زمان  مي شود 
سرآسیاب  به  خود  فرزند  چهار  با  محمدخان  آقا  حمله 
شش که در نزدیکي کرمان است پناه آورده بودند اشاره 
کرد که البته درآنجا به دلیل نبود تقاضا براي ساخت طال 
بیل، کلنگ، داس وتیشه  به ساخت  از روي اجبار  ونقره 

مشغول بودند که به دعوت ابراهیم خان به کرمان آمده 
ونقره  طال  ساخت  به  مشغول  خان  ابراهیم  قیصریه  ودر 

وتربیت شاگرداني دراین زمینه شدند. 
اکنون دست  ایشان که هم  به ذکر است که غرفه  الزم 
ابتداي  در  و  بوده  رستگار  حسین  آقاي  ایشان،  نتیجه 
شاهکارهاي  جمله  از  دارد.  قرار  قیصریه  جنوبي  داالن 
این اساتید که هم اکنون موجود مي باشند و انشااهلل به 
بنده  اکنون  هم  که  کرمان  نقره  و  طال  موزه  در  زودي 
حقیر در حال ساخت آن در محل مجموعه ابراهیم خان 
ظهیرالدوله و تبدیل حمام ابراهیم خان به این امر هستم 
در معرض دید عموم و عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
از آن جمله مي توان به دستبند ارابه اي )عکس1( و بند 
خشتي  هاي  دستبند  و  )عکس2(  حصیري  هاي  ساعت 
)عکس3( و سرویس سنگ یاقوت )عکس4( نقرهاي نفیس 
بسیار زیبا مانند دیس و بشقاب هاي برگ رزي )عکس5( 
تخت  هاي  کاري  قلم  با  قندان  استکاني   وجا  سیني  و 
یا  نخودي  هاي  استکاني  جا  و  سیني   )6 )عکس  جمشید 
جا  و  هاي  استکان  جا  و  )عکس7(  گوارسه  گله  همون 
لیواني هاي ستوني )عکس8( و کاپ نقره که البته در عین 
استادکاران  شاهکاراي  از  یکي  گفت  توان  مي  سادگي 
است )عکس9( و دو نمونه از ساخت سیب هاي نقره یکي 
هاي  استکاني  جا  و   )10 )عکس  برگ  بدون  و  برگ  با 

کمربندي )عکس11( اشاره کرد. 
همانطور که می دانیم در گذشته، رفتن به حمام آداب 
و رسوم خاص داشته و معموال یک روز کامل را به خود  
از  معموال  قدیمی  است. حمام های  داده  اختصاص می 
دو بخش گرمینه و سربینه )سربنه( تشکیل شده بودند که 
نیز  )سربنه(  سربینه  و  بوده  گرمخانه حمام  همان  گرمینه 
قلیان  کشیدن  و  شربت  چای،  صرف  و  استراحت  محل 
بوده است. حمام ابراهیم خان نیز از همین قانون پیروی 
می کند. قرار است تا به زودی و پس از مرمت و احیا این 
حمام، بخش گرمینه آن )عکس12( تبدیل به »موزه طال و 
نقره کرمان« شده و در آن 1/5 کیلو طال و 7000 مثقال 
نقره همگی آثار به جا مانده از اساتید به نام و زرگران 
مجسمه  و  سردیس  قطعه   8 همراه  به  است  کرمان  قدیم 
های آنان در معرض دید عموم گذاشته شود. همچنین 
به »نمایشگاه  تبدیل  بخش سربینه )سربنه( آن )عکس13( 
به  و  تبدیل شده  کرمان«  نقره  و  دائمی طال  فروشگاه  و 

شهروندان و گردشگران ارائه خدمات خواهد کرد.
انشااهلل و در مجالی دیگر، بیشتر در مورد صنعت فراموش 
شده طال و نقره و استاد کاران فراموش شده این حوزه 
و همچنین روند مرمت حمام و تبدیل آن به موزه طال و 
این حرفه در کرمان  استادکاران  و مجسمه  نقره کرمان 
که در این مجموعه بایستي در معرض دید عالقه مندان 

قرار گیرند توضیحاتي ارائه خواهد شد.
الزم به ذکر است که به واسطه نبود مستندات منسجم و 
االمکان  تا حتي  است  شده  سعي  زمینه،  این  در  مکتوب 
صورت  به  مطالب  حوزه  این  آگاهان  و  بازماندگان  از 

حضوری و شفاهی جمع آوري و ارائه گردد.

صنعت طال و نقره کرمان 
در گذر زمان 

 حسین ودیعتی 
فعال حوزه طال و نقره 

سرمایه گزار احیاء حمام ابراهیم خان
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گ و هنر کرمان 
پرسه در حوزه فرهن



عکس14- حاج فتح اهلل خان زرگر 

عکس 8 - جا استکان هاي و جا لیواني هاي ستوني 

عکس 10 - سیب هاي نقره با برگ و بدون برگ 

عکس 11 - جا استکاني هاي کمربندي

عکس 9 - کاپ نقره 

عکس1-  دستبند ارابه ای

عکس 2-  بند ساعت هاي حصیري

عکس3 - دستبند هاي خشتي

عکس4 -سرویس سنگ یاقوت

عکس5 - نقرهاي نفیس دیس و بشقاب هاي برگ رزي

عکس 6 - سیني وجا استکاني قندان
 با قلم کاري هاي تخت جمشید 

عکس 7 - جا استکان ها  و جا لیواني هاي ستوني 

عکس 13- سربینه )سربنه( حمام که تبدیل به نمایشگاه و فروشگاه طال و نقره شده است
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عکس 12- گرمینه حمام که امروز تبدیل به موزه طال و نقره شده است

ان 
کرم

نر 
و ه

گ 
رهن

ه ف
وز

 ح
در

سه 
پر



پیکر زنده یاد منوچهر عسگری نسب تشییع شد

مردی که کشورش را رها نکرد

جمع  در  سینما  کارگردان  و  کننده  تهیه  نسب  عسگری  منوچهر  پیکر  تشییع  مراسم 
منوچهر  یاد  زنده  پیکر  تشییع  مراسم  شد.  برگزار  سینما  خانه  محل  در  و  سینماگران 
عسگری نسب تهیه کننده و کارگردان سینما 23 مردادماه با حضور جمعی از سینماگران 
در ساختمان شماره 2 خانه سینما )خیابان وصال( برگزار شد. محمدمهدی حیدریان 
رییس سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا رضاداد، 
محمدمهدی عسگرپور ایرج طهماسب، منوچهر محمدی، مهدی میامی، مازیار میری، 
اسماعیلی،  حبیب  ارجمند،  برزو  فرآورده،  مجتبی  طاهری،  الدن  پورصمیمی،  سعید 
مراسم،  این  ابتدای  در  بودند.  مراسم  این  در  از حاضران  دیگران  و  یزدانی  مهدی 
حسین ترابی از دوستان زنده یاد منوچهر عسگری نسب و مستندساز پشت تریبون قرار 
گرفت و گفت: او رفت و ما هم می رویم. عسگری نسب در بزنگاه تاریِخ ایران که 
خیلی ها از کشور رفتند با وجود اینکه گذرنامه آمریکایی داشت به وطن بازگشت و با 
خوب و بد ساخت و به نسل جوان آموخت. او خون دل ها خورد و نامهربانی ها دید 
ولی مهربانی کرد. بعد از سال های انقالب به دعوت او یک سریال نوشتم و او اغلب 
به خانه ما می آمد و از هر دری با هم صحبت می کردیم از همین رو می توانم بگویم 

او دلبسته انقالب و امام بود.
در ادامه محسن امیریوسفی رییس کانون کارگردانان روی صحنه آمد و بیان کرد: من 
از نسل جدیدتر سینما هستم اما از عسگری نسب خاطره ها دارم. حسی که نسبت به او 
دارم این است که او فیلمسازی بود که شاخصه های کاری اش مربوط به دهه شصت 
و هفتاد بود؛ یعنی زمانی که عشق به سینما در آن دوران بیشتر از حاال بود چون اهالی 
سینما بیشتر در کنار هم بودند و با یکدیگر اتحاد بیشتری داشتند امیدوارم باز به همان 

دوران بازگردیم که دوران سینماساالری بود.

»خانه سینما« تنها محفل مراسم فوت نباشد
سپس داریوش آشوری از تدوینگران سینما عنوان کرد: بزرگمرد اخالق سینما را از 
دست دادیم. ما در بمباران و موشک باران با یکدیگر کار می کردیم در حالی که در 
آن دوران چندان امنیت وجود نداشت.  او از روابط سینما خوشش نمی آمد به همین 
دلیل حدود بیست سال کار نکرد چون شرایط سینما را به گونه ای دیگر می دید. من 
خیلی چیزها از او یاد گرفتم مثال حتی برای یک فرم ساعت ها با یکدیگر صحبت می 
کردیم. وی افزود: او عالقه زیادی به خانواده اش داشت. این خانواده پدری را از 
بسیار  برای کار خود  او  بود.  نهادینه شده  دست داده است که اخالق در وجودش 
این موضوعات  از سینمای درست، حمایت کرد و  باید  بود  معتقد  وسواس داشت و 
باعث شده بود او فرهیخته باشد. داریوش آشوری فقدان او برای سینما دردناک است 
من هم یار قدیمی خود را از دست داده ام. امیدوارم قدر بقیه پیشکسوتان دانسته شود 
و خانه سینما تنها محفل مراسم فوت نباشد. آشوری اظهار کرد: عسگری نسب از سینما 
دلخور بود. او رک بود و به من رک بودن را آموخت از همین رو امیدوارم  مسئوالن 
به وضع موجود رسیدگی و از نسل قدیم حمایت کنند چون گویا سینما و تلویزیون 
مسیر خود را تغییر داده اند. او اندکی گله از کسی نداشت اما دوست داشت دیگران 

به او سر بزنند این در حالی است که سینما به او بی مهری کرد.
بیان  نسب  به خانواده عسگری  تسلیت  پورصمیمی ضمن  سعید  مراسم،  این  ادامه  در 
کرد: مراسم وداع با یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان سینما است نمی دانم انقدر 
از آنها گرفته  آدم ها زود فراموش می شوند یا چون برخی کار نمی کنند سراغی 
نمی شود. زندگی عسگری نسب به دور از جنجال و هیاهو بود. امروز آدم هایی برای 
این مراسم نیامده اند که عکس یادگاری بگیرند بلکه آنهایی آمده اند که جگرشان از 
فوت او سوخته است. وی افزود: متانت، درستی، راستگویی  او همیشه مشهود بود و در 
عین حال رک بود. محیط حرفه ای ما پر از کینه ورزی و رقابت های زشت است اما 
عسگری نسب بسیار پاک زیست و عاشقانه کار کرد. به یاد دارم در همکاری هایی که 
با هم داشتیم با هم درگیری هایی داشتیم اما قضیه را رو در رو با یکدیگر حل کردیم 
و هیچگاه نشنیدم که او پشت من حرف بزند. برخی ساده لوحان پشت دیگران حرف 
می زنند. پورصمیمی عنوان کرد: نمی دانم چرا در سال های اخیر کار نکرد اما به 
نظرم دلزده بود. هرچند او بازنشسته بود اما می توانست بیشتر از این ها کار کند. ما 

ش کرمان
ش و پژوه
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دوستی را از دست دادیم که صداقت بسیار داشت.
بسیار سخت است در  تریبون قرار گرفت و گفت:  اسفندیاری پشت  سپس عبداهلل 
مراسم عزیزی صحبت کنیم که خاطره های زیادی با یکدیگر داشته ایم. او از اولین 
با  و  پاکدست  مردی  بود؛  فارابی  سینمایی  بنیاد  در  ما  مشاوران  و  حامیان  و  یاران 
اخالق. یادم نمی آید که حتی یک نکته دلخوری و گالیه مندانه از او وجود داشته 
باشد. او مشاوری امین و بی عقده بود. وی افزود: او احتیاط زیادی در مسایل مالی 
از  آخر  های  سال  در  او  کرد.  می  کار  نفس  سالمت  و  اخالق  همین  با  و  داشت 
حضور در سینما پرهیز و سعی می کرد خود را درگیر مسایل مالی و مدیریتی نکند. 
اسفندیاری در پایان گفت: امیدوارم قدر یکدیگر را بدانیم. این توصیه ای است که 
باید به همه ارزشمندان سینما داشته باشیم. پس از صحبت های اسفندیاری، منوچهر 
محمدی روی صحنه آمد و گفت: اولین برخورد من با عسگری نسب به روز اول 
جنگ و زمان بمباران تهران بر می گردد که ما در صدا و سیما بودیم. در آن روز 

قرار شد 2 اکیپ برای فیلمبرداری و گزارش اعزام شوند. 
آن شب در صدا و سیما خوابیدیم و قرار شد فردای آن روز بچه ها را راهی کنیم. 
آن روز منوچهر عسگری نسب را دیدم و از ما خواست ما را همراهی کند. او اولین 
نیروی داوطلبی بود که حاضر شد به جنگ بیاید. من بیست روز اول جنگ را در 
جنوب با او گذراندم صحنه هایی که او گرفت بسیار تأثیرگذار بود. بسیاری از آن 
تصاویر متاسفانه هنوز قابل نمایش نیست چراکه صحنه های تلخی هستند. هرچند او 
تحصیل کرده آمریکا بود اما با وقوع انقالب به ایران بازگشت و خالصانه  کار کرد. من 
هیچوقت ندیدم که طلبی از کسی داشته باشد و حتی متقاضی کارت فجر هم نبود. 
در طول بیماری اش حتی یک برگ بیمه هم به خانه سینما نیاوردوی افزود: در این 
مراودات خوب با عسگری نسب آشنا و متوجه شدم حتی قبل از انقالب هم به دلیل 
عشق به وطن آثار زیبایی ساخته بود.  ضمن این که مستندهایی که او درباره جنگ 
ساخته هنوز از آثار ماندگار است. محمدی بیان کرد: هرچند او تحصیلکرده آمریکا 

بود اما با وقوع انقالب به ایران بازگشت و خالصانه  کار کرد. 

من هیچوقت ندیدم که طلبی از کسی داشته باشد و حتی متقاضی کارت فجر هم نبود. 
در طول بیماری اش حتی یک برگ بیمه هم به خانه سینما نیاورد. او میل به دنیاطلبی 
نداشت و ساده و بی پیرایه زندگی می کرد. او جزو نادر افرادی در سینمای ایران 
بود که بدون هیچ چشم داشتی به سینما نگاه می کرد. در مقام کارگردان و استاد 
بسیار فروتن بود و من هیچگاه از او نشنیدم که از کسی بد بگوید. افسوس که یکی از 
هنرمندان با اخالق سینما را از دست دادیم.در پایان هومن عسگری نسب فرزند این 
تهیه کننده روی صحنه آمد و بیان کرد: شرایط سختی است اما مرگ حق است اما 
دوست دارم به خاطرات خوب از پدرم فکر کنید. وی در ادامه ضمن بیان خاطره 
ای از پدرش، به بیان رزومه ای از او پرداخت. حجت االسالم سیدمحمود دعایی 

در پایان مراسم بر سر پیکر این سینماگر نماز خواند.

سفر به »آن سوی مه«
زنده یاد، منوچهر عسگری نسب متولد 1315 کرمان، دارای مدرک کارشناسی سینما 
و تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه ایالتی 
میشیگان )MSU( است. وی فعالیت سینمایی را سال 1345 با کارگردانی فیلم های 
های  فیلم  تهیه  به  توان  می  او  های جنبی  فعالیت  از  کرد.  آغاز  تلویزیونی  مستند 
سینمایی و مجموعه های تلویزیونی، تدریس کارگردانی و اقتصاد سینما در مرکز 
تئاتر، دانشکده صدا و سیما و مدرسه  اسالمی آموزش فیلمسازی، دانشکده سینما و 
سوی  »آن  های  فیلم  کارگردانی  نسب  عسگری  منوچهر  کرد.  اشاره  سوره  عالی 
بلند )1372(« و  انتظار )1366(«، »هی جو )1367(«، »پاییز  مه )1364(«، »خانه در 
تهیه کنندگی فیلم های »چمدان )1365(«، »هی جو )1367(«، »همسر )1372(« و 
»بازمانده )1373(« را در کارنامه خود داشته است. الزم به ذکر است که گارگردان 
و  شتافت  باقی  سرای  به   1397 مردادماه   21 روز  در  مه«  »آن سوی  ماندگار  فیلم 
پیامبر  مسجد  در  ساعت  از  هنرمند  این  یادبود  مراسم   97 مردادماه   26 جمعه  روز 

اعظم)ص( تهران برگزار گردید.
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یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از 11 تا 14 اردیبهشت و با حضور هنرمندانی 
برگزار شد. محمد علیزاده، مدیر کل فرهنگ و  میزبانی کرمان  به  استان کشور  از 21 
ارشاد اسالمی استان کرمان در مراسم افتتاح یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران 
گفت: کرمان امروز شاهد دو رویداد بزرگ یعنی افتتاح نمایشگاه هنرمند جهانی تونی 
کرگ در محل موزه هنرهای معاصر صنعتی و افتتاح یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی 
کشور است. وی ضمن خیر مقدم به میهمانان و هنرمندان موسیقی نواحی کشور افزود: 
ابراز  یابد. علیزاده  بار دیگر گشایش می  نیز  بازار  نقاره خانه  یازدهم،  بهانه جشنواره  به 

امیدواری کرد: به همت شهرداری، فرمانداری و میراث فرهنگی شاهد نوبت خوانی در 
هر روز و شامگاه در بازار کرمان باشیم. وی با بیان این که موسیقی نواحی برخاسته از 
آداب و رسوم و فرهنگ مردم است، هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را حفظ و 
احیا موسیقی نواحی کشور و به تبع آن موسیقی نواحی استان کرمان عنوان کرد. مدیر 
به همت پژوهشگران شاهد  بیان این که  با  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
شکوفایی بیش از پیش نواحی استان هستیم، ایجاد فضای با نشاط و شاداب در استان را از 
دیگر اهداف برگزارز این جشنواره برشمرد. علیزاده اظهار امیدواری کرد: با برگزاری 
جشنواره موسیقی نواحی در معرفی هرچه بهتر ظرفیت ها گام برداریم و بتوانیم از طریق 
ظرفیت های فرهنگی، استان کرمان را معرفی کنیم و با یاری دستگاه های مختلف برای 
اجرای  از  این جشنواره  مختلف  برنامه های  بیان  با  برداریم. وی  گام  جذب گردشگر 

عمومی موسیقی نواحی ایران در پارک مادر خبر داد.
بیان این که  با  نیز  ایران  توحیدی، دبیر پژوهشی یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی 
قدمت نوبت زنی یا همان نقاره زنی قدمت طوالنی دارد، گفت: قدیمی ترین مکان در 
ایران امامزاده زید شهداد است که نوبت زنی در آن، هنوز در طلوع و غروب خورشید، 
ماه رمضان و محرم نواخته می شود و جنبه تقدس دارد. وی افزود: در شهر کرمان، کوه 
صفا و ورودی بازار کرمان دو مکانی هستند که در گذشته نقاره در آنها نواخته می شده 
است. مراسم اختتامیه این جشنواره، نیز 14 اردیبهشت جاری در سالن دانشگاه فرهنگیان 
خواجه نصیر )خیابان سرباز( برگزار شد. در این مراسم از علی کریم شجاعی، پیر کهن 
نقاره زن دیار کریمان )نقاره زن 92 ساله که 70 سال در امامزاده شهداد نقاره می زند( 

قدر دانی به عمل آمد.                  

تجلیل از میرافضلی و
تعیین معین های فرهنگی 

تعیین  به دنبال  استانداری کرمان گفت:  اجتماعی  و  امنیتی  معاونت سیاسی،  سرپرست 
انتخاب معین های فرهنگی در کنار معین های اقتصادی برای کمک به حوزه فرهنگی 
استان هستیم. »حمید مالنوری« در نشست صمیمی روابط عمومی های استان کرمان و 
به  تبریک هفته روابط عمومی  میرافضلی« ضمن  از خدمات 30 ساله »سیدعلی  تجلیل 
خانواده بزرگ رسانه و روابط عمومی های استان تصریح کرد: استاندار کرمان به طور 
جدی به حوزه اطالع رسانی و روابط عمومی اعتقاد جدی دارند و نمود این صحبت در 

حضور رسانه های استان در تمامی جلسات استانداری کرمان است. 

وی با تشریح وظایف و مسئولیت های روابط عمومی اظهار کرد: روابط عمومی ها در 
سازمان ها و جراید و رسانه ها در هر جامعه ای نقش پررنگی در توسعه دارند زیرا روابط 
در  را  امید  توانند  می  که  هستند  جامعه  در  اصلی  های  شریان  ها  رسانه  و  ها  عمومی 
جامعه نهادینه کنند. مالنوری با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها بعنوان قلب سازمان ها 
ایفای نقش می کند اظهار کرد: نقش روابط عمومی ها اطالع رسان و ایجاد رابطه بین 
دو  این  بین  مطلوب  ارتباط  برقراری  و  است  گیرندگان  و خدمات  دهندگان  خدمت 
حزوه سبب نشاط جامعه، سازمان و ایجاد انگیزه و روحیه در بین این دو طیف خواهد 
اینکه  بر  تاکید  با  استانداری کرمان  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  بود. سرپرست 
برای خدمات دادن و خدمات گرفتن و رسیدن به نقطه آرمانی باید همه کسانی که در 
ساخت آن جامعه دخالت دارند، نقش آفرینی کرده و در این راستا باید  وظایف خود 
را به خوبی بشناسند تصریح کرد: همه انتظار داریم فضایی در استان کرمان ایجاد شود 
که بتوانیم در سایه والیت و رهبری به عنوان رکن اصلی حرکت های جامعه و با یک 
صدایی و همدلی؛ به نقطه مطلوبی دست پیدا کنیم. مالنوری با تاکید بر اینکه باید همه 
انسجام، اتحاد، همدلی و همراهی در سایه دانستن  ارکان جامعه در این راستا به یک 
اینکه به دنبال چه هدفی می باشند؛ دست پیدا کنند تصریح کرد: امروز استان کرمان با 
چالش های متعددی در حوزه آب و آسیب های اجتماعی همچون سراسر کشور روبرو 
هستند که بزرگترین این چالش ها بحران آب است. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و  نیازمند همدلی  فضایی  چنین  در  که  این  بر  تاکید  با  کرمان  استانداری  اجتماعی  و 
همراهی همه رسانه های استان هستیم تا بتوانیم با اتحاد و همدلی از این گلوگاه بزرگ 
استانی و کشوری عبور کنیم اظهار کرد: سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، 
نسخه شفاء بخش حل مسایل اجتماعی و اقتصادی است که خوشبختانه در این راستا به 
خوبی این سیاست ها در استان کرمان اجرایی شده و روابط عمومی های و رسانه ها در 
این راستا نقش ویژه ای دارند. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
کرمان در پایان با بیان این که توقعی که از رسانه های استان می رود، این است که در 
حوزه اجرایی و تصمیم سازی رسانه های به کمک دولت مردان بیایند گفت: به دنبال 
به حوزه  برای کمک  اقتصادی  معین های  فرهنگی در کنار  معین های  انتخاب  تعیین 

فرهنگی استان هستیم.

کرمان 
میزبان جشنواره 

موسیقی نواحی ایران

ش کرمان
ش و پژوه

پرسه در حوزه آموز
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روضه رضوان
پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 



افتتاح »خانه موزه« 
هاشمی رفسنجانی

با حضور دکتر اسحاق  زاد روز آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،  با  همزمان 
جهانگیری، مهندس محمد هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم سیدحسن 
تهران  شهرداری  مدیران  از  جمعی  و  هاشمی  محسن  مهندس  خمینی، 
تندیس های آن را را در  این »خانه موزه« و  از  افتتاح شد. تصاویری 

زیر مشاهده کنید.
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مالقات با مردم بی واسطه

آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران پیشنهاد کرد که رؤسای 
مالیات،  ادارات  رؤسای  و  شهرداران  فرمانداران،  استانداران،  دولت،  وزرای  قوه،  سه 
نمایندگانی را تعیین کنند تا در زمان و مکانی مشخص، سخنان، مشکالت و درد دل های 

مردم را شنیده و آنها را به مسئوالن انتقال دهند. 

منشأ 80 درصد مشکالت اقتصادی داخلی است
وی با بیان این که پل ارتباطی دائمی و سهل الوصول بین مردم و مسئوالن ایجاد شود تا 
مسئوالن به صورت لحظه ای از مشکالت و خواسته های مردم باخبر شوند، اظهار داشت: 
نمایندگان مسئوالن باید مشکالت مردم را منتقل کنند و پیشنهاد می شود که محل مالقات 
با مردم نیز مساجد باشد تا مردم بدون مانع با آنها مالقات کنند و نیاز به وقت گرفتن 
نداشته باشند. خطیب نماز جمعه این تهران همچنین توصیه کرد که طوری برنامه ریزی 
شود که مردم بدانند صحبت هایشان بدون واسطه به مسئوالن منتقل می شود. آیت اهلل 
موحدی کرمانی اضافه کرد: مسئوالن درها را نبندند، جواب تلفن ها و نامه های مردم را 
بدهند و به داد مردم برسند، مردم مشکل دارند و تأمین داروها یشان مانده اند. خطیب 
ضدانقالب ها،  به  امید  با  همواره  غرب  و  آمریکا  کرد:  تصریح  تهران  این  جمعه  نماز 
سلطنت طلب ها و منافقین به دنبال این بودند که با فشار اقتصادی بین مردم و حاکمیت 
انقالب  از  و دست  تحمل  را  مردم مشکالت  زیرا  اما کور خوانده  اند،  بیندازند  جدایی 

برنخواهندداشت. 

10 هزار نیروی آمریکایی در تیرس ایران
معظم  مقام  مکرر  به هشدارهای  از سوی دشمنان،  به کشور  نفوذ  به خطر  اشاره  با  وی 
رهبری در این زمینه اشاره کرد و گفت: امام)ره( فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
را  شاه  مسلسل  صدای  مردم  انقالب  پیروزی  از  پیش  بیایید،  میدان  به  نترسید،  بکند، 
می شنیدند و جنازه هایی که شاه روی دست شان گذاشته بود را می دیدند، اما ایستادند 
و امام فرمود که شاه رفتنی است، دشمِن شما سالح و امکانات دارد، اما خدا را ندارد، 
لذا هیچ غلطی نمی تواند بکند. وی افزود: مقام معطم رهبری چند روز قبل راجع به این 
که آیا آمریکا می تواند با ما بجنگد یا خیر، بیانات زیبایی فرمودند، در این بیانات مقام 
معظم رهبری با اینهایی که از آمریکا وحشت دارند، می خواهند تفهیم کنند که آمریکا 
نمی تواند با ما بجنگد، نه این که دلش برای ما سوخته است، خیر این طور نیست، اگر 
می توانست با جنگ کارش را پیش ببرد، این کار را می کرد. خطیب نماز جمعه این هفته 
تهران، یکی از خطرات بزرگ را نفوذ دشمن دانست و تصریح کرد: این نفوذ گاهی به 
صورت انسان و گاهی هم به صورت ایده و فکر ظاهر می شود. آیت اهلل موحدی کرمانی 
اضافه کرد: منطقه خاورمیانه منبع انرژی جهان به حساب می آید؛ اینها نگران این هستند 
افتد و قدم  به راه  به این ماجرا کشیده شود و جنگ جهانی  که شاید پای کل جهان 
گذاشتن در آن همان نتیجه ای را که برای عثمانی و جنگ جهانی دوم برای آمریکا، 
ژاپن، انگلیس و فرانسه، که در آن، ابدرقدرت شرق به عنوان شروع کننده جنگ، نابود 
شد، همان سرنوشت را آمریکا داشته باشد، مگر کورند و تولید نخستین هواپیمای بومی 
دست  به  که  کوثر  مبارک  نام  با   4 نسل  بومی  پیشرفته  آتش  کنترل  به  مجهز  جنگنده 

نیروهای قدرتمند ساخته شده است را نمی بینند؟

معظم  مقام  گفت:  آمریکا،  با  جنگ  درباره  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  وی 
رهبری فرمودند که جنگی رخ نخواهد داد، ترامپ از هزینه کردن 7 هزار میلیار دالر 
در منطقه به شدت ناراحت است، زیرا نتوانسته غلطی کند و هزینه ماندن در کردستان 
سوریه را نیز از عربستان گرفت، آمریکا قصد دارد هزینه امنیت شان در مقابل ایران  را هم 
از اَعراب بگیرد؛ آمریکا جرئت جنگ با ایران را ندارد و نگران امنیت صهیونیست هاست، 
آنها می دانند که در روز حادثه از دور و نزدیک چه به سرشان می آید، هزاران موشک 
با خاک  را  تالویو  مستقر در سوریه،  ملیتی  نیروی چند  و 10 هزار  و حماس  حزب اهلل 
یکسان خواهد کرد.خطیب نماز جمعه این هفته تهران اضافه کرد: رهبر انقالب فرمودند 
که ایران امروز بیخ گوش اسراییل رسیده و کوچک ترین حماقت از سوی اسراییل و 
ایران  بازدارندگی  قدرت  دیگر،  از سوی  دارد،  آن ها  برای  عواقب خطرناکی  آمریکا 
یعنی همان موشک هایی که در پی از کار انداختن آنها هستند، عامل مهمی است که 
جرئت جنگ را از آنها می گیرد، آمریکایی ها به خوبی از این قدرت بزرگ ما مطلع اند و 
می دانند که دوران بزن و در رو گذشته است، به خوبی از نفود منطقه ای ایران و ارتباط 
آن با ملت ها و دولت ها مطلع هستند، 10 هزار نیروی نظامی آمریکا در افغانستان، سوریه 
و عراق در تیررس موشک های ایران هستند. آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به سخنان 
در  رهبری  معظم  مقام  مقطع  یک  در  گفت:  آمریکا،  با  مذاکره  بر  مبنی  انقالب  رهبر 
رابطه با مذاکره با آمریکا تحلیل بسیار زیبایی داشتند، ایشان فرمودند که مذاکره برای 
چیست؟، هنوز هم می خواهیم آمریکا را امتحان کنیم؟، هنوز هم می خواهیم بفهمیم اگر 
آمریکا در مذاکره وعده داد، عمل می کند؟ همه فهمیدند که این کشور دروغ می گوید، 
برنامه مذاکره با آمریکا این است که آمریکا اصرار دارد که مذاکره صورت گیرد، اما 
در مذاکره، طبعا باید تعهداتی ایران و آمریکا بدهند، اما آمریکا می گوید که اول شما 
را  آنچه  و  اجرا کردیم  را  تعهدات  که  وقتی  می گیرد،  نقد  کنید،  عمل  تعهدات تان  به 
آمریکا  می کند،  پاره  را  آن  و  می شود  خارج  تعهد  از  آورد،  به دست  می خواست،  که 
این است.  وی در خطبه های اول نماز جمعه این هفته تهران ضمن گرامیداشت اعیاد 
قربان و غدیر، اظهار داشت: در این روز مسئولین مردم را خوشحال کنند، همه در روز 
غدیر با هم برادر باشیم و عقد برادری ببندیم، مسئولین عقد اخوت با مردم ببندند، در 
گرفتاری  ها بکوشند گرفتاری ها را بر طرف کنند و در غم آنها شریک باشند. خطیب نماز 
جمعه این هفته تهران در پایان خاطرنشان کرد: نفوذ به دو شکل است، گاهی دشمن 
به فردی مأموریت می دهد که نفوذ کند، قیافه را عوض می کند و حزب اللهی می شود، 
نوع دوم هم نفوذ در فکر مسئولین است، والیت است که مردم و مسلمین متمسک به 

والیت باشند، دشمن و بیگانگان و کفار هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

به  هاشمی«  دکتر»سیدطه 
تام  و  العاده  فوق  سفیر  عنوان 
اسالمی  جمهوری  االختیار 
ایران در واتیکان منصوب شد. 
به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بنا به پیشنهاد دکتر 
هاشمی  سیدطه  دکتر  رئیس جمهور،  تصویب  و  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
پیش تر  هاشمی  سیدطه  شد.  تعیین  واتیکان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  جدید  سفیر 
فرهنگی  معاون  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس  نماینده 
دانشگاه آزاد اسالمی بوده است. وی عالوه بر تحصیل در سطوح عالی حوزوی، دانش 
آموخته رشته پزشکی بوده و پژوهشگر حوزه معماری و میراث تاریخی ایران است. او 
عصر  شهیر  دانشمند  بهایی،  شیخ  عالمه  شهرسازی  و  علمی  درباره خدمات  کتابی  پیشتر 
صفوی منتشر کرده بود. الزم به ذکر است که پیش از سیدطه هاشمی، محمدطاهر ربانی 

سفیر ایران در واتیکان بوده است.

دکتر »سیدطه هاشمی« 
سفیر ایران در واتیکان شد

پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 
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جانشین ستادبازسازی عتبات عالیات کرمان گفت: تفویض پروژه ترفیع گنبد حرم مطهر 
این خطه شده  مردم  نصیب  است که  استان کرمان سعادتی  به  السالم  علیه  امام حسین 
است.  دبیر و  اعضاء کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان کرمان از پروژه ی ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السالم در کرمان 
بازدید کردند. در این بازدید عبدالحسین رحیمی، جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان کرمان، با بیان توضیحاتی پیرامون چگونگی واگذاری این پروژه به استان کرمان 
و نحوه ی انجام کار توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان این که گنبد جدید ارتفاعش 7.5 
متر از گنبد فعلی بیشتر و حجمش یک و نیم برابر گنبد فعلی است، افزود: الزمه ی این 
کار مقاوم و الغرسازی ستون های اطراف ضریح حرم مطهر بود. رحیمی خاطر نشان کرد: 
هم زمان با شروع ساخت گنبد حرم مطهر در کرمان، کار الغر و مقاوم سازی ستون ها در 
کربال نیز شروع شد. وی با اشاره به این که همه ی این کارها با عنایت حضرت اباعبداهلل 
الحسین علیه السالم و با کمک های مردمی و بدون کمک دولتی انجام می شود، اظهار کرد: 
هزینه انجام پروژه ها معموال قبل از انجام کار تامین می شود اما این اصل در خصوص این 

پروژه هیچگاه عملی نشده بلکه پیشرفت پروژه با تکیه بر عنایات خود اباعبداهلل الحسین)ع( 
و نذورت؛ هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی مردم حاصل شده است. جانشین ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان کرمان، تفویض اجرای پروژه ترفیع گنبد حرم مطهر امام 
حسین علیه السالم به استان کرمان را سعادتی دانست که نصیب مردم این خطه شده و 
گفت: این کار با بهترین مصالح و آخرین فناوری روز دنیا در حال انجام است. وی تاکید 

کرد: 98 درصد مصالح مورد نیاز پروژه ی مقاوم سازی در کربال، از ایران تامین می شود.

جانشین ستادبازسازی عتبات عالیات کرمان:

ساخت گنبد امام حسین)ع(
 با فناوری روز

نماینده ولی فقیه در استان کرمان از روند اجرای 
طرح ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین )ع( که 
کرد.  بازدید  است،  اقدام  دست  در  کرمان  در 
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در بازدید 
از پروژۀ معراج، طرح ترفیع گنبد حرم مطهر امام 
اقدام است؛  حسین )ع( که در کرمان در دست 
یک  در  شما  گفت:  اندرکاران  دست  به  خطاب 
به  که  گزارشاتی  و  می کنید  کار  جهادی  میدان 
مجموعه  این  زیارت  شیفتة  مرا  شده،  داده  بنده 
امام جمعه کرمان اظهار داشت:  نزدیک کرد.  از 
جذاب  موضوع  دو  مکان  این  به  ورود  لحظة  از 
اخالص  یکی  کرد؛  مشغول  خود  به  مرا  ذهن 
تاثیر  باشد،  کاری  هر  در  که  اندرکاران  دست 
برای کسانی  فرآیند کار دارد و خدا  عجیبی در 
که مجاهدانه تالش کنند، راه های بسیاری را برای 
ادامة موفقیت آمیز کار، باز می کند. وی در ادامه 
ظرفیت های  آمدن  گرد  را،  جذاب  نکتة  دومین 
آن  از  بخشی  که  دانست  مهندسی  و  علمی 

معجزه آسا اتفاق افتاده و کار برای سیدالشهدا علیه 
السالم با انگیزه های پاک، این معجزه را رقم زده 
است. نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح 
برکات  منشأ  می تواند  علمی  ظرفیت  این  کرد: 
شود.  متوقف  همین جا  در  نباید  و  شود  فراوانی 
مبارکی  به  گنبد  این  شاءاهلل  ان  کرد:  ابراز  وی 
لیکن  می شود؛  ساخته  تمام تر  چه  هر  دقت  با  و 
باید از این فکر و تجربه بهره برداری های مناسب 
حجت  پذیرد.  صورت  مختلف  حوزه های  در 
االسالم علیدادی تصریح کرد: راه را باز کنید که 
از  را  شما  کار  بیایند  مهندسی  و  فنی  دانشجویان 
بگذارد  مثبت  تاثیر  ذهنشان  در  تا  ببینند  نزدیک 
کند. وی  تبدیل  مطرح  به چهره های  را  و آن ها 
دارا بودن تجربه، اخالص و باال بودن سطح علمی 
پروژۀ ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین )ع( را 
از ویژگی های این طرح برشمرد و گفت: در این 
پروژه مدیریت عالی، اخالص باال، علم قابل توجه 
کرده  درست  معجونی  هم  با  ستودنی  تجربة  و 

که در قالب یک کارگاه، پشتوانه ای برای استان 
در  آن  حفظ  ضمن  باید  و  است  کشور  و  کرمان 
تسری دادنش به سایر نقاط کشور تالش شود. امام 
جمعه کرمان با تشکر و تقدیر از دست اندرکاران 
این پروژه، تاکید کرد: آن چه در کارگاه ساخت 
گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السالم در کرمان 
و همچنین مقاوم سازی حرم مطهر در کربال اتفاق 

می افتد، ثبت و ماندگار شود.
الزم به ذکر است ضمن بازدید امام جمعه کرمان 
بتنی، خشت مسی و  قالب  از کارگاه های ساخت 
بازسازی  ستاد  رییس  مهاجری  علی  طالکاری، 
عتبات عالیات استان کرمان توضیحات مربوطه را 
ارائه داد؛ در این توضیحات علی مهاجری که به 
تازگی از کربال مراجعت نموده توضیحات مفصلی 
پیرامون نحوۀ مقاوم سازی و بازسازی حرم مطهر 

سیدالشهدا علیه السالم بیان کرد.

بازدید امام جمعه
 از طرح ترفیع گنبد حرم امام حسین )ع( 

توسعه بیست برابری 
حرم امام علی

سردار مهندس »حسن پالرک« رئیس ستاد بازسازی عتبات گفت: حرم امام علی)ع( را 
بیست برابر افزایش و بیش از شش گنبد را طالکاری شده که در تاریخ بی نظیر است. 
در اولین فاز توسعه، حرم امام حسین)ع( نیز چهارده برابر خواهد شد. موفق شدیم تا 
تأمین  کشور  داخل  از  زهرا)س(  تجهیزات صحن حضرت  90درصد  بحران،  درشرایط 

کنیم.
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حجت االسالم  سیدمحمود دعایی، نماینده ولی فقیه و مدیر موسسه اطالعات، در این 
مراسم با اشاره به این که آیت اهلل محقق داماد از برجسته ترین مشاوران در تدوین 
دایره المعارف قرآن بوده است، گفت: من زمانی که از کرمان به قم آمدم حجره من 
در مدرسه ای بود که پدر بزرگوار آیت اهلل محقق داماد در آنجا تدریس می کردند. 
ایشان  ارجمندی خدمت  که چه شخصیت های  بودم  شاهد  من  گفت:  همچنین  وی 
حضور پیدا می کردند. در پرتو این آشنایی بر آن شدم که ببینم منتسبین به این خاندان 
حجت  شدم.  آشنا  داماد  محقق  سیدمصطفی  دکتر  آیت اهلل  با  که  هستند  کسانی  چه 
ویژگی های  از  یکی  گفتند:  هایشان  از صحبت  بخشی  در  دعایی  سیدمحمود  االسالم 
به شبهات و مسائلی که در جامعه وجود  برجسته آیت اهلل محقق داماد این است که 
دارد پاسخ می دهد و از حقیقت دفاع می کند ضمن این که مسائل و مطالبی که بیان 
می کنند همیشه به روز است و روزنامه اطالعات افتخار این را دارد که ناشر اندیشه 
های ایشان باشد. حجت االسالم سیدمحمود دعایی در ادامه با ذکر خاطره ای، توجه 
آیت اهلل دکتر محقق داماد به علم و اندیشه را ستود. او گفت: در اوایل دهه 80 یکی از 
روحانیون دانشمند و اهل علم، در زندان به سر می برد و موعد دفاع از رساله دکتری 
دکتر  احتمااًل  و  مصطفوی  دکتر  دینانی،  دکتر  داماد،  محقق  دکتر  بود.  رسیده  ایشان 
احمد احمدی استادان راهنما، مشاور و داور مراسم دفاع آن روحانی از تز دکتری 
و پایان نامه اش بودند. دکتر محقق داماد پیشنهاد داده بودند چنانچه امکان آزادی یا 
مرخصی آن روحانی نیست، برای از دست نرفتن فرصت قانونی دفاع، اساتید مربوطه 
در زندان حاضر شوند و جلسه دفاعیه در زندان تشکیل شود. من نزد رئیس وقت دادگاه 
ویژه روحانیت رفتم و گفتم افتخار جمهوری اسالمی آن است که به زندانیان امکان 
از  زندان  در  روحانی  نیست یک  زیبنده  اینک  می دهد.  تحصیل  ادامه  و  علم آموزی 
امکان دفاع از رساله اش محروم بماند و برگزاری جلسه دفاعیه در زندان هم، در شأن 
به آن  ایامی  این توضیح،  با  نیست. رئیس وقت دادگاه ویژه،  نظام جمهوری اسالمی 
روحانی مرخصی دادند و ایشان به نیکی از رساله اش دفاع کرد. این رویداد نیکو، به 
برکت همت و احساس مسئولیت جناب دکتر محقق داماد به نتیجه نشست و نمادی از 
به  پایان خطاب  به شمار می رود. دعایی در  از حق دانشجویان  و دفاع  شاگردپروری 
محقق داماد اظهار داشت: حجت دیندارانی هستید که در آستانه از دین بریدن هستند 
و شما همچون کوهی هستید که به شما تکیه می کنند وپناه می آورند. در ادامه این 
مراسم از کتاب »مردی از تبار خرد و فضیلت؛ ارج نامه سیدمصطفی محقق داماد« با 

حضور تعدادی از میهمانان رونمایی شد.
آخرین سخنران این مراسم آیت اهلل محقق داماد بود که این جلسه به منظور نکوداشت 
مقام وی برگزار شده بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: من دست کسانی را که برای 
این کتاب مقاله نوشتند ، می بوسم. در خانواده من همه اهل تحقیق و علم بودند و 
به نظر خودم بنده کفران نعمت کردم و آن طور که باید و شاید از آن فضا استفاده 
استادان  بنده  بود.  تربیت  و  مطالعه  تحقیق،  هوش،  تجسم  بنده  بزرگتر  برادر  نکردم. 
بزرگی در حوزه علمیه قم که آن زمان یک حوزه آکادمیک بود، داشتم. حوزه ای 
که در سایه فقر از در و دیوارش علم، تحقیق و پژوهش می بارید و منبع مالی اش تنها 

کمک های مردم بود ولی با این وجود در این حوزه استادانی بارز همچون مرحوم 
عالمه طباطبایی درس می دادند. وی ادامه داد: در آن زمان ها دانشگاه های بزرگی 
همچون آکسفورد، هاروارد با حوزه علمیه قم قابل مقایسه نبود، من در محضر استادان 
استفاده  و  بودم  منتظری  آیت اهلل  و  مطهری  استاد  طباطبایی،  عالمه  همچون  بزرگی 
می کردم و در تهران هم با دوستان بزرگی آشنا شدم که نشست و برخواست با آن ها 
برای ما درس بود که امروز از حضور همه دوستان در این مراسم تشکر و سپاس دارم.

محقق داماد افزود: پس از اینکه بنده به تهران آمدم ، خداوند دوستان بزرگی نصیبم 
ابراهیمی  غالمحسین  دکتر  آنها  از جمله  بارید  می  فضیلت  آنها  از  که  دوستانی  کرد، 
دینانی بود که دوستی من و ایشان قدمت 50ساله دارد یا حدود 38سال پیش که دکتر 
اعوانی را دیدم، جذب عظمت ایشان شدم و اینها همه نعمت هایی بود که خداوند در 
این سال ها به من عطا کرد و امروز که اینجا هستم دلم به این خوش است که در کنار 
استاد انی قرار گرفتم که روزی در بحث های من حضور داشتند. از سال 1370بنده 
عضو پیوسته فرهنگستان علوم که آن زمان ریاست آن را دکتر شریعتمداری برعهده 
داشت، شدم تا کنون که ریاست این فرهنگستان را دکتر اردکانی به عهده دارد و بنده 
تجسم کامل فرهنگ و ادب را در ایشان می بینم و ازایشان بابت برگزاری این مراسم 

نهایت تقدیر و تشکر را دارم.

پایگاه اطالع رسانی دفتر  تاریخی  در بخش روایت های 
از  روایتی  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  نشرآثار  و  حفظ 
که  است  شده  نقل  کتابخوانی  و  کتاب  به  ایشان  عالقه 
ششمین  در  سیما،  و  صدا  مصاحبه  در  بیانات  به  مربوط 
این  در  است.   72 سال  در  کتاب«  بین المللی  »نمایشگاه 
روایت نوشته شده است:« افرادی که کار روزانه دارند 
هستند  کشاورز  یا  و  کاسب  کارگر،  اداری،  کارمند  مثاًل 
ساعت  نیم  ولو  را  زمان  از  بخشی  میآیند،  خانه  به  وقتی 
برای کتاب خواندن بگذارند. چقدر کتاب ها را در همین 

نیم ساعت ها میشود خواند! 

بنده دوره های بیست جلدی و بیست و چند جلدی کتاب 
را در همین فاصله های ده دقیقه، بیست دقیقه و یک ربع 
ساعته خوانده ام. پشت این کتاب ها را هم یادداشت می 
کنم که معلوم باشد. شاید صد ها جلد کتاب را همین طور 
در این فاصله های کوتاه ده دقیقه ای خوانده ام. بسیاری 
از افراد را هم میشناسم که این گونه اند. من یک دوره ی 
نوشته  عرب  نویسنده ی  یک  که  را  جلدی  هشت  کتاب 
اسم  نمیخواهم  هست  هم  معروف  کتاب های  از  و  است 
و  میآمدم  تهران  به  وقتی  دور،  سال های  در  بیاورم 
این  همه ی  خواندم.  میشدم،  معطل  زیاد  اتوبوس  در 
و  ادبیات  تاریخ  به  راجع  که  را  جلدی  هشت  دوره ی 
علوم و معارف اسالمی است، تقریبًا در اتوبوس خواندم. 
کتابخوانی باید یک سیره و سّنت رایج بین مردم ما بشود. 

کتاب بخوانند و به فرزندانشان هم یاد بدهند.

 مطالعه کتابی هشت جلدی
  در اتوبوس

تجلیل حجت االسالم دعایی 
از مقام علمی آیت اهلل محقق داماد

پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 
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موقعیت حساس کنونی
به درستی درک شود

 آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران اظهار کرد: موقعیت امروز 
انقالب موقعیت حساسی است و این حساسیت را باید ما به خوبی درک کنیم و به دنبال 
درک حساسیت می بینیم که چه وظایفی داریم و نوعا هم وظایف سنگینی است. وی 
موقعیت  با دشمن،  اسالمی  انقالب  ایران  مردم  موقعیت  یعنی  ما  امروز  موقعیت  افزود: 
گرفتند  تصمیم  اسالم  تمام دشمنان  مقطعی  در یک  زمان رسول خداست.  در  احزاب 
باید یکدفعه حمله کنیم و ریشه اسالم را بخشکانیم و این تصمیم را گرفتند و  و گفتند 
مشرکین و اهل کفار و اهل کتاب را با خود همراه کردند و اهل کتاب نیز پیمان خود 
را با پیامبر شکستند و همه یکدست شدند. امتحان سخت متوجه مسلمین شد و گرفتاری 
که اینها احساس می کنند گرفتاری بزرگی است. آنچنان متزلزل شدند و آنچنان گرفتار 
زلزله فکری شدند که حتی بیماردالن و آنهایی که ایمان در دل آنها نفوذ نکرده بود، 
گفتند خدا و پیامبر ما را گول زدند و نعوذباهلل که انسان با یک امتحان سختی مواجه 
شود و در این امتحان روفوزه شود. امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: جهان اسالم که 
علمدارش ایران انقالبی است با یک حمله گسترده از ناحیه دشمنان مواجه شده است. 

همه دست به دست هم دادند با رهبری آمریکا تا این انقالب را نابود کنند. موحدی 
کرمانی خاطرنشان کرد: آنها با ما دشمنی می کنند، ما بفهمیم که آنها دشمن ما هستند و 
مبادا گولمان بزنند لذا حواسمان جمع باشد. آیت اهلل موحدی کرمانی ادامه داد: من 
در مقام احصای توطئه های دشمنان به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نیستم و 
آنها کم ضربه به ما نزدند و کم توطئه نکردند و کم خیانت نکردند. شما دیدید هزاران 
فرزند را از مادرانشان در آمریکا جدا کردند و فرزندان و مادران ناله می زدند و آنها 
می گفتند مادران مهاجرند و فرزندان نباید با آنها باشند. وی با تاکید بر این که آمریکا 
از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کند، گفت: ماهیت آمریکا ماهیت ظلم و ستم است و ما 
امیدواریم این قلدر، امروز به دست علی زمان ما نابود شود. آیت اهلل موحدی کرمانی 
اضافه کرد: اشکال اصلی این ستمگران این است که راه را گم کرده اند. هم کورند و 
هم کرند. نه می فهمند و نه می بینند و پندهای تاریخ را نمی بینند و به مسایلی که قرآن 
به آنها می گوید ایمان ندارند. آنها با این جنایات و مظالمشان چه فکر می کنند. آنها فکر 
می کنند و می گویند که دنیا دست ماست. ما می توانیم مخالفین مان را سرکوب کنیم. 
می توانیم آنقدر خونریزی کنیم که قدرت یگانه شویم ولی این فکر اشتباه آنهاست. مگر 
نابود کند.  اینهاست. مدبر خداست و خدا می خواهد ظالمین را  تدبیر عالم به دست 
دشمنان دست به کشتار و حمله به یمن و فلسطین و مظلومین می زنند و ظلم را ادامه 
می دهند، به امید اینکه حکومتشان بماند؛ در حالی که با این ظلم ها حکومتشان نابود 
می شود. وی با اشاره به داستان کهف گفت: این داستان عده ای را معرفی می کند که 
در مقابل موقعیت زمان گفتند که ما نمی توانیم طاغوت را تحمل کنیم و از شهر بیرون 
می رویم ولی تسلیم طاغوت نمی شویم. ببینید چه عزتی خداوند به اصحاب کهف داد.

موحدی کرمانی تاکید کرد: افرادی می گویند با مذاکره با آمریکا باید مشکل را حل 
با تمام وجود متنفر و منزجر بود، او غیر از جنایت و ظلم و  باید  کنیم، ولی از آمریکا 
ستمکاری کاری نکرده و او به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرده و به دنبال منافع 
خودش است. مگر ندیدید چطور خداوند در جریان طبس آمریکایی ها را نابود کرد 
اگر درست عمل کنیم خدا با ماست و نباید نگران باشیم. وی خطاب به ترامپ گفت: 
حضرت زینب )س( در مجلس یزید فرمود هر چه می توانی در ضربه زدن به ما و اهانت 
و جسارت به ما و به برادرم و باالخره به اسرا تالش کن، اما بدان زورت به سر نور خدا 
نمی رسد. آقای ترامپ هر چه می خواهی تحریم کن اما بدان که نتیجه تحریم رسوایی 
خود توست. خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های اول نماز جمعه تهران نیز گفت: 
باید دایما انسان بین خوف و رجا باشد یعنی آیا آنچه که در ماه رمضان انجام دادیم و آیا 
چیزی از ماه رمضان نصیب ما شده است یا خیر؟ هم بترسیم که شاید نصیبمان نشده باشد 
و هم امیدوار باشیم که ان شاءاهلل رحمت خدا حتما به ما رسیده است. آیت اهلل موحدی 
کرمانی ضمن دعوت مردم به تقوا، خاطرنشان کرد: مبادا کسی کار خوبی کرده باشد و 
به کار خودش مغرور شده باشد. وای به حال این انسان و اگر مغرور شود بسیار خطرناک 
است؛ البته نقطه مقابلش این است که باید امیدوار هم باشد و بگوید که خدایا رحمتت 

شامل همه می شود نصیب من هم بفرما.

گفت:  ها«  بحران  »مرد  کتاب  نویسنده 
اکبر  اهلل  آیت  خاطرات  دفتر   35 از 
هاشمی رفسنجانی، تعداد 14 دفتر منتشر 
که  مانده  باقی  دیگر  دفتر   21 و  شده 
توسط دفتر نشر معارف انقالب به تدریج 
هاشمی  اهلل  آیت  یافت.  خواهد  انتشار 
فروردین  اول  شنبه  روز  از  رفسنجانی 
1360 تا روز شنبه 18 دی 1395 یک روز 
قبل از رحلت به مدت 35 سال خاطرات 

خود را هر روز ثبت کرده است. 

سیدعلی  اثر  رباعی  جنگ  کتاب 
جمهوری  سال  کتاب  جایزه  میرافضلی 

اسالمی ایران را از آن خود کرد.
و  سی   برگزیدگان  از  تجلیل  آئین 
سال  کتاب  جایزه ی  دوره ی  چهارمین 
دوشنبه،  عصر  ایران  اسالمی  جمهوری 
وزیر  معاون  حضور  با  ماه،  مرداد  یکم 
تهران  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
جنگ  کتاب  آئین  این  در  شد.  برگزار 
رباعی  بازیابی و تصحیح رباعیات کهن 

پارسی به  عنوان اثر برتر معرفی شد.

۲1 جلد دیگر از کتاب خاطرات 
آیت اهلل هاشمی باقیمانده است

جایزه کتاب سال
 به نویسنده کرمانی رسید

ان 
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افتتاح ۷۷ طرح در بم
هادی شهسوارپور فرماندار بم نیز ضمن تبریک هفته دولت 
شرق  در  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  گفت: 
مایه  سفر  این  امیدواریم  و  نیک می گیریم  فال  به  را  استان 
همچنین  و  نظام  خدمات  سفر  این  در  باشد،  برکت  و  خیر 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  منطقه  در  موجود  مشکالت 
فرماندار بم عنوان کرد: به مناسبت هفته دولت 77 طرح در بم  مورد بهره برداری 
قرار می گیرد. وی بیان داشت: یکی از کارهایی که باید مدنظر قرار گیرد معیشت 
مردم است و ما باید دست به دست هم دهیم و نسبت به رفع مشکالت مردم اقدام 
کنیم. در بخش دیگری از این جلسه حجت االسالم روح اهلل ایران نژاد، از عدم تعیبن 

استاندار کرمان انتقاد کرد. 
هادی شهسوار پور فرماندار شهرستان بم در جمع نمازگزاران آیین عبادی سیاسی 
و خاطر شهدای دولت، شهیدان رجایی  یاد  هفته دولت،  تبریک  نمازجمعه ضمن 
و باهنر را گرامی داشت و در این مراسم فرماندار بم نیز اظهار داشت: در آستانه 
چهل سالگی انقالب هستیم و جا دارد خدمات ارزنده انقالب در بم را بیات کنیم که 
مهمترین آنها عبارتند از احداث راه دسترسی، تامین برق ، آب و گاز که گازرسانی 
تا شش ماه آینده  به روستاها هم  انجام و گازرسانی  به شهرها به طور 100 درصد 

تکمیل می شود.
هادی شهسوارپور بیان داشت: تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 101 هزار نفر در 

4۹ میلیارد تومان اعتباربرای پروژه های بم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت: 77 پروژه به 
بهداشت،  زمینه های مختلف عمرانی،  تومان در  میلیارد  ارزش 49 
کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی در شهرستان بم و بروات مورد بهره 
برداری قرار گرفت. دکتر سیدمصطفی آیت اللهی موسوی افزود: 
همزمان با افتتاح پروژه های دولتی، در بخش خصوصی نیز در ایام 
هفته دولت 2 پروژه با اعتبار بالغ بر 2 میلیارد و 200 میلیون تومان اجرا شد. وی بیان 
دانشگاه  بلوار  و روشنایی  برق  بهسازی شبکه فرسوده  و  پروژه اصالح  کرد: همچنین 2 
مرکز  و  پزشک  باب خانه   2 و همچنین  تومان  میلیون  بر 150  بالغ  اعتباری  با  بم  آزاد 
خدمات جامع سالمت بهداشت در روستای پاکم از توابع بخش مرکزی با اعتباری بالغ 
بر 630 میلیون تومان به مساحت 900متر مربع افتتاح شد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
با آرمان های  میثاق  منظور تجدید  به  بم  به شهرستان  از ورود  استانداری کرمان پس 

شهداء در گلزار شهداء گمنام شهرستان بم حضور یافت.

بیمه خدمات درمانی از دیگر اقدامات دولت در بم است.  وی افزود: ما در شهرستانی 
هستیم که اقتصادمان به کشاورزی و محصول خرما وابسته است و برای مدیریت محصول 
باید در این زمینه اقداناتی انجام دهیم. فرماندار  بم ادامه داد: مقایسه کشاورزری بم 
نسبت به قبل از انقالب نشان از اقدمات بسیار خوب دولت ها دارد. شهسوارپور تشریح 
هکتار  هزار   17 که  است  هکتار  هزار   40 استان  شرق  در  خرما  کشت  زیر  سطح  کرد: 
آن مربوط به بم می باشد. وی تاکید کرد: ما برای استفاده بهینه از محصول خرما باید 
برداشت را مدرن و استاندارد کنیم و در بحث گردشگری نیز ما حرفهای زیادی برای 
گفتن داریم و باید از آثار و جاذبه هایی که داریم در جهت کسب درآمد استفاده کنیم.

همه مشکالت کشور پای تحریم ها نیست

نیز اظهار داشت:  حجت االسالم قاسم دانشی امام جمعه بم 
رسالت  و   است  اسالم  امت  عید  بزرگترین  غدیر خم  عید 
بزرگی بر دوش همه ما گذاشته است و ما وظیفه داریم پیام 
واقعه  بازخوانی  از  وی  برسانیم.  بعد  نسل های  به  را  غدیر 
غدیر در بم خبر داد و ابراز داشت: ما در کشوری زندگی می کنیم که حکومتش 
اهل بیتی و والیی است و ما موظفیم  در جهت خدمت به مردم تالش کنیم. دانشی 
ضمن تبریک هفته دولت ادامه داد: نه فقط هفته دولت بلکه در طول سال ما باید 
توجه  است  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  محوله  وظایف  به  عمل  که  نکته  این  به 
داشته باشیم. امام جمعه بم عنوان کرد: ما نباید همه مشکالت کشور را پای تحریم ها 

بگذاریم بلکه سوء مدیریت نیز مشکالتی را به دنبال داشته است.

توسعه متوازن بم
 در دستور کار مدیران

توسعه شرق استان با نگاه انقالبی
شرق  مسووالن  گفت:  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
استان با نگاه انقالبی و توجه به پیشرفت  می توانند با همکاری، 
همدردی و هماهنگی به توسعه برسند. حجت االسالم حسن 
شرق  اداری  شورای  مشترک  جلسه  در  علیدادی سلیمانی 
داشت:  اظهار  فهرج  و  نرماشیر  ریگان،  بم،  مسووالن شهرستان های  با حضور  استان 
خداوند در بدن ما گنجی قرار داده که رسیدن به آن سه درب دارد و همه ما در 
رابطه پیشرفت خود و شهرمان باید به اصول توجه کنیم. امام جمعه کرمان با تاکید 
اعضای  بین  اول همکاری  اصل  افراد جامعه خاطرنشان کرد:  بودن  بر دغدغه مند 
وجود  مسووالن  افراد خصوصا  بین  همکاری  هم  جامعه  یک  در  اگر  و  است  بدن 
داشته باشد قطعا آن جامعه پیشرفت خواهد داشت. وی تصریح کرد: دومین اصل 
برای موفقیت همدرد بودن و سومین اصل هماهنگ بودن است زیرا در یک شهر 
باید همه همدل و هم صدا حرکت کنند و خداوند نعمات زیادی به ما داده و خود 
ما را موظف کرده تا به دنبال دستیابی به راه های موفقیت باشیم. علیدادی سلیمانی 
با  می توانند  پیشرفت   به  توجه  و  انقالبی  نگاه  با  استان  مسووالن شرق  ابراز داشت: 
همکاری، همدردی و هماهنگی به توسعه برسند و اختالفات سیاسی از بین می رود. 
امام جمعه کرمان بیان کرد: در بازدید از شرق استان دستاوردهای خوبی داشتم و 

چیزهای زیادی آموختم  و از برخی موارد الگو گرفتم.

ورودی سد نساء بم ۲۰ میلیون متر مکعب
مصرف کشاورزی ۷۰ میلیون

 هادی شهسوارپور، فرماندار بم، در جلسه هم اندیشی پرداخت تسهیالت کم بهره آبیاری 
نوین و تحت فشار در این شهرستان اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسه استفاده 
از آبیاری تحت فشار و گسترش کشت های نوین در روستاها است. وی با بیان این که 
به دلیل  شهرستان  باغات  از  هکتار   120 و  است  بحران آب جدی  که  کنیم  قبول  باید 
کمبود آب خشک شده است، عنوان کرد: در سال آبی امسال ورودی سد نساء بم 20 
این  از آب ذخیره  متر مکعب  میلیون  بوده در حالی که ساالنه 70  متر مکعب  میلیون 
ادامه داد: در روستاهایی که قنوات و  بم  سد در کشاورزی مصرف می شود. فرماندار 
ماهی  پرورش  استخرهای  احداث  برای  برنامه ریزی  حال  در  دارند  آب  پمپ  موتور 
دهیاری ها  به  تومانی  میلیون   500 وام  اعطای  پیگیر  کشور  وزارت  طریق  از  و  هستیم 
باید کاری کنیم  ما  بیان داشت:  برای اجرای طرح پرورش ماهی هستیم. شهسوارپور 
که در بحث آبیاری نوین به یک الگو تبدیل شویم چراکه ما بهترین موقعیت را برای 
به صورت  مدرن شدن آبیاری ها داریم و ادارات ملزم هستند که فضای سبز خود را 

نوین آبیاری کنند.

پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 
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 محوطه ای باستانی با بیش از 7000 سال قدمت

بازدید مسئولین از
 تل آتشي دارستان

 

19 شهریور، مسئولین ارشد شهرستان بم با حضور در 
محوطه باستاني تل آتشي دارستان، از روند پژوهش 
بازدید  منطقه  این  در  کاوش  جدید  فصل  هاي 
بنجامین  دکتر  و  گاراژیان  عمران  دکتر  نمودند.  
المللي  بین  شده  شناخته  شناسان  باستان  موتن، 
توضیحاتي  هستند،  پژوهشي  طرح  این  مجري  که 
پیرامون این محوطه تاریخي به مسئولین شهرستان 
ارائه نمودند.  دکتر گاراژیان بیان نمودند که این 
سال   5300 از  شده،  انجام  مطالعات  به  بنا  منطقه 
این  در  ها  انسان  پیش(  سال   7300( میالد  از  پیش 

منطقه سکونت را شروع کرده اند و این استقرارها 
تا 4500 سال پیش از میالد )6500 سال پیش( ادامه 
از  مکان  این  نامعلومي  دالیل  به  بنا  و  است  داشته 
بعدي  هاي  فصل  در  که  گشته  متروکه  زمان  آن 
پژوهش بدنبال دالیل آن خواهیم گشت. وي بیان 
بریزم که  ادعا اشک  این  براي  نمودند که حاضرم 
»اي کاش پژوهشهاي تل آتشي دارستان بم در قبل 
یافته  به  بنا  بود« چراکه  انجام شده   1382 زلزله  از 
فاصله  در  منطقه،  این  در  شده  کشف  دقیق  هاي 
7300 تا 7200 سال پیش، احتماال زلزله بسیار مهیبي 
در منطقه بم رخ داده است و شواهد این تخریب 
ثبت  آتشي  تل  منطقه  هاي  خشت  و  دیوارها  در 
میشد،  انجام  گذشته  در  مطالعات  این  اگر  و  شده 
در  آمادگي  به  نسبت  را  ما  دید  میتوانست  شاید 
که  داشتند  بیان  ایشان  کند،  تر  وسیع  زلزله  برابر 
با  توان  مي  بربریان  دکتر  هاي  پژوهش  اساس  بر 
بررسي الگوهاي زمین لرزه هاي باستاني، نسبت به 
بازگشت مجدد آنها در آینده پیش بیني هاي دقیق 

تري نمود. 
پژوهش  مرکز  از  موتن  بنجامین  دکتر  ادامه  در 
پیرامون  توضیحاتي  نیز  فرانسه  علمي  هاي 
و  نمودند  ارائه  دارستان  آتشي  تل  باستاني  محوطه 
قرار  بازدید  مورد  معماري کشف شده  ساختارهاي 
گرفتند. در این بازدید از خشت هاي باستاني چند 
هزار ساله، خانه هاي قدیمي پیش از تاریخ، بقایاي 
پوشش گیاهي منطقه،  پیکرک هاي گلي، مهره ها 
گاراژیان  و دکتر  گرفته  بازدید صورت  نیز  غیره  و 

منطقه  در  شده  کشف  جسد   DNA بررسي  از  خبر 
معماي  حل  در  بررسي  این  اهمیت  و  دادند  خبر 
مهاجرت ساکنین این روستاي پیش از تاریخ را بیان 
بم  ساکنین   DNA با  را  آن  توان  مي  که  نمودند 

مورد مقایسه قرار داد. 
خواستار  بم  مسئولین  از  گاراژیان  دکتر  پایان  در 
ملي  ثبت  منطقه،  از  حفاظت  جهت  بیشتر  حمایت 
میراث  کل  اداره  بیشتر  حمایت  جلب  و  ها  سایت 
هزینه  غالب  چراکه  شدند.  کرمان  استان  فرهنگي 
تامین میشود  هاي این پژوهش توسط فرانسوي ها 
و اداره کل میراث فرهنگي استان توجه زیادي به 
این پژوهشها ندارد که مقتضي است مسئولین ارشد 
و  کشوري  سطح  در  هایشان  رایزني  با  شهرستان 
هاي  طرح  اینگونه  انجام  و  پژوهشگران  به  استاني، 
برگزاري همایش  با  و حتي  مطالعاتي کمک کرده 
هاي باستان شناسي تخصصي و آوردن رشته باستان 
و  تاریخ  به  بزرگي  کمک  بم،  ملي  دانشگاه  به  شناسي 

فرهنگ بم نمایند.

۸۵ درصد استان با بحران آب مواجه است

مهندس عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان 
کرمان اظهار داشت: امسال 85 درصد استان با بحران آب مواجه 
و  داشتیم  بارش  کاهش  درصد   75 قبل  سال  به  نسبت  که  است 
متاسفاته در 30 سال گذشته بسیار کم سابقه است. وی افزود: رووند 
اقلیم استان و کشور با افزایش دما همراه است و با توجه به اینکه اقتصاد کرمان بر پایه 

راستای رفع مشکل کم آبی تالش  باید در  بخش کشاورزی است 
کنیم.

ما  ادامه داد:  استان کرمان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال 
در سال 74 همایشی در ارتباط با آبیاری تحت فشار در رفسنجان 
این  به  مردم  امروز  اما  نکردند  استقبال  کشاورزان  که  داشتیم 
سعیدی  مهندس  کنند.  مدیریت  را  آب  باید  که  رسیدند  نتیجه 
مقدار  و  نکردند  درک  را  کم آبی  مشکل  کشاورزان  داشت:  بیان 
زیادی آب در باغات استفاده می کنند که این میزان آب به خاک 
بر ساخت حوضچه های آب در  تاکید  با  هم ضرر می رساند. وی 
روستاها تصریح کرد: اعتبارات ما در آبیاری تحت فشار در سطح 
کشور افزایش یافته و 6 درصد اعتبارات کشور به کرمان اختصاص 
داده شده است که شامل تسهیالت نقدی و اسناد خزانه است و به 

هر هکتار 10 میلیون تومان پرداخت می شود.

حمایت از اجرای 1۰ هزارهکتار آبیاری نوین در بم
کرد:  عنوان  کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
برای اجرای آبیاری تحت فشار باید شهرستان بم بلوک بندی شود 

در  سعیدی  مهندس  شود.  اجرا  به طور جداگانه  است  نظر  مد  که  هکتاری  هزار   10 و 
ارتباط با تامین اعتبارات آبیاری نوین قول مساعد داد و اذعان داشت: ما برای تداوم 

کشاورزی و تولید محصول راهی جز آبیاری تحت فشار نداریم. 
وی گفت: طراحان، مجریان و همچنین قطعات و لوزام خوبی در راستای آبیاری نوین 
اجرایی  را  نوین  آبیاری  با کمک هم طرح های  است که می توانیم  استان موجود  در 
کنیم. وی از تغییر روند در اجرای گلخانه ها خبر داد و افزود: از محل تسهیالت توسعه 

روستایی اعتبارات خوبی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و محصوالت گلخانه ای به 
خوبی به فروش می رسد.

اجرای ۵۲۰۰ هکتار آبیاری کم فشار در کرمان
بهره وری  بیشترین  کرد:  تصریح  کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
نیازمند تالش و  به گلخانه ها است که  تولید درآمد و همچنین مصرف آب مربوط  در 
نوع  فشار دو  آبیاری کم  اظهار کرد: در بحث  مهندس سعیدی  است.  بیشتری  جدیت 
اعتبار داشتیم که از مجموع 5 هزار و 200 هکتار حدود یک هزار و 800 هکتار به شرق 

استان اختصاص یافت. 

هنرستان  مجموعه  در  ما  گفت:  نیز  بم  پرورش  و  آموزش  مدیر  حبیب الهی  سیدمحمد 
کشاورزی و تحقیقات کشاورزی 84 هکتار اراضی کشاورزی داریم که 30 هکتار آن زیر 
کشت است و 4 هزار و 100 نخل در آن کشت شده است. وی افزود: ما نیازمند تسهیالت 
برای ساماندهی موتور پمپ کشاورزی و اجرای آبیاری نوین هستیم که می طلبد سازمان 
جهاد همکاری الزم  را با ما داشته باشند. مهندس حبیب الهی بیان داشت: بهره وری ما از 

سطح زیر کشت پایین است که نیازمند کار تحقیقاتی و کارشناسی شده است.
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ماموریت محرمانه آیت اهلل طبسی چه بود؟

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، در خصوص ویژگی های منحصربه فرد مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی نماینده فقید ولی فقیه در استان خراسان و تولیت آستان قدس رضوی 

یادداشتی را منتشر کرد. متن این یادداشت به شرح زیر است:

انقالبی آیت  و  وارسته  عالم مجاهد و روحانی  به  اینجانب  رابطه عاطفی و عالقه ویژه 
اهلل واعظ طبسی که عمر پربرکت خویش را در مبارزات انقالبی ملت مسلمان ایران و 
تحقق استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی صرف کرد، نیازی به بیان ندارد. ایشان که 
نماد وفاداری و از خودگذشتگی بود، با صفای باطنی که مردان الهی همچو او دارند، 
در کنار همه مسئولیت های سیاسی اش، سالهای متمادی افتخار خدمتگزاری به میلیون ها 
زائر امام رضا)ع( از سراسر جهان را داشت. از زمان مسئولیت اینجانب در وزارت معادن 
آستان  و  بزرگ  خراسان  توسعه  و  پیشرفت  پیگیری  و  ایشان  اجرایی  روحیه  فلزات،  و 
مقدس ثامن الحجج )ع( بدون منابع دولت و همچنین کارهای بزرگ انجام شده، من را 
تحت تاثیر قرارداده بود، ولی وجه اصلی ارادت این جانب به ایشان، اندیشه بلند و تفکر 
توسعه ای و فرا تر از جریان های جاری در کشور است که به منظور ادای دین به ایشان به 
موضوع ویژه ای که مبین این ویژگی برجسته و متمایز است اشاره می کنم. در یک سال 
اخیر چند بار شخصی و غیر رسمی با ایشان دیدار داشتم. اواخر سال گذشته مطلع شدم 
که حالشان مناسب نیست. به قصد احوال پرسی و در سفر غیر رسمی به دیدار ایشان در 
مشهد رفتم. در زمان عیادت، امیدوار شدم که حالشان رو به بهبودی است. در آن جلسه 
برای کمک به دولت و حل مشکل برجام گفت وگو کردم که هر دو مورد با استقبال 
ایشان روبرو شد. در آبان ماه سال جاری برای انجام عمل چشم در تهران بسر می بردند 
و برای عیادت ایشان و طرح موضوعی مهم در مورد مسئله مهم سیاسی کشور به مکانی 

در غرب تهران رفتم. از موقعیت ویژه ایشان نزد مقام معظم رهبری مطلع بودم ولی در 
بدو ورود با خروج خودرویی از محل استقرار ایشان مواجه شدم که در مالقات مشخص 
گردید که مقام معظم رهبری برای دیدن ایشان تشریف آورده بودند. این خبر عزم من 
را برای طرح موضوع جزم تر کرد و بعد از احوالپرسی، فرزند ایشان نیز از محل مالقات 
خارج شدند تا موضوع خصوصی را مطرح کنم. در زمانی حدود 45 دقیقه، موضوع را 
نزد مقام معظم رهبری، مصلحت  ایشان  بر شمردن جایگاه ویژه  مطرح نمودم و ضمن 
توانمندی های  بررسی،  بدلیل  از مدت ها  نمودم که پس  اشاره  و  بیان داشتم  را  کشور 
منحصر بفرد جنابعالی به این نتیجه رسیدم که قطعًا شما می توانید گره گشایی کنید و با 
پادرمیانی یکی از اتفاقات خوب کشور را رقم زنید و مطمئنم اگر به جمع بندی برسید، 
از عهده جنابعالی بر می آید. پس از مکث کوتاهی با تواضع مثال زدنی پذیرفتند و با 
بعد در  ماه صفر دنبال می کنم و چند روز  از  یاری خدا پس  به  اطمینان فرمودند که 
تماس تلفنی، ضمن یادآوری قولی که داده بودند فرمودند که اقداماتی شده است و 
بزودی آثارش را خواهید دید. عالقمندی در کالمشان موج می زد و می دانست که این 
مشکل بایستی حل شود و با اتکاء به تدبیری که داشت مطمئن از انجام آن بود و افسوس 
که میسر نشد. پس از بستری شدن ایشان به قصد عیادت به مشهد رفتم و در بیمارستان 
امام رضا )ع(، پزشکان از قطع امید خود خبر دادند. در کنار تخت ایشان، در دل قول 

و قرار ها را مرور کردم و به خود گفتم حضرت آیت اهلل رفت و مشکالت به جا ماند.
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل
من جناب ایشان را برای گره گشایی انتخاب کردم و اینک در میان ما نیست. کاربزرگی 
که ایشان شروع کرد را چگونه ادامه داده و اقدام نیمه تمام را چگونه تکمیل کنیم البته 
همیشه به عنایت الهی و تدبیر مقام های عالی کشور اعتماد دارم. شاید حضرت آیت اهلل 
طبسی تنها چند گام دیگر تا تکمیل نقش تاریخی دیگری فاصله داشت که مقّدر نشد ولی 
باید با یاری خداوند این گام را تکمیل کنیم. اگر چه او اینک در میان ما نیست و به لقاء 
معبود و معشوق بی همتایش نائل آمده است. اما یاد و خاطره اش هیچگاه از ذهن ملت 
قدر شناس و وفادار ایران اسالمی به خصوص مردم شریف و متدین خراسان بزرگ پاک 
نخواهد شد. بار دیگر برای ایشان غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با انبیاء و اولیاء 

الهی به ویژه موالیش، حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السالم مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

اهلل  آیت  یک  گفت:  خمینی  سیدحسن  االسالم  حجت 
درجه یک که آدم بسیار خوبی بود، هرچه از امام نقل 
عوام  تلقی  در  و  خیاالتی  نگذارید!  محل  اصال  را  کرده 
بحثی  بودیم  نشسته  جلسه  در  که  روزها  از  روزی  بود. 
خاطرات  چرا  گفتند  هاشمی  اهلل  آیت  و  شد  مطرح 
مختلفی که ضبط و پیاده کرده اید را منتشر نمی کنید؟! 
در آن زمان هم جریانات دیگری  بودند و خاطراتی هم 

منتشر می کردند. 

اگر  که  بگویم  جا  همین 
تاریخ  در  بعدی  هیچ  در 
در  باشد  نشده  کار  انقالب 
تولید  به  خاطرات  تولید 
انبوه رسیده ایم و به اندازه کافی خاطره موجود است! 
هرچند بعضی ها مثل حجت االسالم  سیدمحمود دعایی 
نباید  که  ها  بعضی  و  اند  نگفته  بگویند،  خاطره  باید  که 
بگویند گفته اند. ما اآلن نمی دانیم این اصحاب حضرت 
قصه ای که نقل کرده در زمان رفاقتش بوده و یا زمانی 
است؟!  کرده  بیرونش  را  او  عللی  به  حضرت  که  بوده 
ممکن است او راوی خوبی باشد اما زمانی حضرت او را 

طرد کرده یا قهر کرده باشد. 

ما آدم هایی که قهر کرده اند کم نداریم. این درد را در 
تاریخ اسالم نمی توانیم کاری کنیم ولی در تاریخ انقالب 

می توانیم کاری کنیم.

    تاریخ انقالب بازروائی شود

پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 
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گزارش کارمانیا
پرسه در همایش های کرمانی های مقیم تهران



ش های کرمانی های مقیم تهران
پرسه در همای
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پنجمین شب از سلسله شب های وحدت ملی برگزار شد

شب کرمان
 

»شب کرمان« به عنوان پنجمین شب از سلسله شب های وحدت 

ملی که بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی در محل کانون 

زبان فارسی برگزار و طی آن از تصحیح »کلیات میر کرمانی« 

شاعر قرن هشتم هجری رونمایی شد.

 مردم کرمان و یزد 
الگوی یک زندگی ایرانی

 »شب کرمان« به عنوان پنجمین شب از سلسله شب های 
وحدت ملی که بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی 
دهباشی،  علی  استاد،  اجرای  با  مراسم  این  شد.  برگزار 
مدیر مسئول و سردبیر نشریه بخارا و سخنرانی آیت اهلل 
دکتر سّیدمصطفی محقق داماد، حجت االسالم سّیدمحمود 
سیدمحمدعلی  استاد  ایرانی کرمانی،  مهدی  دعایی، 
امینی زاده،  فاطمه  میرافضلی،  سیدعلی  گالب زاده، 
محمد لطیف کار و دکتر وحید قنبری ننیز، دهم مرداد ماه 
»شب  برنامه  شد.  برگزار  پارسی  زبان  کانون  محل  در 
عنوان  به  دهباشی  علی  ابتدایی  صحبت های  با  کرمان« 
میهمانان  به  خوش آمدگویی  با  و  نشست  مجری  و  دبیر 
سّیدمصطفی  دکتر  اهلل  آیت  آن  از  پس  و  شد  شروع 
محقق داماد، عضو فرهنگستان علوم ایران و استاد کرسی 
فقه و حقوق و فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان اولین 
به  اشاره  ضمن  و  شد  حاضر  جایگاه  در  نشست  سخنران 
وحدت میان مردم و اقوام مختلف ایران، زبان فاسی را 
از سیدحسین  با تشکر  ایرانیان خواند و  ما  فصل مشترک 
مرعشی و اسحاقی مدیر کل اداره ارشاد جنوب کرمان 
امشب  گفت:  مراسم،  این  برگزاری  در  مساعدت  برای 
شب کریمان است، ما در اینجا با کریمان مواجه هستیم و 
کریمان یعنی بزرگواران، بزرگان، آزادمردان و آزادان.

 

قناعت و تالش کرمان و یزد، الگوی دیگران
از  ادامه  در  محقق داماد  سیدمصطفی  دکتر  اهلل  آیت 
در  دعایی  سیدمحمود  االسالم  حجت  با  خود  آشنایی 
را  آشنایی  آن  گفت،  در حوزه سخن  و  جوانی  دوران 
به  اشاره  ضمن  و  دانست  کرمان  با  خود  ارتباط  شروع 
و  پرداخت  یزد  و  کرمان  رابطه  به  خود،  یزدی  اصالت 
افزود: من معقدم که یزد و کرمان و مردم این دو شهر 
و  قناعت  باشند،  ایرانی  یک  زندگی  الگوی  می توانند 
مناعت و تالش مردم این دو شهر می تواند الگوی خوبی 
در  کارآفرینی  لزوم  به  ادامه  در  وی  باشد.  مردم  برای 
از  و  کرد  اشاره  کرمان  در  کارآفرینان  وجود  و  ایران 
سخنان  پایان  در  کرد.  یاد  کرمان  علم   و  ادب  بزرگان 
ایشان، لوحی از طرف سوی محمدرضا علیزاده، ریاست 

اداره کل ارشاد اسالمی کرمان به وی اهدا شد.

هر چه دارم از مادرم و کرمان دارم
موسسه  مدیرمسئول  دعایی،  سّیدمحمود  حجت االسالم 
در  که  بود  کرمان«  »شب  سخنران  دومین  اطالعات، 
جایگاه قرار گرفت و ضمن تعریف قصه زندگی خود که 
از مادری کرمانی و پدری یزدی متولد شده گفت: من 
ولی هر چه  افتخار می کنم،  یزد هم  به  و  عاشق کرمانم 
دارم از مادرم و کرمان دارم. مادر من مرا با تنگدستی، 
شدن  طلبه  اجازه  من  به  کرد   بزرگ  کارگری  فقر، 
به  را  مادرم  می توانیم  که  می کنم  فکر  و  داد  هجرت  و 
عنوان نمود یک زن زحمتکش، فداکار و از خود گذشته 
یزد  و  مردم کرمان  از  بسیاری  بیاوریم که  کرمان شاهد 
مروری  ادامه  در  دعایی  االسالم  حجت  چنین اند.  این 
از  بیان این که صحبت  تاریخ کرمان داشت و ضمن  به 
تاریخ پر قدمت کرمان در وقت کوتاه جلسه نمی گنجد، 
از جایی حرف زد که یک  گفت: اصال چگونه می توان 
 6000 با  شهداد  پیشینه،  سال   7000 با  دارد  ابلیس«  »تل 
سال قدمت، میمند با تاریخی بیش از هشت هزارو و »تپه 
یحیی« که سر از هزاره پنجم پیش از میالد درمی آورد. 
بخش جدیدی هم که تازه کاوش شده، جیرفت است، 
تمدن  از  کهن تر  اخیر،  کشفیات  اساس  بر  که  تمدنی  با 
سومر و بین النهرین است که پیش از این مادر تمدن ها 

به شمار می رفت. 
مدیرمسئول موسسه اطالعات ضمن یاد کردن از باستانی 
پاریزی و نقل از او به دوره های مختلف تاریخی کرمان، 
کرمان  مردم  سر  قاجار  محمدخان  آقا  که  بالیی  مثل 
براستی  اگر  افزود:  ادامه  در  و  کرد  اشاره  بود  آورده 
تاریخ  از  شخصی  بغض های  و  حب  از  فارغ  بخواهم 
کرمان بگویم، عرض می کنم که دوران خوش کرمان و 
پیشرفت و آبادی گسترده اش از عصر جمهوری اسالمی 
از  باشم  کرده  تبلیغی  نمی خواهم  چون  و  گرفت  شکل 

مشاهدات خودم می گویم.

و  تجربیات  تعریف  به  ادامه  در  دعایی  االسالم  حجت 
اتفاقات تاریخی کرمان قبل و بعد ازانقالب  از  خاطراتی 
که خود شاهد آن ها بوده پرداخت و از بزرگان و مفاخر 
یوسف زاده  احمد  سلیمانی،  قاسم  چون  کرمان  امروز 

ودیگران نام برد.

سعید نفیسی برخاسته از 
خاندان برهان الدین نفیس کرمانی

نشست  سخنران  دیگر  ایرانی کرمانی  مهدی  مهندس 
نفیس کرمانی  برهان الدین  از خاندان  بود که گزارشی 
خاندان  این  شاخص  افراد  معرفی  ضمن  و  کرد  ارائه 
که  است  نفیسی  خاندان  از  یکی  ناظم االطبا  گفت:  
نخستین  اشت.  مشروطه  استحکام  در  غیرمستیمی  نقش 
نخستین  مودب الدوله،  نفیسی  علی اصغر  دکتر  او  فرزند 
وزیر بهداری ایران بود. فرزند دیگر او استاد برجسته و 
کم نظیر سعید نفیسی است که فخر طایفه حکیمان نفیس، 
کرمان و ایران است و بیش از 200 کتاب و 1000 مقاله 
با سابقه 40 سال تدریس در دانشگاه دارد. وی در ادامه 
به خاندان نفیسی که در اصفهان ساکن شده اند هم اشاره 
و  پزشکی  زمینه  در  آن ها  که  گزارشی  ارائه  به  و  کرد 
شیخ الرئیس  برنامه  ادامه  در  پرداخت.  داشته اند  طبابت 
کرمانی از شاعران کرمان به دعوت دهباشی در جایگاه 
قرار گرفت و شعری در وصف کرمان، محله ها و شهرهای 

مختلف قرائت کرد.

انتشار 300 عنوان کتاب در مرکز کرمان شناسی
استاد سیدمحمدعلی گالبزاده، رئیس مرکز کرمان شناسی 
و مدیر بنیاد ایران شناسی - شعبه کرمان، سخنران بعدی 
نشست بود که سخنرانی خود را با بیت شعری در وصف 
وصف  در  ادبی  سخنانی  ارائه  ضمن  و  کرد  آغاز  کرمان 
این  بیانات شرق شناسان درباره  و  ادبیات کرمان  تاریخ و 
هجوم  مورد  کرمان  که  تاریخ  درازنای  در  گفت:  شهر 

حوادث زیادی بوده، دامان کرمان پروردگاه زنان
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 و مردانی قرار گرفت که نام هر کدام به تنهایی به عنوان 
قرن  در  داد:  ادامه  او  می کند.  بسنده  جامعه  از  مدخلی 
سوم هجری، ابو عبداهلل عیسی ماهانی از گوشه گمنامی 
از خاک ماهان برخاست و برای اولین بار مسئله معادالت 
سه مجهولی را در جهان مطرح کرد. در قرن ششم، افضل 
ادیب  و  تاریخ نگار  سیاستمدار،  عارف،  پزشک،  کرمانی، 
فقیه  عماد  گشود.  فضیلت  باب  و  آمد  کرمانی  بزرگ 
فواد  بخشید.  بیشتری  روشنایی  را  فقاهت  کرمانی، چرغ 
اندوهناک در رسای شهدای کربال سخن  با دلی  آمد و 
گفت، خواجو که آمد تا حضرت خواجه را رهین مهنت 
بسیار است. گالبزاده  نامشان  خویش کند و دیگرانی که 
سال   30 در  را  مرکز کرمان شناسی  راه اندازی  پایان  در 
زمان  مرعشی که آن  مهندس سیدحسین  به کمک  پیش 
استاندار کرمان بوده، یکی از کارهای بزرگی دانست که 
به کمک آن شناخت و حفظ یاد مفاخر کرمانی میسر شده 
مرکز  این  توسط  کتاب  عنوان   300 انتشار  و  چاپ  از  و 

خبر داد.

 
چهره های تاثیرگذار شعر معاصر کرمان 

در ادامه سیدعلی میرافضلی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات 
کالسیک، برای معرفی چهره های تاثیرگذار شعر و ادبیات 
داستانی معاصر کرمان در جایگاه قرار گرفت که به دلیل 
کمبود وقت فقط به شاعران دهه های 40 و 50 پرداخت. 
اثر  از چهره های  میرافضلی،  احمدرضا احمدی را یکی 
گذار شعر امروز دانست وگفت: دهه چهل با مجموعه شعر 
احمدی شروع شد که هنگام  احمدرضا  »طرح« سروده 
جنبشی  سرآغاز  منتقدین  از  بسیاری  گفته  به  آن  چاپ 
حرکت  آن  آغاز  را  مجموعه  این  و  بود  نو  موج  نام  به 
می دانند. شعر احمدی با معیاری متفاوت در شعر فارسی 
ظهور کرد و تغییرات و تاثیراتی بر شعر داشت. اشعار او در 
دهه هشتاد بار دیگر مور استقبال قرار گرفت و هنوز هم 
خوانده می شود. وی منوچهر نیستانی که مجموعه شعر او 
با »دیروز خط فاصله« در دهه 50 به چاپ رسیده است 
که  دانست  امروز  نو  غزل  از چهره های شاخص  یکی  را 
شاعرانی مثل محمدعلی بهمنی، حسین منزوی و دیگران 
از  اشعاری  متاثر شده اند.میرافضلی ضمن خواندن  او  از 
نیستانی به مرحوم طاهره صفارزاده به عنوان یکی دیگر از 
چهره های شاخص و تاثیر گذار شعر کرمان و ایران اشاره 
کرد و افزود: صفارزاده شعر را از سال 41 شروع کرد، اما 
آن چیزی که او را متفاوت کرد، مجموعه »ثلث پنجم« 
مسیر شعری صفارزاده  و  به چاپ رسید  بود که سال 56 
نسل جدید شاعران  بر  اثر گذاری صفارزاده  تغییر کرد. 
انقالبی بود که بعد از انقالب سر کار آمدند. وی کیومرث 
شعر  سرودن  با   40 دهه  در  را  خود  شعر  که  منشی زاده 

کالسیک شروع کرده، بعد به جریان شعر نو پیوسته و شعر 
موسم به شعر ریاضی را ابداع کرده را از دیگر شاعران 

معاصر بزرگ و تاثیرگذار کرمان معرفی کرد.
 

رابطه ایرج افشار باکرمانی ها
و  ادبیات  دکترای  زاده،  امینی  فاطمه  نشست،  ادامه  در 
ایرج  رابطه  درباره  ارائه سخنرانی خود  به  فارسی  زبان 
افشار با باستانی پاریزی و در مجموع با کرمان پرداخت. 
او مطالب خود را با تجسم مرحوم باستانی پاریزی و ایرج 
افشار در جلسه و و تقابل شیرین و طنزی که احیانا بین 
آن ها شکل می گرفت شروع کرد که و با ذوق و لبخند 
ادامه  در  زاده  امینی  شد.  همراه  نشست  در  حاضران 
ایرج  درباره  پاریزی  باستانی  از  مطالبی  خواندن  ضمن 
برکت  با  عمر  طول  در  افشار  ایرج  کرد:  اضافه  افشار، 
بهمنیار،  احمد  نظیر،  کرمان  بزرگان  از  بسیاری  با  خود 
صنعتی،  همایون  سروشیان،  جمشید  شاه  نفیسی،  سعید 
روح االمینی  محمود  و  آگاه  منوچهر  شهریاری،  پرویز 
توضیح  به  ادامه  در  او  داشت.  نشر  و  حشر  دیگرانی،  و 
رابطه باستانی و افشار بسنده کرد و گفت: اگر بخواهیم 
رابطه باستانی پاریزی و ایرج افشار را بر پایه آثار باستانی 
عنوانبندی کنیم، در ذیل آن عناوینی مثل مجله آینده 
سفرهای  افشار،  سانسور  تیغ  آن،  به  مرتبط  موضوعات  و 

افشار و باستانی پاریزی و غیره قرار می گیرد.
 

گذری بر تاریخ مطبوعات کرمان
محمد لطیف کار، از فعاالن رسانه ای استان کرمان، دیگر 
درباره  مختصری  نکات  ارائه  به  که  بود  نشست  سخنران 
زمان  از  روزنامه نگاری  و  مطبوعات  وضعیت  و  تاریخ 
شکل گیری تا زمان حاضر پرداخت و از کمبود پژوهش 

درباره فعالیت های مطبوعاتی این استان گله کرد.

 
چاپ »کلیات میر کرمان« 

برآوردن آرزوی سعید نفیسی پس از 51 سال
پس از آن دکتر وحید قنبری ننیز که از برگزار کنندگان 
این برنامه و مصحح کتاب »کلیات میر کرمانی« است در 
جایگاه قرار گرفت و ضمن تشکر از تمامی افراد موثر در 
میر  »کلیات  چاپ  و  تصحیح  کرمان«،  »شب  برگزاری 
از فرهیختگان  استاد آل طاها،  کرمانی« را مرهون لطف 
کرمان دانست که موجب آشنایی و ارتباط وی با خاندان 
نفیسی و آگاهی از وجود نسخه ای از این کتاب در دست 
ضمن  ادامه  در  قنبری  دکتر  است.  شده  خاندان  این 
اشاره ای کوتاه به زندگی نامه میر کرمانی، او را هم دوره 
خواجو دانست که خ بر شعر حافظ هم اثر گذاشته، گفت: 
نسخه ای  شد،  چاپ  و  داشتیم  اختیار  در  ما  که  نسخه ای 
و  بوده  نجم آبادی  مرتضی  مرحوم  مالکیت  در  که  است 
داشته  اختیار  در  را  آن  کوتاهی  مدت  در  نفیسی  سعید 
اثر،  نفیسی در مقدمه این  و رونویسی کرده است. سعید 
کلیات میر را از غنایم روزگار برمی شمرد و امیدوار است 
که روزی به چاپ آن کامیاب شود، اما متاسفانه این آرزو 
برآورده نشد و خدا را شاکرم که بعد از 51 سال که از 
درگذشت استاد می گذرد، توفیق دست داد تا کار ناتمام 

او را تمام کنیم.

برنامه های جنبی نشست
رونمایی از »کلیات میِرکرمانی« شاعر سده هشتم هجری، 
دکتر  توسط  که  بود  کرمان«  پایانی »شب  برنامه های  از 
به  نشر سخن  از طرف  و  شده  تصحیح  ننیز  قنبری  وحید 
چاپ رسیده است، با حضور محمد افشین وفایی، دالوری 
پاریزی، کالنتری و مصحح اثر از دیگر برنامه های »شب 
کرمان  جنوب  نواحی  موسیقی  اجرای  بود.  کرمان« 
و  جوشن پور  علیشاه  سرپرستی  به  منوجان(  )شهرستان 
افتتاح نمایشگاه عکس کرمان با آثاری از مهدی جعفری، 
ابوذر  مجاز،  مجید  صادقی،  حمید  ننیز،  قنبری  حمید 
نشست  این  حاشیه  در  میرحسینی  فرزاد  و  احمدی زاده 
این  بخش  پایان  و  کرمان«  »شب  برنامه های  دیگر  از 
منوچهر  ساخته  »سده«  فیلم  پخش  همچنین  بود.  برنامه 
»شب  برای  که  بود  برنامه هایی  دیگر  از  عسگری نسب 
کرمان« در نظر گرفته شده بود اما به دلیل کمبود وقت 

انجام نشد.

ش های کرمانی های مقیم تهران
پرسه در همای
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ن شاهد شهیدا
پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان 



سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اجتماع مردم همدان گفت: شهید همدانی  بزرگداشت عملیات رمضان در  مراسم  در 
با ذکاوت راهی پیدا کرد ، خودش را داخل این راه کرد و  فرصت را مغتنم شمرد و 
سر به دار این راه شد، ابوالفضل این راه شد، آن وظیفه ای که دیروز در صحرای کربال 
حضرت عباس)ع( به دفاع از حریم اهل بیت)ع( و خواهر مقدسه اش بر عهده داشت، 
او آمد این وظیفه را چه زیبا بر عهده گرفت و پر افتخار به اتمام رساند و نگذاشت َگرد 
اهانت و جسارت بر دامن بارگاه کبریایی حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( بنشیند.

بارز  شهیدان  شهر  که  این  بیان  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرماند 
مفتح  شهید  و  همدانی  شهید  بابایی،  حاج  شهید  شهبازی،  شهیدان  گفت:  است  انقالب 
از شهید بزرگواری در عملیات رمضان هستند که در یک جنگ سخت و در آن هوای 
با بیان این که مجلس متعلق به  گرم با گردان خود وارد عملیات شد. سردار سلیمانی 
شهداست، گفت: استنباط شهادت از آیات قرآن به معنای باختن و از دست دادن نیست 
بلکه به معنای یافتن و به دست آوردن است. شهادت به معنای خسارت و هالکت یک 
تصور انحرافی است چراکه شهادت به معنای جاوید بودن و پاینده بودن است. فرمانده 
نیروی قدس سپاه با بیان این که تعلق انسان وی را وادار به حرکت می کند و هر چه 
این تعلق متعالی تر باشد حرکت و هیجان و بی قراری به سمت آن بیشتر می شود گفت: 
در زندگی شهدا یکی از دالیل حرکت شهید به سمت شهادت، وجود همین جوشش و 

بی قراری است.

حساب شما با من و سپاه قدس 
سردار سلیمانی با اشاره به این که جوانان نباید به دنبال تعلقات پست باشند، گفت: امام 
)ره( می فرمایند اوج بندگی در عالم معنویت شهادت است و بندگی خالصانه و عبودیت 
منجر به شهادت می شود. وی در ادامه افزود: یکی از دالیل صحبت دشمن از ترساندن، 
با گریه ای  ایران است، چون دشمن جامعه ای که  عدم درک فرهنگ درون جامعه 
توام با شوق به سمت شهادت می روند، درک نکرده است. فرمانده سپاه قدس با اشاره 
به سخنان ارزشمند رئیس جمهور علیه آمریکا گفت: رئیس جمهور عزیز و ارزشمند ما 

کلمات دقیقی که از قلب و وجدان ملت ایران بود را بر زبان جاری کرد. 

وی ادامه داد: من می دانم در کشور کسانی هستند که به نوعی تحرک می کند تا این 
بیانات را ضعیف کنند و علیه آن گفتاری داشته باشد که این روش غلط است. سردار 
سلیمانی با بیان این که این بیانات رئیس جمهور در مقابل ادبیات روانی دشمن، انسجام 
و شجاعت و وحدت می دهد و جامعه ما را شجاع می کند، تأکید کرد: باید ببینیم امام 
را  القایی  تربیت  و  القایی  اصل  ایشان  با جامعه شاه زده چگونه عمل کرد؟  خمینی)ره(  
بیانات شجاعانه و  بیان این که  با  تأثیرات تربیتی بسیاری داشت. وی  جدی گرفت که 
را  بیان  و  این روش  بخواهد  و هر کس  بود  اثرگذار  بسیار  رئیس جمهور  افتخار  قابل 
تضعیف کند خائن است؛ افزود: رئیس جمهور آمریکا در جواب رئیس جمهور عزیزمان 
کشور  جمهور  ریس  شأن  در  که  است  کرده  بیان  خود  توئیت  در  را  سخیفی  مطالب 
بزرگ اسالم نیست، جواب این سخنان بی ارزش را بدهد.  وی با اشاره به ادبیات ترامپ 
گفت: ادبیات ترامپ ادبیات کاباره ای در قمارخانه هاست. دولت ترامپ از هیچ تالشی 
رژیم  کنار  در  گرفتنش  قرار  آن  دلیل  بهترین  و  نمی کند  فروگذار  جنایت  انجام  در 
که  ادامه سخنانش  در  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  است.  جنایت  ارتکاب  و  صهیونیستی 
از شبکه العالم پخش شد، تأکید کرد: دریای سرخ که امن بود، امروز دیگر برای حضور 
آمریکایی ها امن نیست. نیروی قدس حریف نظامیان آمریکایی است؛ به ترامپ توصیه 
می کنم که از رؤسای جمهوری قبل از خود عبرت گرفته و از تجارب آنها استفاده کند.

سردار سلیمانی اظهار داشت: شما چه می توانستید بکنید که در این بیست سال نکردید، 
به  آمدید  پیشرفته  کوپترهای  هلی  فروند  صدها  و  نفربر  و  تانک  دستگاه  ها  ده  با  شما 
افغانستان و جنایت هایی را انجام دادید و از هیچ جنایتی فروگذار نکردید. عروسی ها 
را به خاک و خون کشیدید، شما بعد از 2001 تا 2018 با 110 هزار سرباز در افغانستان 
چه غلطی کردید؟ فرمانده سپاه قدس در ادامه تصریح کرد: امروز دارید پیش طالبان 
التماس می کنید برای گفت وگو؛ یادتان رفته برای سربازانتان پوشک بزرگسال تهیه 
می کردید حاال امروز آمدید ما را تهدید می کنید؟ جنایت هایی که انجام دادید در 
قرون وسطی سابقه نداشت، شما در جنگ 33 روزه چه غلطی کردید؟ غیر از این است 
که شروط حزب اهلل برای پایان جنگ را پذیرفتید؟ سرلشکر سلیمانی اضافه کرد: آمریکا 
بیرون پرت شده اند را در آغوش  به  امروز زباله هایی مثل منافقین که از داخل ایران 

گرفته است. 

هشدار به ترامپ

ت کرمان 
پرسه در حوزه ایثار و شهاد
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فرمانده نیروی قدس سپاه بابیان این که اغلب ما از حس مشترکی برخورداریم و آن هم 
حس مغمومیت است، گفت: مغمومیت زمانی است که انسان چیزی را از دست می دهد 

و برای چیز ارزشمندی تالش می کند اما قدرت وصول به آن را ندارد. 

از آن چه فکر کنید به شما نزدیکتریم
شما  به  کنید  فکر  چه  آن  از  گفت:  ایران  علیه  ترامپ  سخیف  سخنان  به  اشاره  با  وی 
نزدیکتریم، یادتان باشد طرف حساب شما من هستم و نیروی سپاه قدس نه تمام نیروهاي 
مسلح، شما که میدانید توان ایران در جنگ نامتقارن چقدر است؟ سردار سلیمانی بابیان 
این که در صدر اسالم اگر امام حسین)ع( و اهل بیت ایشان و اصحابش به شهادت نمی 
گفت:  رفت،  می  دست  از  است  محمدی  ناب  اسالم  همان  که  پیامبر  میراث  رسیدند، 
اینکه زمانه ی ما  به  با اشاره  با دوره دیگر متفاوت است. وی  شهادت در هر دوره ای 
اینکه اسالم طلوع کرده و هجمه دشمنان متوجه اسالم است شهادت در این  به دلیل 
زمان مهمتر از 300 سال قبل است گفت: امروز جامعه ما به دلیل دستاوردهای عظیمش 
با تهاجم روبه روست. فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه تحریم در همه دوره ها 
بوده است و در دوران دفاع مقدس هم تحریم ها وجود داشت، گفت: آن زمان دشمن 
به دنبال تجزیه خاک ما بود و امروز نیز در جامعه کنونی با جنگ نابرابری روبه روییم. 
و همه  است، گفت: دولت  ایستادگی  ما  راه  امروز  این که  به  اشاره  با  سلیمانی  سردار 
دولت ها خدمتگزارند و هر کسی به میزانی کشور را به پیش برده اما مدیریت در این 
مثل هم  و  و همزیستی  و همراهی  برادری  و  باید اخوت  بیان  با  مهم است. وی  زمینه 
قله  ما  شهید  فرماندهان  مقدس  دفاع  جبهه  در  گفت:  کرد،  ایجاد  جامعه  در  را  بودن 
بودند و دامنه های این قله ها سرسبز و پر از معنویت شد، به طوری که امروز مردم در 
قالب راهیان نور به جبهه می روند و جای پای آن ها را می بوسند که دلیلش همان 
قله های برافراشته است. فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه مدیر همچون یک قله 
برافراشته است، گفت: نقش آن از یک منبر باالتر است، چون اگر جامعه به سمت صالح 
یا غیرصالح حرکت کند به مدیر آن جامعه برمی گردد. سردار سلیمانی ادامه داد: مدیر 
دامنه ها را متاثر می کند و دینداری و امانتداری مدیر بر جامعه اثر دارد. وی با بیان این 
که باید مدیریتی که در دوران دفاع مقدس لحاظ شد را در جامعه پیاده کرد، تصریح 
نیروی  به نحوی پیش رفت که معنویت در جامعه رونق پیدا کند. فرمانده  باید  نمود: 
قدس سپاه در ادامه بیان کرد: مردم از رهبر خود تابعیت دارند و تمام سطوح مدیریتی 
به نوعی نقش رهبر در جامعه هدف خود را دارند. سردار سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه 
متأسفانه در گزینش مدیران به جامعه ما ظلم شده است، گفت: نگاه حزبی در انتخاب 
مدیران گودال فساد ایجاد می کند. وی در پایان با اشاره به اهمیت مدیریت در اداره 
کشور بیان کرد: مدیر باید بحران را مدیریت کند و خالق باشد ودر بحران ها نترسد و 

جا نخورد چراکه لشکر متالشی می شود.

برخی خوب شروع کردند
 اما به بیراهه رفتند

در  ثاراهلل   41 لشکر  رزمندگان  اجتماع  در  سلیمانی  قاسم  حاج  پاسدار  سرلشکر  سردار 
دوران دفاع مقدس در بیت الزهرای کرمان با بیان این که انقالب ما در شرایطی ایجاد 
شد که کسی امید به پیروزی انقالب نداشت با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: در 
جنگ تحمیلی هم زمانی که گرفتار کردستان بودیم جنگ شروع شد، دشمن پشتیبانی 
وسیعی در دنیا می شد و نیمی از کشور زیر بمباران بود و هواپیما های صدام تا اصفهان 
می آمدند و می رفتند، اما امام از دل همین ترس و وحشت فرصت ایجاد کرد و عظمت 
آفرید به طوری که امروز هم بخش اعظمی از دستاورد های کشور ناشی از دفاع مقدس 
وحشت  خیلی ها  انقالب  بحث  در  نیز  امروز  که  این  به  اشاره  با  سلیمانی  سردار  است. 
می کنند تاکید کرد: من با تجربه می گویم به آن میزان فرصتی که در بحران ها وجود 
دارد در خود فرصت ها نیست، اما شرطش آن است که نترسید و نترسانید. فرمانده نیروی 
قدس سپاه با تبیین پیام عاشورا و تشابه آن با نهضت امام خمینی )ره( افزود: در نهضت 
شروع  خوب  که  بودند  کسانی  گروه  اولین  داشتند  نقش  گروه  چهار  )ع(  حسین  امام 
کردند و در آخر هم خوب تمام کردند و در رکاب امام حسین )ع( شهید شدند. گروه 
دوم کسانی بودند که خوب شروع کردند، اما بسیار بد تمام کردند و در کارنامه خودشان 
قتل پسر پیغمبر )ص( و اهل بیت عصمت و طهارت را ثبت کردند در حالی که روزی از 
بودند که  نیز  اینکه گروهی  به  اشاره  با  بودند. سردار سلیمانی  یاران علی ابن ابی طالب 

کار را خوب شروع کردند و در میانه راه به بیراهه رفتند که خدا آن ها را برگرداند.

 وی با بیان این که باید از خدا بخواهیم در این جایگاهی که هستیم خدا به ما رحم 
کند بیان کرد: معلوم نیست من سلیمانی تا آخر باشم و اینکه آرزوی عاقبت به خیری 
می کنیم برای همین است. سردار سلیمانی با اشاره به این که رسالت رزمندگان دوران 
دفاع مقدس بسیار بزرگ و مهم است و می توانیم گرمابخش و روشنی بخش یک نقطه 
باشیم افزود: اگر به رسالت خود عمل نکنیم می توانیم خاموش کننده شمع باشیم. وی با 
بیان اینکه به خودمان بیاییم که چه عاقبتی را دنبال می کنیم اظهارداشت:اگر به دنبال 
راه دیگری به جز حق هستید و تظاهر می کنید، بدانید این زیرکی ها نمی ماند و هیچکس 
زیرک تر و مکارتر از معاویه نبود، اما االن از او چه مانده است. وی در بخشی از سخنان 
خود با اشاره به تحوالت منطقه افزود: انتخابات لبنان یک رفراندوم بود و در شرایطی 
امروز  اما  می کردند،  کشور  امور  در  دخالت  به  متهم  را  حزب اهلل  همه  که  شد  برگزار 
تبدیل  مقاومت  دولت  یک  به  مقاومت  حزب  یک  از  اهلل  حزب  انتخابات  برگزاری  با 
شده است. سردار سلیمانی با اشاره به این که در عراق نیز نتیجه انتخابات این شد که 
نزدیک ترین دولت به حکومت اسالمی ایران تشکیل شده است گفت: مردم باید حس 
عزت از ذلت دشمنان خود بکنند و باید این پیروزی ها را مفسران بگویند چرا بعضی ها 
نادانسته سخنانی می گویند که حقیقت ندارد. فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به این 
که مطمئن باشید پیروزی از آن ملت اسالمی و اسالم ناب است اظهارکرد: امروز همه 

آزادگان دنیا به جمهوری اسالمی ایران چشم امید دوختند.

سردار سلیمانی 
خادم امام رضا )ع( شد

به  مفتخر  سلیمانی  قاسم  حاج  سرلشگر  سردار  )ع(  رضا  امام  باسعادت  میالد  آستانه  در 
خادمی امام هشتم)ع( شد. همزمان با میالد باسعادت امام رضا علیه السالم سردار سرلشگر 
حاج قاسم سلیمانی با حکم تولیت آستان قدس رضوی مفتخر به خادمی امام هشتم)ع( 

شد و حکم خود را از حجت االسالم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی دریافت کرد.
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صهبای صعود
پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کرمان



ماجرای دلخوری 
عادل فردوسی پور

بعد از آن که کارلوس پویول به ویژه برنامه جام 
جهانی 2018 روسیه با اجرای فردوسی پور دعوت 
شد و با مبلغ 20 هزار دالر به ایران آمد، ناگهان 
خبر رسید که او حق حضور در استودیوی برنامه 
مطرح شد  زیادی  شایعات  بین  این  در  ندارد.  را 
و عادل فردوسی پور هم تالش های زیادی انجام 
بتواند  اتوئو  ساموئل  مثل  پویول  کارلوس  تا  داد 
در ویژه برنامه شبکه سوم حضور پیدا کند اما باز 
هم این اتفاق نیفتاد. جالب اینجا است که پویول 
حتی در سازمان صدا و سیما هم حضور پیدا کرده 
ناراحتی  باعث  اما عدم حضور و معطلی وی  بود 

عادل فردوسی پور شده بود.
ظاهرا به عقیده منتقدان، آمدن ساموئل اتوئو هم 
را  انتقاداتی  و  است  بوده  اشتباه   2018 برنامه  به 

رساند  اینجا  به  را  کار  نهایت  در  که  شد  موجب 
تا مسئوالن صدا و سیما به تهیه کننده برنامه اعالم 
کنند که حضور پویول باید منتفی شود. اتفاقی که 
باعث شد تا عادل فردوسی پور به همین دلیل و به 
نشانه اعتراض استودیو را ترک کند و محمد رضا 
اما  بپردازد.  برنامه  اجرای  به  تنهایی  به  احمدی 
در نهایت عادل فردوسی پور، مجددا به استودیو 
بازگشت و فوتبال دوستان را از گزارش های زیبا 

و بدیع خود محروم نکرد.
جام  که  ای  لحظه  و  جهانی  جام  فینال  دیدار  ابتدای 
ممیزی  با  کامل  طور  به  تقریبا  شد،  زمین  وارد  قهرمانی 
عادل  شد  باعث  که  اتفاقی  شدند.  حذف  ملی  رسانه 
پشت  مهمان  که  تلویزیون  مدیران  از  فردوسی پور 
بودند درخواست کند  برنامه اش  صحنه آخرین قسمت 
که اجازه پخش این تصاویر را بدهند. اجازه ای که به 
نظر می رسد باالخره در پایان دیدار و در مراسم اهدای 
وقتی  رسید.  سه  شبکه  پخش  مسووالن  به  قهرمانی  جام 

بازیکنان  تمام  تقریبا  کرواسی  رئیس جمهور  کیتاروویچ 
و  گرفت  بغل  را  فرانسه  جمهور  رئیس  حتی  و  تیم  دو 
فرانسه  بازیکنان  به  و  داد  دلداری  کرواسی  بازیکنان  به 
بعد  ملی  رسانه  تا  شد  باعث  که  اتفاقی  گفت.  تبریک 
خیر  از  دیگر  کرد،  ممیزی  را  که صحنه  بار  دو  یکی  از 
روی  ممیزی  بدون  را  تصاویر  بقیه  و  گذاشت  سانسور 
آنتن فرستاد. عادل فردوسی پور هم در پایان برنامه اش 
در تشکر جانانه ای گفت: از دوستان پخش ممنونم برای 
را کامل پخش کردند. رئیس  اهدای جام  اینکه مراسم 
همه  با  تنها  نه  جام  اهدای  مراسم  در  کرواسی  جمهور 
یکی  پخش  دوستان  کرد.  بغل  را  همه  بلکه  داد،  دست 
تصاویر را حذف کنند ولی  این  دو صحنه سعی کردند 
دیدند همه تصاویر از بین می رود و از خیرش گذشتند.

مراسم اهدای جام بیست و یکم بدون ممیزی روی آنتن رفت

تشکر فردوسی پور از 
صداوسیمایی که سانسور نکرد
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در  آسیا  کانوئینگ  کنفدراسیون  رئیسه  هیئت  جلسه 
که  شد  برگزار  درحالی  پیش  چندی  چین،  شانگهای 
در  شد.  همه  برای  ورزش  کمیته  رئیس  ایران  نماینده 
پی برگزاری جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون کانوئینگ 
آسیا در شانگهای چین، »کاپیتان حسن تیمورتاش« برای 
برای  ورزش  کمیته  رئیس  عنوان  به  دیگر  سال   4 مدت 
کاپیتان  است  ذکر  به  الزم  شد.  انتخاب  )پاراکانو(  همه 

حسن تیمورتاش متولد کرمان است.

وسیما  صدا  نوشت:  اینستاگرامش  در  ناظمی  مازیار 
بسیار  کرد،  گزارشگر  زنان  اعزام  در  را  مهمی  کار 
گزارشگر  و  عالقمند  های  خانم  از حضور  خوشحالم 

در بازی های آسیایی جاکارتا. شنیدن گزارش های 
نوع  در  قطعا  ورزشی  مسابقات  برای  رادیو  از  آنها 
دوست  صدا،  معاون  از  ممنونم  نظیره.  بی  خودش 
آقای  رادیو ورزش،  مدیر  و  آبادی  شاه  آقای  عزیز، 
روزهای  نوید  حرکتش  همین  که  میرحسینی  رضا 
با  دهد،  می  را  داشتنی  دوست  رسانه  این  بزرگ تر 
آنها  ذوق  دیدن  و  همکاران  برای  موفقیت  آرزوی 
به عنوان اولین ها، برای من و خیلی از گزارشگران 

قدیم، فعلی و آینده! جالب بود.

کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس 
گفت: انصافًا جامعه ورزش در همه ی مناسبت ها زحمت 
می کشند و امروزه یکی از مجموعه هایی که در تعظیم 
شعائر مذهبی نقش داشتند، بچه های جامعه ورزش هستند. 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
هماهنگی  شورای  رییس  صدفی،  مهدی  کرمان،  استان 

تبلیغات اسالمی استان کرمان در اولین جلسه کمیته ورزش 
و جوانان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با حضور اعضای کمیته در محل سالن جلسات این 
اداره کل برگزار شد، با تبریک ایام دهه کرامت، ضمن 
حضرت  الحجج،  ثامن  والدت  آستانه  در  اینکه  به  اشاره 
را  ایام  این  پیشاپیش  هستیم،  )ع(  الرضا  موسی  بن  علی 
شادباش گفت و یاد و خاطره ی همه ی شهدای بزرگوار 
از جمله شهدای انقالب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای 
ترور و شهدای اخیر که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند 

را گرامی داشت

اعزام  گزارشگر زن
 برای بازی های آسیایی

تیمورتاش رئیس کمیته 
»ورزش برای همه« شد

بانوی کماندار کشورمان به دلیل اشتباهی 
بازی های  یک شانزدهم  مرحله  مضحک 
آسیایی را از دست داد. در حالی که زهرا 
یک  مرحله  به  کشورمان  کماندار  نعمتی 
آسیایی  بازی های  ریکرو  نهایی  شانزدهم 
رسیده بود اتفاقی نادر باعث شد تا وی از 
صعود به مرحله بعدی جا بماند. مسئوالن 
است  ناهار  هنگام صرف  گفتند  نعمتی  به 
می  آغاز   14 ساعت  در  بعدی  مرحله  و 
برای  تصور  همین  با  هم  نعمتی  شود. 

صرف ناهار محل تیراندازی را ترک کرد 
که یکدفعه وزیری با سراسیمگی به محل 
آمده و به نعمتی اعالم کرد رقبا در حال 
رقابت هستند، نعمتی را به محل برگزاری 
مسابقه آوردند اما کار از کار گذشته بود 
و نبود نعمتی به منزله انصراف او محسوب 
بعد  مرحله  به  از صعود  بنابراین وی  شد. 
بازماند و همه را شوکه کرد. زهرا نعمتی 
بعد از این اتفاق به شدت ناراحت و اشک 

حسرت ریخت.

اشتباه اسفبار مسئوالن کاروان 
و حذف زهرا نعمتی

سازمان  سیما  معاونت  میرباقری،  سیدمرتضی  دکتر 
آغاز  و   »2018« برنامه  پایان  درباره  سیما   و  صدا 
دوباره »نود« گفت: »نود« با اجرای عادل فردوسی 
از  ادامه دارد، مخاطب رضایت کامل  پور همچنان 
بین  تعامل عالی که  با  و  برنامه »2018« داشته است 
آقای  و  ورزش  گروه  سه،  شبکه  مدیر  فروغی  آقای 
بیشتری  شتاب  با  »نود«  دارد  وجود  پور  فردوسی 

ادامه پیدا می کند.

»نود« با شتاب بیشتر 
ادامه می یابد

نقش سازنده ی جامعه ورزش 
در تعظیم شعائر مذهبی

ش همگانی و قهرمانی کرمان
پرسه در حوزه ورز
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یاد و خاطره قاسم افشار
از زبان مازیار ناظمی

روایت کرد و طی10  را  مهم کشورمان  اخبار  از سه دهه  بیش  نام آشنا که  افشار، گوینده ای  قاسم 
تنها گذاشت و در سن  را  برای همیشه همکارانش  بود،  تلویزیون دور  از  اخیر زندگی خود،  سال 
67 سالگی چشم از جهان فروبست. او که از سال های اول انقالب، گویندگی در بخش های خبری 
رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با صدایی حماسی بارها 
اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان اسالم را به اطالع هموطنان رسانده بود، بر اثر ایست قلبی 
دار فانی را وداع گفت. مازیار ناظمی، گوینده سابق خبر و مدیر فعلی روابط عمومی وزارت ورزش 

و جوانان که سال ها تجربه  همکاری با زنده یاد قاسم افشار را دارد، از خاطرات خود می گوید:

باید حرمتش بیشتر نگه داشته می شد

مازیار ناظمی گفت: حدود دو ماه پیش با یکسری از دوستان قدیمی خبر به موسسه 
خیریه )بنت الهدی( ایشان که برای درگذشت دختر کوچک خود ایجاد کرده است، 
رفتیم و ایشان را دیدیم. ایشان گفت به من سر بزنید و حالم را بپرسید به دلیل این که 

روزگار خیلی طوالنی نیست. 
فقدان او غم انگیز است، قاسم افشار مرد بزرگی بود که روحیه بزرگی داشت. صدا، 
ابهت و اجرای او برای کشور و نظام ذخیره بود و از ایشان آموختیم و بسیاری مانند 
من افتخار می کنند که شاگرد قاسم افشار بودند. جای او خالی است و باید تا دور هم 
هستیم قدر هم را بدانیم و به هم احترام بگذاریم. او با اشاره به آشنایی خود با قاسم 
بی نظیر و  او  بود و صدای  افشار یک شخصیت دوست داشتنی  قاسم  بیان کرد:  افشار 

ماندگار است. 
این عبارت که تنها صداست که می ماند، برازنده قاسم افشار است. در رویای من بود 
که با آقای حیاتی و فواد بابان همکار شوم. سال 79 روز اولی بود که آقای افشار را 
دیدم؛ در خبر 19 شبکه یک بخش ورزشی را اجرا می کردم. خود را معرفی کردم و 
گفتم نیروی جدید اخبار ورزشی هستم و ایشان هم با دقت به حرف من گوش می داد. 

در نهایت گفت خوشحالم که همکار ما شدی. 
ایشان در آن دوره به من اصول خبر را می گفت و برای من جالب بود که فردی چنین 
نگاه محبت آمیزی به جوانی دارد که از شهرستان آمده است و رفتارش سخاوتمند بود. 
این گوینده خبر تلویزیون ادامه داد: او فردی فوتبالی بود و اطالعاتش در این راستا 
کامل بود و درباره فوتبال سر به سر هم می گذاشتیم و با من شوخی می کرد. آهنگ 
صدای ایشان، طمأنینه، حضور و اجرای ایشان به ما انگیزه می داد و همیشه پشت ما بود. 
حضور او در تحریریه، حرف زدن و نگاهش برای بچه هایی مانند ما که تازه داشتیم در 

خبر مطرح می شدیم و کار یاد می گرفتیم، واقعا ارزشمند بود.  
از تلویزیون اظهار کرد: ما سرمایه های  افشار  مازیار ناظمی درباره کناره گیری قاسم 
چه  نمی دانم  دقیق  من  و  می کردیم  این حفظ  از  بهتر  باید  را  خبر  بخش  و  سازمان 
اتفاقی افتاد که از کار خبر تلویزیون کنار رفتند اما فکر می کنم باید حرمت ایشان بهتر 
نگه داشته می شد. در آن دوره موضوعی پیش آمد و گفتند گویندگانی که بازنشسته 
 88 انتخابات سال  و هوای  با حال  این موضوع  البته  نگیرند؛  قرار  هستند، در شیفت 
بود.  او  به  کم حرمتی  بیشتر  ایشان  کناره گیری  موضوع  نظرم  به  اما  کرد  پیدا  تقارن 
قاسم افشار فردی ارزشمند بود و فردی نبود که بخواهی هر جا از او استفاده کنی. 
بعد از آن هم برنگشت و هیچ برنامه ای را نپذیرفت. گاهی با او ارتباط تلفنی داشتیم. 
بود. فضای  با آن درگیر  و  دیابت هم داشت  بیماری  افشار  قاسم  پایان گفت:  در  او 
منتشر  ایشان  سالمتی  درباره  شایعاتی  و  بود  نامهربان  او  با  مدت،  این  در  نیز  مجازی 

انمی کردند. 
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۲1 کرمانی در لیست 
کاروان جاکارتا

تاکنون حضور 21 نماینده ی شایسته کرمان در رشته های 
ورزشی مختلف، به منظور شرکت در رقابت های آسیایی 
و پاراآسیایی 2018 جاکارتای اندونزی قطعی شده است. 
و  ورزش  کل  مدیر  خراسانی،  امیری  محمدتقی  دکتر 
جوانان استان کرمان با اشاره به حضور نمایندگان رشته 
های مختلف اعزامی از این استان به مسابقات جاکارتای 
کرمانی،  ی  نماینده   21 حضور  تاکنون  گفت:  اندونزی 
جاکارتای   2018 پاراآسیایی  و  آسیایی  های  بازی  در 
اندونزی قطعی شده است. وی به بیان اسامی نمایندگان 

پاراآسیایی جاکارتا  رقابت های  در  برای حضور  کرمان 
و  جانبازان  تیروکمان  ی  رشته  در  افزود:  و  پرداخت 
معلولین، زهرا نعمتی، سمیه عباسپور و علی سینا منشازاده، 
در  و عشرت کردستانی،  نصیری  پیمان  میدانی،  و  در دو 
ویلچر،  با  بسکتبال  در  پورمیرزایی،  منصور  برداری،  وزنه 
افسانه مهرشهری به عنوان مربی و در والیبال نشسته مریم 
ایرانمنش به عنوان مربی، فاطمه جهانی و بتول خلیل زاده 
به عنوان ورزشکار حضور دارند. دکتر امیری خراسانی با 
اعالم اسامی نمایندگان اعزامی از استان کرمان به رقابت 
های آسیایی جاکارتا، تصریح کرد: در رشته ی دوچرخه 
سواری محمدابوحیدری به عنوان مربی و فرشید فارسی 
ژیمناستیک، مهدی احمدی  عنوان ورزشکار، در  به  نژاد 
در  صادقی،  افشین  و  بربط  سالمان  هندبال،  در  کهنی، 
و  تیر  در  کرمی،  اعظم  و  نظری  حدیث  نوردی  سنگ 

کمان زهرا نعمتی، در فوتبال علیرضا ارتا، در کاراته علی 
حجتی به عنوان مربی روانشناس کاراته و در کبدی جواد 
پهلوان زاده به عنوان داور حضور دارند. یادآور می شود 
که رقابت های آسیایی 2018 جاکارتا از 25 مرداد جاری 

در کشور اندونزی آغاز می شود.

قضاوت داور کرمانی 
در مسابقات  چهارجانبه 

فوتسال
فدراسیون فوتبال در ابالغی از امیر مختار رودساز داور 
جوان کرمانی به منظور قضاوت در کوبل داوری دیدار 

بین تیم های ملی ایران و بالروس دعوت به عمل آورد.
این انتخاب پس از حضور موفق وی در هفته های اخیر 
لیگ برتر فوتسال ایران صورت گرفت. یادآور می شود 
بالروس،  ایران،  های  تیم  حضور  با  تورنمنت  این  که 
به مدت 7  تاریخ یکم مهرماه امسال  از  اوکراین و ژاپن 
انتخاب  این  برگزار می شود.  تبریز  شهر  میزبانی  به  روز 
در  رودساز  شایسته  حضور  برای  را  ها  گمانه  فدراسیون 

لیست بین الملل بیش از پیش محیا می کند.

جدال هندبالیست های 
کرمانی در جاکارتا

سالمان بربط و افشین صادقی، هندبالیست های کرمانی 
در قالب تیم ملی ایران امروز به مصاف قطر، تیم منتخب 
آسیایی  بازی های  دوره  هجدهمین  روند.  می  جهان 
2018 طی روزهای 18 آگوست تا 2 سپتامبر )27 مرداد 
و  اندونزی  کشور  میزبانی  به    )97 شهریور   11 تا  جاری 
در دو شهر جاکارتا و پالمبانگ برگزار خواهد شد. این 
اندونزی  کشور  در  روز   21 به مدت  حالی  در  ها  رقابت 
زمان بندی  بازی ها  این  برگزاری  برگزار می شود کمیته 

 
کرده مشخص  را  دوره  این  برگزاری  برای  نظر  مورد 

 8 شنبه  روز  افتتاحیه  مراسم  برنامه  این  طبق  است. 
آگوست و مراسم اختتامیه روز یکشنبه 2 سپتامبر برگزار 
خواهد شد، این در حالی است که بازی های این دوره 
از 6 روز قبل از افتتاحیه، یعنی روز 14 آگوست )سه شنبه 
ورزشگاه  در  هندبال  مسابقات  برگزاری  با  مرداد(   23

پاپکی )POPKI( در شرق جاکارتا آغاز شده است.
بازی های  گروهی  مرحله  در  ایران  هندبال  ملی  تیم 
قهرمانی  عنوان  مدافع  قطر،  و  مالزی  با  آسیایی جاکارتا 
هم گروه است، سالمان بربط و افشین صادقی از استان 
کرمان تیم ایران را در این رقابت ها همراهی می کنند.

با  را  مالزی  شد،  موفق  گروه  این  دیدار  اولین  در  قطر 
حساب 64 بر 11 شکست دهد. تیم ملی هندبال کشورمان 
پیکارهای آسیایی 2018  نخستین دیدار خود در  نیز در 

مالزی  مقابل   11 بر   55 پرگل  نتیجه  با  توانست  جاکارتا 
که  کرمانی  هندبالیست  بربط،  سالمان  برسد.  پیروزی  به 
کاپیتان دوم تیم ملی است، در این دیدار توانست با به 
ثمر رساندن 11 گل، خوش بدرخشد. از مرحله گروهی، 
از هر گروه دو تیم به دور بعدی مسابقات صعود می کنند.

در نخستین بازی فوتبال رقابت های آسیایی جاکارتا؛

فوتبالیست کرمانی، 
بهترین بازیکن 

امید  تیم  قالب  در  که  کرمانی  فوتبالیست  ارتا،  علیرضا 
در  بود،  یافته  حضور  جاکارتا  های  رقابت  در  ایران 
بازیکن زمین شد.  بهترین  نخستین دیدار مقابل عربستان 
و  تمرینات  پیگیری  از  بعد  ایران  امید  فوتبال  ملی  تیم 
اردوهای آماده سازی و انجام دو مسابقه تدارکاتی مقابل 

اندونزی  راهی  چین،  برابر  دوستانه  دیدار  یک  و  عراق 
شد تا در مسابقات آسیایی 2018 جاکارتا حضور پیدا کند.

ایران در گروه ششم این رقابت ها با تیم های عربستان، 
کره شمالی و میانمار هم گروه است، این تیم از 24 مرداد 
جاری کار خود را در رقابت های آسیایی جاکارتا آغاز 
کرد و در اولین دیدار برابر عربستان قرار گرفت. جدال 
بازی  نخستین  در  عربستان  و  ایران  امید  فوتبالیست های 
در  رسید،  پایان  به  گل  بدون  جاکارتا  آسیایی  مسابقات 
بهترین  کرمانی  فوتبالیست  آرتا،  علیرضا  دیدار  این 
به  بار  چهار  تاکنون  ایران  امیدهای  شد.  زمین  بازیکن 
 عنوان قهرمانی مسابقات آسیایی رسیده اند و حاال امیدوار 

ایران  تیم  از 16 سال هستند.  بعد  این موفقیت  تکرار  به 
مرداد   26 جمعه  امروز  خود،  گروه  های  بازی  سایر  در 
برابر  نیز  ماه  مرداد  و 29  به مصاف کره شمالی می رود 

میانمار صف آرایی می کند.

ش همگانی و قهرمانی کرمان
پرسه در حوزه ورز
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کنگره شهدای استان کرمان
 برگزار می شود

برگزاری  از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کرمان  استان  شهید   6500 و  امیران  سرداران،  کنگره 
امسال خبر داد و گفت: کمیته ورزش و  ماه  اسفند  طی 
دارد.   عهده  بر  را  نقش  مهمترین  راستا  این  در  جوانان 
و  ورزش  مدیرکل  خراسانی،  امیری  محمدتقی  دکتر 
جوانان استان کرمان، در دومین شورای فرهنگی اداره 
کل ورزش و جوانان استان کرمان که با حضور احمدی، 
و  ورزش  وزارت  پژوهش  و  آموزش  فرهنگی،  معاون 
جوانان در محل این اداره کل برگزار شد، با اعالم اینکه 
بحث فرهنگی یکی از مواردیست که همیشه نام برده می 
اما در عملیاتی شدن آن ضعف هایی وجود دارد،  شود 
نمی  به طوریکه  سلیقه ای شده،  فرهنگ  متأسفانه  گفت: 
توان در فرهنگی که باید در یک جامعه ی ورزشی و امور 
به یک اجماع رسید. وی جزیره ای  پیاده شود  جوانان 
عمل کردن و ارائه ی دیدگاه ها و سالیق متفاوت نسبت 
به داستان ها و موضوعات مورد بحث در مسائل فرهنگی 
کرد.  عنوان  چندگانه  رفتارهای  ایجاد  برای  عاملی  را 
دکتر امیری خراسانی تصریح کرد: یکی از مباحثی که ما 
به دنبال آن بودیم، ایجاد کمیته های فرهنگی در هیئت 
بوده  گذشته  سال  دستورالعمل  اساس  بر  ورزشی  های 
است که مقرر شد، هیئت های ورزشی هدفمندتر عمل 
کنند و در کنار بحث های ورزشی، کارهای فرهنگی هم 

انجام دهند و این فعالیت ها را منعکس کنند.
وی یادآور شد: بر این اساس، شورای فرهنگی اداره کل 

ورزش و جوانان استان کرمان، در بهمن 
ماه سال گذشته به ریاست بنده، اسدی، 
معاون فرهنگی امور جوانان اداره کل به 
عنوان  به  سلطانی  و  رییس  نایب  عنوان 
دبیر به منظور هم افزایی، حذف مواضع 
اهداف  تحقق  جهت  در  ها،  کاری 
فرهنگی و برنامه های فرهنگی اداره کل 
بیان  خراسانی  امیری  دکتر  شد.  تشکیل 
سلطانی  توسط  کار،  ابتدای  در  داشت: 
ها،  نامه  شیوه  به  نظر  با  شورا  این  دبیر 
کارشناسان  با  مشورت  و  باالدستی  اسناد 
وزارت یک پیش نویس شیوه نامه برای 
شورا تدوین شد که هم اکنون مرحله ی 
نهایی این شیوه نامه در حال انجام است 
و تا 10 روز آینده به صورت کامل نسخه 
نهایی آن در اختیار اعضا قرار می گیرد. 
برای  بازویی  مصداق  را  شورا  این  وی 

معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل عنوان کرد و 
گفت: این شورا بر اساس شاخص ها و محورهای فرهنگی 

اعالم شده از سوی وزارت عمل خواهد کرد.
دکتر امیری خراسانی نظارت، هماهنگی و ساماندهی امور 
فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و زیر 
مجموعه های آن و ارتقای کیفیت برنامه های فرهنگی 
در سطح استان را از اهداف کلی این شورا برشمرد. او 
از برگزاری کنگره سرداران، امیران و 6500 شهید استان 
کرمان طی اسفند ماه امسال خبر داد و افزود: از آنجا که 
کنگره ها هر 10 سال یکبار در استان های کشور به انجام 
می رسد، لذا اجرای آنها تأثیر زیادی در فضای فرهنگی 
این  اجرای  است در  بدیهی  بر جای می گذارد،  استان 

رخداد فرهنگی همه دستگاه ها و ادارات و نهادهای به 
تصریح  خراسانی  امیری  دکتر  پردازند.  می  نقش  ایفای 
از  یکی  جوانان  و  ورزش  کمیته  راستا  این  در  کرد: 
مهمترین آنهاست که وظیفه شناساندن و ترویج فرهنگ 
جهاد و شهادت به جوانان استان را در قالب برنامه های 
متعدد ورزشی و فرهنگی بر عهده دارد. وی یادآور شد: 
قهرمانی  و  برنامه های ورزش های همگانی  تمام  امسال 
استان کرمان با یاد و خاطره ی یک شهید ورزشکار برگزار 

می شوند. 
دکتر امیری خراسانی از برگزاری یک جام چهارجانبه ی 
نشین  با حضور کشورهای شیعه  المللی مثل فوتسال  بین 
رویداد  این  مقدماتی  کارهای  گفت:  و  داد  خبر  جهان 

بزرگ در حال انجام است.

زیر  بهکاپ  آزاد  فستیوال  در  کرمان  استان  بازان  گلف 
14سال کشور که به میزبانی استان قم برگزار شد، خوش 
استان  گلف  هیئت  رییس  فرازمند،  محسن  درخشیدند. 
کشور  14سال  زیر  بهکاپ  آزاد  فستیوال  گفت:  کرمان 
با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور به مدت دو 
روز به میزبانی استان قم برگزار شد. وی افزود: در پایان 
آبادی  نجف  محمود  پسران،  بخش  در  ها،  رقابت  این 
فرازمند  یافت.  دست  مشترک  سوم  مقام  به  سیرجان  از 
تصریح کرد: محمدیاسین دامغانی از کرمان نیز به عنوان 
بازیکن فنی و ایلیا عوض پور از سیرجان به عنوان پدیده 
در  که  شد  یادآور  وی  شد.  معرفی  مسابقات  دوره  این 

عباسلو  سوگند  نیز  دختران  بخش 
اخالق،  بازیکن  عنوان  به  کرمان  از 
بین  مسابقات  به  فرازمند  شد.  انتخاب 
شهر  میزبانی  به  وودبال  اوپن  المللی 
این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  تبریز 
نایب  کرمان  آقایان  تیم  ها،  رقابت 
نیز  انفرادی  بخش  در  و  شد  قهرمان 
خود  به  را  سوم  مقام  دامغانی  مرتضی 
رشته  در  افزود:  وی  داد.  اختصاص 
برگزار  شهریورماه  در  که  هم  بهکاپ 

شد، کرمان مقام سوم را کسب کرد.

درخشش گلف بازان کرمانی 
در فستیوال آزاد کشوری بهکاپ
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معاون وزارت ورزش و جوانان؛

آمارهای سالمت جامعه،
نیستند برازنده کشورمان   

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و 
دانست  را سالمتی  مهمترین دستاورد ورزش  جوانان 
و گفت: متأسفانه امروز به دلیل دورشدن از ورزش، 
نیست.  جالبی  آمارهای  جامعه  سالمت  آمارهای 
احمدی، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت 
اداره  فرهنگی  و جوانان، در دومین شورای  ورزش 
کل ورزش و جوانان استان کرمان که در محل این 
تشکیل  از  خرسندی  ابراز  با  شد،  برگزار  کل  اداره 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در  فرهنگی  شورای 
در  شورایی  چنین  تشکیل  از  گفت:  کرمان،  استان 
مجموعه ی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
تشکر می کنم، چرا که به نظر من یکی از موضوعات 
بر  ما  که  است  این  فرهنگی،  کار  و  حوزه  در  مهم 
به  امر  افزود:  وی  کنیم.  عمل  جمعی  خرد  مبنای 
شورا که یک امر قرانیست، خود یک کار فرهنگیست 
جمعیست  کار  هم  فرهنگی  موضوعات  از  برخی  و 
کرد.  فرهنگی  کار  توان  نمی  تنهایی  به  واقع  در  و 
سروکار  جمع  با  فرهنگی  کار  کرد:  تصریح  احمدی 
برای  را  فرصت  این  بتوانیم  چقدر  هر  تبعًا  و  دارد 
مختلف  نظرات  و  کنیم  فراهم  گفتگو  و  نظر  تبادل 
در  کنیم،  دریافت  را  متفاوت  موضوعات  به  راجع 
جهت  این  از  و  موثرست  فرهنگی  کار  تأثیرگذاری 
شد:  یادآور  وی  است.  مفیدی  بسیار  کار  شورا  این 
اگر بخواهیم یک نگاه نظری به حوزه فرهنگ داشته 
باشیم یک نگاه عام به فرهنگ وجود دارد و یک نگاه 
فرهنگ  از  منبعث  را  چیز  همه  عام  نگاه  که  خاص 

می داند.
ورزش  وزارت  پژوهش  و  آموزش  فرهنگی،  معاون 
الیه  سه  عام،  نگاه  اساس  بر  داشت:  بیان  جوانان  و 
ی  الیه  یک  که  کنند  می  تعریف  فرهنگ  برای  را 
آن بنیادین است و الیه ریشه ها و بنیادهای فرهنگ 
محسوب می شود. احمدی گفت: در واقع هر چیزی 
که به اعتقادات، باورها انسان ها در کره ی خاکی بر 
می گردد، در این الیه ی بنیادین وجود دارد، حال 
هر چقدر این الیه عمیق تر باشد، تبعًا فرد می تواند 
چه  هر  و  باشد  تر  قوی  و  تر  غنی  فرهنگی  لحاظ  به 
این الیه سست تر و ضعیف تر باشد، به لحاظ فرهنگی 
وی  باشد.  تر  متزلزل  و  تر  تواند ضعیف  می  فرد  هم 
انسان ها دانست  ارزش های  را الیه ی  الیه ی دوم 
و افزود: این الیه برگرفته از الیه ی بنیادین است و 
مثبت  ارزش  آنها  به  ما  که  چیزهاییست  حقیقت،  در 

این  خود  کرد:  تصریح  احمدی  دهیم.  می  منفی  یا 
به حساب  فرهنگ  از  مهمی  بخش  ها هم  ارزش  الیه 
می آید، می بنید در جوامع مختلف، ارزش گذاری 
ارزش گذاری  این  متفاوتی وجود دارد، خود  های 
ما  وقتی  بنابراین  هست،  هم  جامعه  آن  معرف  ها 
است  مهم  برایمان  شویم  می  ای  جامعه  یک  وارد 
که بدانیم افراد آن جامعه چگونه فکر می کنند، چه 
شد:  یادآور  وی  است.  محترم  برایشان  هایی  ارزش 
الیه ی بعدی رفتارهای ماست که برگرفته از ارزش 
ها و باورهاست. احمدی بیان داشت: این سه الیه با 
یا فرد را  با هم، فرهنگ یک جامعه  هم و پیوسته ی 

تشکیل می دهند.
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و 
جوانان، نگاه خاص به فرهنگ را نیز نگاه کارکردی 
کار  خروجی  ما  اساس،  این  بر  گفت:  و  کرد  عنوان 
واقع  در  افزود:  احمدی  سنجیم.  می  مبنا  این  بر  را 
ما می گوید که محصول،  به  فرهنگ،  به  نگاه خاص 
کارکرد و خدمت فرهنگی چیست و ما بر اساس این 
ها  ارگان  ها،  سازمان  آییم  می  فرهنگی  خاص  نگاه 
تصریح  وی  کنیم.  می  بندی  طبقه  را  ها  مجموعه  و 
سازمان  یک  ما  سازمان  خود  خودی  به  کرد: 
سروکار  افراد  و  ها  انسان  با  ما  که  چرا  فرهنگیست، 
از  انسان ها هستند، آنهم  ما  داریم و جامعه ی هدف 
از  متفاوت،  فرهنگی  با سطوح  و سنین مختلف،  اقشار 
این منظر مأموریت و کار ما یک کار فرهنگی  است. 
احمدی یادآور شد: درورزش می توان دو مسئولیت 
کنیم،  تعریف  خودمان  برای  فرهنگیست  هم  آن  که 
هر  که  فرهنگی  ورزش  دوم  و  ورزش  فرهنگ  اول 
ما  داشت:  بیان  وی  ماست.  مأموریت  اینها  دوی 
مخاطبانمان  و  جامعه  بین  در  را  ورزش  فرهنگ  باید 
به  را  ورزش  ما  هدف  جامعه  اینکه  کنیم،  نهادینه 
زندگی خودشان  در  شده  پذیرفته  اصل  یک  عنوان 

انتخاب کنند و به آن عمل کنند.
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و 
توسعه  و  تأمین  وظایفمان  از  یکی  ما  گفت:  جوانان 
افتد،  نمی  اتفاق  حرف  با  مسئله  این  و  است  ورزش 
ببینم  باید  باشیم،  داشته  برنامه  برایش  باید  ما  بلکه 
برای این تأمین و توسعه ورزش در بین اقشار مختلف 
چه  شود،  تبدیل  فرهنگ  یک  به  که  جایی  تا  جامعه 
افزود:  احمدی  کنیم.  طی  باید  را  مسیری  و  فرایند 
بخشی از این فرایند باید در سنین آموزش و پرورش 
های  مأموریت  و  ها  مسئولیت  از  یکی  و  بیفتد  اتفاق 
جامعه  روی  که  است  این  پرورش  و  آموزش  نهاد 
تربیتی  کار  هستند،  آموزان  دانش  که  خود  هدف 
تربیت  تربیت،  این  از  بخشی  کرد:  تصریح  وی  کند. 
با آن سروکار  ما  یا ورزشی است، که  فیزیکی، بدنی 
و  ورزش  و  فعالیت  طریق حرکت،  از  تربیت  داریم. 
است.  تربیتی  امر  یک  کردن  ورزش  خود  واقع  در 
در  فرد  وقتی  حقیقت،  در  شد:  یادآور  احمدی 
جسم،  تربیت  به  گیرد  می  قرار  ورزش  چارچوب 
انظباط،  نظم،  وی  کند.  می  اقدام  روان  و  بدن 
غیره  و  تفاهم  دوستی،  همکاری،  مقرارت،  قانون، 
طریق  از  مستقیمًا  که  دانست  تربیتی  های  آموزه  را 
ورزش می توان آن را به جامعه ی هدف آموخت. 
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و 
جوانان گفت: اینکه ما در توسعه فرهنگ ورزش، چه 
مبنا  یک  تواند  می  این  باشیم،  داشته  توفیق  میزان 
واقع  در  و  باشد  جامعه  در  فرهنگی  کار  انجام  برای 

تا زمانی که خودمان به بحث فرهنگ آشنا نباشیم، 

هدفمان  ی  جامعه  در  را  فرهنگ  این  توانیم  نمی 
وضعیت  اکنون  هم  افزود:  احمدی  کینم.  نهادینه 
که  است  این  آمار  و  رقم  و  عدد  لحاظ  به  ما  جامعه 
اینکه  اما  با مفهوم ورزش آشنا هستند،  اکثریت مردم 
مسئله  این  ورزشکارند  و  کنند  می  ورزش  چقدرشان 
توفیق موردنظر که بخش  این  به  ما هنوز  ماست،  ی 
عمده ای از جامعه ی ما ورزشکار باشند، دست پیدا 
نکرده ایم و به تبع آن معضالتی دامنگیر جامعه است. 
و  دانست  سالمتی  را  ورزش  دستاورد  مهمترین  وی 
فعالیت  از  دورشدن  دلیل  به  امروز  متأسفانه  گفت: 
سبک  یا  برنامه  در  ورزش  نبود  و  ورزشی  های 
آمارهای  جامعه،  سالمت  آمارهای  مردم  زندگی 
فاصله  کمی  سالمت  از  که  طوری  نیست،  جالبی 
بیماری  آمار  اکنون  هم  افزود:  احمدی  ایم.  گرفته 
های غیرواگیر جالب نیست، سن بیماری کاهش پیدا 
افزایش  جامعه  در  بیماران  تعداد  و  جمعیت  کرده، 
پیدا کرده اند و تبعاتی که این دور شدن از ورزش 
اضافه وزن و کم  مانند چاقی،  ایجاد کرده،  ما  برای 
نامناسب  قامتی  های  وضعیت  حرکتی،  فقر  تحرکی، 
وی  شود.  می  یافت  جامعه  در  وفور  به  متناسب  نا  و 
آسیب  نیز  را  ورزش  از  شدن  دور  معضالت  از  یکی 
در  بزهکاری  آمارهای  افزایش  و  اجتماعی  های 

جامعه عنوان کرد.
ورزش  فرهنگ  روی  ما  اگر  کرد:  تصریح  احمدی 
ورزش  فرهنگ  همین  روی  و  کنیم  گذاری  سرمایه 
و  ترغیب  مردم  کنیم که  ایجاد  و شرایطی  کنیم  کار 
تواند  می  چقدر  این  ورزش،  سوی  به  شوند  تشویق 
با تأکید  بار هزینه های سالمت ما را کمتر کند. وی 
بر اینکه باید برنامه های ورزش همگانی را به صورت 
تبدیل  شد:  یادآور  آوریم،  در  جامعه  در  عادت  یک 
خانوادگی  های  روی  پیاده  و  همگانی  های  برنامه 
برنامه هایی دائمی  به  تشریفاتی  و  از حالت سمبلیک 
جزو اهداف امسال وزارت خانه هم هست به عنوان 
مثال، هر هفته این برنامه را حداقل در 100 نقطه از 

کشور به صورت همزمان داشته باشیم.
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و 
مورد  در  که  جهانی  آمارهای  داشت:  بیان  جوانان 
شود،  می  منتشر  کشورها  شادابی  و  نشاط  وضعیت 
نشان می دهد بین وضعیت نشاط و شادابی در جامعه 
و  عمومی  های  برنامه  در  مردم  مشارکت  میزان  و 
همین  به  و  هست  مستقیمی  ی  رابطه  کامال  همگانی، 
در  احمدی  است.  کمتر  هایشان  بیماری  آمار  نسبت 
نهاد  است  درست  گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش 
داریم  نهادهای همکاری  اما  هستیم  ما  ورزش  متولی 
تأثیرگذارند،  در جای خودشان خیلی  هر کدام  که 
مثل آموزش و پرورش، دانشگاه ها، بخش کارگری، 
وی  غیره.   و  بسیج  ها،  رسانه  مسلح،  نیروهای  بخش 
افزود: در یک نگاه کلی، اولین و مهمترین وظیفه ی 
و  است  جامعه  در  ورزش  فرهنگ  توسعه  ما  فرهنگی 
مسئله  این  در  را  خودمان  باید  امر  این  تحقق  برای 
روز  به  متناسب،  و  مناسب  های  برنامه  و  ها  طرح  با 
در  ورزش  فرهنگ  این  کرد:  تصریح  احمدی  کنیم. 
ی  حوزه  در  هست،  متفاوت  جامعه  مختلف  اقشار 
گذاری  سرمایه  بیشتر  باید  مسئله  این  روی  بانوان 
گذاری  سرمایه  این  منظر  چند  از  که  چرا  کنیم، 
آنها سالمت خود  اولین  بهتر جواب دهد،  تواند  می 
بانوان است که می تواند سالمت نسل های آینده را 
تربیت  در  بانوان  که  نقشیست  دومی،  و  کند  تضمین 

فرزند می توانند داشته باشند.

ش همگانی و قهرمانی کرمان
پرسه در حوزه ورز
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کرمان؛

در حوزه جوانان 
موفق عمل کرده است

جوانان  و  ورزش  وزارت  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
رشد  بیشترین  درصد  چهارصد  با  کرمان  استان  گفت: 
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  عملکردی  حوزه  در  را 
ناظمی،  مازیار  دکتر  است.  داشته  شهرستان  و  استان 
رییس مرکز روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در 
ادارات  عمومی  روابط  مدیران  همایش  اختتامیه  مراسم 
کل ورزش جوانان کشور که در هتل ایرانگردی کرمان 
با رشد چهارصد  اینکه استان کرمان  با اعالم  برگزار شد 
اختصاص  خود  به  را  کشور  نخست  ی  رتبه  درصدی، 
داده، گفت: این نشان می دهد کرمان تاکنون در این 
روزه   3 همایش  به  وی  است.  کرده  عمل  موفق  حوزه 
جوانان  ورزش  کل  ادارات  عمومی  روابط  مدیران  ی 
نبض  این  افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  میزبانی  به  کشور 
در  حلقه  این  که  بود  ها  استان  در  گیری کشور  تصمیم 
با  خراسانی  امیری  دکتر  از  ناظمی  شوند.  جمع  اینجا 
عنوان مدیرکلی جوان، پرکار، فعال و دانشمند یاد کرد 
و ضمن تقدیر از وی بواسطه این میزبانی، تصریح کرد: 
دارد  و جوانان وجود  وزارت ورزش  مهم در  بخش  دو 
که یکی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی و دیگری 
بخش فدراسیون هاست. وی یادآور شد: 52 فدراسیون 
و 30 استان داریم که این دو، بال اطالع رسانی ما هستند 
و تفکرات حوزه اطالع رسانی دولت و وزارت ورزش و 
جوانان را برای آن چیزی که ما فکر می کنیم به آگاهی، 
شادی و موفقیت مردممان مربوط می شود، این دو بال 
وزارت  عمومی  روابط  مرکز  رییس  دهند.  می  انجام 
در  بار  هر  ساالنه  همایش  این  گفت:  جوانان  و  ورزش 
یک استان برگزار می شود که امسال این کار در استان 

کرمان انجام شد.
ناظمی با ابراز خرسندی از میزبانی خوب استان کرمان 
افزود: این همایش با رضایت اکثر دوستان به پایان رسید.

بررسی خط  نگاهمان  این همایش  در  تصریح کرد:  وی 
مشی ها بود، بحث های کارشناسانه، کالس های آموزشی 
و دعوت از مهمانان و معاونان وزارت خانه را داشتم که 
در این همایش از دکتر احمدی معاون فرهنگی ،آموزش 
و پژوهش وزیر ورزش و جوانان دعوت شد، همچنین در 
این همایش پیام وزیر ورزش قرائت شد و در واقع این 

وزارت  و  دولت  مجموعه  که  اهمیتیست  و  نگاه  همایش 
رسانی  آگاهی  و  شفافیت  رسانی،  اطالع  حوزه  به  خانه 
سال  را  سال   97 سال  ناظمی  مازیار  دکتر  دارد.  مردم 
پرکاری برای وزارت ورزش و جوانان و روابط عمومی 
های ادارت کل عنوان کرد و با تأکید بر بحث آموزش 
این  شد:  یادآور  ها،  عمومی  روابط  تخصصی  های 
نمی  مربوط  این همایش های ساالنه  به  تنها  ها  آموزش 
دور  راه  از  سال  در طول  آموزشی  کارهای  بلکه  شود، 
وزارت  عمومی  روابط  مرکز  آموزش  بخش  طریق  از  و 
دولت  از  که  هایی  دستورالعمل  مدام  شود،  می  دنبال 
است  پاسخگویی  مهم آن هم موضوع  و بخش  آید  می 

با روابط عمومی های ادارت در میان گذاشته می شود.
چون  بزرگی  ورزشی  رویدادهای  امسال  گفت:  وی 
جام جهانی، بازی های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتای 
آندونزی، جام ملت های آسیا و ... را در پیش رو داریم 
که بخش مهمی از آن از طریق مجرای اطالع رسانی که 
در استان ها وجود دارد، انجام می شود. ناظمی افزود: 
فر  سلطانی  دکتر  مدیریت  دوران  های  شاخص  از  یکی 
مدیران جوان  برای حضور  ما یک رویشی  بود که  این 
ایجاد کنیم که منظور از جوان بودن نه تنها به لحاظ سن، 
بلکه هم به لحاظ سن و هم پختگی و آمادگی است که 
خوشبختانه در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
هم این شاخص دنبال شد و اکنون دکتر امیری خراسانی 
به عنوان یک جوان فعال، آگاه و اهل کار مطرح است.

جوانان،  و  ورزش  وزارت  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
کرمان را استان برترین ها و سرشار از استعدادهای ناب 
عنوان و ابراز امیدواری کرد: از این استان شاهد کسب 

مدال طال در رقابت های آسیایی و پارآسیایی باشیم.
و  ورزش  مدیرکل  خراسانی،  امیری  محمدتقی  دکتر 
اینکه استان کرمان  به  با اشاره  نیز  جوانان استان کرمان 
روابط  مدیران  همایش  میزبان  اردیبهشت جاری   6 تا   4
عمومی ادارات کل ورزش جوانان کشور بود، گفت: در 
طی این مدت کارگاه های آموزشی، دوره های دانش 
افزود:  وی  شد.  برگزار  تخصصی  های  نشست  و  افزایی 
این همایش با حضور مازیار ناظمی، رییس مرکز روابط 
دکتر  و  شد  برگزار  جوانان  و  ورزش  وزارت  عمومی 
احمدی، معاون فرهنگی ،آموزش و پژوهش وزیر ورزش 

و جوانان نیز یکی از مهمامان ویژه ی این همایش بود.
با  ارتباط  برقراری  اینکه  اعالم  با  خراسانی  دکترامیری 
بدنه جامعه و نهادها و دستگاه های مختلف یک کار فوق 
از  العاده علمی، ظریف و هنرمندانه است، تصریح کرد: 
این رو روابط عمومی ها باید با دانستن علمیت این قضیه 
نحو  به  ارتباطات جمعی  نظریه های  از  و آگاهی کامل 
ابراز امیدواری کرد:  مطلوبی آن را به کار بگیرند. وی 
ادارت  های  عمومی  روابط  مدیران  برای  همایش  این 
پایان  باشد. در  واقع شده  موثر  ورزش و جوانان کشور 
با  موثر  و  تالشگر  های  عمومی  روابط  از  همایش  این 

اهدای لوح، تقدیر شد.

سوارکاران نوجوان و نونهال استان کرمان در مسابقات 
قهرمانی کشور بر سکوی اول و دوم رقابت ها ایستادند.

های  رده  در  کشور  قهرمانی  اسب  با  پرش  مسابقات 
نونهاالن و نو جوانان با شرکت برترین های این رشته در 
کشور به مدت 4 روز به میزبانی استان تهران برگزار شد.

تیم استان کرمان متشکل از امید انتظاری و علی شخصی 

علی  اصفهانی،  و آرش جعفری  نونهاالن  مددی در رده 
یعقوبی، امین خواجویی و نیما ناظری در رده نوجوانان 
در این رقابت ها حضور یافتند. در پایان، امید انتظاری 
در رده نونهاالن عنوان نایب قهرمانی رقابت ها را به خود 
اختصاص داد و آرش جعفری اصفهانی در رده نوجوانان 

قهرمان کشور شد.

سوارکاران کرمانی 
بر سکوی رقابت های کشوری
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حجت االسالم سیدمحمود دعایی 
در مراسم ختم هنرمند پیشکسوت، زنده یاد عزت اله انتظامی

حضور دکتر محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان و راور در میان کارگران معدن کوهبنان

این تصویر، نشان می دهد که فرمانده نیروی قدس در 
اتوبوسی که معموال مسافران را از پایانه تا پله های هواپیما منتقل 
می کند، حضور داشته و از تشریفات معمول مقامات و شخصیت ها 

برای حضور پای پله های هواپیما استفاده نمی کند.

ش همگانی و قهرمانی کرمان
پرسه در حوزه ورز
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واگن متروی تهران ویژه مسئوالن تصاویر فوق واگن ویژه بازدید شهردار و رییس شورای شهر تهران از خط 6 مترو را نشان می دهند.

مراسم تحلیف و سوگند
 شهردار تهران

حضور  با  و  علنی  صحن  در  پنجم،  شورای  منتخب  شهردار  دومین  افشانی،  محمدعلی 
مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر، برای مدیریت شهر تهران سوگند 

یاد کرد.
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دعایی در خانه  
سیمین و جالل 

با  خانه موزه جالل آل احمد و سیمین دانشور همزمان 
سالروز تولد سیمین دانشور، شنبه 8 اردیبهشت با حضور 
حجت االسالم سیدمحمود دعایی، فاطمه راکعی، عبداهلل 
عادل،  حداد  دکتر  مازنی،  احمد  حجت االسالم  انوار، 

سمیع اهلل حسینی مکارم افتتاح شد.

حجت االسالم سیدمحمود دعایی 
بر پیکر زنده یاد ناصر چشم آذر نماز خواند 
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ش همگانی و قهرمانی کرمان
پرسه در حوزه ورز



تپش قلم
پرسه در حوزه فرهنگ و ادب کرمان



 

محمد علی گالب زاده
رئیس مرکز کرمان شناسی

مدیر بنیاد ایران شناسی - شعبه کرمان

شاعران نامدار بسیاری را به خود دیده است، از خواجو 
سنتی  معاصر  شاعران  از  یکی  دیگران.  و  فؤاد  تا  گرفته 
همایون  است.  کرمانی«  خطه»همایون  این  سرای 
شاعری پرکار بوده است. اشعار او از حکمت، اخالق و 
اندرز بهره دارد. تصویرپردازی ها و بدیع سرایی های 
این شاعر به اشعارش غنا بخشیده است. شعله کرمانی در 
مقدمه دیوان همایون کرمانی می نویسد:»استاد شهریار 
سرود،  می  را  خود  جوش«  منظومه»دیگ  چون  که 
هنگامی که نوبت به شاعران کرمانی رسید، از همایون به 

عنوان»کرامت کرمان« یاد کرد؛ 

دگر کرامت کرمان، همی همایون است
هم اطهری که جوان است و شورش افزون است

مرکز  توسط  خورشیدی   70 دهه  در  همایون  دیوان 
کرمان شناسی تهیه، تدوین و چاپ شده است. 

گالب  »سیدمحمدعلی  کرمانی،  همایون  تولد  بهانه  به 
زاده« رییس مرکز کرمان شناسی که با این شاعر خوش 
میان  در  ما  با  را  مطالبی  است،  بوده  محشور  قریحه 
کرمان،  ادب  دوستداران  به  آن  مطالعه  که  گذاشت 
کرمان،  قدیمی  های  محله  برخی  شود.  می  توصیه 
کرمان  های  مشخصه  از  یکی  بوده اند.  پرور  شخصیت 
خاستگاه  همواره  که  بوده،  این  ایران  تاریخ  طول  در 
فرهنگ و هنر و ادب بوده است و هر کدام از بزرگان 
کرمان به تنهایی به عنوان مفخر یک جامعه کافی است. 
زیاد  ها  این شخصیت  از  تاریخ  ها در طول  ما کرمانی 
فقیه کرمانی،  ایم. شخصیت هایی همچون عماد  داشته 
در  و  کرمانی  خواجوی  کرمانی،  افضل  ابوحامد، 

روزگاران بعد فؤاد کرمانی و مالبمانعلی راجی کرمانی. 
همه این ها ثابت کرده اند که دامان این دیار پروردگاه 
مردان و زنان بسیاری است که می توانند عزت آفرین 
از یکصد سال  از این شخصیت ها که بیش  شوند. یکی 
همایون  شد،  متولد  خورشیدی   1290 سال  در  قبل 
کرمانی است. همایون از محله »گلباز خان« برخاست. 
خود  در  را  بزرگی  های  شخصیت  همیشه  محله  این 
بوده  پهلوانانی  از  یکی  گلباز خان  است.  داده  پرورش 
که هر کسی در شهر قصد مسافرت داشته، همسر و فرزند 
و مال و منال خود را به او می سپرده و با خیال راحت 
به مسافرت می رفته است. یک چنین روحی بر این محله 
در  که  کسانی  بینیم  می  دلیل  همین  به  حکمفرماست. 
این محله زندگی کرده و پرورش یافته اند، یک از یک 
برجسته تر هستند. دکتر میمندی نژاد کرمانی )شخصیت 
سرانجام  و  شجاع  سادات  تاریخی(،  و  فرهنگی  علمی، 
هستند.  محله  همین  اهل  کرمانی  کار  تجربه  همایون 
بنابراین نتیجه می گیریم حتی اگر یک محله با ساختار 
که  دارد  را  قابلیت  این  بگیرد  فکری خداپسندانه شکل 

شخصیت های بزرگی را در دامان خود پرورش دهد.

مرگ»ناهید«همایون را فرو ریخت
سالی  قحط  نبود.  چنانی  آن  تحصیالت  روزگار  آن  در 
فرهنگی بود و فراگیری دانش به صورت مالمکتبی بود. 
نداشت که  فرهنگی وجود  بالیدن  برای  زمینه چندانی 
اگر این زمینه وجود داشت همایون با نبوغی که داشت 
این  ادبیات  تاریخ  افتخارآفرینان  از  یکی  توانست  می 
کشور باشد. همایون در سن 18 سالگی ازدواج کرد. 9 
فرزند تحویل جامعه داد. همه فرزندانش هم با استعداد 
و آگاه هستند. به هر حال یکی از دشواری های همایون 
همین تعداد زیاد فرزند بود. می دانید که یک پدر اگر 
توانش  و  تاب  کند، همه  رسیدگی  فرزند   9 به  بخواهد 
گرفته می شود. نکته دیگر مرگ دخترش ناهید بود که با 
مرگ او می توانیم بگوییم که همایون فرو ریخت. چون 
بسیار دلبسته و عالقه مند به دختر بود. پدران هم رابطه 

بسیار بایسته ای با دختران خود دارند. 

 »همایون« و تنگ نظران

همایون کرمانی 

ب کرمان
گ و اد

پرسه در حوزه فرهن



بیماری های مختلفی از جمله  همایون در آن زمان از 
بیماری قلبی، تنفسی، ریوی رنج می برد. این حادثه نیز 
مزید بر علت و باعث شد که رمقی برای همایون باقی 
نماند. در کنار همه این ها خباثت هایی که گاهی در 
بین برخی پیدا می شود نیز او را آزار می داد. دوستی به 
من می گفت در همه جای دنیا وقتی که می بینند یک 
همشهری در حال ترقی و پیشرفت است، دستش را می 
بینند یک کسی دارد  گیرند. اما در جامعه ما وقتی می 
قدمی برمی دارد، پایش را می گیرند و مانع پیشرفتش 
اگر  نمی کند که  فکر  این موضوع  به  می شوند. کسی 
بندد،  می  همت  کمر  شهر  برای  دارد  همشهری  یک 
این روزنامه و آن روزنامه  این که در  نه  کمکش کنند 
همان  شود.  بیزار  که  بکنند  کاری  بسازند.  طنز  او  علیه 
به همین  به سر خواجو آوردند. خواجو هم  کاری که 

روز افتاد به گونه ای که گفت:
»گر از این منزل ویران نروم، چون بروم«.

داعیه داران فرهنگ»همایون« را آزار دادند
جامعه  فرهنگ  به  خدمت  دار  داعیه  که  هایی  همان 
بودند، شروع به شعر گفتن و مطلب نوشتن علیه همایون 
میان  در  همایون  است؟  این چه خدمتی  کردند. خب 
مجموعه  داشت.  قرار  نامناسب  رفتارهای  از  ای  هجمه 
این حوادث باعث شد که همایون نتواند کارایی واقعی 
سنگ  این  البته  دهد.  بروز  را  خود  حقیقی  استعداد  و 
اندازی ها تنها مختص همایون تجربه کار کرمانی نبود. 
عبدالحسین  گذشت«  که  »روزگاری  کتاب  اگر  شما 
برای  نیز  او  که  بینید  می  بخوانید  را  زاده  صنعتی 
ساختن پرورشگاه با بدترین رفتارها و اتهامات از سوی 
همشهریان مواجه شد. چه خون دلی خورد تا توانست 
برای احداث پرورشگاه زمینی را تصاحب کند. منظورم 
این است که این گونه انسان های مزاحم همیشه بوده 
قلوبهم  کریم:»فی  قرآن  قول  به  که  هایی  انسان  اند. 
مرض« این ها چون خودشان کاری نمی کنند و نمی 
توانند از راه درست به جایی برسند، می گویند بگذار 
دیگران هم نرسند. درد همایون این بود که چرا عده 
من  گذارند  نمی  چرا  کنند؟  می  من  دل  به  خون  ای 
کارم را انجام بدهم. نکته دیگری که باقی می ماند این 
است که همایون به خاطر مشکالتی که داشت. به دلیل 
بیماری های متعدد و سرخوردگی که از جامعه داشت، 
مسافرت  جسمی  مشکالت  خاطر  به  کشید.  کنار  را  خود 
نمی رفت. در شب های شعر و مجالس ادبی خارج از 

کرمان شرکت نمی کرد. 

برای شناخته شدن هم شرکت در این گونه مجالس الزم 
است. وگر نه در گوشه کرمان آن زمان که کسی شناخته 
بیرون برود که مشهور  باید از کرمان  نمی شد. باالخره 
شود. باستانی پاریزی اگر در کرمان مانده بود، نهایتا یک 
معلم خوب بود. در یک شهر کوچک نمی توان خیلی 
جایگاه  همایون  شد  باعث  ها  این  مجموعه  کرد.  رشد 
با این  اما  نیاورد.  به دست  ما  ادبیات معاصر  خود را در 
حال اقتدار او را در عرصه شعر نمی توان نادیده گرفت.

بهره بردن همایون از محضر فؤاد کرمانی
ادامه  اجازه  کرمان  ناچیز  امکانات  و  ها  محدودیت 
تحصیل را به بسیاری از مردم نمی داد. نه تنها همایون، 
بلکه قبل از او فؤاد کرمانی هم همین مشکل را داشت. 
نباشد  حال که سخن از همایون به میان آمد، شاید بد 
که از فؤاد هم سخن بگوییم. زیرا این دو نفر بسیار با هم 

محشور بوده اند. 

همایون از اشعار و محضر فؤاد بسیار بهره برد. پدر فؤاد 
کرمانی در کاروان سرای جر، پشم فروشی داشت. فؤاد 
می  پدراجازه  از  فؤاد  روز  یک  بود.  پدر  شاگرد  هم 
خواهد که نزد استاد برود و خواندن و نوشتن بیاموزد. 
اما پدر مخالف بود و می گفت که:»خواندن و نوشتن 
پنهانی  او  که  این  تا  آورد.  نمی  نان  و  برای کسی آب 
به سواد آموزی پرداخت. یک روز پدر فهمید که فؤاد 
را  خودت  کار  گفت:»باالخره  است.  گرفته  یاد  سواد 
کردی و رفتی سواد یاد گرفتی؟ حاال یک خط بنویس.« 
برد.  بازار  به  و  گرفت  را  فؤاد  پدر دست  نوشت.  فؤاد 

به سبزی فروش گفت:»خط پسر مرا می گیری و به او 
سبزی بدهی«؟ پاسخ سبزی فروش منفی بود. نزد قصاب 

رفتند و همین اتفاق تکرار شد و…
سواد  و  خط  گفتم  گفت:»ببین  و  کرد  پسر  به  رو  پدر 
به درد نمی خورد و دنبال این کارها نرو برای همین 
است. هیچ کس بابت این خط ها سبزی هم به آدم نمی 
دهد«. شخصیت های ما در چنین وضعیتی پرورش یافته 
اند. حاال این ها را مقایسه کنید با شخصیت هایی که در 
شهرهای بزرگ، در کتابخانه های بزرگ و در خانواده 
های فرهنگی رشد کرده اند. بنابراین اگر ما می گوییم 
فؤاد و همایون ما بزرگ هستند، به این دلیل است که 
این بزرگی را بر اساس محرومیتی که در زندگی داشته 
افتخار می  اند، می سنجیم. من در سال های دهه 40 
کردم که »قسم نامه« علی اطهری را حفظ هستم. یا غزل 
معروف ایشان»رفتی ولی کجا؟ که به دل جا گرفته ای« 
نیستند.  این گونه  ما  اکنون جوانان  اما  را حفظ هستم. 
این  دانم  نمی  دانم.  می  بزرگ  نقص  یک  را  این  من 
نقص بزرگ به گردن کیست؟ آیا فضای مجازی مقصر 
مقصرند  مادران  و  پدران  کاریم؟  کم  خودمان  است. 
که نتوانسته اند فرهنگ مان را به فرزندان خود نسخه 
به  که  است  دانشگاه  استادان  گردن  به  گناهش  کنند؟ 
مطبوعات  جامعه  شما  اند؟  نداده  اهمیت  مسائل  این 
همت کنید و فرهنگ کرمان را به جوانان و کودکان 

بیاموزید.

حرف های همایون نادرست نبود!
که  کردم  برخورد  کار  تجربه  همایون  با  من  زمانی 
روزهای عزلت و گوشه نشینی او بود. همایون دوست 
نداشت حرف بزند. نمی خواست با کسی محشور باشد. 
ایشان  با  گذراند.  می  خانه  در  را  خود  اوقات  تر  بیش 
گپ و گفتی داشتم. من حرف هایی داشتم و او گالیه 
به  بود،  افسرده  دل  بسیار  که  روز  یک  داشت.  هایی 
زمینه  در  فعال  جوان  یک  عنوان  به  گفتم:»من  ایشان 
بگیرم.  انرژی  مقداری  که  ام  آمده  ادب  و  فرهنگ 
جواب  کند«.  می  ناامید  پاک  مرا  شما  های  صحبت 
می  روزی  یک  اما  باشی؛  موفق  که  اهلل  شاء  داد:»ان 
فهمی!« حاال با گذشت دهه ها از آن روز، نمی خواهم 
قضاوت کنم که حتما همه حرف های همایون درست 
بوده؛ اما می خواهم بگویم به نظر می رسد که زیاد هم 

نادرست نبوده است! 

فواد کرمانی
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جامعه کرمانی هـای مقیم تهـران و خارج از کشور

نام خانوادگی:......................... تاریخ و محل تولد:...................    وضعیت تأهل:.................. نام:................... 
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به ما بپیوندید



سفیر سالمت
پرسه در حوزه بهداشت و درمان وسالمت کرمان



آیین افتتاح اولین کارخانه تولید سلول انسانی در غرب آسیا با 
حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  هاشمی،  زاده  قاضی  دکتر 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا  دکتر  پزشکی، 
جمهوری،  در کارخانه تولید دارو سل تک فارمد برگزار و 

این کارخانه به طور رسمی وارد مدار تولید  شد.

اندر احوال مومیایی 
کشف شده

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور توضیحاتی را 
در خصوص نحوه شناسایی اجساد مومیایی شده 
احمد  دکتر  کرد.  ارائه  قانونی  پزشکی  سوی  از 
شجاعی باغینی درباره این که آیا پزشکی قانونی 
کند  شناسایی  را  شده  مومیایی  اجساد  می تواند 
مومیایی  اجساد  شناسایی  احتمال  کرد:  اظهار 
اما  دارد  وجود  قانونی  پزشکی  سوی  از  شده 
با  وی  نیست.  درصدی   100 شکل  به  آن  امکان 
بیان این که شناسایی اجساد مومیایی شده و به ویژه تعیین هویت آنها امری دشوار 
بافت  باید  ابتدا  شده  مومیایی  جسد  یک  شناسایی  برای  گفت:  است،  بر  زمان  و 
استخوان ها و بافت بدن بررسی شده و در صورتی که سالم باشد DNA را از آن 
با  قانونی کشور  پزشکی  رئیس سازمان  داد.  قرار  آزمایش  و تحت  استخراج کرده 
بیان این که فرآیند مومیایی کردن افراد بافت بدن را به طور کلی تغییر می دهد، 
خاطرنشان کرد: همین امر سبب پیچیدگی هایی در فرآیند تشخیص مومیایی بودن 
یک جسد می شود. به گفته دکتر شجاعی از طریق اخذ آزمایش DNA از بستگان 
داد.   انجام  تر  سریع  را  هویت  تشخیص  فرآیند  می توان  نیز  شده  مومیایی  جسد 
بودیم  مومیایی شهر ری  منتظر دریافت  ما  قانونی می گوید  پزشکی  رئیس سازمان 

اما آن را به ما تحویل ندادند. 

دکتر احمد شجاعی  باغینی افزود: 
»ما خیلی انتظار کشیدیم چیزی به ما داده شود. حتی مقدمات را فراهم کردیم تا اگر 
جسد مربوط به رضاخان باشد، ما شرایطی را فراهم کرده بودیم تا از طریق وابستگانش 
بتوانیم او را شناسایی دقیق کنیم«. او در پاسخ به این سؤال که مومیایی، وابسته ای در 

ایران داشت، گفت: »بله، ما داخل داشتیم.«
دکتر سیدامیرحسین مهدوی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور 
هم گفته »چیزی که مشخص است مقام قضایی ضرورتی برای ارجاع به پزشکی قانونی 
ندید. اوال شکایتی در کار نبود. ثانیا برای مرجع مسجل بود این جسد چه کسی است 
احیانا، بنابراین دیگر ضرورتی به معاینه نبود. مواردی که نیاز به تشخیص هویت باشد، 

ارجاع می دهند«.

افتتاح اولین کارخانه تولید سلول انسانی

ت کرمان
ت و درمان وسالم

پرسه در حوزه بهداش
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متن پیام به شرح زیر است :
هالل احمر به عنوان نمادی از نوعدوستی و صلح، پیام آور آرامش برای افرادی است 
و  هستند  خود  دردهای  برای  مرهمی  دنبال  به  زندگی  های  دشواری  و  آالم  در  که 
و کرامت  برای حفظ حرمت  رسالت دشوار خود،  با  احمر  امدادگران جمعیت هالل 
انسانی بدون توجه به مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی تالش می کنند. جمعیت هالل 
احمر جمهوری اسالمی ایران، با تربیت امدادگران جوان و با آموزش افراد متخصص 
اعضای  که  کوشد  می  جامعه  در  احتمالی  اتفاقات  و  حوادث  با  مقابله  برای  دلسوز  و 
را  احتمالی  وقایع  از  پیشگیری  زمینه  و  بخشیده  مقابل رخدادها مصونیت  را در  جامعه 
بیش از پیش فراهم آورد و از این رو است که امدادگران این جمعیت مقدس ترین و 
زیباترین تندیس های نوعدوستی هستند. تالشگرانی که در جامه های سفید و سرخ، پیام 
آوران صلح و آرامش در لحظات پرتنش و پردرد هستند، بی شک فرشتگانی در آسمان 
انسانیت و همت اند که بودنشان مرهمی بر زخم های کسانی است که در حوادث آسیب 
می بینند و چشمشان از بازی های دردآور روزگار اشک بار است. در این مجال، 18 
اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر  را گرامی داشته ضمن تشکر از 
تالش های شبانه روزی همه  اعضای جمعیت هالل احمر استان کرمان،  برای تک تک 

تالشگران این عرصه خطیر، توفیق روز افزون آرزومندم.

پیام استاندار کرمان به مناسبت  

روز جهان صلیب سرخ و هالل احمر

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: 25 هزار 
و  هستند  عضو  پیوند  و  اهدا  انتظار  چشم  کشور  در  نفر 
را  خود  جان  نیز  پیوند  نیازمند  هزار  سه  ساالنه  متاسفانه 
دوره  حاشیه  در  قبادی  امیر  دکتر  دهند.  می  دست  از 
درمان  و  بهداشت  کادر  ویژه  عضو  اهدای  آموزشی 
سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در ایران ساالنه حدود 
که  شوند  می  مغزی  مرگ  نفر دچار  هزار  تا هشت  پنج 

قابلیت اهدای عضو دارند که  آنان  نفر  حدود سه هزار 
می  اهدا  بیماران  این  از  نفر  هزار  اعضای  تنها  متاسفانه 
شود. وی افزود: در هر مرگ مغزی یک تا هشت مورد 
از اعضای بدن و یک تا 50 نسج و بافت بدن قابلیت اهدا 
گفت:  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  رئیس  نایب  دارند. 
پیوند  انتظار  در  بیماران  از  نفر   10 تا  هفت  بین  روزانه 
از دست می دهند  را  نرسیدن عضو جان خود  به دلیل 
درحالی که هر مورد مرگ مغزی می تواند یک تا هشت 
بیمار نیازمند پیوند را از مرگ نجات دهد. قبادی اظهار 
بیماران  از  نفر  هزار  سه  ساالنه  اینکه  به  توجه  با  داشت: 
به دلیل دریافت نکردن اعضا و انجام نشدن پیوند جان 
خود را از دست می دهند ضروری است فرهنگ سازی 
در این زمینه بیش از پیش مورد توجه همگان قرار گیرد. 
وی تصریح کرد: هم اینک 30 مرکز اهدای عضو و 24 
مرکز شناسایی برای اهدای عضو در دانشگاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور فعالیت دارند.
به  اشاره  با  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  رئیس  نایب 

وضعیت پیوند اعضاء در سیستان و بلوچستان گفت: 

قابلیت  با  مغزی  مرگ   80 حدود  ساالنه  استان  این  در 
اهدای عضو رخ می دهد که متاسفانه هیچ اهدایی انجام 
نمی شود. وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده قرار است 
بعد از برگزاری این دوره آموزشی ویژه کادر بهداشتی 
و درمانی و مسئوالن دست اندرکار فرهنگی و علما، مرکز 
اهدای عضو نیز در سیستان و بلوچستان راه اندازی شود.

نخستین پیوند قرنیه، کلیه، روده، قلب و کبد به ترتیب در 
سال های 1314، 1347، 1371، 1372 و 1372 در کشور 
مرکز،   55 در  قرنیه  پیوند  اینک  هم  است.   شده  انجام 
پیوند کلیه در 30 مرکز، پیوند قلب در هشت مرکز، پیوند 
پیوند  مرکز،   6 در  استخوان  مغز  پیوند  مرکز،   2 در  ریه 
کبد در 6 مرکز و پیوند پانکراس در یک مرکز درمانی 
است.  فعال  در کشور  نسوج  بانک   78 و  شود  می  انجام 
افرادی که می خواهند جزو اهدا کنندگان عضو باشند 

می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی به نشانی
متقاضیان  از  نام  »ثبت  بخش  در   www.muq.ac.ir  
اهدای عضو پس از مرگ« ثبت نام کرده و کارت ویژه 

اهدای عضو دریافت کنند.

 ۲۵ هزار نفر در کشور چشم 
انتظار اهدا و پیوند عضو هستند

»دکتر احمد شجاعی«
مدیر شایسته ملی شد

مرکز  در   96 سال  در  ملی«  شایسته  »مدیران  از  تجلیل  همایش 

همایش های صدا و سیما برگزار شد .شاخص های انتخاب مدیر 

سابقه  نیز  و  خالقیت  و  ابتکار  توسعه،  کارآفرینی،  ملی،  شایسته 

باغینی،  شجاعی  احمد  دکتر  مراسم.  این   در  می باشد.  عملکرد 

اعتبارنامه  و  انتخاب    96 سال  در  ملی«  شایسته  »مدیر  عنوان  به 

مدیر شایسته ملی و تندیس زرین مدیریت دریافت نمودند. ایشان 

تشخیصی- خدمات  دهنده  ارائه  خصوصی  مرکز  اولین  موسس 

در  بصیر  پزشکی  چشم  مراکز  موسس  و  کشور  در  چشم  درمانی 

تهران، شیراز، کرمان و کیش می باشند. گروه چشم پزشکی بصیر 

روز چشم  دانش  از  برخورداری  راه  از  بهترین خدمات  ارائه  به 

پزشکی جهان، دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی 

و همکاری اساتید برجسته چشم پزشکی اعتقاد راسخ دارد و در 

راستای ارتقاء سالمت جامعه و پیشتازی کیفیت در ارائه خدمات 

فوق تخصصی چشم پزشکی در سطح منطقه گام بر می دارد.
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تاریخ پزشکی  بازسازی ساختمان  موزه  مهندس علیرضا رزم حسینی روند مرمت و 
استان را بررسی کرد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیر کل میراث 
فرهنگي استان، مدیر کل جهاد کشاورزي استان، شهردار و  رییس شوراي شهر کرمان 
استاندار کرمان را همراهی کردند. بر پایه این گزارش تاسیس موزه تاریخ پزشکی 
همکاری  با  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پیشنهاد  به   1390 سال  از  کرمان  استان 
استانداری و میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد این موزه در مکانی 
که معروف به خانه امام جمعه واقع در خیابان مدیریت شهر کرمان راه اندازی شود. 
علیرضا رزم حسینی  و  بازسازی شده است  و  این موزه مرمت  تاکنون طبقه نخست 

استاندار کرمان مجددانه پیگیر راه اندازی این موزه است.

بازدید استاندار از موزه تاریخ پزشکی 
 و سالمتکده طب سنتي

به مناسبت 27 اریبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی؛

دیدار مدیرعامل جمعیت هالل احمر
 از روابط عمومی استانداری

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان به مناسبت 27 اریبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و 
روابط با همکاران روابط عمومی استانداری کرمان دیدار و گفت و گو کرد. 

»رضا فالح« در دیدار با همکاران روابط عمومی استانداری کرمان با اشاره به این که 
40 هزار نفر عضو داوطلب در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند تصریح کرد: از این 
تعداد 31 هزار نفر از جوانان هستند که عاشقانه در این مجموعه مشغول به فعالیت بوده 
و در تمامی صحنه های حساس به کمک نیروهای این سازمان آمده اند. وی با اشاره 
به انعقاد تفاهمنامه فی ما بین حوزه علمیه و جمعیت هالل احمر استان برای آموزش 
به 5000 طلبه زن و مرد استان کرمان تصریح کرد: اقدامات خوبی در حوزه سالمت و 
درمانی نیز در جمعیت هالل احمر استان کرمان صورت گرفته که نمونه بارز آنها را می 
توان به راه اندازی 3 داروخانه این مجموعه در استان و همچنین ساخت 3000 دست 
اندازی  راه  به  اشاره  با  اشاره کرد. فالح  این سازمان  پای مصنوعی در سال 96 در  و 
»خانه های هالل« در روستاهای استان کرمان و آموزش های امداد و نجات به دهیاران 
برای کمک به جمعیت هالل احمر در زمان بروز حادثه اظهار کرد: با راه اندازی خانه 
های هالل در مناطق دوردست شهری، روستایی و دهستان هایی که دسترسی آنان به 
جمعیت هالل احمر مشکل است، با توانمندسازی امدادی نیروهای بومی آمادگی هالل 
احمر در زمان بحران افزایش می یابد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با اشاره به 
فعالیت و عملکرد معاونت امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان افزود: این معاونت 
با راه اندازی و اعزام کاروان سالمت با هدف ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و حمایت 
زیستی و معیشتی در مناطق محروم به نیازمندان حتی در دورترین نقطه استان نیز فعالیت 
می کند. وی با اشاره به 11 میلیارد تومان کمک های مردمی جمع آوری شده برای 
اظهار کرد: در  برای مردم کرمانشاه  تومان  میلیارد  استان کرمان و 6  زلزله زده  مردم 
حوزه آسیب های اجتماعی نیز جمعیت هالل احمر استان کرمان به خوبی وارد شده 
است که در این راستا نسبت به ساخت مدارس در حاشیه های شهر کرمان اقدام کرده 
زلزله  روانی  و  روحیه  بازیابی  برای  روانی  و  سالمت  های  تیم  جمعیت  این  همچنین 

زدگان کوهبنان و راور نیز به منطقه اعزام کرده است.

نخستین فارغ التحصیالن رشته ژنتیک پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از پایان نامه خود دفاع کردند. 

رشته  التحصیالن  فارغ  نخستین  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه 
حضور  با  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  ژنتیک 
 24 شنبه  دانشجویان،  از  جمعی  و  گروه  اعضای  داوران، 

شهریور ماه در دانشکده پزشکی برگزار شد. 
دانشجویان  نژاد  مالعلی  رضا  و  زاده  کریم  محمدرضا 
ورودی 1394 گروه ژنتیک، اولین فارغ التحصیالن مقطع 
پزشکی  دانشکده  در  پزشکی  ژنتیک  ارشد  کارشناسی 
به  پزشکی  ژنتیک  رشته  است  باشند.گفتنی  می  دانشگاه 
حسب ضرورت و با تصویب وزارت بهداشت از سال 1394 
در دانشکده پزشکی ایجاد شد و در آستانه جذب سومین 

دوره دانشجویان خود می باشد.

نخستین فارغ التحصیالن رشته ژنتیک پزشکی

ت کرمان
ت و درمان وسالم

پرسه در حوزه بهداش
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و فلوشیپ 
فوق تخصصی جراحی بسته کلیه و مجاری ادراری گفت: 
مداوم آب  ساز مصرف  کلیه های سنگ  برای  دارو  تنها 
نیز دفع  باعث می شود سنگ حتی ذرات ریز  است که 
شود. دکتر« حمید پاک منش« افزود: الزم است افرادی 
طول  در  آب  لیوان   12 است  ساز  سنگ  شان  کلیه  که 
روز مصرف کنند. وی در رابطه با کلیه سنگ ساز گفت: 
سنگ کلیه حاصل به هم پیوستن کانی های موجود در 
ادرار است، کانی ها معموال کلسیم، فسفر، اگزاالت، اسید 
اوریک است، که در حالت طبیعی این کانی ها به صورت 
محلول در آب هستند و به راحتی در ادرار حل و دفع 
بیماران سنگ  افزود: علت اصلی که در  می شوند. وی 
ساز پیدا می کنیم مصرف کم مایعات است، سابقه ارثی 
هم مهم است و اغلب این افراد در یکی از عوامل خود 

سابقه سنگ سازی داشتند. 

غیرطبیعی  غذایی  های  رژیم  از  برخی  کرد:  اضافه  وی 
مانند مصرف گوشت، نمک و یا رژیم های الغزی باعث 
سنگ سازی کلیه ها می شود. وی گفت: با وجود اینکه 
آن  علت  اما  هستند،  کلسیمی  کلیه  های  سنگ  اغلب 
بلکه مصرف کم مایعات است.  نیست  لبنیات  مصرف زیاد 
دکتر پاک منش ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده، 
هیچ  است  موجود  امالح  میزان  همان  که  آب  سختی 
با میزان شیوع سنگ کلیه در آن منطقه ندارد  ارتباطی 
به طور  و آبی که مصرف می کنیم در دستگاه گوارش 
انتخابی جذب می شود. وی با بیان این که دستگاه تصفیه 
جلوگیری  ها  کلیه  سازی  سنگ  از  تواند  نمی  هم  آب 
تصفیه  کنند دستگاه  افراد هزینه می  برخی  کند، گفت: 
آب می گیرند، این موضوع را توصیه نمی کنم، اما اگر 
آبی که در دسترس دارید گوارا نیست و نمی توانید زیاد 
کمک  آب  تصفیه  دستگاه  شاید  موقع  آن  بنوشید  آب 
کننده باشد. وی در مورد مصرف مواد غذایی در افراد 
با کلیه سنگ ساز، گفت: در ابتدا باید سنگ مورد تجزیه 
شود،  مشخص  سنگ  داخل  مواد  و  گیرد  قرار  شیمیایی 

اگر سنگ از نوع کلسیمی است باید به مقدار متوسط از 
لبنیات در طول روز مصرف شود که این مقدار متوسط 
سنگ  اگر  داد:  ادامه  وی  است.  شیر  لیوان  یک  معادل 
از نوع اسید اوریک است، که این نوع سنگ از تجزیه 
گوشت قرمز ایجاد می شود بنابراین مصرف گوشت قرمز 
را باید محدود کرد. همچنین میگو و حبوبات نیز دارای 
محدود  را  مواد  این  مصرف  باید  که  است  اسیداوریک 
کرد. به گفته وی همه این محدودیت های رژیم غذایی 

زمانی جواب می دهد که مصرف مایعات زیاد باشد.

هندزفری و هدفون 
عامل کاهش شنوایی

و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
باعث  که  عواملی  از  یکی  گفت:  گوش  تخصص  فوق 
بسیار  استفاده  شود،  می  گوش  وز  وز  و  شنوایی  کاهش 
زاده«  عامی  مریم  است. دکتر«  و هدفون  هندزفری  از 
افزود: به هر گونه صدای اضافی که در گوش ایجاد شود 

مانند خش خش، صدای ضربان قلب، صدای بوق ماشین، 
صدای موج دریا، که به آن وزوز گوش گفته می شود. 
بیشتر  گوش  وزوز  داد:  ادامه  گوش  تخصص  فوق  این 
تواند  می  علت آن هم  است،  دهنده  علت هشدار  یک 
تا حالتی  باشد  مانند جرم گوش  ساده  بیماری خیلی  از 
که بیمار تومور داشته باشد. وی تاکید کرد: افراد اولین 
پزشک  به  باید  را  است  در گوش  که  و صدایی  عالمت 
قلب،  عروق  تنگی  باال،  فشارخون  وی  کنند.  مراجعه 
از  را  تیروئیدی  مشکالت  یا  و  خاص  داروی  از  استفاده 

همچنین  وی  کرد.  عنوان  افراد  در  گوش  وزوز  دالیل 
فعالیت در محیط های با صداهای باال را از دیگر عوامل 

کاهش شنوایی و وز وز گوش در افراد بیان کرد.

در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری و تقویت و 
ترویج کار گروهی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با هدف خودسازی و خدمت رسانی در قالب 
گروه های خودجوش جهادی در روستاهای شهرستان 
ریگان)سرزه، علی آباد، ده رضا، هشتصد متری، همت 
آباد، نگین کویر و ملک آباد( به فعالیت های آموزشی، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پراختند.  فرهنگی  و  درمانی 
توانایی  و  مناطق شناسایی شده  نیاز  به  باتوجه  کرمان 
فاطمه  جهادی  تیم  کننده،  شرکت  دانشجویان  های 
برادران  و  از خواهران  نفر  از 140  متشکل  الزهرا که 
مناطق  به  جاری  شهریورماه   15 تا   8 از  را  بود  متعهد 
سه  از  اردو  مکان  انتخاب  برای  کرد.  اعزام  مذکور 
منطقه منوجان، شهداد و ریگان با همکاری دانشجویان 
بازدید شد و با توجه به درجه محرومیت، شیوع باالی 
گروه  سایر  عملکرد  و  وگوارشی  عفونی  های  بیماری 
های جهادی در مناطق مذکور، ریگان به عنوان منطقه 
در  گروه  این  شده  ارائه  خدمات  شد.   انتخاب  اردو 
و  ورزشی  آموزشی،  فرهنگی،  های  فعالیت  قالب 
درمانی بود. برخی از فعالیت های فعالیت های درمانی 

این گروه به شرح زیر است:
 ارائه خدمات دندان پزشکی اعم از پرکردن و ترمیم، 

کشیدن، جرم گیری به 2000 نفر از روستاییان، 

ارائه خدمات پزشکی شامل داخلی، زنان و  ویزیت و 
ارائه خدمات  اهالی،  از  نفر  به 1200  زایمان و اطفال 
خون،  قند  کنترل  فشارخون،  کنترل  شامل  پرستاری 
شهرستان  که  است  ذکر  به  الزم  غیره.  و  غربالگری 
»ریگان« در 300 کیلومتری جنوب کرمان واقع شده 
و مرکز این شهرستان، شهر محمدآباد است. بر اساس 
مربع  کیلومتر  هزار   9 با  شهرستان  این  موجود  آمار 
وسعت و 360 پارچه آبادی دارای90 هزار نفر جمعیت 
فرسایش  بحران  کانون های  از  یکی  شهرستان  این  و 

بادی در شرق ایران است.

گروه جهادی- درمانی 
در ریگان
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»دخانیات«
 عامل اصلی مرگ و میر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ویدئو 
کنفرانس هفته ملی بدون دخانیات گفت: دخانیات یکی 
از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیاست که قابل پیشگیری 
است. دکتر سیدوحید احمدی طباطبایی افزود: مصرف 
جهان  در  مرگ  میلیون  هفت  به  منجر  ساالنه  دخانیات 

می شود که شش میلیون آنها تأثیر مستقیم و یک میلیون 
آنها مربوط به افرادی است که در معرض دود دسته دوم 
استعمال دخانیات هستند. وی، با اشاره به اینکه دخانیات 
از عوامل خطر اصلی بیماری های مزمن غیرواگیر است 
دلیل  به  دنیا  در  میر  و  مرگ  درصد   60 از  بیش  گفت: 
ها  بیماری  این  و  است  واگیر  غیر  مزمن  های  بیماری 
عامل 70 درصد مرگ زودرس زیر 70 سال هستند. وی 
بیماری های مزمن غیرواگیر شامل  افزود: عوامل خطر 
ناسالم، عدم تحرک فیزیکی و استعمال دخانیات  تغذیه 
است. دکتر طباطبایی ادامه داد: اگر بتوانیم این عوامل 
عروقی،  قلبی  های  بیماری  درصد   80 کنیم،  کنترل  را 
سکته های مغزی و دیابت نوع دوم و 40 درصد سرطان 
ها قابل پیشگیری است. وی گفت: مرگ های ناشی از 
در  که  است  افزایش  به  رو  دنیا  در  دخانیات  استعمال 
کشور های در حال توسعه رشد بیشتری دارد و در جهان 
استعمال دخانیات عامل یک مورد از هر 10 مورد مرگ 
است. دکتر طباطبایی گفت: در جهان 29 درصد افراد 
نفر  نفر آنها یک  دخانیات مصرف می کنند که از هر 2 
بر اثر مصرف منظم دخانیات جان خود را از دست می 
دهد. وی به دود دسته دوم سیگار به عنوان یک عامل 

اثرات  از  از والدین  بسیاری  اشاره کرده و گفت:  خطر 
منفی دخانیاتی که مصرف می کنند بر روی فرزندانشان 
از  میلیون   700 حدود  داد:  ادامه  وی  نیستند.  آگاه 
که  دارند  قرار  سیگار  دود  معرض  در  دنیا  در  کودکان 
بیماری هایی مانند آسم و عفونت مزمن گوش میانی در 
هزار   200 ساالنه  همچنین  افزود:  وی  است.  شایع  آنها 
کارگر به دلیل اینکه در معرض دود سیگار سایر کارگران 
هستند جان خود را از دست می دهد. وی گفت: هیچ 
دسته  دود  از  ماندن  درامان  برای  خانه  در  امنی  مکان 
سیگار  عموم  تصور  برخالف  و  ندارد  وجود  سیگار  دوم 
کشیدن کنار پنجره یا کنار هود، تاثیری در کم کردن 
اثر منفی دود دسته دوم سیگار ندارد. وی گفت: حدود 
سه چهارم از افراد مصرف کننده دخانیات می خواهند 
همین  به  است،  مشکل  دخانیات  ترک  اما  کنند  ترک 
سراغ  عنوان  هیچ  به  شود  می  توصیه  جوانان  به  دلیل 
با معرفی کلینیک های ترک  آن نروند.دکتر طباطبایی 
دخانیات  ترک  کلینیک  وجود  این  با  گفت:  دخانیات 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزهای زوج از ساعت 4 
تا 7 عصر به افرادی که قصد ترک دخانیات را دارند به 

طور رایگان خدمات ارائه می کند.

نقش عفونت های دهانی 
در بروز برخی بیماری ها

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بر 
است  شده  ثابت  گرفته،  صورت  علمی  تحقیقات  اساس 
بیماری ها  لثه در بروز برخی  که عفونت های دندان و 
نقش دارند. »دکتر حمیدرضا پور اسالمی« در این رابطه 
افزود: براساس تحقیقات علمی مختلف بیماری های قلبی 
و عروقی و سکته های قلبی با عفونت های دندان ها و 
لثه ها ارتباط دارند. وی ادامه داد: ثابت شده نوزادان 
کم وزن معموال از مادرانی متولد می شوند که بهداشت 
دهان خوبی ندارند و در دوران بارداری دچار عفونت 
ثابت  لثه ای می شوند. وی اضافه کرد:  های دندانی و 
مختلف  مفاصل  درد  یا  و  ها  آرتریت  مفاصل،  درد  شده 

بدن ارتباط با عفونت های دهان و دندان دارد. 

وی گفت: برخالف آنچه همه مردم تصور می کنند که 
دندان ها فقط برای جویدن غذا هستند و اگر تعدادی از 
دندان هایشان را از دست دهند تاثیری بر جویدن غذا 
نمی گذارد اما موضوع مهم این است که عفونت دندان 
بر  زیادی  تاثیرات  ها  دندان  دادن  از دست  و  لثه  و  ها 

روی طول عمر فرد و سیستم بدنی دارد.

بهداشت دهان در خانواده  نهادینه شود
باید  دهان  بهداشت  که  این  بیان  با  پوراسالمی  دکتر   
جزئی از عادات هر خانواده ای باشد و بزرگترها انجام 
دهند تا کوچکترها یاد بگیرند، گفت: بهداشت دهان فقط 
نیاز است که در کنار مسواک  بلکه  مسواک زدن نیست 
زدن که خود نیر اصولی دارد، از نخ دندان و دهان شویه 
نیاز  خوردن  غذا  وعده  هر  با  افزود:  وی  شود.  استفاده 
است مسواک بزنیم، مسواک زدن باید حدود دو دقیقه 

طول بکشد، و این کار باید به دقت انجام شود.

 زمان مناسب برای تعویض مسواک
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
شویم  می  سرماخوردگی  و  بیماری  دچار  اوقات  گاهی 
نیاز است  بعد از بهبودی مسواک را تعویض کنیم حتی 
اگر مسواک نو خریداری کرده باشیم. وی افزود: ممکن 
است بعد از بهبودی عفونت ها از طریق همان مسواک 
این  به دلیل  افراد خانواده  یا سایر  به خودمان و  آلوده 
شوند  می  داده  قرار  یکدیگر  کنار  در  ها  مسواک  که 
منتقل شود. وی گفت: در صورتی که در طول دورانی 
یا  و  اگر دچار عفونت  استفاده می کنیم  را  که مسواک 

بیماری نشدیم می توانیم مسواک را تا زمانی که موهای 
مسواک دچار شکستگی نشدند استفاده کنیم. به گفته وی 
مسواک ها همانطور که می توانند خوب دندان را تمیز 
کنند همانطور هم می توانند باکتری ها را منتقل کنند. 
وی با بیان این که مسواک ها را بهتر است در کنار هم 
و در سرویس بهداشتی نگهداری نشوند،افزود: نگهداری 
مسواک ها کنار هم باعث انتقال آلودگی ها به هم می 
باعث  بهداشتی  سرویس  در  نگهداری  همچنین  و  شوند 

انتقال باکتری ها به مسواک ها می شود.

بهداشت دندان های مصنوعی
و  مصنوعی  های  دندان  مورد  در  دندانپزشک  این 
نیاز  هم  مصنوعی  های  دندان  گفت:  آنها  از  مراقبت 
بیماری  که  افرادی  در  بویژه  دارند  جدی  بهداشت  به 
باعث  دیابت  داد:  ادامه  وی  دارند.  دیابت  مانند  هایی 
باکتری  شدن  فعال  باعث  و  بدن  دفاعی  سیستم  تضعیف 
ها و میکرو ارگانیسم ها و قارچ ها می شود. وی با بیان 
است،  بدن  از  جدا  قابل  جزئی  مصنوعی  دندان  اینکه 
زیر  توانند  می  ها  قارچ  و  ها  باکتری  راحتی  به  گفت: 
دندان مصنوعی رشد کنند و باعث التهاب و عفونت لثه 
ها شوند، بنابراین نیاز است بهداشت دندان مصنوعی به 
خوبی رعایت شود. وی تاکید کرد: دندان مصنوعی به 
دلیل اینکه از مواد مصنوعی ساخته می شود نیاز است بعد 
از یک مدت تعویض شود. وی ادامه داد: برای رعایت 
بهداشت دندان های مصنوعی باید آنها را مسواک کرد 
تا عفونت های دهانی باعث  و در دهان شویه قرار داد 

تشدید بیماری هایی چون دیابت نشود.

معرفی 1۵ فرد غیر پزشک
 به دستگاه قضایی

علوم  دانشگاه  سنتي  طب  توسعه  و  تعالی  اداره  مدیر 
و  غیرپزشک  افراد  مورد   15 گفت:  کرمان  پزشکی 
افرادي  فعال در درمان طب سنتی و همچنین  عطاری 
که در فضاي مجازي دخالت درامور درمان داشتند به 
مقدری  مسعود   دکتر  اند.  شده  معرفی  قضایی  دستگاه 
افزود: سال 95 اداره تعالی و توسعه طب سنتي دانشگاه 
اندازی  راه  دانشگاه  درمان  معاونت  در  پزشکی  علوم 
است  شده  انجام  رابطه  این  در  بسیاری  کارهای  و  شد 
طب  سالمتکده  دو  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی   .

در  سنتي  طب  درمانگاه   چهار  خصوصی،  ایرانی  سنتی 
کرمان  پور  افضلی  بیمارستان  و  بعثت  های  کلینیک 
کنند  می  ارائه  خدمات  سنتي  طب  متخصصین  توسط 
در  کرمان  عمومی  پزشکان  از  نفر   9 داد:  ادامه  وی   .
توسط  ایرانی  سنتی  طب  های  آموزش  فراگیری  حال 
درسایر  مطب  کردن  دایر  براي  سنتي  طب  دانشکده 
آموزش  از  همچنین  وی  هستند.  استان  شهرستانهای 
رابطه  در  کرمان  شهرستان  بهداشت  خانه   54 بهورزان 

با طب سنتی و ایرانی خبر داد .

ت کرمان
ت و درمان وسالم

پرسه در حوزه بهداش
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مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی 
خون  تب  ویروس  انتقال  اصلی  عامل  گفت:  کرمان 
ریزی دهنده کریمه کنگو، کنه هایی هستند که آلوده 
به این ویروس هستند، کنه ها معموال با خون خواری 
دکتر«  شوند.  می  ویروس  این  به  مبتال  آلوده  دام  از 
مهدی شفیعی« که در برنامه رادیویی سخن می گفت، 
افزود: این کنه ها می توانند این ویروس را از طریق 
تخم از یک نسل به نسل بعدی خود انتقال دهند، در 
واقع وقتی کنه ها در یک منطقه به این ویروس آلوده 
منتقل می  بعدی  بیماری در نسل های  این  می شوند 
آن  شوند،  آلوده  منطقه  یک  های  کنه  وقتی  و  شود 
با  ها  کنه  داد:  ادامه  ماند.وی  می  باقی  آلوده  منطقه 
شروع فصل گرما و در فصول گرم سال بیشتر فعالیت 
گرم  فصل  در  را  بیماری  این  دلیل  همین   به  دارند 
در  ها  کنه  این  معموال  گفت:  وی  بینیم.  می  بیشتر 
جاهایی که جمعیت دامی بیشتری باشد، و در جاهایی 
که مراتع است وجود دارند. دکتر شفیعی گفت: شایع 
ترین راه انتقال بیماری تب خونریزی دهنده کریمه 
انتقال  های  راه  اما  است،  کنه  گزش  انسان  به  کنگو 
به کسانی  دیگری وجود دارد  که از جمله می توان 
که با دام سروکار دارند و دام را ذبح می کنند مانند 
یا  انجام می دهند و  قصابان، دامدارانی که ذبح دام 
خودشان  مصرف  برای  است  ممکن  که  روستاییانی 
افراد  این  افزود:  وی  کرد.  اشاره  کنند   کشتار  دام 
تماس  در  دام  احشام  و  امحاء  و  ترشحات  و  خون  با 
هستند که ممکن است با بریدن دست این ویروس به 
آنها منتقل شود و یا اینکه از قبل دستشان زخمی باشد 
یا  و  شود  بدن  وارد  خراش  طریق  از  ویروس  این  و 
بینی  و  و چشم  به سر صورت  آلوده  ترشحات حیوان 
پاشیده و از طریق مخاط این ویروس جذب می شود. 
از  گفت:  دانشگاه  های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدیر 
بیشتر  که  است  انسان  به  انسان  انتقال،  های  راه  دیگر 
در پرسنل بهداشتی درمانی می بینیم که با بیمار مبتال 
سروکار دارند و از بیمار پرستاری می کنند، اگر این 
نکنند ممکن  را رعایت  بهداشتی  نکات  و  افراد اصول 
مورد  وقتی  دام  داد:  ادامه  وی  شوند.  آلوده  است 
آلوده  ویروس  به  و  گیرد  می  قرار  آلوده  کنه  گزش 
می شود معموال عالمتی ندارد، بنابراین در معاینه دام 
قبل از کشتار که توسط دامدار و یا دامپزشک صورت 

می گیرد مشخص نمی شود دام بیمار است. 

دکتر شفیعی گفت: آنچه مشکل ساز است، اگر فرد با 
گوشت تازه دام برای شستن و خرد کردن و فراوری 
که  در صورتی  باشد  داشته  تماس  پخت  برای  کردن 
در حین کار دستش ببرد و یا اگر زخمی باشد ممکن 
می  توصیه  داد:  ادامه  وی  شود.  منتقل  ویروس  است 
کنیم زمانی که دام ذبح می شود، حداقل 24 ساعت 
در دمای چهار تا هشت درجه سانتی گراد قرار گیرد 
گوشت  اگر  کرد:  اضافه  وی  رود.  بین  از  ویروس  تا 
بین  از  ویروس  حساسیت  چون  شود،  پخته  خوبی  به 
می رود مصرف گوشت مشکلی برای افراد ایجاد نمی 
کند. وی توصیه کرد: مردم از خرید گوشت از معابر 
مراکز  از  را  خود  مصرفی  نیاز  و  خودداری  عمومی 
و  کردن  خرد  از  قبل  را  گوشت  و  کنند  تهیه  معتبر 
فراوری حداقل 12 ساعت در یخچال نگهداری کنند.

خونریزی  تب  بیماری  عالئم  مورد  در  شفیعی  دکتر 
دهنده کریمه کنگو در انسان گفت: بعد از اینکه فرد 
مبتال شد حدود 40 درصد افراد عالئمی از خود بروز 
نمی دهد، یا عالئم خفیفی دارند که به پزشک مراجعه 
همانند  اولیه  عالئم  شروع  داد:  ادامه  وی  کنند.  نمی 
شود،  می  ناگهانی  تب  دچار  فرد  است  آنفلوآنزا  شبه 
درد  گردن،  درد  پشت،  در  درد  سر،  ناحیه  در  درد 
لرز، خستگی و کوفتگی شدید و  پشت چشم، احساس 
بیان کرد:  گاهی اوقات اسهال و دل درد است. وی 
سه تا چهار روز این عالئم وجود دارد که ممکن است 
بعد عالئمی چون خونریزی بروز می  فروکش کند و 
کند. مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه گفت: 
به  خون  سرم  نمونه  ارسال  با  بیماری  قطعی  تشخیص 

انستیتو پاستور مشخص می شود

آیا درآمد ناشی از فعالیتی که 
به سالمت جامعه ضرر می زند حالل است؟

بهداشتی  معاونت  های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدیر 
مضرات  قلیان  مصرف  که  آنجا  از  گفت:  دانشگاه 
که  افرادی  خصوص  در  دارد،  انسان  برای  بسیاری 
قلیان را به مردم عرضه می کنند یک سوال مهم مطرح 
فعالیتی  از  ناشی  آیا درآمد  که  این  می شود آن هم 
که باعث ضرر به سالمت مردم می شود حالل است؟  
بدون  هفته  خبری  نشست  در  شفیعی«  »مهدی  دکتر 
دخانیات گفت: مواد آمفتامین که در قلیان ها وجود 
بار مصرف  با یک  اعتیاد آور است و حتی  بسیار  دارد 
آورد.  می  وجود  به  افراد  در  را  دوباره  مصرف  ولع 
وی ادامه داد: همچنین مواد معطری که به تنباکوها 
در  دقیقا  که  است  بنزن  حلقه  شامل  شود  می  افزوده 
ترکیبات شیشه هم وجود دارد و نه تنها اعتیادآور بلکه 
این  زا هستند. وی در خصوص شدت وجود  سرطان 
مواد در تنباکوها گفت: اگر فردی حتی یک بار قلیان 
مصرف کند و بعد از مصرف تست اعتیاد به شیشه بدهد 
جواب تست او مثبت خواهد بود. وی گفت: یکی از 
سرطان هایی که در استان ما بیش از متوسط کشوری 
از عوامل  یکی  مثانه است که  دیده می شود سرطان 
ایجاد کننده آن مصرف تنباکو است . وی در خصوص 
تنباکوها  این  گفت:  کشور  داخل  ساخت  تنباکوهای 
شوند  خشک  تا  شوند  می  انباشته  هم  روی  بر  وقتی 
قارچ هایی ایجاد می کنند که خود آنها هم سرطان زا 
هستند و با سوختن و یا عبور از آب هم برطرف نمی 
شوند . دکتر شفیعی افزود: بیماری های مزمن ریوی و 
مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر نیز از دیگر 

عواقب مصرف دخانیات است. 

و  سیگار  شیوع  مطالعه  قبل  سال   7 حدود  گفت:  وی 
نشان می  را  7 درصد  آمار حدود  ما،  در کشور  قلیان 
مداوم  مصرف  درصد   15 جدید  مطالعات  اما  داد 
این  افزود:  شفیعی  دکتر  دهد.  می  نشان  را  دخانیات 
نشان دهنده این است که شیوع مصرف دخانیات رو 
افزایش  به سمت  و همین که جامعه  است  افزایش  به 
ادامه  وی  است.  کننده  نگران  رود  می  پیش  مصرف 
داد: در این مطالعات برای افراد زیر 18 سال آماری 
وجود ندارد و این آمار مربوط به باالی 18 سال است. 

در  قلیان  کشیدن  قبح  متاسفانه  کرد:  تاسف  ابراز  وی 
که  چیزی  بخواهیم  اگر  و  است  شده  کم  ما  جامعه 
قبح آن از بین رفته است بازگردد، باید مردم مداخله 
کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
مبتالیان  درصد   90 تا   85 گفت:  ریه  تخصص  فوق  و 
به سرطان ریه، سیگاری هستند. دکتر »رستم یزدانی« 
در این رابطه افزود: ورود سیگارهای  صنعتی در چند 
دهه گذشته باعث شد که سرطان های ریه افزایش پیدا 
نوع  در  که  تغییراتی  وجود  با  کرد:  اضافه  وی  کند.  
قطران  و  نیکوتین  سیگارها  این  و  آمد  بوجود  سیگار 
کمتری داشتند اما تفاوت خیلی بارزی در میزان شروع 
که  گیرایی  داد:  ادامه  وی  نیامد.  بوجود  ریه  سرطان 
ناشی از مصرف نیکوتین و قطران است در سیگارهای 
به  آزمین  نیترو  مانند  دیگری  مواد  و  نشد  کم  جدید 
سیگار اضافه شد که این ماده کامال سرطان زاست. وی 
گفت: این انتظار بود سیگاری که نیکوتین و تار کمتری 
دارد و یا به اصطالحی که می گویند الیت است میزان 
نیفتاد.  اتفاق  این  که  کند  کمتر  را  ریه  سرطان  شیوع 
وی افزود: کم کردن نیکوتین و قطران، مقداری تندی 
سیگار را کم می کند و به فرد سیگاری اجازه می دهد 
اضافه  بار  اساس  این  بر  و  بزند  سیگار  به  بیشتری  پک 
تری از مواد سمی وارد ریه ها می کند و این اجازه 

می دهد میزان مصرف سیگار بیشتر شود.
به صورت  سیگار  که  گذشته  در  گفت:  یزدانی  دکتر   
زیاد  آنقدر  سیگار  مصرف  میزان  شد،  می  تهیه  سنتی 
این  شود.  می  تهیه  صنعتی  صورت  به  االن  که  نبود 
ادامه داد: سیگارهایی که در قدیم  ریه  فوق تخصص 
تهیه می شد بسیار بدبو و تند بود و استفاده از سیگار به 
صورت زیاد امکان پذیر نبود، اما اکنون با الیت شدن 
سیگار  در  قطران  مانند  موادی  شدن  کم  و   سیگارها 
این امکان فراهم شده میزان مصرف سیگار بیشتر شود. 
تغییر در نوع سیگار باعث شد میزان  به گفته وی این 

مصرف سیگار در جوان ها و در خانم ها بیشتر شود.

سیگار عامل اصلی 
سرطان ریه

آنچه باید در مورد 
تب کریمه کنگو بدانیم
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معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت 
باید سالمت را  گفت: تصمیم گیران در سیاست هایشان 
حق  اکبر  علی  دکتر  بدانند.  اصلی  اصل  یک  عنوان  به 
دوست در پانل پاسخگویی اجتماعی در کارگاه کشوری 
مولفه های اجتماعی سالمت در سازمان ها  افزود: برای 
پیدا  کردن،  حساس  سطوح   به  اجتماعی  پاسخگویی 
کردن سواالت، پاسخ گفتن به سواالت  و  اجرایی پاسخ 
ها باید توجه کرد.  وی ادامه داد:  حساس سازی جامعه و 
مسووالن ضرورت پاسخگویی اجتماعی است. وی گفت: 
کردن  پیدا  که  اجتماعی  گویی  پاسخ  دوم  سطح  در 
سواالت است متاسفانه اکثر اوقات به بیراهه می رویم و 

با روش های کالسیک نیاز سنجی می کنیم. وی افزود: 
سطحی  های  الیحه  در  اجتماعی  معضالت  از  بسیاری 
نیستند و الیحه های عمیق در نیاز سنجی کالسیک دیده 
نمی شود. وی اضافه کرد: راه حل های جواب مشکالت 
اجتماعی نباید کتابی باشد و این را باید بپذیریم و مراکز 

SDH باید طرحی نو در این زمینه اندازند. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این 
به  ها  سیاست  همه  در  سالمت  اصلی  هدف  گفت:  پانل 
این منظور است افراد باید پاسخگو باشند در برابر تصمیم 
هایی که می گیرند. دکتر سیدوحید احمدی طباطبایی 
روی  بر  گیرند  می  تصمیمی  هر  سیاستگذاران  افزود: 

سالمت  تاثیر می گذارد  و این موضوع باید مورد توجه 
قرار گیرد. کارگاه کشوری مولفه های اجتماعی سالمت 
بر جشنواره ملی تعهد و مسئولیت  در سازمان ها منطبق 
دانشگاه  میزبانی  به  ماه  شهریور   22 تا  سالمت  اجتماعی 

علوم پزشکی کرمان ادامه دارد.

اردوی خدمت رسانی به مناطق و روستاهای زلزله زده 
انجمن  دانشجویان  توسط  کوهبنان  شهرستان  محروم  و 
دانشگاه  لبخند  کانون  مشارکت  با  دانشجویان  اسالمی 
تاریخ 14  در  مرکز کوهبنان،  احمر  با همکاری هالل  و 
این  در  شد.  برگزار  شهرستان  این  در  شهریورماه   15 و 
اردوی خدمت رسانی  40 نفر از دانشجویان دختر و پسر 
مامایی،  پزشکی،  دندانپزشکی،  های  بخش  در  دانشگاه 
پرستاری، داروسازی و بخش فرهنگی حضور داشتند. در 
این اردو دانشجویان دانشگاه، 6منطقه و روستای محروم 
شهرستان کوهبنان شامل کوهبنان، گور، پابدانا، شعبجره، 
محمدآباد و خرمدشت را تحت پوشش قرار دادند. در 
بخش دندانپزشکی که در قالب سه گروه 7 نفره خدمات 
ارائه شد550 نفر تحت معاینه و درمان دندانپزشکی قرار 
داروهای  و  ها  هزینه  اعظم  بخش  است  گرفتند.گفتنی 
اردوهای  قسمت  ترین  هزینه  پر  که  پزشکی  دندان 

لبخند  کانون  دانشجویان  به همت  است  رسانی  خدمت 
نهادهای مردمی جمع آوری شده  با کمک خیرین و  و 
است. همچنین 10خانوار از این مناطق با شناسایی قبلی 
غربالگری و تحت معاینه پزشکی قرار گرفتند. دو گروه 
کوهبنان،  مناطق  در  فرهنگی  بخش  در  نیز  دانشجویی 
در  و  یافتند  حضور  آباد  محمد  و  شعبجره  پابدانا،  گور، 
این دو روز بیش از 200 کودک و نوجوان از برنامه های 
بخش  در  کردند.  استفاده  ورزشی  آموزشی  فرهنگی، 
فرهنگی حدود 7 میلیون ریال توسط کمک های مردمی 
از جمله  فرهنگی  امور  بود که صرف  آوری شده  جمع 
آموزش، نشاط ،شادابی و سرگرمی کودکان و نوجوانان 

شد. 
مدیریت  اردو  این  مطلوب  برگزاری  در  است،  گفتنی 
اداره  رئیس  دانشجویی،  امور  مدیریت  فرهنگی،  امور 
دانشگاه،  حراست  بدنی،  تربیت  مدیریت  برنامه،  فوق 

آموزش و پرورش، مراکز بهداشتی درمانی و هالل احمر 
شهرستان کوهبنان همکاری داشتند.

نخستین  در  شد  موفق  کرمان  پور  افضلی  بیمارستان 
جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع 

و مصارف به عنوان بیمارستان برتر معرفی شود. 

موفق  تجارب  ملی  جشنواره  نخستین 
مصارف  و  منابع  مدیریت  در  بیمارستانی 
مجلس  رئیس  حضور  با  ماه  شهریور   10
درمان  بهداشت  وزیر  و  اسالمی  شورای 
مرکز  تهران  در  پزشکی  آموزش  و 
برگزار  رازی  المللی  بین  های  همایش 
کاهش  بخش  در  کرمان  پور  افضلی  بیمارستانی  شد. 
هزینه طبخ و توزیع غذا به عنوان بیمارستان برتر در این 
این جشنواره  برگزاری  در حاشیه  معرفی شد.  جشنواره 
را  خود  تجارب  کشور  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  نیز 
کاهش مدیریت مصرف و منابع در قالب نمایشگاه، ارائه 
کردند که دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز تجارب خود 
جشنواره  نخستین  گذاشت.  نمایش  به  زمینه  این  در  را 
تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف با 
ارتقاء کیفیت خدمات و مدیریت  هدف ترویج فرهنگ 
و در  بهداشت  وزارت  توسط  هزینه های حوزه سالمت 
مراقبت  پشتیبانی،  امور  و  مدیریت  رهبری،  محورهای 
جشنواره  این  در  شد.  برگزار  پاراکلینیک  و  درمان  و 

بیمارستان هاي افضلی پور کرمان، نمازی شیراز، 

حضرت  اردبیل،  خمینی)ره(  امام  کاشان،  بهشتی  شهید 
به  نیز  تهران  رجایی  شهید  و  فیروزگر  اصغر)ع(،  علی 

عنوان بیمارستان هاي برتر انتخاب و تجلیل شدند.

سالمت در سیاست های تصمیم گیران 
یک اصل باشد

اردوی خدمت رسانی 
در کوهبنان

بیمارستان افضلی پور، 
رتبه برتر جشنواره ملی تجارب موفق 

ت کرمان
ت و درمان وسالم

پرسه در حوزه بهداش
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مسئوالن SDH دانشگاه های قطب کشور در سومین روز 
از برگزاری کارگاه کشوری مولفه های اجتماعی سالمت 
بر جشنواره ملی تعهد و مسئولیت  در سازمان ها منطبق 
اجتماعی سالمت از کارخانه الستیک بارز کرمان بازدید 
کردند. دبیر اجرایی مجمع ملی سالمت و جشنواره تعهد 
و مسئولیت اجتماعی سالمت در معاونت اجتماعی وزارت 
مسئوالن  امروز  گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  بهداشت 
SDH  که از 10 قطب دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
عملی  صورت  به  بودند،  کرده  شرکت  کارگاه  این  در 

آنچه را فرا گرفته بودند اجرا کردند.

عملی  کار  این  افزود:  قائن«  مطلبی  مسعود  »دکتر 
مسئولیت  و  تعهد  استانی  جشنواره  فرآیند  راستای  در 
کنندگان چنین  تا شرکت  برگزار شد  اجتماعی سالمت 
استان های خود اجرایی کنند. وی اضافه  کاری را در 
کرد: در این برنامه در ابتدا جلسه کارشناسی با مسئوالن 
خط  از  بازدید  معرفی،  ضمن  که  داشتیم  بارز  الستیک 
تولید و توزیع انجام شد. وی اضافه کرد: در این بازدید 
تشریح شد  ارتباط  برقرای  نحوه  و  نحوه گزارش گیری 
از سازمان  ارزیابی میدانی  با فرآیند  بازدید کنندگان  و 

ها آشنا شدند و به زودی در سطح دانشگاه های قطب 

و بعد از آن در سطح دانشگاه های استان ها اجرایی می 
شود. گفتنی است در این بازدید دکتر عباس پرداختی 
پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
اجتماعی  های  مولفه  داشت.کارگاه کشوری  نیز حضور 
تعهد  ملی  جشنواره  بر  منطبق  ها  سازمان  در  سالمت 
به  ماه   شهریور   22 تا   20 سالمت  اجتماعی  مسئولیت  و 

میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

کمیته  جلسه  سومین 
استان  خاص  بیماران 
 21  ،97 سال  در  کرمان 
حضور  با  ماه  شهریور 
هاشمی  فاطمه  دکتر 
بنیاد  رئیس  رفسنجانی، 
امور بیماری های خاص 
و پیوند اعضای کشور، روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
استان کرمان، مشاور معاون درمان در امور بیماری های 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  مدیر  بهداشت،  وزارت 
استانداری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار 
شد. رئیس بنیاد امور بیماری های خاص و پیوند اعضای 
کشور در این نشست گفت: این بنیاد از سال 75 به پیشنهاد 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و با هدف پیشگیری، درمان و 

آموزش در بیماری های خاص ایجاد شد.
این  واقع  در  افزود:  رفسنجانی«  هاشمی  فاطمه  »دکتر 
بنیاد ایجاد شد تا پل ارتباطی میان بیماران، مردم، دولت 
و مجلس باشد. وی اضافه کرد: همچنین این بنیاد برای 
میلیون   10 از  بیش  تحقیقات  و  رسانی  اطالع  آموزش، 
بروشور آموزشی  چاپ و منتشر کرده است. دکتر فاطمه 
خاص،  بیماران  مشکالت  به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی 
انجام  بیشتری  سازی  اعتماد  حوزه  این  در  باید  گفت: 

های  بیماری  بخش  در  خیرین  استقبال  زمینه  تا  شود 
خاص افزایش پیدا کند.

وزارت  های  بیماری  امور  در  درمان  معاون  مشاور 
بیماران  درصدی   16 رشد  نشست  این  در  نیز  بهداشت 
و  دانست  کننده  نگران  بسیار  را  کرمان  استان  دیالیزی 
درصد  پنج  کشور  در  بیماری  این  آمار  میانگین   : گفت 
خطر  عامل  افزود:  کرمانچی«  جمشید  »دکتر   . است 
بزرگ بیماری ها کمبود مصرف سبزیجات، کم تحرکی، 
به کاهش  باید  باال است که  فشار خون  و  چاقی، دیابت 
از  یکی  داشت:  اظهار  وی   . کنیم  کمک  آمار  این 
محورهای نشست ها باید راههای پیشگیری در زمینه بروز 
بیماری هایی مختلف باشد . وی بیان کرد: باید از رسانه 
ها در زمینه آموزش و هشدار مردم در بخش دالیل رشد 
و شیوع برخی بیماری ها کمک گرفت. وی با بیان این 
که استان کرمان از منابع سالمت محروم است و شاخص 
کنار  در  محرومیت  این  کرد:  تصریح  دارد  پایینی  های 
منابع موجود بسیار نگران کننده است در حالی که این 
به  کارشناس  این  دارد.  را  سرانه  درآمد  بیشترین  استان 
عنوان  به  سالمت  خیرین  آگاهی  و  مشارکت  حضور، 
و  کرد  اشاره  بیماران  آمار  کاهش  راستای  در  نیازی 
گفت: مشکالت بیماران خاص، معیشتی و دارویی است . 
وی اظهار داشت: در استان کرمان نسبت دیالیز صفاقی به 
خونی باالتر است و این آمار در کرمان باالی 20 درصد 
پزشکی کرمان  دانشگاه علوم  رئیس  تقدیر است.  قابل  و 
در  درمانی  های  زیرساخت  فقر  به  نشست  این  در  هم 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: ضریب تخت به ازای 

هر هزار نفر طی سال گذشته 1.2 دهم تخت بود که این 
رقم طی چهار سال اخیر به 1.6 دهم رسیده است. »دکتر 
هشت  قطب  را  دانشگاه  این  نژاد«  رشیدی  حمیدرضا 
آمایشی  قطب  گفت:  و  کرد  عنوان  کشوری   آمایشی 
های  استان  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  شامل  هشت 
کرمان و سیستان و بلوچستان است. به گفته وی دانشگاه 
تیپ  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  جزو  پزشکی  علوم 
پذیرش  که  دارد  تخصصی  رشته   20 و  است  یک کشور 
دستیار نیز در این رشته های تخصصی وجود دارد. وی 
علوم  دانشگاه  حمایت  تحت  خاص  بیماران  آمار  گفت: 
پزشکی کرمان هزار و 485 مورد بیمار ام اس، 310 بیمار 
و  همودیالیز  بیمار   517 هموفیلی،  بیمار   267 تاالسمی، 
130 دیالیز صفاقی و بیماران ای بی )پروانه ای( 46 نفر 
کرد:  تاکید  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه خاصی 
که  قبال خدماتی  در  بیماران  و  دارد  بیماران خاص  به 

دریافت می کنند هزینه ای را پرداخت نمی کنند.

حسین  اندیش  نیک  خیر  همت  به  بیمار  سرای  همراه 
دالوریان در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور با حضور 
با  مصادف  شهریورماه  هفتم  دانشگاه،  رییس  مقام  قائم 
ششمین روز از هفته دولت افتتاح شد. ساخت این همراه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاونت  پیگیری  با  سرا 
ماه  بهمن  از  خّیر  با  مشترک  نامه  تفاهم  عقد  و  کرمان 
با 650  اندیش، حسین دالوریان  نیک  توسط خیر   1395
ساختمان  این  ساخت  شد.  زنی  کلنگ  زیربنا  مربع  متر 
بینی شده است که در حال حاضر  در چهار طبقه پیش 
امکان  آینده  در  و  رسید  برداری  بهره  به  آن  طبقه  دو 

دارای  سرای  همراه  این  دارد.   وجود  طبقات  افزایش 
گرمایش  های  سیستم  به  ها  اتاق  از  یک  هر  و  اتاق   14
این  طبقه  هر  در  باشد.   می  مجهز  مناسب  سرمایشی  و 
های  سرویس  و  حمام   ، مجهز  آشپزخانه  ساختمان 
در  ساختمان  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  بهداشتی 
اعتباری  با  و  پور  افضلی  درمانی  آموزشی  مرکز  داخل 
بالغ بر 700 میلیون تومان احداث شده است شایان ذکر 
است استان کرمان همیشه میزبان بیمارانی از استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان بوده و معموال همراهان 
ساخت  عاجزند،  هتل  هزینه  پرداخت  از  بیماران  این 

جهت  بیمار  همراهان  از  بزرگی  مشکل  سرا  همراه  این 
اسکان مرتفع می نماید.گفتنی است در این مراسم معاون 
استانداری،  اجتماعی  امور  کل  مدیر  دانشگاه،  اجتماعی 
از  افضلی پور و جمعی  رییس مرکز آموزشی و درمانی 

مسئوالن حضور داشتند.

افتتاح »همراه سرای بیمار« 
در مرکز درمانی افضلی پور

بازدید مسئوالن SDH دانشگاه های قطب
 از کارخانه الستیک بارز کرمان

برگزاری جلسه کمیته 
بیماران خاص کرمان
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ادای احترام به
» اولین پزشک شهید کشور«

در اولین روز از هفته دولت و در روز پزشک، فرماندار 
از  جمعی  و  شبکه  مدیر  همراه  به  بردسیر  شهرستان 
با  مسئولین این شهرستان روز پنج شنبه یکم شهریور ماه 
حضور بر مزار شهید دکتر حسین گرکانی، اولین پزشک 

شهید ایران یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
که  مراسم  این  در  بردسیر،  شهرستان  درمان 
بنا به سنت هر ساله و در روز پزشک صورت 
مزار شهید دکتر  غبار روبی  پذیرد ضمن  می 
این  برجسته  مقام  به  نسبت  گرکانی  حسین 
با  و  پرداخته  احترام  ادای  به  مقام  واال  شهید 
او  یاد و خاطره  فاتحه  قرائت  و  تاج گل  نثار 

را گرامی داشتند.

مراسم گرامیداشت روز پزشک به مناسبت یکم شهریورماه 
زاد روز حکیم ابوعلی سینا در سالن دانشجوی بیمارستان 
اهم مطالب عنوان شده  برگزار شد،  پور کرمان  افضلی 
توسط دکتر حمید رضا رشیدی نژاد، رییس دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان به شرح ذیل است:
گرامیداشت  ضمن  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
جامعه  به  را  پزشک  روز  سینا،  علی  ابو  حکیم  روز  زاد 
پزشکی تبریک گفت. دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد ضمن 
ارج نهادن به حضور پیشکسوتان و بزرگان پزشکی کرمان 
مختص  پزشک  روز  بزرگداشت  گفت:  مراسم  این  در 

این  دیگر   کشورهاي  از  بعضي  در  بلکه  نیست  ما  جامعه 
به سخن  با توجه  افزود:  روز را گرامي  می دارند. وی 
امام صادق )ع( یک جامعه از سه چیز بی نیاز نمی شود: 
در  نژاد  رشیدی  دکتر   . پزشک  و  زمامدار  دینی،  عالم 
حرفه  اخالق  رعایت  ضرورت  بر  تاکید  ضمن  ادامه 
در  پزشکی  جامعه  ای  حرفه  رفتار  و  عملکرد  افزود:  ای 
محفوظ ماندن قداست این حرفه نقش تعیین کننده اي 
پزشک یک  علم یک  پزشکی  دارد. وی گفت: درحرفه 
بحث، و حرفه پزشکی بحث دیگری است و یک پزشک 
باید هم ملبس به علم روز امد و هم ملبس به اخالق باشد. 
وی با اشاره به اهمیت رعایت صداقت به ویژه در جامعه 
نشیب های  و  فراز  باید در  ما  نشان کرد:  پزشکی، خاطر 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صداقت را پیشه کنیم و هم 
با صداقت صحبت  با مردم  باشیم و هم  بین خود صادق 
را  جمعی  مشارکت  و  نشود  ایجاد  اعتمادی  بی  تا  کنیم 
ایجاد کند. شرایط امروز  جامعه با چندماه و سال گذشته 
کار  سرلوحه  را  صداقت  است  الزم  ما  و  است  متفاوت 
خود قرار دهیم تا از شایعات و بی اعتمادی ها در امان 
تا کنون  و  ایم  ما سعی خود را کرده  باشیم. وی گفت: 
هیچ خدمتی در بیمارستان های ما چه دربخش خصوص 
و  ها  تحریم  مسائلی همچون  الشعاع  دولتی تحت  و چه 
اگر  موردی  طور  به  که  این  چند  هر  نگیرد  قرار  غیره 

مواجه با کمبودی شدیم اما برطرف کرده ایم. 

داشته  رو  پیش  سختي  شرایط  احتماال  کرد:  اضافه  وی 
با   است  این  عزیز  همکاران  شما  از  من  تقاضاي  و  باشیم 
رعایت استانداردها و گاید الین ها و استفاده از آلترناتیو 
ارائه خدمات  به طوریکه خللی در  ارزانتر  های درماني 
درماني استاندارد ایجاد نکند در حفظ و مدیریت منابع 

مشارکت کنیم .
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ضمن اشاره به تشکیل 
ستاد تحول سالمت در دانشگاه، گفت: این ستاد فعاالنه به 
بررسی و مدیریت هزینه ها در تمامی حوزه های دانشگاه 
می پردازد و از پیشنهادات سازنده و مفید همکاران عزیز 
در این خصوص استقبال مي کنیم. وی افزود: ما در چند 
ماه اخیر با این که افزایش رشد ارائه خدمت داشته ایم 
اما با صرفه جویي حدود 9 درصدي در منابع هم همراه 
بوده که حاصل مشارکت همه شما عزیزان مي باشد. وی 
گفت: از پزشکان عمومی که خط مقدم مراجعه مردم به 
مراکز درمانی حتی در محروم ترین مناطق هستند بسیار 
سپاسگزاریم. وی در پایان خاطر نشان کرد: ما امیدواریم 
در کرمان بخش خصوصی حضور فعال تری داشته باشد 
و ما بتوانیم از آنها خرید خدمت داشته باشیم و از طرفی 
بیشتری  نیز توجه  به استانداردهای پزشکی  انتظار داریم 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  همچنین  وی  شود. 
درگذشتگان جامعه پزشکی، یاد استاد فرزانه و پیشکسوت 

جراحی » دکتر علیرضا ستوده نژاد« را گرامی داشت .

گرامیداشت روز تشکل ها 
و مشارکت های اجتماعی

های  مشارکت  و  ها  تشکل  روز  داشت  گرامی  مراسم 
اجتماعی، 23 مردادماه با حضور سازمان های مردم نهاد 
اجتماعی  معاونت  میزبانی  به  و  سالمت  حوزه  در  فعال 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد. در این مراسم از 
12 نفر که در زمنیه توانمند سازی سمن ها)سازمان های 
مردم نهاد( به صورت رایگان و بدون چشم داشت مالی 
مدیر  پور  موسی  زهرا  دکتر  حضور  با  داشتند  مشارکت 
کل فرهنگی اجتماعی استانداری، دکتر صافی زاده، قائم 

مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تجلیل شد. 

این  استانداری کرمان در  اجتماعی  فرهنگی  مدیر کل 
مراسم بیان کرد: توسعه بدون حضور مردم عملی نیست 
مردم  آحاد  که  کند  می  پیدا  توسعه  جامعه  زمانی  و 
خواهان آن باشند. »دکتر زهرا موسی پور« افزود: انسان 
سالم محور توسعه پایدار است.  وی به نقش مهم سازمان 
بروز  از  پیشگیری  امر  نهاد حوزه سالمت در  های مردم 
بیمار ها و افزایش آگاهی های جامعه نسبت به مواردی 
که سالمت جامعه را تهدید می کند اشاره کرد و اظهار 
به سالم سازی جامعه کمک کنیم و مطالبه  باید  داشت: 
است  این  نهاد  مردم  سازمان های  از  و جامعه  مسئوالن 
که در زمینه آگاهی دادن و پیشگیری اقدام کنند. وی 
به راه اندازی خانه گفتمان اشاره کرد و گفت: سازمان 
های مردم نهاد با حضور در این خانه می توانند صحبت 
های خود را با مسئوالن و رسانه ها در میان بگذارند. وی 
برای سازمان  پیشنهادات  پیشنهاد داد: صندوق  همچنین 
و  ها  راه حل  بتوانند  آنها  تا  شود  دایر  نهاد  مردم  های 

پیشنهادات خود را به مسئوالن ارائه دهند.
اشاره  نیز  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
کرد  سالمت  از  بهداشت  جهانی  سازمان  تعریف  به  ای 
افراد  بیشتر  آید  می  پیش  سالمت  بحث  وقتی  گفت:  و 
در  کنند  می  تعریف  نبودن  بیمار  با  را  سالمت  جامعه 
و  روانی  کامل جسمی،  رفاه  معنی  به  که سالمت  حالی 

اجتماعی است. 

»دکترحسین صافی زاده« افزود: برای رسیدن به تعریف 
از حوزه  خیلی  و  بیفتد  اتفاق  باید  کارها  خیلی  سالمت 
تواند  نمی  تنهایی  به  بهداشت  وزارت  و  کنند  کار  باید 
متولی سالمت باشد. وی با بیان این موضوع که متاسفانه 
سالمت مطالبه مردم نیست، گفت: مردم اولویتشان درمان 
بسیاری از موضوعات سالمت  شده است و در این میان 
گسترده  سالمت  بحث  وی  گفته  به  است.  مانده  مغفول 
است و پیشگیری از بیماری ها بهتر از درمان و کم هزینه 
تر است. وی از سازمان های مردم نهاد خواست در این 

رابطه بیشتر فعالیت کنند.
نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  امور  معاون 
در این مراسم در رابطه با موضوع  سالمت برای توسعه 
پایدار گفت: توسعه پایدار همه ابعاد را در نظر می گیرد 
و مهمترین شاخصه آن در جامع نگری است و ما باید همه 
جوانب را مد نظر قرار دهیم. »دکتر حمید ابوسعیدی« 
افزود: توسعه پایدار یک توسعه انسان محور است و سطح 
محورهای آن جهانی، منطقه ای، ملی، جامعه، خانوادگی 
و فردی است. وی ضمن برشمردن عوامل ضروری برای 
توسعه پایدار گفت: توسعه اقتصادی به تنهایی نمی تواند 
مشکالتی مانند فقر، سوء تغذیه و یا بیماری ها را رفع کند. 
به گفته وی توسعه پایدار و کیفیت باالی زندگی  باعث 
باعث  غیره  و  بیماری  دیگر  طرف  از  و  زندگی  ارتقای 

کاهش راندمان می شود.

 گرامیداشت روز پزشک
در دانشگاه علوم پزشکی      

ت کرمان
ت و درمان وسالم

پرسه در حوزه بهداش
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تغییر ابالغ 
سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت به ریاست

رییس  نژاد،  رشیدی  رضا  حمید  دکتر  ابالغ  با 
شورای  رییس  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دکتر  ابالغ  کشور،  هشت  منطقه  کالن  هماهنگی 
علوم  دانشگاه  رییس  به  سرپرست  از  مکارم  اصغر 

پزشکی جیرفت تغییر یافت.

افتتاح کلینیک 
چشم پزشکی بافت

کلینیک چشم پزشکی بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(
بزگوار دکترحیدر  توسط خیر  بافت، که  شهرستان 
احداث  فکرت  نسرین  دکتر  ایشان  همسر  و  امینی 
وزیر  درمان  معاون  حضور  با  تیرماه   28 شده، 
که  است  ذکر  به  الزم  شد.  برداری  بهره  بهداشت 
میلیارد  یک  کلینیک  این  ساختمان  ساخت  برای 

تومان هزینه شده است.

صدور آنی کارت 
اهدای عضو

وبگاه  به  عضو  اهدای  کارت  آنی  صدور  جهت 
اینترنتی  نشانی  به  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن 

www.ehda.center مراجعه نمایید.

با حضور معاون درمان وزیر بهداشت: 

برگزاری اولین همایش 
پزشکان بافت

اولین همایش پزشکان بافت 28 تیرماه در محل تاالر 
شایگان شهرستان بافت برگزار شد .

معاون  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون  همایش  این  در 
علوم  دانشگاه  رئیس  استاندار کرمان،   امنیتی  سیاسی 
بافت،  های  شهرستان  مردم  نماینده  کرمان،  پزشکی 
فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس  در  ارزوئیه  و  رابر 
حضور  استانی  مسووالن  سایر  و  بافت  جمعه  امام  و 
داشتند. این همایش در راستای تجلیل و گردهمایی 
پزشکان شهرستان بافت است که اکنون در جای جای 

کشور و دنیا مشغول به فعالیت هستند. 
گفت:  همایش  این  در  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 
در  و  شده  انجام  سالمت  حوزه  در  خوبی  کارهای 
قدردانی  ضمن  بابایی  جان  دکتر  است.  انجام  حال 
کنند،  می  فعالیت  سالمت  حوزه  در  که  خیرانی  از 
و  استان کرمان  در  داشت: خوشبختانه خیران  اظهار 
اند.   داده  انجام  بسیاری  های  اقدام  بافت  شهرستان 
وی از تالش های بزرگان شهرستان بویژه پزشکانی از 

جمله دکتر نوحی و دکتر امینی قدردانی کرد.
همایش  این  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کننده  برگزار  اندرکاران  دست  از  قدردانی  ضمن 
همایش پزشکان بافت، گفت: از چند ماه پیش برنامه 
و  و من همت  دیده شد   تدارک  این همایش  های 
تالش بسیاری را در مسووالن این شهر بویژه نماینده 
شهرستان  فرماندار  و  مجلس  در  شهرستان  این  مردم 

می دیدم .
شهرستان  این  گفت:  نژاد  رشیدی  رضا  حمید  دکتر 
افراد فرهیخته ای را پرورش داده که سرآمد استان، 
کشور و جهان هستند . وی ادامه داد: استان کرمان به 
لحاظ موقعیتی که دارد چه از نظر وسعت و یا مسائل 
دیگر در مقایسه با سایر کشور از نظر زیر ساخت های 

درمانی و بهداشتی عقب ماندگی دارد .
زیر  از  خصوصی  بخش  سهم  حتی  داد:  ادامه  وی 
ساخت های درمانی نسبت به استان های دیگر کمتر 
این محرومیت و  برای رفع  تاکید کرد:  .  وی  است 
را  همه  استان همت  این  از چهره  زدایی  محرومیت 

می طلبد .
این  در  نیز  کرمان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
حوزه  در  فقط  نه  بافت  شهرستان  در  گفت:  همایش 
پزشکی بلکه در بسیاری از بخش ها از جمله اقتصادی، 
اجتماعی،فرهنگی و غیره انسان های فرهیخته خوش 

درخشیدند و منشا خدمات بزرگی بودند و هستند .
در این همایش از ابراهیم نقوی، دکتر نوحی، فرامرز 
فکرت  نسرین  دکتر  امینی،  حیدر  دکتر  جهانداری، 
دانش  اولین  عنوان  به  صفا  مسعود  دکتر  مرحوم  و  
دانشگاه  از   1333 سال  در  که  بافت  پزشکی  آموخته 
تهران فارغ التحصیل شد با اهدای لوح قدردانی شد.

خادمان حرم رضوی 
دربیمارستان قائم)عج(

بردسیر
خادمان  رضا)ع(،  امام  سعادت  با  والدت  آستانه  در 
بیمارستان  در  حضور  ضمن  مردادماه  دوم  رضوی 
قائم)عج( بردسیر از بیماران بستری در این بیمارستان 
عیادت کردند. این برنامه با حضور مدیر شبکه و رئیس 
کاروان  از  استقبال  در  بردسیر  قائم)عج(  بیمارستان 
رضوی  حرم  خادمان  بود.  همراه  خورشید  سایه  زیر 
بالین  بر  بیمارستان  مختلف  های  بخش  در  حضور  با 
ایجاد فضای روحانی خاص  با  و  بیماران حاضر شده 
برای  بستری،  بیماران  از  عیادت  و  بیمارستان  این  در 
آنها سالمتی و شفای عاجل را از خداوند متعال طلب 

کردند

به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت: 

دیدار رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی با اصحاب رسانه

روز  مناسبت  به  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ایسنا،  و  ایرنا  های  خبرگزاری  در  حضور  با  خبرنگار 
روزنامه کرمان امروز، مرکز صدا و سیمای جمهوری 
دیدار  رسانه  اصحاب  دیگر  و  کرمان  مرکز  اسالمی 
کرد. دکتر«حمیدرضا رشیدی نژاد« به منظور تبریک 
دیدار  رسانه  اصحاب  از  تعدادی  با  خبرنگار  روز 
عرصه  فعاالن  با  دانشگاه  رئیس  دیدار  اولین  کرد.  
که  بود  اسالمی)ایرنا(  جمهوری  خبرگزاری  رسانه، 
با  آشنایی  ضمن  نژاد  رشیدی  دکتر  دیدار  این  در 
نحوه فعالیت این خبرگزاری در کرمان  به سئواالت 
رئیس  دیدار  دومین  داد.  پاسخ  مرکز  این  خبرنگار 
دانشگاه با خبرنگاران و مسئوالن خبرگزاری ایسنا بود 
روز  تبریک  نژاد ضمن  رشیدی  دکتر  دیدار  این  که 
خبرنگار و عرض خدا قوت به سئواالت خبرنگار این 
خبرگزاری نیز پاسخ داد. دفتر روزنامه کرمان امروز 
رشیدی  دکتر  که  بود،  دانشگاه  رئیس  مقصد  سومین 
روزنامه  این  تحریریه  هیات  اعضای  جمع  در  نژاد 
برنامه  بخش  پایان  نژاد  رشیدی  دکتر  یافت.  حضور 
مسئوالن،  با  دیدار  را  رسانه  اصحاب  با  خود  دیدار 
سیمای جمهوری  و  مرکز صدا  و خبرنگاران  مدیران 

اسالمی مرکز کرمان قرار داد.
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راه اندازی ۲۳ انجمن 
علمی دانشجویی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
از  کمتر  در  علمی  انجمن   23 اندازی  راه  از  کرمان 
با  بارونی  دکتر  داد.  خبر  دانشگاه  این  در  ماه  شش 
در  دانشجویی  علمی  انجمن های  فعالیت  به  اشاره 
گفت:  غیره  و  اختراع  نوآوری،  اشتغال زایی،  حوزه 
تولید  کارآفرینی،  علمی  انجمن های  اغلب  رویکرد 
صورت  به  مساله  همین  که  کاالست  و  محصول 
می دهد.  افزایش  را  اشتغال زایی  آمار  اتوماتیک، 
توان  می  گفت:  دانشگاه  فرهنگی  دانشجویی  معاون 
آینده ای درخشان برای بعضی از انجمن های علمی 
دانشجویی مانند انجمن علمی دانشجویی سلول های 
و  علمی کسب  انجمن  یا  ساختی  باز  پزشکی  بنیادی، 
نگرانی  که  این  بیان  با  وی  بود.  متصور  غیره  و  کار 
افسردگی  بروز  دالیل  از  یکی  شغلی  آینده  به  نسبت 
که  دانشجویی  گفت:  است،  دانشجویان  میان  در 
افسردگی  دچار  ندارد  خود  آینده  از  شفافی  تصویر 
می شود و این وظیفه ما در حوزه دانشجویی است که 
برای رفع این دغدغه ها اقدام کنیم که راه اندازی 
است.  شده  انجام  راستا  همین  در  علمی  انجمن های 
علمی  انجمن های  فعالیت  به  اشاره  با  بارونی  دکتر 
افزایی،  دانشگاه در عرصه های فرهنگ سازی، دانش 
دانش  های  شرکت  و  اشتغال  ایجاد  افزایی،  مهارت 
بنیان، تاکید کرد: انجمن های علمی محیطی مناسب 
برای فعالیت دانشجویان عالقمند به کارهای علمی و 
ایجاد شده  اند و فضای  تولید محصول فراهم کرده 
سوم  نسل  های  دانشگاه  سمت  به  دانشگاه  حرکت  به 
و چهارم یا کارآفرین، بهره ور و اشتغال زا کمک می 
بی وقفه عباس  از تالش  پایان  بارونی در  کند. دکتر 
دانشگاه  دانشجویی  علمی  انجمن های  مسئول  نوابی 
در راه اندازی انجمن های علمی و ایجاد شور و نشاط 

و حس رقابت بین دانشجویان قدردانی کرد.

درخشش دانشجویان علوم 
پزشکی در المپیاد علمی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  از  کننده  شرکت  دانشجویان 
علوم  های  دانشگاه  علمی  المپیاد  دهمین  در  کرمان 
پزشکی کشور موفق شدند، مدال طال و برنز گروهی، 
دو مدال برنز انفرادی و 7 دیپلم افتخار را کسب کنند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و معاون تحقیقات 
و فناوری دانشگاه  امشب با حضور در فرودگاه کرمان 
از این دانشجویان استقبال کردند. الزم به ذکر است، 
مرحله نهایی دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم 
برگزار  تهران  در  ماه  مرداد   18 تا   13 کشور  پزشکی 
کشور  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  علمی  المپیاد  شد. 
در سال جاری دارای شش حیطه بود که دانشجویان 
موفق شدند در حیطه  پزشکی  کرمان  علوم  دانشگاه 
کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم در بخش 
گروهی دارای مدال طال و برنز و در بخش انفرادی 
افتخار  دیپلم   5 همچنین  و  برنز  مدال  دو  حیطه  این 
کسب کنند. »هانیه سیاوشی«، »حامد فرزانه«، »محمد 
علی محمدی«، » سارا صفایی«، » صدرا غضنفری پور«، 
»مهدیه کریم زاده«، »حسان عارفی«، » رضا صبوری 
املشی«، » محدثه شیوخی«، » سارا پور شیخعلی«، امیر 
عباس شفیعی زاده ماهانی« دانشجویان شرکت کننده 
»امیر  و  بودند. »حسان عارفی«  المپیاد علمی  این  در 
و  انفرادی  بخش  در  برنز  های  مدال  شفیعی«  عباس 
»صدرا غضنفری پور«، » رضا صبوری امشلی«، » محمد 
فرزانه« و »محدثه شیوخی«  علی محمدی«، » حامد 
دانشگاه  بستر  در  آفرینی  کار  حیطه  در  افتخار  دیپلم 
های هزاره سوم این المپیاد را کسب کردند. همچنین 
پزشکی  فلسفه  حیطه  در  شد  موفق  ایالقی«  مهران   «
دیپلم افتخار را کسب کند. »عادل سلطانی زاده« نیز 
موفق شد در حیطه آموزش پزشکی و »بنفشه آبادی« 

در حیطه علوم پایه دیپلم افتخار را کسب کردند.

اهدای عضو
 نجات بخش زندگی سه نفر

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان از اهدای اعضای مرحوم مقدسی به سه نفر در 
کرمان و شیراز خبر داد. مجید گیالنی افزود: این مرد 
57 ساله از شهرستان جیرفت به دلیل خونریزی دچار 
مرگ مغزی شد و  در بیمارستان شفا بستری شد. وی 
اضافه کرد: خانواده آن مرحوم اعضای عزیز از دست 
خود رفته را به سه بیمار اهدا کردند. وی ادامه داد: 
دو کلیه وی در بیمارستان افضلی پور کرمان به یک 
مرد و یک زن پیوند زده شد و کبد نیز در بیمارستان 
ادامه   در  گیالنی  شد.  زده  پیوند  خانم  یک  به  شیراز 
این کار خداپسندانه  بواسطه  مرحوم  از خانواده آن 
قدردانی کرد. وی همچنین از پرسنل بیمارستان های 

شفا و افضلی پور تشکر کرد .

سردیس  افضلی پور  

بانو  ایشان  همسر  و  پور  افضلی  مهندس  سردیس  از 
این  شد.  رونمایی  پزشکی  دانشکده  در  صبا  فاخره 
سردیس در محوطه دانشکده پزشکی قرار گرفته است 
و در مراسم رونمایی نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی، 
معاونان تحقیقات و فناوری و آموزشی و اعضای هیات 
نژاد  رشیدی  دکتر  داشتند.   حضور  دانشکده  علمی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مراسم رونمایی 
دو  این  راه  که  امیدواریم  ها گفت:  این سردیس  از 
عزیز و سازندگان دانشگاه در استان کرمان ادامه پیدا 

کند.

دکتر بابک اسماعیلی و همسرش آوا روغنی اصفهانی از 
خیرین انجمن حمایت از بیماران سرطانی یاس، 

دستگاه رگ یاب به بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان 
بیمارستان  مسئولین  کردند.  اهدا  کرمان  پور  افضلی 

افضلی پور و انجمن یاس نیز طی مراسمی از دکتر بابک 
اسماعیلی و همسرشان، آوا روغنی اصفهانی تقدیر کردند.

تقدیر از خیرین 
بیمارستان افضلی پور

ت کرمان
ت و درمان وسالم

پرسه در حوزه بهداش
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مراکز بهداشتی درمانی شهری در استان کرمان به زیر گروه هایی با عنوان پایگاه های 
بهداشت تقسیم می شوند که زیر نظر و هماهنگی مرکز اصلی به ارایه خدمات بهداشتی 
درمانی مختلفی می پردازند. پایگاه بهداشت و درمانی »رستاخیز )ابوذر( » یکی از همین 
زیر شاخه های بهداشتی و درمانی است که زیرنظر مرکز بهداشتی و درمانی شهری سینا 
در مرکز استان کرمان فعالیت می کند، این پایگاه که در خیابان ابوذر، یکی از خیابان 
های قدیمی و اصلی شهر کرمان واقع شده، ملک پدری هما رستاخیز، خیر متولد کرمان 

در حوزه سالمت است. 
احمد رستاخیز کارمند وزارت بهداری بود که 20 آذرماه سال 1358 فوت کرد، دختر 
بوده  مرحوم احمد رستاخیز سال ها دبیر جغرافیا در دبیرستان های شهرستان کرمان 
و  خیر  رستاخیر  هما  با  گو  و  آید گفت  می  پیش  در  آنچه  است  بازنشسته شده  و حاال 
دختر مرحوم رستاخیر است: او می گوید: »پدرم سال ها در وزارت بهداری کار کرد 
پایگاه بهداشت شده است،دوران  و ما در همان خانه ای زندگی می کردیم که حاال 
تاهل من هم در همین خانه گذشت«. پدرم  از دوران  بعدها حتی بخشی  و  مجردی 
تاکید زیادی بر کمک به سالمت مردم داشت، در آن دوران کاری پدرم امکاناتی که 
اکنون است، وجود نداشت حتی با االغ برای کمک به مردم روستاها و شهرستان های 
کوچک اطراف کرمان می رفت، وظیفه اصلی پدرم آن زمان واکسینه کردن کودکان 
و زن های باردار از آبله بود. پدرم به سختی خودشان را به مناطق محروم می رساندند 
و به مردم واکسن می زدند. تونل سیرچ که اکنون رفت و آمد را راحت تر کرده ،آن 
وقت ها نبود و من خوب یادم است که چقدر برای پدرم مهم بودکه بتواند به مردم 
کمک کند. او ادامه می دهد: این پایگاه درمانی االن هم همان وظیفه واکسیناسیون 
با کیفیت خوبی به  اولیه  به خصوص برای کودکان را به عهده دارد و اخیرا خدمات 
مردم ارایه می شود. پزشک عمومی و اورژانس و هر بخش دیگری که الزمه یک مرکز 
بهداشت محله باشد به پایگاه اضافه شده است. هما رستاخیز با بیان اینکه همه ما در هر 
شغلی که هستیم می توانیم به مردم خدمت کنیم و من هم سعی کردم طی دوره تدریسم 
نقشم را در این خصوص به خوبی ایفا کنم، گفت: » اما داستان وقف و کمک به سالمت 

و رفاه مردم چیز دیگری است« .
و طبق عالقه آن مرحوم در  تصمیم هما رستاخیز  با  ملک  این  احمد رستاخیز  با فوت 
تیرماه 1395 به حوزه سالمت اختصاص داده می شود و بهمن ماه همان سال هم زمان 
با حضور  )ابوذر(  و درمان رستاخیز  بهداشت  پایگاه  اسالمی  انقالب  فجر  مراسم دهه  با 
مسئوالن وزارت بهداشت و درمان و رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افتتاح می شود 
. هما رستاخیز که حاال 65 ساله است صحبت های خود را این گونه ادامه می دهد: حتی 
شما در تهران هم نمی توانید ادعا کنید کیفیت درمانی که دریافت می کنید عالی و 
همه چیز فراهم است. این کار سختی نیست که همه دست به دست هم بدهند و بخش 

کوچکی از درآمد خود را به کارهای خیر اختصاص دهند. 

او می گوید: »کشور ما افراد ثروتمند و غنی کم ندارد، آیا ما با وجود داشتن این تعداد 
یا مادی داشته  بهداشتی  فقر  باید هنوز در کشور  ندارند  مالی  از کسانی که مشکل  باال 
باشیم؟ کمک کردن کار سختی نیست. همه ما می توانیم به قدر بضاعت کمک کنیم و 
حتی اگر اوضاع خوبی نداریم برای هم دعا کنیم و به قدر یک هزار تومانی نقشی در 

ساختن کشورمان داشته باشیم«.
برای خانواده هما رستاخیز، وقف کردن اموال و شرکت در کارهای عام المنفعه، تنها 
به مرکز بهداشت و درمان ابوذر )رستاخیز( ختم نمی شود؛ رستاخیز قصد دارد کارهای 
بیشتری در این حوزه انجام دهد و در این باره می گوید: »نیت کرده ام بعد از فوتم 
هرآنچه از من باقی می ماند در کارهای خیر وقف کنند. چیزی به آن صورت ندارم، 
چون من تنها یک دبیر بازنشسته هستم. اما دلم می خواهد همین مقداری که دارم و 
باقی می ماند، صرف کمک به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بهداشت و سالمت مردم 
شهر و استان شود« . کمک و موافقت ضمنی و معنوی اعضای خانواده این بانوی خیر 
در به انجام رسیدن این امر خیرخواهانه نکته دیگری بود که هما رستاخیز بارها از آن 
این رابطه گفت: »ملکی که من وقف دانشگاه علوم پزشکی  یاد کرد.هما رستاخیز در 
کرمان کردم برای خودم و در واقع ارثیه پدری ام بود و به همین دلیل به لحاظ شرعی 
برای آن  توانستم  بود و هر تصمیمی می  به عهده خودم  اختیارات آن  تمام  قانونی  و 
بگیرم، اما به هر حال ما هر کدام مان خانواده داریم و نظر و همراهی و هم دلی اعضای 
بسیار موافق این وقف  برادران من  خانواده همیشه راه گشا و الزم است. خواهران و 
بودند و نقش همسرم هم در پیشبرد این نیت بسیار پررنگ و مهم است، شاید اگر همسرم 
راضی نبود نمی توانستم قصدم را به انجام برسانم، اما او در تمام مراحل با من همقدم 
بود و همیشه برای پدر و مادر مرحومم دعای خیر می کند و از من تشکر می کند که 
قدمی در راه کمک به مردم این کشور برداشته ام. قدم من بسیار کوچک و ناچیز بود 
اما اگر هرکسی یک قدم هم بردارد، ما دیگر هیج نیازمندی در ایران عزیزمان نخواهیم 
داشت. وی در پایان این گفت و گو اظهار امیدواری کرد: همه افراد با تصمیم های 
خیر اعضای خانواده شان موافقت کنند و سنگی جلوی این راه نباشند، چون خدمت به 

محرومان می تواند مهمترین هدف انسانیت برای انسان باشد.
الزم به ذکر است که در حال حاضر در شهرستان کرمان بیش از 25 مرکز 
و  شهری  مناطق  در  درمانی  بهداشتی  مرکز   16 شهری،  درمانی  بهداشتی 
و  بهداشتی  اولیه  نیازهای  که  دارد  وجود  بهداشت  خانه   56 و  روستایی 

درمانی مردم این استان را تامین می کنند.

1۰۹۹ نفر
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه گفت: 54567 نفر در سال 96 به علت حوادث ترافیکی دچار مصدومیت شدند.

»دکترسیدمحمدصابری«  در همایش ارتقاء فرهنگ ترافیک استان کرمان گفت: در سال 
گذشته 1099 نفر در تصادفات استان کرمان جان خود را از دست داده و تعداد54567 
هزار نفر مجروح شده اند. وی با تاکید بر این که مهم ترین عامل، عامل انسانی است، 

افزود: علت اصلی در تصادفات، بی احتیاطی و عامل انسانی است. 
از  ناشی  مصدومین  با  مواجهه  هنگام  اولیه  های  کمک  نقش  بر  تأکید  با  صابری  دکتر 
حوادث ترافیکی تصریح کرد: در اکثر تصادفات افراد دچار مصدومیت گردن و مهره ها 

موارد باید بسیار با 
مي شوند در این 

دقت عمل کرد؛ بدون توجه به نوع 
به  میزان مصدومیت حتما  و  تصادف 
اگر  و  ببندید  آتل  مصدوم  گردن 
دست  با  ندارید  ای  وسیله  چنین 
حرکت  بی  را  مصدوم  گردن  و  سر 
دوره  اگر  داد:  ادامه  وی  کنید. 
کمک های اولیه را نگذرانده اید و 

نسبت به کمک های اولیه بی اطالع هستید عاقالنه ترین کار اینست که مصدوم را تکان 
ندهید و تا رسیدن آمبوالنس اجازه ندهید کسی مصدوم را تکان دهد. در پایان این 
همایش از رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت و دارای کمترین میزان 
جریمه رانندگی بودند تقدیر و تشکر بعمل آمد. گفتنی است، این همایش به همت جهاد 

دانشگاهی استان کرمان در محل تاالر اداره برق شهر کرمان برگزار شد.

کشته های یکساله کرمان در حوادث ترافیکی:

گفت و گو با هما رستاخیز، خّیرکرمانی ؛ 

همت؛ به قدر بضاعت
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سوختن  از  سوزاند؟پس  برزیل  در  را  ایرانی  دایناسور  کسی  چه 
یک دایناسور ایرانی در برزیل، این پرسش مطرح شد که چه مقام 
به برزیل قرض  مسئولی برای مدت شانزده سال این دایناسور را 
بود؟  نیامده  سر  به  مدت  این  با گذشت  قرض  مدت  و چرا  داده 
همچنین این پرسش مطرح است که چه آثار در چند دهه اخیر 
قرض داده شده و کدام آثار هنوز در موزه های خارجی است و 
به ایران بازنگشته و آیا باید یک تراژدی دیگر رخ دهد تا اندک 

تحرکی را نسبت به این اتفاق در افکارعمومی شاهد باشیم؟

آتش سوزی بزرگ در موزه ملی برزیل در عصر یکشنبه 
با  را  ساله   200 فرهنگی  مرکز  این  شهریورماه،  یازده 
نابود کرد.  بیش از بیست میلیون شی تاریخی و باستانی 
نمونه  ارزشمندترین  و  نخستین  موثق،  اخبار  اساس  بر 
میالدی   2003 با  برابر   1381 سال  در  که  دایناسوری 
»آب بید«  منطقه  در  دایناسورها  پی جویی  نخستین  طی 
وقت  رئیس  اجازه  با  بود،  کشف شده  کرمان  استان  در 
ملی  موزه  به  امانت  به رسم  زمین،  علوم  پژوهشکده 

برزیل منتقل شده و یکی از آثار نابود 
دایناسور  همین  موزه،  این  در  شده 
معدود  جزو  که  است  ارزشمند 
ایران  در  شده  کشف  دایناسورهای 
جدید  قانون  تصویب  متاسفانه  است. 
 14 در  ایران  فرهنگی  میراث  حفظ 
دایناسور  این  و  اسفند 1381 رخ داد 
که  قانون  این  اجرای  از  پیش  ماه ها 
مانع جدی برای خروج این دایناسور 
به  و  خارج  کشور  از  بود،  ایران  از 
برزیل منتقل شده بود. بر اساس  ماده 
فرهنگی- جدید،  اموال  قانون  یک 

تاریخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، 
و هنری  باستان شناسی، دیرین شناسی  فرهنگی،   تاریخی، 
حایز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت 
یا ایجاد آن گذشته  باشد و بر اساس ماده 21 این قانون، 
اموال فرهنگی تاریخی و هنری درجه یک )ملی( برای 
تایید  به  منوط  از کشور  در  نمایشگاه های خارج  شرکت 
وزیران  هیأت  تصویب  سپس  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
تلقی شده و برای آثار درجه دو و سه نیز موافقت سازمان 

میراث فرهنگی ضروری است.

چه کسی دایناسور ایرانی را در برزیل سوزاند؟
محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه ها در این زمینه 
مسئول  فرهنگی  میراث  »سازمان  است:  کرده  تاکید 
حالی  در  است،  فرهنگی  و  تاریخی  اشیای  نمونه های 
است که  طبیعی  آثار  جزو  دایناسوری  فسیل  نمونه  که 
بیشتر مربوط به محیط زیست، زمین شناسی و فسیل شناسی 
می شود چیزی که ما اصال در آن دخالتی نداریم و حتی 
از  کدام  هیچ  از  نداشته ایم.  اطالعی  موضوع  این  از 
موزه های ایران، هیچ اثر تاریخی و فرهنگی در موزه ی 

برزیل در معرض نمایش نبوده است«. 

نخست  دارد،  وجود  اساسی  پرسش  چند  زمینه  این  در 
سال   16 از  بعد  چرا  امانت  این  نیست  مشخص  اینکه 
از  پس  چرا  است؟!  برنگشته  دولت  تا  چهار  عمر  یعنی 
زمینه  این  در  جدید،  قانون  اجرای  و  آثار  این  خروج 
به این که  با توجه  از هیات دولت کسب مجوز نشده و 
چنین مجوزی وجود نداشته، چرا شرایط با قانون جدید 
تطبیق داده نشده و این اثر تاریخی به ایران بازگردانده 
نشده است؟ پرسش دیگر این که چه کسی مسئول خروج 
و حال چه کسی  بوده  از کشور  ایران  تاریخی  اثر  این 
یک  است  قرار  برزیل  اساسًا  آیا  بدهد؟  را  تاوانش  باید 
خسارت محدودی پرداخت کند و در این روزها پیگیری 

مشخصی صورت پذیرفته است؟
افکارعمومی  و  رسانه ها  چرا  که  این  دیگر  پرسش 
حساسیت جدی نسبت به این خبر نشان نداد؟ از جانب 
نیز  اندک  داده، همین حساسیت های  نشان  تجربه  دیگر 
افکارعمومی  می شود  باعث  زمان  مرور  و  است  مقطعی 
دیگر  کشورهای  به  امانت  به  چیزی  چه  کند  فراموش 
میراث  سازمان  می رود  انتظار  بنابراین  است.  شده  داده 
و  فرهنگ  وزارت  و صنایع دستی،  فرهنگی، گردشگری 
در  کنند  اعالم  مسئول  نهادهای  دیگر  و  اسالمی  ارشاد 
به کدام  از چه زمان  را  تاریخی  اشیای  حال حاضر چه 
به  زمان  چه  دقیقًا  آثار  این  و  دادند  امانت  به  کشورها 

کشور بازمی گردد؟ 
و  سوخته  دایناسور  پیرامون  پرسش ها  همه  این  کنار  در 
به  کشور  موزه های  به  اندکی  باید  حادثه،  این  از  فراتر 
خصوص موزه هایی که گنجینه اصلی آثار تاریخی ایران 
هستند، با تامل و نگرانی نگریست. آیا اطمینان باالیی وجود 
دارد که موزه های بزرگ ایران نظیر موزه ایران باستان 
نشوند و  با حادثه مشابهی مواجه  و موزه هنرهای معاصر 
میراث ملت ایران در آتش نسوزد؟ آیا نباید نگران بود و 
تمهیدات ایمنی اندیشیده شده دست کم برای موزه های 

بزرگ ایران وسیع تر از موزه ملی برزیل است؟

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
و  ساخت  برای  اتریشی  سرمایه گذار  استقبال  از  کرمان 
تجهیز بیمارستان در کرمان خبر داد و گفت: در قرارداد 
سرمایه گذاری خارجی احداث بیمارستان 150 تختخوابی 
از  بهره گیری  و  از مصالح داخلی  استفاده  بر  در کرمان 
محمدجواد  دکتر  شود.  می  تاکید  ایرانی  پیمانکاران 
وامد  اتریشی  شرکت  همکاری  بررسی  نشست  در  فدائی 
افزود:  االئمه)ع(  بیمارستانی جواد  مجتمع  احداث  برای 
 800 حدود  گذشته  سال   35 طی  اتریشی  شرکت  این 
نموده  احداث  جهان  مختلف  کشورهای  در  بیمارستان 
کشورهایی  در  بیمارستان  احداث  نیز  حاضر  حال  در  و 
همچون ابوظبی، چین و عمان در دست اجرا دارد. وی 
با اشاره به بررسی های انجام شده در زمینه نیاز بیمارستان 
موسسه جواداالئمه)ع(، یادآورشد: اولویت نخست احداث 
کودکان  تخصصی  فوق  تختخوابی   150 بیمارستان  یک 
در کرمان است که انتظار می رود پیشنهاد قرارداد اولیه 
سرمایه  شرکت  سوی  از  بیمارستان  این  احداث  برای 
گذار اتریشی ارائه شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری کرمان با تاکید بر لزوم ارائه طرح 
پیشنهادی شرکت سرمایه گذار اتریشی برای احداث دو 
بیمارستان دیگری در کرمان با تشخیص ظرفیت و کاربرد 
مشخص، تصریح کرد: قرارداد سرمایه گذاری به صورت 
EPCF منعقد خواهد شد. دکتر فدائی با تاکید براینکه این 
قرارداد با تایید شرکت سرمایه گذاری اتریشی و با استفاده 
از مصالح داخلی و بهره گیری از پیمانکاران ایرانی منعقد 

خواهد شد، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شرکت سرمایه 
گذاری اتریشی باید طوری باشد که از زمان عقد قرارداد 

فوق  تختخوابی   150 بیمارستان  سال  دو  ظرف  حداکثر 
تخصصی کودکان در کرمان به بهره برداری برسد.

استقبال سرمایه گذار خارجی
از ساخت بیمارستان در کرمان

سوختن  دایناسورکرمانی 
در برزیل 

ت کرمان
ت و درمان وسالم

پرسه در حوزه بهداش
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افتتاح دانشکده و سالمتکده 
طب سنتی ایرانی

ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  محل جدید دانشکده و سالمتکده طب سنتی 
وزارت  ایرانی  سنتی  طب  دفتر  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور  حضور  با  ماه  شهریور   26
جمهوری  بلوار  در  مساحت  مربع  متر   900 با  جدید  محل  شد.  افتتاح  بهداشت 
و  داروخانه،  سالمتکده،  آزمایشگاه،  دارای  و  شده  واقع  کرمان  شهر  اسالمی 
وزارت  ایرانی  سنتی  طب  دفتر  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور  است.  آموزشی  مجموعه 
طب  تخصصی  رشته   1386 سال  در  گفت:  محل  این  افتتاح  حاشیه  در  بهداشت 
ایرانی  سنتی  دانشکده طب   8 در حال حاضر  و  ها شد  دانشگاه  وارد  ایرانی  سنتی 
سنتی  گروه طب  هم  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه   17 در  و  دارد  وجود  کشور  در 

داریم.  ایرانی 
علوم  دانشگاه  ایرانی  سنتی  طب  دانشکده  افزود:  خدادوست«  »محمود  دکتر 
جزو  و  کشور  در  ایرانی  سنتی  طب  های  دانشکده  اولین  جزو  کرمان  پزشکی 
باالیی  قدمت  از  ایرانی آن هم  دانشکده طب  که  رود  می  شمار  به  هایی  دانشگاه 
کارهای  و  علمی  نظر  از  همچنین  دانشکده  این  کرد:  اضافه  وی  است.  برخوردار 

است.  بوده  موفق  ها  دانشکده  سایر  به  نسبت  تحقیقاتی  و  پژوهشی 
دانشگاه  ایرانی  سنتی  طب  سالمتکده  و  دانشکده  محل  جایی  جابه  وی  گفته  به 
بوده  نبودن ساختمان  قبلی و مقاوم  به دلیل قدمت ساختمان  علوم پزشکی کرمان 
دیگری  مکان  دارد  تصمیم  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  اضافه  وی  است. 

کند. احداث  سالمتکده  همراه  به  ایرانی   طب  دانشکده  برای 

حسین گرکانی نژاد در دوم خرداد ماه سال 1332 هجری 
شمسی در شهرستان بردسیر استان کرمان و در خانواده 
مادرش سلطنت  و  آمد. پدرش علی  دنیا  به  ای مذهبی 
زادگاهش  در  را  اش  مقدماتی  تحصیالت  داشت.  نام 
کردن  کار  با  خواندن  درس  کنار  در  و  کرد  سپری 
بخشی از سنگینی مسئولیت خانواده را به دوش کشید تا 
همدم تنهایی ها و مددکار سختی های پدر زحمتکش و 
پنجاه، سرآغاز فصل  اوایل دهه  باشد.  مادر دل سوزش 
رشته  در  قبولی  که  چرا  بود؛  او  زندگی  از  جدیدی 
پزشکی دانشگاه شیراز، حضور او در محافل  فعال انقالبی 
و جمع مبارزان را به دنبال داشت و او رفته رفته به عنوان 
یکی از عناصر فعال مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی در استان 
فارس و حتی استان های اطراف شناخته شد. وی تا پایان 
 مقطع پزشکي  عمومي تحصیل کرد و در ارتش به عنوان 
پزشک مشغول به خدمت رسانی شد.وی در سال1357، 
سایر  همپای  مبارزه، حسین  های  سال  در  ازدواج  کرد. 
وقف  را  خود  و  ننشست  پای  از  ایرانی  مسلمان  جوانان 
خدمت به اسالم و انقالب کرد.چند ماه پس از پیروزی 
انقالب  ضد  عناصر  تحرکات  دنبال  به  و  اسالمی  انقالب 
کمک  کار  و  شتافت  آنجا  به  سرآسیمه  کشور،  غرب  در 
کردستان  ی  دیده  ستم  مردم  و  مجروحین  به  رسانی 

نژاد  گرکانی  حسین  دکتر  شهید  از  گرفت.  عهده  بر  را 
اسالمی  جمهوری  شهید  پزشک  اولین  عنوان  به  مشیزی 
ایران یاد می شود که در 21 شهریور ماه سال 1358 در 
انقالب  ضد  گروه هاي  با  درگیري  اثر  بر  سردشت  شهر 
زادگاهش  شهداي  گلزار  در  وي  مزار  رسید.  به شهادت 

واقع است. 
از  نامه من« گوشه ای  ایزدی در کتاب »آخرین  احمد 
کشیده  تحریر  به  را  نژاد  گرکانی  حسین  شهید  زندگی 
محل  بردسیر،  آید:  می  نوشتار  این  ادامه  در  که  است 
اتفاقی  کوچکترین  وقتی  بود.  کوچکی  شهر  زندگیمان، 
در شهر می افتاد، دهان به دهان بین اهالی می چرخید 
این  از  یکی  از آن مطلع می شدند.  و خیلی زود، همه 
اتفاقات قبول شدن در دانشگاه بود که آن روزها کمتر 
کسی در شهری به آن کوچکی در دانشگاه های بزرگ و 
اسم و آوازه دار کشور قبول می شد. اگر هم قبول می 
با خبر می شدند.  شد، همه اهالی شهر به سرعت از آن 
شد،  قبول  شیراز  دانشگاه  پزشکی  رشته  در  وقتی حسین 
از موضوع خبر نداشت. خیلی ها می  تا مدت ها کسی 
شاید  که  ها  بعضی  و حتی  می کردند  تعجب  و  شنیدند 
رفتارش  و  باشد  دیگران  مانند  هم  حسین  داشتند  توقع 
با قبولی در دانشگاه عوض شود، می پرسیدند: پس اگر 
می  امد  و  رفت  عادی  اینقدر  چرا  شده،  قبول  دانشگاه 
کندو با همه مانند گذشته دوستانه و صمیمی برخورد می 
کند؟!. بعد از فوت پدر، حسین برای خواهر و برادرهایش 
حکم پدر پیدا کرد. با آن ها صحبت می کردو برایشان 

هر آنچه که نیاز داشتند تهیه می کرد. 
را  حقوقش  از  مقداری  رفت،  می  شیراز  به  هم  وقتی 

برای من می فرستاد که خرج زندگی مان کنم. خودش 
کرده  انقالبی  مبارزات  و  ها  فعالیت  درگیر  شدت  به  را 
بود و همیشه آرزو می کرد در این مبارزات شهید شود. 
شهید  با حسرت می گفت: پس چرا من  ها  خیلی وقت 
نمی شوم؟! انقالب که پیروز شد، از اینکه شهید نشده بود، 
خیلی ناراحت بود و می گفت: متاسفانه از فیض شهادت 
محروم شدم. هم قبول شدن در رشته پزشکی کار بسیار 
رساندن  پایان  به  و  خواندن  درس  هم  و  بود  سختی 
نیاز  به تالش و ممارست زیادی  تحصیالت در این رشته 
آنقدر  آن  با  مرتبط  کارهای  و  ها  درس  حجم  داشت. 
زیاد بود که دانشجوهای رشته پزشکی فرصت کمی برای 
معدود  از  کردند.حسین  می  پیدا  جنبی  کارهای  انجام 
خوب  حقیقتا  و  خواند  می  درس  هم  که  بود  افرادی 
درس می خواند و هم کارهای زیادی از جمله فعالیت 
انقالب،  از  بعد  داد.  می  انجام  انقالبی  و  مبارزاتی  های 
وقتی امام فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند 
و این نهاد به سازندگی و کمک رسانی در مناطق محروم 
پرداخت، یک لحظه هم فرصت را از دست نداد. با اینکه 
استان  راهی  بود،  مانده  اتمام درسش  به  ماه  هنوز چند 
کهگیلویه و بویر احمد شد تا به مردم مناطق محروم آن 

استان خدمات پزشکی بدهد.

به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس 

نگاهی به زندگی نامه شهید دکتر حسین 
گرکانی نژاد اولین پزشک شهید ایران
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