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سردبیر افتخاری این شماره:

مهندس محسن جالل پور
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و کرمان

پنج گام خودتحریمی
 در اقتصاد

با استفاده از ابزار دیپلماسی و گفت وگو با کشورهای جهان هیچ گاه دوباره در تله تحریم 
نیفتیم، اما اگر چنین چشم اندازی پیش رویمان قرار گرفت باید به خاطر داشته باشیم که 

تحریم منجر به بزرگ شدن و تشدید عاملیت دولت، شرکت های شبه دولتی و 
بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد کشور می شود.  خروج آمریکا 

از برجام، ما و اقتصادمان را در موقعیتی جدید قرار داده است. 
هر موقعیت جدید، نیاز به تصمیم تازه دارد و برای تصمیم 

تازه باید تحقیق و مطالعه کرد یا تجربه های گذشته 
را مدنظر قرار داد. فرض این نوشته، بدترین 

حالتی است که اقتصاد ایران احتماال 
در آینده با آن مواجه خواهد 
می تواند  حالت  بدترین  شد. 

اقتصادی  تحریم های  تشدید 
باشد که در چهاردهه گذشته با انواع 

این  سوال  شده ایم.   مواجه  آن  مختلف 
می تواند  سیاست گذار  رفتار  کدام  که  است 

 38 کند؟  تشدید  را  اقتصادی  تحریم های  آثار 
سال پیش در نخستین روز خردادماه 1359، نخستین 

دور تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی اعمال 
ما شد و در تمام این سال ها به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد  ا

تحمیل بدترین و خسارت بارترین تحریم ها در ابتدای دهه 90 به ایران 
زمانی شد. مرور تجربه چهاردهه گذشته نشان می دهد آثار منفی تحریم های  اقتصادی 

تشدید شده که سیاست گذار در تله خودتحریمی افتاده است. همین طور عامل مهم دیگری 
که حتی پس از پایان تحریم ها می تواند اقتصاد ما را زمین گیر کند این است که مجموع 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی غیردولتی به بهانه »شرایط حساس کنونی« عاملیت خود را 
در فعالیت های اقتصادی افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را تهدید و محدود کنند. 
به تجربه دریافته ایم که نهادهای دولتی و حاکمیتی غیردولتی در شرایط اضطراری سعی 
می کنند احاطه بیشتری بر اقتصاد پیدا کنند. مثال در دهه 60 هر سیاست زیان باری به بهانه 
وقوع جنگ به اقتصاد کشور تحمیل شد که بعدها پی به عواقب زیان بار آن بردیم. در 
دهه 90 نیز به بهانه تشدید تحریم ها شاهد اعمال سیاست های مخربی بودیم که آثار آن 
همچنان در اقتصاد کشور مشاهده می شود. امیدواریم با استفاده از ابزار دیپلماسی و گفت 
وگو با کشورهای جهان هیچ گاه دوباره در تله تحریم نیفتیم، اما اگر چنین چشم اندازی 

پیش رویمان قرار گرفت باید به خاطر داشته باشیم که تحریم منجر به بزرگ شدن و تشدید 
عاملیت دولت، شرکت های شبه دولتی و بنگاه های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد کشور 
شده و در نتیجه، رفتارهای غیررقابتی نیز نهادینه می شود. همین طور تقاضاهای رانت جویانه 
افزایش می یابد و باعث کاهش شفافیت اقتصادی شده و مخل فعالیت های سالم اقتصادی نیز 
می شود. تحریم فرصت تغییر و اصالح ساختار را از اقتصاد ایران می گیرد و سرپوش مناسبی 
برای توجیه رفتارهای غلط سیاست گذار می شود. ایران جزو معدود کشورهای جهان است 
که نزدیک به چهاردهه با این چالش دست و پنجه نرم کرده و قاعدتا از این پدیده غیرانسانی 

و مغایر با جریان آزاد تجارت جهانی درس های زیادی آموخته است.

1- دولت را بزرگ و بخش خصوصی را محدود نکنیم
تحریم زمانی به اوج اثرگذاری می رسد که دولت به بهانه در دست گرفتن ابتکار عمل، 
دایره حضور و اثرگذاری اش را در اقتصاد کشور گسترده تر کرده و در مقابل، حیطه فعالیت 
بخش خصوصی را کوچک تر و محدودتر کند. در ابتدای دهه 90، تحریم کنندگان به شکلی 
بی سابقه تالش کردند برای بانک ها و بنگاه های دولتی محدودیت ایجاد کنند؛ اما بخش 
خصوصی، آنجا که با محدودیت های داخلی مواجه نبود، موفق شد راه های عبور از حصار 
تحریم ها را پیدا کرده و ادامه حیات دهد. پس نخستین درس تحریم های گذشته این است 
که سیاست گذار به بهانه تحریم های بین المللی نباید عاملیت خود را در تجارت و بازرگانی 

افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را محدود کند.

2- مراقب باشیم دوباره در دام فساد نیفتیم
مراقب باشیم اقتصاد کشور دوباره گرفتار رویه های غیرشفاف و مفسده برانگیز نشود. در دور 
قبل تحریم ها، شاهد شکل گیری انواع فسادهای اقتصادی به بهانه دور زدن تحریم ها بودیم. 
اگر قرار است در آینده باز هم تحریم شویم، باید مراقب افزایش فساد و بزرگ شدن دایره 

اقتصاد غیررسمی باشیم.

3- خودتحریمی نکنیم 
تجربه دور قبلی تحریم ها که در نهایت با مکانیزم برجام از میان برداشته شد، 
به سیاست گذار گوشزد می کند که نباید به بهانه تحریم های بین المللی، 
سیاست هایی تدوین کند که منجر به تحریم داخلی شود. به تجربه 
دریافته ایم که خودتحریمی، ندانم کاری، آزمون و خطا، وضع 
قوانین نادرست و تغییر مداوم رویه ها آثار به مراتب بدتری 
از تحریم ها دارند. بدون شک سیاست گذاری نادرست 
اقتصادی اگر قدرت برنامه ریزی فعال اقتصادی را 
کم کند و درجه پیش بینی پذیری سیاست ها در 
محیط کسب وکار کاهش پیدا کند، بیشترین 
لطمه را به فعال اقتصادی می زند. با وجود 
تحریم ممکن است فعال اقتصادی بازارهای 
خارجی را از دست بدهد اما با وجود بد مدیریتی 
در اقتصاد او حتی فرصت توفیق در بازارهای داخلی را 

هم ندارد.

4- به فعال اقتصادی فرصت انطباق پذیری بدهیم، درس دیگر این است که 
فرصت انطباق پذیری به فعال بخش خصوصی بدهیم. تجار و کارآفرینان ایرانی در صد 
سال گذشته هیچ گاه در فضایی ایده آل و عاری از ریسک فعالیت نکرده اند. بی ثباتی و 
ریسک های مکرر سیاسی فعال اقتصادی ما را به نوعی واکسینه کرده و در نتیجه او انعطاف 
باالیی برای انطباق پذیری با هر شرایط جدیدی دارد. در صورتی این امکان از او گرفته 
می شود که هر روز با تصمیم تازه ای مواجه شود. تحمل بی ثباتی در سیاست گذاری داخلی 
از فشارهای تحریمی بیرونی سخت تر است. تجربه نشان داده که قواعد تحریم ها هر روز 
تغییر نمی کند اما سیاست های داخلی هر روز می توانند تغییر کنند. اگر سیاست گذار این 
مالحظه را داشته باشد، فعال کسب وکار توان انطباق با شرایط جدید را دارد و می تواند 

آن را مدیریت کند.

5- آمارهای اقتصادی را حبس نکنیم هر زمان شرایط خاصی بر کشور حاکم می شود، 
نهادهای متولی تهیه و انتشار آمار به بهانه سوء استفاده احتمالی دشمن از آمارهای اقتصادی، 
از انتشار آن سر باز می زنند. تطبیق پذیری با شرایط جدید نیاز به بررسی و مطالعه آمارهای 
اقتصادی دارد و کارآفرین ایرانی اگر مثل دوره قبل تحریم ها دوباره با حبس آمار و سیاست های 

انقباضی اطالع رسانی مواجه شود، قدرت تطبیق پذیری را به میزان زیادی از دست می دهد.



سپهر سیاست
پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان 
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 برگزاری معارفه مهندس رزم حسینی
 در مشهد مقدس

رزم حسینی در مراسم تکریم استاندار سابق و معارفه استاندار جدید 
خراسان رضوی در برج سپید مشهد، اظهار کرد: روزگار و تقدیر من 
را از یک فعال اقتصادی و کارآفرین در بخش خصوصی، مستخدم 
تفکر بخش  امامن  منزلت دارد  البته خدمت در دولت  دولت کرد، 
خصوصی را به همراه خود به دولت آوردم. وی افزود: از روز اولی 
که پا به دولت گذاشتم نیت وقف کردم، یعنی وقت خود را وقف 
مردم کنم و امروز نیز نیت وقف کردم که وقت خود را وقف آبادانی 
خراسان رضوی کنم. رزم حسینی با اشاره به سفارش امیرالمومنین)ع( 
برای حفظ میانه روی و اعتدال، تصریح کرد: باید با مشی اعتدال و 
میانه روی و با حفظ اصول و اصالح امور مبتنی بر قانون اساسی که 
تصریح شده  اساسی  قانون  توسعه است، حرکت کرد. در  و  والیت 
که رهبری در راس امور است، بنابراین تمام مردم ایران والیت مدار 
بوده و والیت مداری مختص یک گروه خاص نیست بلکه متعلق به 
کرد:انقالب  بیان  رضوی  خراسان  استاندار  است.  ایران  ملت  آحاد 
کردیم که پیشرفت کنیم نه این که به عقب بازگردیم. ذات انقالب 
توسعه یافتگی است و باید تالش کنیم تا شعار توسعه را در استان اجرا 
کنیم. از تمام فعاالن و جناح های سیاسی با هر سلیقه ای دست کمک 
و یاری برای تدوین منشور همدلی داریم. باید در توسعه استان پایبند 
باشیم و امیدواریم این امر با عقالنیت و درایت فعاالن سیاسی ما اتفاق 
مردم  امیدوارم  و  هستم  شما  مهمان  من  که  این  بیان  با  وی  بیفتد. 
مهمان نواز خراسان فضایی را فراهم کنند تا کارهای آقای رشیدیان 
را دنبال و تکمیل کنم، عنوان کرد: امیدوارم آجری به آجر آبادانی 

خراسان اضافه کنم. تردید ندارم که نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و تولیت آستان 
قدس رضوی نیز برای تدوین منشور همدلی همراهی و حمایت خواهند کرد که این 
موارد مقدمه آبادانی و توسعه کشور است. رزم حسینی ادامه داد: نماینده دولت، نماینده 
حاکمیت است. تمام ارکان حکومت باید در جهت تعالی استان خراسان رضوی همکاری 
کنند. وی گفت: من در زمینه مثلث توسعه اقتصادی کارنامه درخشانی در کرمان داشتم، 
امیدوارم در خراسان رضوی برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم. سپرده های بانکی 
کرمان 15 هزار میلیارد بود که 8 ماه پیش، 36 هزار میلیارد شد. اگر برای کارآفرین و 
سرمایه گذار فرش قرمز پهن کردند، می توانیم آبادانی ایجاد کنیم. مثلث اقتصادی رکن 
مهمی دارد و یکی از ازکان آن ائمه جمعه هستند که آن ها می توانند فرهنگ اقتصادی را 

ترویج دهند.  وی ادامه داد: پروژه های دولتی که اکنون دولت اجرا می کند، پروژه های 
اقتصاد مقاومتی نیست. اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرمودند، مردمی است یعنی 
این که ما بتوانیم برای استان از موسسات غیر دولتی و بخش خصوصی متولی ایجاد کنیم 
که این را در سال 93 تمرین کردیم و نتیجه گرفتیم. ما قصد داریم که با ظرفیت اتاق 
تخصیص بندی  را  امر  این  اقتصادی  سازمان های  و  رضوی  قدس  آستان  تولیت  استان، 
کرده و انجام دهیم. رزم حسینی گفت: قانونگذار در حوزه فرهنگ و هنر، شورای فرهنگ 
عمومی را تعیین کرده که مسئول فرهنگی استان بوده و ریاست آن بر عهده نماینده ولی 
فقیه است. ما به دنبال تقویت شورای فرهنگ عمومی هستیم و فرهنگ و هنر را بر اساس 

این شورا تقویت خواهیم کرد.

»رزم حسینی« 
استاندار خراسان رضوی شد

مهندس علیرضا رزم حسینی متولد 1340 در کرمان بوده و 
آخرین مسئولیتش استاندار کرمان بوده است.

در  خراسان رضوی  استانداری  سرپرست  میرزایی  قربان 
خراسان رضوی  مرزی  شهرهای  امنیت  و  توسعه  همایش 
خبرهای  طبق  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  مشهد  در 
رزم حسینی«  »علیرضا  دولت  هیئت  نشست  از  رسیده 

به عنوان استاندار خراسان رضوی مشخص و معرفی شد.
در  مشهد  مردم  نماینده  پژمانفر؛  نصراهلل  حجت االسالم 
مجلس با تائید این خبر اظهار داشت:  نظر مجمع را نسبت 
به انتصاب مهندس  رزم حسینی پرسیدند و شنیدم که امروز 
است. شده  نهایی  انتخاب شان  دولت  هیئت  در  ایشان 
قائم مقام  مقدس  دفاع  از  مقطعی  در  رزم حسینی  علیرضا 
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر 41 ثاراهلل بوده است. 
از دست  فتح  نشان  و دریافت  جانبازی در عملیات خیبر 
رهبر معظم انقالب و حضور به عنوان یکی از بنیان گذاران 
بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و ریاست این بنیاد در 

سال 1368 از جمله سوابق وی در سپاه پاسداران است.
ریاست ستاد فرماندهی سپاه هفتم صاحب الزمان)عج( که 
آخرین  کرده،  اداره  را  کرمان  استان  سپاه  و  ثاراهلل  لشکر 
اسالمی  اتقالب  پاسداران  سپاه  در  رزم حسینی  مسئولیت 
کارشناسی  اخذ مدرک  از  پایان جنگ پس  با  است. وی 
علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
انتقال به بنیاد مستضعفان، اقدام به تاسیس چند کارخانه در 
استان کرمان کرده است.عضویت در هیئت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه استان کرمان، مدیر عاملی و ریاست 
شرکت  مدیر عاملی  کرمان،  صنعتی  مجتمع  هیئت مدیره 
ماشین آالت راهسازی کرمان، مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان 
فلزی  صنایع  شرکت  هئیت مدیره  ریاست  جانبازان،  و 

آلیاژکاران دوهزار، مدیر عاملی شرکت تکنوپروم )ویرجین 
تریدینگ،  جنرال  تکنوپروم  شرکت  مدیر عاملی  ایلند(، 
مدیر عاملی شرکت ماشین آالت راهسازی کاترپیالر، نایب 
رئیسی انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آالت 
ساختمانی و معدنی کشور و ریاست مجمع شرکت آستانه 
از جمله سوابق  ریلی کشور  پروژه های  انجام  ریل جهت 

اجرایی و اقتصادی رزم حسینی است.
علیرضا  امسال  آبان ماه  اواخر  از  گزارش،  این  براساس 
از  بازنشستگان  به کارگیری  منع  قانون  پی  در  رشیدیان 
آن  از  کرد.  خداحافظی  خراسان رضوی  استانداری 
زمان تاکنون قربان میرزایی به سرپرستی این استانداری 

منصوب شده بود.



رزم حسینی در مراسم معارفه استاندار جدید کرمان:

تشکر از رییس جمهور 
برای پیشنهاد 2 وزارت

به جرم چه گناهی، برای من این 

همه شایعه درست کردید؟

با  کرمان  سابق  استاندار 
های  ماه  شایعات  به  اشاره 
فضای  در  شده  مطرح  اخیر 

مجازی بر علیه خود اظهار کرد: خیلی از افراد از بنده 
خواستند که برای کرمان و کرمانی ها بمانم. حال سوالم 
ها  کرمانی  برای  گناهی  چه  که  است  این  ای  عده  از 
کرده  تنگ  و  بودم  گرفته  را  کسی  چه  جای  و  کردم 
بودم که این همه شایعه و حرف و حدیث را برای من 

درآوردید؟
 »مهندس علیرضا رزم حسینی« در مراسم معارفه استاندار 
جدید کرمان با تاکید بر این که به عنوان یک شهروند 
جمع  در  دیگر  بار  امروز  که  کنم  می  افتخار  کرمانی، 
کرمانی ها حضور دارم اظهار کرد: خدا را شاکر هستم 
همکارانم  کمک  با  و  خود  بضاعت  حد  در  توانستم  که 
توسعه  راه  در  کوچک  قدمی  کرمان،  استان  سراسر  در 
امنیتی،  راهبردهای  تشریح  با  بردارم. وی  استان کرمان 
زمان  در  کرمان  استانداری  اقتصادی  و  اجتماعی 
سکانداری خود اظهار کرد: در اسفندماه سال 94، شاهد 
هم زمان برگزاری سه مراسم چهارشنبه سوری، عزاداری 
در منزل سردار سلیمانی و بحث کنسرت علیرضا قربانی 
در  کرمان  استان  تامین  شورای  بودیم.  کرمان  شهر  در 
این  تعطیلی  این زمینه تشکیل شد که عده ای خواستار 
هر  برگزاری  خواستار  جلسه  در  بنده  اما  بودند  کنسرت 
سه مراسم با مسئولیت خودم شدم و افتخار می کنم که 
هیچ مراسم فرهنگی و کنسرتی در استان کرمان را تعطیل 
تدبیر  این که درایت،  بیان  با  نکردم. رزم حسینی  لغو  و 
کرمان  استان  تامین  شورای  امنیتی  راهبرد  قاطعیت  و 
جلسات  از  دیگری  خاطره  به  است  بوده  مدت  این  در 
شورای تامین اشاره کرد و گفت: شورای اصالح طلبان 
باهنر کرمان استان از دکتر  و دانشجویان دانشگاه شهید 
مطهری نایب رییس مجلس شورای اسالمی برای حضور 
در  این  از  پیش  مدتی  استان کرمان دعوت کردند.  در 
شهرهای شیراز و مشهد شاهد اتفاقات ناخوشایندی برای 
این  به  نسبت  بود حساسیت  بودیم که سبب شده  ایشان 
موضوع افزایش پیدا کند و شبکه های بیگانه نیز بر روی 
برای  تامین  شورای  بودند.  کرده  تمرکز  موضوع  این 

سفر ایشان به کرمان تشکیل شد.  در جلسه اول تصویب 
بعد عده ای  اما روز  به کرمان سفر کنند.  ایشان  کردیم 
مخالف  و  العاده  فوق  جلسه  برگزاری  خواستار  اعضا  از 
العاده  فوق  را شدند. در جلسه  ایشان در کرمان  حضور 
که بیش از سه ساعت نیز بطول کشید مسئولیت برگزاری 
این جلسه را پذیرفتم و خوشبختانه این مراسم در دانشگاه 
شهید باهنر کرمان بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد به 
طوری که اقای مطهری در برگشت خود به ما گفت که 
مشکلی  هیچگونه  که  هستید  ای  دسته  و  دار  چه  از  شما 
پیش نیامد و به ایشان اعالم کردیم که هیچ دارو دسته و 
گروهی نداریم. ما بچه های جبهه و جنگ هستیم و ایشان 
نیز در برگشت خود در توییتی از شورای تامین استان و 
به  استاندار سابق کرمان  تشکر کردند.  دادستانی کرمان 
کرد  اشاره  تامین  شورای  جلسات  از  خود  سوم  خاطره 
در  ای  عده  سال گذشته،  دیماه  اعتراضات  در  و گفت: 
فراخوان  سیرجان  و  رفسنجان  کرمان،  های  شهرستان 
حضور مردم را داده بودند. روز این واقعه به میدان کوثر 
شهر کرمان آمدیم و دیدیم عده زیادی در میدان حضور 
دادند و شعار می دهند. به فرمانده نیروی انتظامی استان 
کرمان اعالم کردم که این افراد فرزندان ما هستند. شما 
معترض  مردم  به  ندارید  حق  بخورید،  سنگ  هم  اگر 
را  تامین  ندارید. هر شب شورای  را  تعرض  شوید. حق 
در میدان کوثر در شهرداری منطقه 2 برگزار کردیم و 
همین سعه صدر ما باعث شد که در جلسه شورای امنیت 
و  کنند  تشکر  و  تقدیر  کرمان  استان  اقدام  نوع  از  ملی، 
حتی پس از 24 ساعت عده ای را که بازداشت کردیم 
با لطف رییس کل دادگستری استان کرمان آزاد کردیم. 
رزم حسینی با تشکر از دکتر حسن روحانی رییس جمهور 
داشتند.  لطف  بنده  به  نسبت  همواره  ایشان  کرد:  اظهار 
راه  و  معدن  و  صنعت  وزارت  پست   2 بنده  به  ایشان 
شهرسازی را پیشنهاد کردند که من پس از استخاره، این 
از دکتر  تشکر  با  ادامه  نکردم. وی در  قبول  را  ها  پست 
رحمانی فضلی وزیر کشور تصریح کرد: در ابتدا باید از 
ایشان تشکر  کنم که استاندار بومی برای کرمان انتخاب 
کردند. ایشان به بنده استانداری های تهران، اصفهان و 
ایشان  به  که  کردند  پیشنهاد  بنده  به  را  رضوی  خراسان 
اعالم کردم فعال نمی توانم به دلیل مشکالت خانواده ام 
این سمت را قبول کنم. رزم حسینی با تشکر از حمایت 
های دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور از استان 
کرمان و پروژه های متعدد و بزرگ اجرا شده در استان 
اظهار کرد: باید در اینجا از بزرگان اصالح طلب و اصول 
هاشمی  ااهلل  ِآیت  مرحوم  یعنی،  کرمانی  ملی  گرای 
باشم  داشته  ویژه  تشکر  کرمانی  موحدی  و  رفسنجانی 
استان کرمان  توسعه  برای  نفر  دو  از هر  بنده همواره  و 
بنده  به  نیز دلسوزانه  این دو عزیز  و  مشورت می گرفتم 

با  کرمان  سابق  استاندار  دادند.  می  مشورت  و  کمک 
عذرخواهی و پوزش از کسانی که از وی رنجیده خاطر 
شده اند، با اشاره به شایعات ماه های اخیر مطرح شده در 
فضای مجازی بر علیه خود اظهار کرد: خیلی از افراد از 
بنده خواستند که برای کرمان و کرمانی ها بمانم. حال 
سوالم از عده ای این است که چه گناهی برای کرمانی 
ها کردم و جای چه کسی را گرفته بودم و تنگ کرده 
بودم که این همه شایعه و حرف و حدیث را برای من 

درآوردید؟
وی با خواندن شعر؛ 

»هرآنکه خدا را، ستایش می برد
خدا را، به نامی صدا می برد
یکی نام اهلل و رب را می برد
 یکی نام یزدان و ایزد را برد

یکی، کارناکرد را، آبرو می برد
یکی هم؛ گنه کرده را، آبرو می خرید

 کدام را خدا به اعماق آتش برد
گمانم کسی را که کفر کرده و آبرو می برد«

 افزود: به عنوان استاندار سابق و استاندار دولت اسالمی 
از شورای تامین استان می خواهم که منشا این شایعات 
اعتقاد دارم  زیرا  نیست.  پیگیری کنند. بحث شخصی  را 
امروز  اگر  سوزانیم.  می  را  مردم  اعتماد  شایعات  این  با 
مسئولین  همه  در خونه  که  است  شتری  نکنیم  رسیدگی 
روزی خواهد خوابید و انتظار بنده به عنوان یک شهروند 

این است که رسیدگی ویژه ای در راستا داشته باشند.
مهندس علیرضا رزم حسینی در بخش پایانی سخنان خود، 
با مردم کرمان؛ به  به عنوان آخرین گفت و گوی خود 
موضوع حضور معین های اقتصادی در دوران سکانداری 
خود در استانداری کرمان اشاره و کرد و گفت: حضور 
معین های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان کار خدا بود. 
خدا بود که به دل آنها انداخت تا برای برای توسعه به 
استان کرمان بیایند. در یکی از جلسات خود با معین های 
اقتصادی اعالم کردم که حاضر هستم این معین ها را کول 
کنم تا به استان کرمان بیایند و خوشبختانه این بنگاه های 
بزرگ اقتصادی این ندا را لبیک گفتند و در استان حضور 
استانی خواهش دارم  از مدیران  نیز  پیدا کردند و حال 
نگذاریم این معین ها رنجیده خاطر شوند و انها را دلگرم 
کنیم تا بتوانند به مردم نجیب استان کرمان خدمت کنند. 
عنوان  به  فدایی  دکتر  انتخاب  به  کرمان  سابق  استاندار 
استاندار جدید کرمان نیز اشاره کرد و گفت: روزی که 
از ایشان خواهش کردم برای معاونت توسعه به استانداری 
کرمان بیایند، ایشان را می شناختم. ایشان فردی متدین، 
پاکدست و نجیب است. برای ایشان ارزوی موفقیت دارم 
اما خواهش دارم که فعاالن سیاسی انتطاراتشان را از ایشان 

تنظیم کنند. زیرا استاندار دستش بسته است.

پیشنهاد وزارت به رزم حسینی
 و امتناع وی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
»علیرضا  اقدامات  از  اسالمی  شورای 
و  آورد  میان  به  سخن  رزم حسینی« 
عنوان کرد: ابتکار عمل »مهندس رزم 

حسینی« موجب درخواست دولت از وی برای پذیرفتن 
امتناع کرد  اما ایشان  تصدی وزارت صنعت و معدن شد 
و نشان می دهد که ظرفیت استان باالست و ابتکار عمل 
ایشان  به  باالیی  پیشنهادات  استاندار سابق کرمان موجب 

شود. »دکتر محمدمهدی زاهدی« در مراسم افتتاح و بهره 
برداری از پروژه های اشتغالزایی، توانمندسازی اقتصادی 
فعالیت  از  تشکر  با  راور  شهرستان  در  برکت  زیربنایی  و 
اجرایی  ستاد  کرد:  اظهار  شهرستان  اقتصادی  معین  های 
فرمان امام منشاء خیر و برکت است و احداث بیش از یک 
هزار مدرسه در روستاهای کشور و یک هزار مدرسه در 
دست ساخت از برکات فعالیت بنیاد است. وی ادامه داد: 
مدیریت انقالبی و تالشگر در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
شاهد هستیم و با همکاری همه در شهرستان اتفاقات خوب 
در اشتغال افتاده و دوست داریم این مدل کار و تالش 
در همه جای کشور باشد و می تواند الگوی خوبی برای 

دولت و در وزارتخانه های مختلف باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی از 
اقدامات »علیرضا رزم حسینی« سخن به میان آورد و عنوان 
کرد: ابتکار عمل »رزم حسینی« موجب درخواست دولت 
از وی برای پذیرفتن تصدی وزارت صنعت و معدن شد 
اما ایشان امتناع کرد و نشان می دهد که ظرفیت استان 
موجب  کرمان  سابق  استاندار  عمل  ابتکار  و  باالست 
ایشان شود. وی ضمن تشکر از همه  به  باالیی  پیشنهادات 
تصریح  راور،  شهرستان  در  ها  فعالیت  کاران  اندر  دست 
کرد: نظام اسالمی به ویژه مقام معظم رهبری و سرداران 
ایشان به فکر مستضعفان و مردم محروم هستند که این مردم 
پشتیبان اصلی نظام و انقالب هستند و نظام خود را مدیون 

و در خدمت این قشر می داند.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور14



»رزم حسینی«
 بهترین انتخاب برای مدیریت 

اجرائی کرمان بود

از  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مجاهد،  فردی  عنوان  به  حسینی،  رزم  علرضا  مهندس 
متخصص، دست پاک  و دلسوز یاد کرد و گفت: دکتر 
محمدجواد فدائی به عنوان استادی فرهیخته و آشنا به 
استان یکی از  بهترین انتخاب ها برای مدیریت اجرائی 
»حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  بودند.  کرمان  استان 
و  وزرات کشور  معاون  با  دیدار  سلیمانی« در  علیدادی 
رئیس مرکز حراست وزارت کشور افزود: استان کرمان 
رنج  جدید  استاندار  معرفی  عدم  از  اخیر  ماه  چند  در 
می برد و با معرفی استاندار جدید این استان امیدواریم 
استاندار  اینکه  بیان  با  وی  شود.  جبران  موضوع  این 
رقم  را  ای  هوشمندانه  برنامه  و  خالقیت  کرمان،  سابق 
مدیریت  به  نسبت  را  ایشان  مدیریت  دوران  که  زدند 
برای  راهی  نقشه  کردکه  متفاوت  خود  از  قبل  های 
عنوان کرد: سرازیر  بود  استان  این  پیشرفت  و  موفقیت 
مختلف  نقاط  به  اقتصادی  های  بنگاه  امکانات  کردن 

استعدادها  از  بسیاری  رساندن  فعلیت  به  موجب  استان 
و ظرفیت های استان کرمان شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان از رزم 
پاک   متخصص، دست  مجاهد،  فردی  عنوان  به  حسینی 
و دلسوز یاد کرد و افزود: معموال مسئولیت ها به شکلی 
است که افراد به آسانی از آنها دل نمی کنند اما روحیه 
جبهه ای و جهادی مهندس رزم حسینی موجب شد که 
واگذار  را  کرمان  استانداری  در  خود  مسئولیت  ایشان 
سلیمانی  علیدادی  المسلمین  و  االسالم  کنند.حجت 
عنوان کرد: پس از آن می طلبید که مسئولیت مدیریت 
سپرده شود که دوران  فردی  به  استان کرمان  اجرایی 
مسئولیت مهندس رزم حسینی را درک کرده و شناخت 
مند  باشد. وی گفت: عالقه  داشته  استان  این  از  کاملی 
استان  پیشرفت  برای  خود  توان  حد  در  که  هستیم 
کرمان کمک کرده و با همکاری و همدلی زمینه تکمیل 

اقدامات توسعه ای این استان را فراهم کنیم.

 تاثیر تجربه دوران جنگ

 رزم حسینی در مدیریت اقتصادی

 دکتر محمدمهدی زاهدی در شورای اداری استان کرمان 
با بیان این که زمانی که قرار شد آقای رزم حسینی به عنوان 
استاندار به کرمان بیاید حساسیت زیادی داشتیم و کار بسیار 
بخش  در  رزم حسینی  مهندس  اظهارداشت:  بود  سختی 
بدنه  به  بود که  باور  غیرقابل  و  فعالیت می کرد  خصوصی 
دولت وارد شود. وی با اشاره به این که مدیریت در دوران 
این  که  داشت  رزم حسینی  که  بود  زیادی  تجربه  جنگ 
تجربه را در جنگ اقتصادی امروز نیز به کار گرفت گفت: 
صداقت و یکرنگی و زدودن سیاست از فعالیت های استان 
از ویژگی های مدیریت رزم حسینی در کرمان بود. نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که وی ثابت کرد بدون رانت خواری و بدون بودجه دولت 

هم می توان موفق شد افزود: وی چشم انداز اقتصادی بسیار 
با  تعریف کرد. وی  مختلف  نقاط  در  برای کرمان  خوبی 
اشاره به ریسک پذیری استاندار کرمان بیان کرد: خالقیت 
و نوآوری در موضوعات مختلف منجر به ایده های نویی در 
استان کرمان شد و کرمان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاوتی 
فاصله  مردمی  روحیه  با  شد.رزم حسینی  معرفی  کشور  در 
استان اهل  فعالیت های  برای  با مردم را کم کرد و  خود 
مشورت بود گفت: به »فکر رزم حسینی« در استان نیاز داریم.

بافت،  مردم  نماینده  بختیاری  علی برز  جلسه  این  در 

این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارزوئیه  و  رابر 
و  نگاه  نوع  با  و  درخشید  کرمان  در  رزم حسینی  که 
توسعه  مثلث  اظهارداشت:  شد  ماندگار  خود  اندیشه 
اقتصادی باعث وحدت و همدلی در استان شد و همه 
توسعه  به  و  کرد  جمع  هم  دور  را  سیاسی  گروه های 

استان در مناطق مختلف کمک زیادی شد.

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان:

ماندگار شدن نام نیک 
»رزم حسینی« 

در استان کرمان

معارفه  مراسم  در  خامکانی«  امیری  حسین  »دکتر 
وحدت  هفته  تبریک  ضمن  کرمان  جدید  استاندار 
استان  نمایندگان  مجمع  اعضای  کرد:  اظهار  بسیج  و 

بحث  و  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه  دلیل  به 
از سوی وزارت کشور  اهمیت الیحه شهرداری ها که 
مطرح بود، در این جلسه حضور ندارند و در چند روز 
تعویق  به  این جلسه  داشتیم که  فراوانی  تاکید  گذشته 
استان  نمایندگان  رییس مجمع  نشد.  متاسفانه  بیفتد که 
اقدامات  و  زحمات  ها،  فعالیت  از  تشکر  ضمن  کرمان 
در  خود  استانداری  دوران  در  حسینی  رزم  مهندس 
بین  در  نیکی  به  ایشان  نام  کرد:  تصریح  کرمان  استان 
تصمیمات  و  ماند  خواهد  ماندگار  کرمان  استان  مردم 
است  تقدیر  قابل  مقاومتی  اقتصاد  در  ایشان  شجاعانه 
پروژه  و  کرمان  استان  جنوب  به  ایشان  ویژه  توجه  و 
های بزرگ انتقال آب و غیره بر کسی پوشیده نیست. 
استان  نماینگان  مجمع  بین  قوی  ارتباط  به  اشاره  ویبا 
کرمان با مهندس رزم حسینی در دوران فعالیت ایشان 
در استانداری کرمان تصریح کرد: فدایی فرزند استان 
شده  سبب  ایشان  اجرایی  و  علمی  تجارب  که  است 
اشراف کامل نسبت به استان کرمان داشته باشد و ایشان 
بالفعل استان آشنایی دارند و  بلقوه و  با ظرفیت ها ی 
روحیه ارام و معتدل ایشان امید به اینده را برای مردم 

این دیار بیشتر می کند.
این  بر  تاکید  با  استان کرمان  نمایندگان  رییس مجمع 
نمایندگان  مجمع  بین  طرفه  دو  تعامل  یک  باید  که 

کرمان  استان  پیشبرد  برای  کرمان  استانداری  و  استان 
در این دوره جدید نیز به وجود آید اظهار کرد: بحث 
از چالش های اصلی خانوارها  معشیتی یکی  و  بیکاری 
جامعه  باالیی  دهک  به  فقر  که  هستیم  شاهد  و  است 
کشیده شده است که انتظار داریم با مدیریت جهادی، 
ایثار و گذشت بتوانیم این فشار را بر روی مردم کاهش 
دهیم. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه باید مدیران استانی و کشوری 
پای کار بوده و جهادی عمل کنند اظهار کرد: انتظار 
پیش  را  خود  کار  توانند  می  تا  استانی  مدیران  است 
ببرند. هم اکنون زمان تدوین بودجه سال اینده است 
که مدیران باید به اعتبارات توجه ویژه ای داشته باشند. 
متاسفانه افتتاح و بهره برداری از برخی از پروژه های 
نرم  از  بیش  که  اند  کرده  پیدا  طوالنی  عمر  استانی 
استانی است و باید در این زمینه بتوانند اقدام موثری 

را انجام دهند.
آب  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  خامکانی  امیری  دکتر 
استان کرمان به نفس نفس افتاده است خاطر نشان کرد: 
خط ریلی بافق کرمان که شاهرگ ریلی کشور و استان 
کرمان است باید هرچه سریعتر تامین مالی گردد و این 
و  گردشگری  صنعت  وضعیت  روی  بر  تواند  می  ریل 

حمل و نقل استان تاثیر جدی را بگذارد.
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بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی
آیین بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت با حضور تنی چند از شخصیت های سیاسی، نمایندگان مجلس و اعضای دولت 
در سالن اجالس سران برگزار شد.حجت االسالم دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران،آیت اهلل امامی 
کاشانی امام جمعه موقت تهراندکتر ، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر صالحی، وزیر ارشاد، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
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اسالمی، دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، دکتر محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس از جمله حاضران در این مراسم بودند.
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عفت مرعشی،

»آشیخ اکبر« زنده است

از سابقه آشنایی با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و اتفاقاتی که منجر به ازدواج شما شد، 
چه خاطره ای دارید؟

ازدواج ما کامال سنتی بود. من و ایشان نسبت فامیلی دور داشتیم، البته با توجه به حضور 
طالب در روستاها از جمله روستای ما، علی آباد مرعشی، ایشان را از دور هنگام سخنرانی 
با آیات اخوان مرعشی و  ارتباط خانوادگی  به دلیل  ایام عزاداری دیده بودم ولی  در 
حضور آقای هاشمی یا »آشیخ اکبر« - ایشان را تا آخرین روز این گونه صدا می زدم - و 
پیشنهاد آنها به ابوی بنده، توسط پدر آشیخ اکبر به پدر بنده حجت االسالم و المسلمین 
سیدصادق مرعشی، توافقات انجام شده بود و مخالفت هم دیگر اثری نداشت چرا که نظر 
من را نخواسته بودند و باالخره در سرنوشت من و او این وصلت نوشته شده بود و باید 

اتفاق می افتاد.

آیا در دوران جوانی از فعالیت های انقالبی و مبارزاتی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خبر 
داشتید و آیا این موضوع مانعی برای زندگی مشترک شما محسوب نمی شد؟

در حد بسیار محدودی اطالع داشتم که روحانی و طلبه هستند و قم زندگی می کنند 
و باید با ایشان به قم بروم و با زندگی طلبگی بسازم. بعضی هم می گفتند که سرش بوی 
قرمه سبزی می دهد ولی نمی فهمیدم منظورشان چیست. البته این که همسر یک روحانی 
بشوم و زندگی طلبگی را بپذیرم برایم مشکل بود. باالخره قبول کردم و پای آن تا آخر 
زندگی ایشان ایستادم و حدود 57 سال زندگی مشترک داشتیم که با وجود همه نامالیمات 

و مشکالت راضی به رضای خداوند بودیم.

می کردند،  زندگی  مخفی  صورت  به  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  که  سال هایی  در 
مشکالت عمده خانواده چه چیز هایی بود و چگونه زندگی را مدیریت می کردید؟

برای حل  اکبر  آشیخ  افکار  به  ایشان، کم کم  کنار  در  و حضور  ازدواج  قبول  از  بعد 
مشکالت مردم و مبارزه پی بردم و هر چند که در ابتدا برایم سخت بود که تمام آرزوهایم 
برای خود و بچه ها را زیر پا بگذارم، تصمیم گرفتم که در کنار ایشان باشم و اگر نمی توانم 
کمک کنم حداقل مانع نباشم. البته گاهی که فشار زندگی باال می گرفت با سه بچه قد و 
نیم قد و پشت سر هم، فاطمه، محسن و فائزه، که فاطی مشکل بیماری هم داشت، زندان 
رفتن و تعقیب و اذیت های ساواک، ابراز نارضایتی و غرغر می کردم اما زود می گذشتم و 

به زندگی و حل کردن مسائل و مشکالتمان می رسیدم.

اوج سختی هایی که در زندگی مشترک با ایشان داشتید مربوط به چه سال هایی است 
و علت آن چه بود؟

دیده  نیز  شیرینی هایی  آن  در  البته  که  بودیم  مواجه  با سختی  همیشه  یادم هست  تا 
تا  ایشان را دستگیر می کردند و من  انقالب، روزهایی که  از  بعد  می شد. چه قبل و چه 
چند هفته خبر نداشتم او را به کجا برده اند، باید در به در به دنبال آقای هاشمی می گشتم 
و مورد شماتت دیگران هم قرار می گرفتم. هفت بار این وقایع و دستگیری های ایشان 
تکرار شده بود. باید زندگی بدون ایشان و با سه بچه در ابتدا و سپس پنج بچه در دوره 
آخر را تحمل می کردم به نحوی که بچه ها، فشاری را حس نکنند و کمبودی را از ناحیه 
نبودن پدرشان نداشته باشند. این وضعیت سخت بود. زمان های دستگیری در منزل هم از 
روزهای بسیار سخت بود. البته با پیشنهاد آشیخ اکبر به خانواده های زندانیان سیاسی هم 

رسیدگی می کردم و وقتی وضع آنها را می دیدم و با آنها زندگی خود را مقایسه می کردم، 
می دیدم که وضع ما به مراتب بهتر است و بخشی از درآمد متوسطمان که خرج زندگی 
می شد را به آنها می رساندم تا در سختی نباشند. البته بعد از انقالب نیز تا تثبیت انقالب و 
نبودن امنیت و ترورها، نگران امنیت آشیخ اکبر و بچه ها بودم و درخواست های مردم 
برای حل مشکالتشان از من که بعضا کاری هم نمی توانستم برای آنها انجام بدهم، اذیتم 
می کرد و ناراحت می شدم که چرا انقالب نمی تواند مشکالت ساده مردم را حل کند. 
کم کم در دوران مجمع تشخیص مصلحت و انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری 
84 و 88، تحمل تخریب ها و تهمت هایی که از طریق دوستان همراه در انقالب علیه آقای 
هاشمی می شد، برایم سخت تر شد و روز به روز هم بیشتر می شد ولی تحمل آقای هاشمی 

واقعا مثال زدنی بود و همه ما را آرام می کرد.

اگر بخواهید زندگی مشترک با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را به دوران قبل و بعد از 
پیروزی انقالب تقسیم کنید، کدام دوران برای شما جذابیت بیشتری دارد؟

این  و  بوده  شیرین  و  بود، همیشه جذاب  مردم  و  اسالم  برای  تحمل سختی ها چون 
اتفاقات موجب می شد تا زندگی از یکنواختی و حالت معمولی در بیاید. اگر خاطراتم را 
که در کتاب »پا به پای سرو تا پیروزی انقالب« چاپ شده بخوانید تمام جذابیت ها را آنجا 
توضیح داده ام و امیدوارم محسن خاطرات بعد از انقالبم را که نوشته ام بزودی آماده چاپ 

و منتشر کند که جذابیت های بعد از انقالب نیز دیده شود.

معموال همه درباره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از شما می پرسند. ما می خواهیم قدری از 
فعالیت های انقالبی و مبارزاتی خودتان بگویید.

همانطور که قبال گفتم، فعالیت امثال ما در حد شرکت در مجالس انقالبی و آموزش 
مساجد و هیات ها و بعضا مالقات با مراجع و علما برای پیگیری حل مشکل زندانیان سیاسی 
و رسیدگی به خانواده های زندانیان سیاسی بود. تحمل مشکالت و نبود همسر و پرکردن 
جای پدر برای بچه ها و رسیدگی به وضعیت تحصیلی، تربیتی و اجتماعی آنها در کنار 
مدیریت اقتصادی منزل و تمام کردن ساختمان نیمه ساخته آشیخ اکبر از کارهای من در 

دوره قبل از انقالب بود.

مقداری از خصوصیات اخالقی و رفتار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خانه بخصوص 
زمان هایی که با مشکالت روبه رو می شدند، بگویید.

سعه صدر و صبر ایشان واقعا عجیب بود. در اوج مشکالت، خم به ابرو نمی آوردند و 
نمی گذاشتند تاثیر مشکالت در داخل خانه اثر کند و با من و بچه ها بسیار مناسب برخورد 
می کردند و تا فرصتی پیش می آمد همه ما را به مسافرت می بردند مثل مشهد، شمال، شیراز، 
برازجان و خارج از کشور. البته در این سفرها به مسائل مبارزه و نهضت هم می رسیدند و 
با تبعیدی ها، زندانیان و مبارزان مالقات می کردند. از جمله در برازجان به دیدن آقایان 
عسگراوالدی و عراقی رفتیم و زندانبان هم به همه خانواده ما اجازه مالقات در حیاط 
زندان را داد یا در سفرلندن و پاریس، لبنان، عراق و آمریکا با معارضین و انقالبیون خارج 
از کشور مانند دکتر حبیبی، امام موسی صدر، قطب زاده، بنی صدر، یزدی و دانشجویان 
خوش اخالق  سیاستمداری  و  مبارز  به  هاشمی  آقای  می کردند.  مالقات  اسالمی  انجمن 

معروف بود که همین خصوصیت را در خانواده نیز نشان می داد.

دوران  از  نقطه  کدام  بود.  مظلوم  انقالبی  یک  واقع  به  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
مظلومیت طوالنی ایشان برای شما حائز اهمیت است و آن دوره را تلخ تر می کند؟

انتخابات مجلس ششم و  یعنی  ازریاست جمهوری  بعد  قبال گفتم دوران  همانطور که 
ریاست جمهوری 84 و 88 که بیشترین توهین ها و تهمت ها از سوی چهره های انقالبی و 
با پول بیت المال علیه ایشان انجام شد و سال 92 که آقای هاشمی را رد صالحیت کردند.

در آستانه دومین سالگرد رحلت ایشان جای خالی ایشان در سپهر سیاسی کشور تا چه 
حد احساس می شود؟

از  بودم؛  ایشان در زندگی و در دوران های مختلف عادت کرده  به جای خالی  من 
ابتدای ازدواج، زندان و بعد از انقالب، ماندن ایشان در مجلس و جبهه رفتن های زیاد. 
حال که ایشان در کنار مراد و امامش آرمیده، از محل دفن ایشان راضی هستم و مخصوصا 
از عزتی که خدا روز تشییع با حضور مردم برای ایشان ایجاد کرد و از همه مردم که ایشان 
را بدرقه کردند تشکر می کنم.  هر پنجشنبه سر مزار ایشان می روم و درد دل می کنم. 
با توجه به فیلم ها و کتاب ها و مطالبی که هنوز هم برای تخریب ایشان ساخته یا نوشته 
می شوند، هنوز هم احساس می کنم آشیخ اکبر زنده و تاثیرگذار است که این برای من 

مهم است.
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آیین بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از شخصیت های سیاسی در سالن اجالس سران آغاز  با حضور تنی چند  دقایقی پیش 
شد.حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در آیین دومین سالگرد رحلت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی با بیان این که هاشمی هم در دفاع مقدس و هم استقرار صلح نقش 
ارزشمندی داشت، تصریح کرد: در ساختار انقالب و استقرار نظام، شهید بهشتی و مرحوم 
هاشمی استوانه اصلی بودند. دکتر روحانی با بیان این که امروز برای تعظیم شخصیت 
بلندی در اینجا گرد آمدیم که بر همه ملت ایران، عزت ایران و نواندیشی اسالمی حق 
بزرگی دارد،  گفت: آیت اهلل هاشمی همواره از هر منصب و جایگاهی که در آن قرار 
گرفت برتر و باالتر بود. رئیس جمهور افزود: پیش از انقالب و در روزهایی که هاشمی 
رفسنجانی طلبه ای جوان و پرشور در قم بود، تالش داشت از قلم بزرگان حوزه استفاده 
کرده و مجله مکتب تشیع را منتشر کند. شاید امروز انتشار یک مجله در حوزه علمیه قم 
امری معمولی باشد، اما کافی است به دهه 30 شمسی برگردید تا ببینید که در آن ایام 
نوشتن مقاله و انتشار مجله برای کسی عزت و عظمت به حساب نمی آمد. روحانی اظهار 
یاران  از  آغاز  از همان  اسالمی  و حرکت  نهضت  رفسنجانی در جریان  داشت: هاشمی 
نزدیک و شاگردان برجسته امام راحل بود و همواره فراتر از یکی از نخبگان حوزه علمیه 
تالش می کرد. در محرم سال 42 در حالی که از چندی قبل او را به بهانه سربازی دستگیر 
نوعی  به  نیز  او  این حرکت  که  آمد  امام  منزل  به  سربازی  لباس  همان  با  بودند  کرده 
سنت شکنی از سوی یک طلبه جواِن فاضل بود. رئیس جمهور ادامه داد: در طول نهضت 
اسالمی هر کس می خواست کتاب یا مطلبی منتشر کند به موضوعات دینی، جهادی و 
اسالمی می پرداخت، اما هاشمی در آن دوره درباره سردار سازندگی دوران قاجار یعنی 
امیرکبیر کتاب نوشت و در روزگاری که کمتر کسی به خاورمیانه و فشارها بر ملت های 
منطقه توجه می کرد، او درباره فلسطین کتاب نوشت.دکتر روحانی با بیان این که هاشمی 
چنان شجاع و مقاوم بود که هیچ شالق و شکنجه ای او را به زانو در نیاورد، تصریح کرد: 

نه تنها شکنجه و شالق های ساواک و زندان های رژیم طاغوت هاشمی را به زانو در نیاورد، 
بلکه حتی شالق هایی که به آبرو و روح هاشمی وارد آمد، نیز نتوانست او را به زانو در 

آورد.
هاشمی زنده است چون نهضت زنده است

رئیس جمهور اضافه کرد: فکر بلند و هوشیاری ملت ایران در دو صحنه آشکار شد، یکی 
آن زمان که تهمت ها و سخن های ناروای بسیاری علیه هاشمی به زبان آمد، اما در آخرین 
انتخاباتی که او شرکت کرد با رأی باالی مردم تهران مواجه شد و صحنه دوم نیز زمانی 
به نمایش گذاشتند. این دو  باشکوه را در بدرقه پیکر هاشمی  بود که مردم آن نمایش 
صحنه به همه معاندان، دشمنان و سرکوبگران اعالم کرد که نمی توان با تهمت و دروغ، 
فرهیخته ای محبوب ملت را از صحنه خارج کرد.  دکتر روحانی اظهار داشت: آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی همچنان همان شخصیت واالیی است که امام راحل درباره او پس از 
حمله سبوعانه ضد انقالب گفت: هاشمی زنده است چون نهضت زنده است. هاشمی با 
اشاره  با  پیوند خورده است رئیس جمهور  ایران  ایران و عزت  انقالب اسالمی،  نهضت، 
به این جمله ماندگار مقام معظم رهبری درباره آیت اهلل هاشمی که »هیچ کس برای من 
هاشمی نخواهد شد«، تصریح کرد: این توصیف نشانه جایگاه بلند هاشمی نزد مقام معظم 
رهبری است. تا چندین هفته پس از رحلت آیت اهلل هاشمی در دیدارهایم با مقام معظم 
رهبری، شاهد این بودم که ایشان با آه، افسوس و ناراحتی از مرگ غمبار آیت اهلل هاشمی 

سخن می گفتند و تأکید می کردند که نمی توانم این اتفاق را از یاد ببرم.

دکتر روحانی برای »آیت اهلل« 
تمام گذاشت سنگ 

مهندس محسن هاشمی در حاشیه آیین دومین سالگرد 
بزرگداشت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که  در 
سالن اجالس سران برگزار شد، افزود: امسال چهلمین 
اهلل  آیت  رحلت  سالگرد  دومین  و  انقالب  سالگرد 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  است.  رفسنجانی  هاشمی 
سال   38 هاشمی  اهلل  آیت  که  این  به  اشاره  با  تهران 
پس از انقالب و 40 سال هم قبل از انقالب برای ایران 
دارد  اظهار کرد: جا  فراوانی کشید،  انقالب زحمات  و 
برای  که  جمهوری  محترم  ریاست  روحانی،  دکتر  از 
در  را  ارزشمندی  سخنان  و  آوردند  تشریف  سخنرانی 

مورد دوران مسئولیت آقای هاشمی و مبارزات انقالبی 
تمام گذاشتند،  ایشان سنگ  برای  و  بیان کردند  ایشان 

کنم. تشکر 
روایت رئیس جمهور از شب ارتحال امام

دکتر حسن روحانی در مراسم دومین سالگرد درگذشت 
توانست  که  کسی  گفت:  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
در  بود.  هاشمی  برساند  سرانجام  به  را  رهبری  موضوع 
شب رحلت امام من و آقای خاتمی نشسته بودیم اعالمیه 
بلند  به من گفت:  تهیه می کردیم،  امام  برای رحلت  را 
شو و فوری برو مرکز فرماندهی و به همه نیرو های مسلح 
اماده باش بده. هاشمی احساس می کرد همه بار کشور 
بر دوش اوست. نقش هاشمی را در روز های بحران این 
توانست  که  کسی  امام  رحلت  روز  نبریم.  یاد  از  کشور 

موضوع رهبری را به سرانجام برساند هاشمی بود. 

بزرگداشت آیت اهلل هاشمی 
از زبان رئیس جمهور

محسن هاشمی: 

با انتقال پایتخت مخالفیم

برگزاری  به  اشاره  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
جلسه ای با معاون اول رییس جمهور با موضوع "انتقال 
پایتخت" گفت که مدیریت شهری با این موضوع مخالف 
است.  محسن هاشمی که امروز جلسه شورای شهر تهران را 
برای شرکت در جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور ترک 
کرد با حضور در جمع خبرنگاران، گفت : احتماالً موضوع 

انتقال  خصوص  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  با  جلسه 
پایتخت خواهد بود.وی در خصوص نظر مدیریت شهری 
در ارتباط با انتقال پایتخت با تاکید بر اینکه با این انتقال 
مخالف هستیم، افزود: قطعاً هزینه هایی را که می خواهند 
برای انتقال پایتخت بپردازند، بهتر است به تهران اختصاص 
دهند تا بتوانیم تهران را ساماندهی و درست کنیم. رییس 
شورای اسالمی شهر تهران، ادامه داد: هر دولتی که در 
گذشته اداره امور را در دست گرفته، در خصوص انتقال 
نیز در این  پایتخت مطالعاتی را انجام داده و هزینه ای 
رابطه پیش بینی کرده بود. اما نظر ما این است که هزینه 
پیش بینی شده به خود تهران اختصاص پیدا کند تا بتوانیم 

مشکالت آن را حل و فصل کنیم.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور18



استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  معارفه  آیین  در 
کرمان که با حضور معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور 
هماهنگی  معاون  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  مجلس 
امور عمرانی استاندار کرمان و نماینده مردم بم در مجلس 
شورای اسالمی، برگزار شد، خانم مرجان شاکری به عنوان 
و  معرفی  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
دکتر  شد.  قدردانی  زاده،  جزینی  رضا  دکتر  خدمات  از 
مجلس  امور  و  حقوقی  مدیریت،  توسعه  معاون  دانشیان، 
نشان  خاطر  آیین  این  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
اسالمی  انقالب  عمر  از  سال  چهل  گذشت  از  پس  کرد: 
هنوز نتوانسته ایم فرهنگ سازی مطلوبی برای حفاظت از 
محیط زیست انجام دهیم و امروز برخی از مسائل این حوزه 
برای مردم بی اهمیت است. اصغر دانشیان افزود : موضوع 

محیط زیست امروز در دنیا به عنوان اولویت نخست پذیرفته 
شده و روسای جمهور این کشورها به خاطر اهمیت این 
حوزه شخصا ریاست شورای عالی محیط زیست را برعهده 
می گیرند. وی اظهار داشت: ریختن زباله در طبیعت در 
کشورهای توسعه یافته جرم تلقی می شود اما در ایران به 
راحتی این اقدام توسط عموم مردم انجام می شود. وی با 
بیان این که این سازمان امروز با جنگندگی و فریاد توانسته 
برای مسئوالن ارشد نظام اهمیت محیط زیست را تفهیم کند 
گفت: ابتدا باید مجاب شویم و سپس زیر مجموعه خود را 
در راستای یک هدف هدایت کنیم . همچنین در ادامه این 
کرمان  استانداری  عمرانی  امور  معاونت  سرپرست  مراسم 
طی سخنانی با اشاره به این که استان به کارگاه عمرانی 
بزرگی تبدیل شده خواستار کمک محیط زیست در سرعت 

بخشی به روند اجرای پروژه ها برای توسعه و اشتغال شد . 
دکتر سیدمصطفی آیت اللهی موسوی افزود: استان پهناور 
کرمان به علت تنوع و وسعت، وجود 488 معدن فعال و 
333 کارگاه صنعتی به بهشت معادن ایران شهرت یافته است 
. وی ادامه داد: در راستای توسعه و اشتغال این استان 2 
هزار و 440 تفاهم نامه مشارکت با بخش خصوصی در استان 
منعقد شده است. مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست 
استان کرمان نیز در این آیین گفت : پاسخگویی، شفافیت 
و خرد جمعی در سرلوحه فعالیت های این اداره کل قرار 
دارد. مرجان شاکری نیز با بیان این که رسانه صدای مردم 
است ادامه داد : رسانه ها و مردم با همکاری معنوی در مسیر 
حمایت از محیط زیست قرار گیرند و ما قدر مردم و رسانه 

ها را می دانیم.

تودیع و معارفه مدیر کل 
حفاظت محیط زیست کرمان 

انتصاب مهندس جالل مآب
در  ستاد بازسازی عتبات عالیات

در آستانه فرارسیدن عید والیت و امامت، سردار مهندس 
طی  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  پالرک،  حسن 
را  ستاد  این  عالی  مشاور  و  جانشین  جداگانه ای،  احکام 

منصوب کرد. براین اساس مهندس محمد جالل مآب به 
سمت جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات منصوب 
شد. همچنین مسعود شوشتری به سمت مشاور عالی رئیس 
ستاد بازسازی عتبات عالیات منصوب و معرفی شد. گفتنی 

است، شوشتری پیش از این در سمت جانشین رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات افتخار خدمت به آستان اهل بیت 

علیهم السالم را داشت.

»نعمت اللهی« 
قائم مقام وزیر شد

امور  و  حقوقی  »معاون  نعمت اللهی،  امیرعلی  دکتر 
مجلس وزارت آموزش و پرورش« در حکم جدیدی به 

 
عنوان »قائم مقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی،

ارتباطات در حوزه وزارتی« منصوب شد.
در راستای تغییرات ساختاری در ستاد آموزش و پرورش، 
مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی با دفتر وزارتی ادغام 
شد و دکتر امیرعلی نعمت اللهی در سمت جدید خود به 
عنوان قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و حوزه وزارتی 
عنوان  به  شاپورمحمدزاده  این  از  پیش  گرفت.   جای 
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش فعالیت می کرد.

مسئولیتی دیگر برای یک همشهری؛ 

محمدعلی شجاعی
 به استانداری اصفهان رفت

به  را  شجاعی  محمدعلی  دکتر  حکمی،  در  کشور  وزیر 
عنوان سرپرست استانداری اصفهان منصوب کرد.

منع  قانون  اجرای  به  اشاره  با  سامانی   سلمان  سید  دکتر 
به کارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار داشت: بر 
اساس اصالحیه اخیر مجلس 14 استاندار مشمول قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه روز چهارشنبه 
23 آبان ماه هیئت دولت، برای 3 استان همدان، سیستان 
و بلوچستان و زنجان و همچنین استان کرمان استانداران 
به  اشاره  با  کشور  وزارت  سخنگوی  شدند.  تعیین  جدید 
اتمام مهلت تعیین شده در اجرای این قانون افزود: وزیر 
استانداران  خدمات  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  کشور 

معاونان  از  یکی  جداگانه ای  احکام  در  استان   11 این 
البرز،  اصفهان،  شرقی،  آذربایجان  استان های  استانداران 
تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
سمنان، فارس، قم و یزد را که مشمول این قانون می شدند 
به عنوان سرپرست استانداری منصوب کردند. بر این اساس 
محمدعلی شجاعی که قباًل به عنوان معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان مشغول فعالیت 
اصفهان  استانداری  سرپرست  کشور  وزیر  حکم  با  بود، 
شد.  مهندس محسن مهر علیزاده، استاندار سابق اصفهان 
به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود 

کناره گیری کرده بود.
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پیام جهانگیری برای حادثه 
تروریستی چابهار

با  پیامی  در  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
تروریستی  حادثه  به  نسبت  تاسف  ابراز 
فرزندان  از  تن  دو  شهادت  چابهار،  در 
نیروی  در  ایران  ملت  غیور  و  خدوم 

انتظامی را تسلیت گفت.

به  رییس جمهوری کشورمان  اول  معاون  پیام  کامل  متن 
شرح زیر است: حادثه تروریستی انفجار مقابل مقر نیروی 
نفر  دو  به شهادت  منجر  در شهرستان چابهار که  انتظامی 
از فرزندان غیور و خدوم ملت ایران در نیروی انتظامی 
مظلوم  و  بی گناه  هموطنان  از  تعدادی  شدن  مجروح  و 
در چابهار شد، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. یقینًا 
این دست اقدامات تروریستی که با هدف تفرقه افکنی در 
صفوف منسجم ملت بزرگ ایران توسط دشمنان این ملک 
و ملت طراحی و اجرا می شود، محکوم به شکست است و 
راه به جایی نخواهد برد و بر اتحاد و انسجام بیشتر ملی 

می انجامد؛ ضمن آن که عزم جمهوری اسالمی ایران را نیز 
برای مبارزه با تروریسم راسخ تر خواهد کرد.

با تسلیت این حادثه تلخ به ملت ایران به ویژه خانواده های 
گرامی این عزیزان، مردم شریف استان سیستان و بلوچستان به 
خصوص شهرستان چابهار، از استاندار محترم و همه مسئولین 
انتظامی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان می خواهم تمام 
توان و تالش خود را برای شناسایی و برخورد با مسببان این 
حادثه تروریستی به کار گیرند. از خداوند متعال برای شهدای 
این حادثه علو درجات و برای خانواده های ارجمندشان 

صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.

جهانگیری در فرودگاه نجف:

راهپیمایی  اصلی  ویژگی های 
اربعین مردمی بودن آن است

از  یکی  که  این  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
این  بودن  مردمی  اربعین  راهپیمایی  اصلی  ویژگی های 
مراسم است، گفت: باید این ویژگی مردمی بودن مراسم 
اربعین را حفظ کنیم. دکتر اسحاق جهانگیری مصادف با 
اربعین حسینی، در بدو ورود به فرودگاه نجف از سوی 
اسالمی  جمهوری  نمایندگی  رییس  و  نجف  استاندار 
اول  معاون  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  عراق  در  ایران 
بارگاه  و  نورانی  حرم  زیارت  از  پس  جمهور  رئیس 
مقدس امیرالمومنین علی )ع(در مسیر نجف به کربال در 
راهپیمایی بزرگ اربعین شرکت نمود. گفتنی است وزیر 
این  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و  جوانان  و  ورزش 
سفر معاون اول رئیس جمهور را همراهی کردند. معاون 
فرودگاه  به  ورود  بدو  در  همچنین  جمهور  رئیس  اول 
نجف اشرف در گفتگو با خبرنگاران گفت: اربعین امروز 
تبدیل شده  اسالم  مهم در جهان  بسیار  نماد  بعنوان یک 
این  در  )ع(  حسین  امام  عاشق  مسلمان  میلیونها  و  است 
روز در مراسم اربعین و این راهپیمایی عظیم شرکت می 
های  پیام  اربعین  راهپیمایی  که  این  بیان  با  وی  کنند. 
زیادی در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با خود 
به همراه دارد اظهار داشت:  این راهپیمایی به یکی از 

نمادهای قدرت ملت مسلمان به خصوص مردم و دولت 
ایران و عراق تبدیل شده است. جهانگیری افزود: مراسم 
راهپیمایی اربعین احیاگر اسالم ظلم ستیز و اسالمی است 
که به دنبال آزادی و نه گفتن به هر گونه ظلم است که 
این  و  کرد  ترویج  را  مکتب  این  )ع(  اباعبداهلل  حضرت 
مراسم روز به روز پرشکوه تر و با وسعت بیشتری در دنیا 
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون  شود.  می  معرفی 
حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی اربعین تصریح 
کرد: بیش از 2 میلیون نفر از مردم ایران و عاشقان امام 
حسین)ع( در یک مقطع کوتاه به عراق سفر می کنند تا 
بتوانند در مراسم راهپیمایی اربعین حضور داشته باشند. 
وی ادامه داد: این انتظار وجود دارد که دولت نیز در 
این مراسم در کنار مردم باشد و حضور من در این سفر 
ایران در  مردم  از  تعداد  این  وقتی  است که  این  بیانگر 
باید اطمینان خاطر داشته  این مراسم شرکت می کنند، 
باشند که دولت در کنار آنها است و در همه صحنه هایی 
که ملت حضور دارند، دولت نیز آنان را همراهی می کند.

حضور  دیگر  پیام  کرد:  نشان  خاطر  جهانگیری  دکتر 

مراسم  در  شرکت  و  زیارت  بر  عالوه  سفر  این  در  من 
از  را  خود  قلبی  تشکر  که  است  این  اربعین  راهپیمایی 
مردم و دولت عراق به خاطر میزبانی خوب از زائران امام 
حسین )ع ( اعالم کنم. البته در روزهای گذشته با نخست 
وزیر عراق تماس تلفنی داشتم و مراتب قدردانی دولت 
کردم.  اعالم  عراق  خوب  میزبانی  از  را  ایران  مردم  و 
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که هیچ دولتی 
نداده است که در مقطعی  انجام  میزبانی  تاکنون چنین 
کرد:  تصریح  باشد  زائر  میلیون  چندین  پذیرای  کوتاه 
مردم عراق به خوبی پذیرای زائران هستند و هیچ حادثه 
امنیتی که بر خالف مصالح مردم باشد تا کنون رخ نداده 
که این بیانگر اقتدار دولت عراق است و امیدوارم دولت 
جدید این کشور موفق شود روز به روز پیشرفت بیشتری 
اصلی  های  ویژگی  از  یکی  ادامه  در  وی  باشد.  داشته 
راهپیمایی اربعین را مردمی بودن این مراسم دانست و 
گفت: همه کارها و امور و نیز برپایی موکب ها و تنظیم 
برنامه ها به دست خود مردم انجام می شود و باید این 

ویژگی مردمی بودن مراسم اربعین را حفظ کنیم.
زائر  بیشترین  به عنوان کشوری که  ما  افزود:  جهانگیری 
را در ایام اربعین به عراق اعزام می کنیم باید به دولت 
میزبان کمک کنیم که ویژگی مردمی بودن این مراسم 
این  در  ما  افزود:  رئیس جمهور  اول  معاون  حفظ شود. 
که  ایم  دیده  عراق  مردم  میزبانی  از  هایی  صحنه  سالها 
بیشتر به داستان شبیه است که این همه اصرار داشته باشند 
که از زوار امام حسین)ع( پذیرایی کنند و آنها را به خانه 

های خود دعوت نمایند.

کنایه سنگین مرعشی
 به محمود واعظی

کارگزاران  حزب  سخنگوی  مرعشی،  سیدحسین 
سازندگی به اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس 
داد.  نشان  واکنش   96 و   92 انتخابات  درباره  جمهور 

سیدحسین مرعشی در سخنانی کنایه آمیز گفت: 

آقای  می کنید،  نفسی  شکسته  بگویید  واعظی  آقای  به 
ادامه  در  او  شد.  انتخابات  پیروز  تو  به  اتکا  با  روحانی 
که  طلبان  اصالح  افزود:  واعظی  به  خطاب  اظهاراتش 
روحانی  آقای  پیروزی  در  هم  اعتدالی ها  حتی  هیچ، 
نقشی نداشتند؛ فقط شما بودید! اظهارات مرعشی واکنشی 
به سخنان اخیر محمود واعظی است که گفته بود: این 
که ما در سال 96 با گروهی نشسته باشیم و با هم چیزی را 
به عنوان ائتالف امضا کرده باشیم خیر، نه در سال 92 این 

کار را کرده ایم و نه در سال 96.

جهانگیری به احتمال زیاد از 
دولت می رود

گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  حضرتی  الیاس 
من مجموع اخبار و تحلیلم این است که دکتر  اسحاق 

جهانگیری قصد رفتن از دولت روحانی را کرده است.

الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی. در مصاحبه 
که  جهانگیری  اظهارات  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ای 
را  خود  منشی  برکناری  اجازه  لحظه  این  »تا  بود  گفته 
هم پیدا نکردم، گفت: بنظرم آهنگ، آهنگ رفتن آقای 
جهانگیری است. قائم مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به 
این سوال که آیا قرار است نوبخت جایگزین جهانگیری 
نشیندم ولی آقای  یا خیر، گفت: من چنین چیزی  شود 
روحانی احتماال تصمیم گرفته دولتش را هماهنگ تر کند.
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قول می دهم 
که با تمام وجود بمانم

باید  سخت  شرایط  در  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
مردان بزرگ به میدان بیایند. مطمئن هستم کارآفرینان 
قول  من  کنند،  مدیریت  خوب  را  دوره  این  می توانند 
هم  شما  حمایت  در  و  بمانم  وجود  تمام  با  که  می دهم 
لحظه ای تردید نخواهم کرد. دکتر اسحاق جهانگیری در 
در  الضرب  امین  کارآفرینی  نشان  اهدای  دوره  سومین 
اینکه شرایط کشور سخت و دشوار  بیان  با  تاالر وحدت 
بود،  نخواهد  این دوره طوالنی  اظهار کرد: ولی  است، 
برای  باید  بنابراین  است؛  پشتوانه  بی  و  بی منطق  چون 
وی  کنیم.  ریزی  برنامه  سخت  زمستان  این  از  عبور 
شود  سخت  مردم  معیشت  می خواهد  آمریکا  داد:  ادامه 
تا فروپاشی اقتصادی و فروپاشی داخلی انجام شود، اما 
ما می توانیم این دوره را خوب مدیریت کرده و کوتاه 
شرط  دارد.  شروطی  دوره  این  کردن  کوتاه  اما  کنیم، 
اول آن است که مسئوالن سیاسی کشور بپذیرند که باید 
دست  را  خود  و  کنند  برقرار  داخلی  وحدت  و  انسجام 
برای  شب  نان  از  داخلی  انسجام  ندهند.  تندرو  افراد 
از  عده ای  کرد:  بیان  جهانگیری  است.  واجب تر  کشور 
مردم زیر فشارهای اقتصادی هستند، اما عده ای به جای 
دنبال خارج کردن  هنوز  کنند  مردم همدردی  با  آنکه 
با  ملت  برسیم.  ملت  داد  به  باید  ما  هستند.  خود  رقیب 
غولی مثل آمریکا مواجه است که فعاالن اقتصادی کشور 
می گفت  هاشمی  آقای  است.  داده  قرار  فشار  تحت  را 
باید به داد کارآفرینان برسیم. من می دانم شرایط سخت 
است و برخی ظلم می کنند که می گویند در این شرایط 
رئیس  اول  معاون  هستند.  خود  سود  دنبال  کارآفرینان 
اولویت  را  اقتصادی  مسائل  باید  که  این  بیان  با  جمهور 
معیشت مردم  باید مطمئن شویم  بیان کرد:  بندی کنیم، 
مردم  روزمره  و  کاالهای ضروری  باید  نمی بیند.  آسیب 
تالش  دارم  خواهش  هم  صنوف  و  تجار  از  شود.  تامین 
با قیمت خوب در اختیار مردم قرار بگیرد.  کنند کاالها 
کسی  چه  گفت  خواهند  کوتاه  دوره  این  از  بعد  مردم 
تامین  برای  باید  همچنین  است؟  کرده  کمک  آنها  به 
افزایش  را  صادرات  و  کرده  تالش  کشور  ارزی  نیاز 
دارند  صادرات  از  پری  دل  کارآفرینان  می دانم  دهیم. 
ارز  به  ما  شود.   خارج  اولویت  از  نباید  صادرات  ولی 
حاصل از صادرات نیازمندیم و آمریکا هم به همین دلیل 
می خواهد جلوی صادرات را بگیرد. وی با بیان این که 

نقدینگی  تولیدی،  واحدهای  مسئله  مهمترین  می دانم 
کار  دستور  در  مساله  این  حل  کرد:  خاطرنشان  است، 
ادامه  را  خود  کار  تولیدی  واحدهای  تا  است  دولت 
دهند. ما اگر موفق شویم تولید و صادرات را انجام دهیم 
و ارز مورد نیاز را تامین کنیم، حتما از این شرایط سخت 
عبور می کنیم. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در 
من  بیایند.  میدان  به  بزرگ  مردان  باید  سخت  شرایط 

مطمئن هستم کارآفرینان می توانند این دوره را خوب 
مدیریت کنند. من قول می دهم که با تمام وجود بمانم 
و از حمایت شما هم لحظه ای تردید نخواهم کرد. آنچه 
در توان دولت است را به میدان می آورم تا از این دوره 
و  ساز  فعلی  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با  او  کنیم.  عبور 
کارهای متعارف به دلیل فرسودگی، فساد و ناکارآمدی 
خیلی کارساز نیست، بیان کرد:  ما نیازمند تعقل، نوآوری 
و خالقیت در راهکارها هستیم و به راهکارهای جدیدی 
انتخاب  به  اشاره  با  اول رئیس جمهور  معاون  نیازمندیم. 
کارآفرینان  عنوان  به  آپارات  و  دی جی کاال  مدیران 
معنا است که  این  به  انتخاب  این  برتر، خاطرنشان کرد:  
اساس  بر  و  آوری جدید  فن  کارآفرینی در جهت  باید 
تغییرات اجتماعی کشور باشد. جهانگیری با اشاره به فراز 
بنگاه های تولیدی در  و فرود و صعود و نزول برخی از 
بنگاه ها  طول دهه های گذشته ، تصریح کرد:  جایی که 
موفق شدند هماهنگ با تغییرات، تغییری در خود ایجاد 
انجام  تغییری  هیچ  که  جایی  آن  و  کردند  صعود  کنند 
ندادند، در برابر تغییر شرایط از بین رفته اند. بنابراین باید 
پویا  بنگاه  باشیم.  داشته  کافی  آگاهی  تغییرات  به  نسبت 
تغییرات خود را می شناسد. امروز تغییرات بسیار پرشتاب 
اجازه دهیم در چرخ دنده های  نباید  و  و گسترده است 
سابقه  و  ملت  نخبگان،  به  اتکا  با  ما  شویم.  قربانی  تغییر 
تاریخی خود می توانیم سربلند از این مسیر بیرون بیاییم. 
نخبگان  و  دولتمردان  اقتصادی  فعاالن  شرایط  این  در 
دانشگاهی همه یک مسئولیت مشترک دارند. همه باید با 
شناسایی و تقویت فرصت های کارآفرینی نگرانی و ابهام 
نسبت به آینده کشور را کاهش دهند. معاون اول رئیس 

جمهور با اشاره به اینکه باید اعتماد به نفس در نسل جوان 
و صاحبان سرمایه و فکر را افزایش دهیم، گفت: در دهه  
سختی  شرایط  تجارت  و  تولید  اقتصادی،  فعاالن  اخیر 
فعاالن  تحریم ها روی  فشار  را پشت سر گذاشتند. نوک 
اقتصادی و مردم مظلوم ایران بوده و هست. البته اقتصاد 
ما قبل از تحریم ها با مجموعه بیماری های مزمنی مواجه 
بوده است و چون این بیماری ها درمان نشده است به ابر 
این چالش های  کنار  است. در  تبدیل شده  چالش هایی 
جدی دیگر نیز از جمله بودجه، نقدینگی و مسائل زیست 
حل  چالش ها  این  تاکنون  باید  که  داریم  هم  محیطی 
می شده است. وی ادامه داد: ما اکنون با شرایط جدیدی 
های  سال  تحریم های  در  آمریکا  مواجهیم.  تحریم ها  از 
91 و 92 استدالل می کرد که ایران به قواعد بین المللی 
پایبند نیست، به سمت سالح کشتار جمعی حرکت کرده 
انداخته  راه  به  هسته ای  تولید سالح  مسابقه  منطقه  در  و 
است. مردم کشور ما هم می گفتند با استدالل، ادعاهای 
اصالح  را  آن  افتاده  اتفاقی  هم  اگر  یا  کنیم  رد  را  آنها 
گو  و  گفت  وارد  و  دادیم  زیادی  هزینه ی  ما  کنیم. 
و  کرده  عمل  خوب  ایران  پذیرفت  هم  دنیا  شده ایم. 
این نتیجه بدست آمد که با گفت و گو و تعامل و منطق 

می توان مسائل بین المللی را حل و فصل کرد.
آمریکا  بار  این  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  جهانگیری 
ایران بگوید اظهار کرد:   به مردم دنیا و  چه می خواهد 
که  است  این  آمریکا  جمهور  رئیس  استدالل  مهمترین 
با  بر سر ما گذاشته است  ایران در برجام کاله گشادی 
همین استدالل این توافق بین المللی را زیر پا گذاشت. 
آیا ما در این شرایط راهی داریم که با او مذاکره کنیم؟ 
آنها نمی خواهند ایران قدرتمند در منطقه وجود داشته 
ایران مقابل سیاست های آنها  ناراحت اند که  باشد. آنها 
ایستاده است. آنها القاعده و داعش را ایجاد کرده اند اما 
منطقه محقق شود.  آنها در  نقشه های  نداد  اجازه  ایران 
منطقه  این  در  دالر  میلیارد  هزار   7 می گوید  ترامپ 
نیاوردیم.  بدست  چیزی  هیچ  ولی  کرده ایم،  هزینه 
کنند  گذاری  سرمایه  هم  هزینه  این  برابر  ده  اگر  آنها 
چون برخالف جریان ملت های منطقه حرکت می کنند 

نتیجه ای بدست نمی آید.

حمله آشنا به جهانگیری

دکتر حسام الدین آشنا در گفت وگویی به انتقاد از برخی 
این  از  بخشی  پرداخت.  روحانی  دولت  دولت مردان 
دو  در  ما  که  می رسد  نظر  به  می خوانید:  را  گفت وگو 
دنیای مختلف زندگی می کنیم. نه در نشست اصالح طلبان 
و آن  رئیس جمهور  با  اقتصاددانان  نشست  در  نه حتی  و 

عکس های یادگاری هم آقای جهانگیری نبود. این طور 
یعنی حضور  بود،  دوربین  قاب  در  ایشان  اگر  که  نیست 
دارد و اگر نبود یعنی حضور ندارد. آقای جهانگیری هر 
پنجشنبه این جلسات را با مجموعه ای از جامعه شناسان و 
اقتصاددانان دارد. اما شاید خیلی ها ندانند که جهانگیری 
هر پنج شنبه چنین جلسه مفصلی دارد. آقای جهانگیری 
دولت  هیئت  جلسه  از  غیر  جلسه ای  در  که  هستند  مقید 
هیچ  در  ایشان  نکنند.  شرکت  هستند،  جمهور  رئیس  که 
هیچ  در  نمی کنند  شرکت  هم  جمهور  رئیس  سخنرانی 
خانه ها  وزارت  به  جمهور  رئیس  آقای  که  جلسه ای 
می روند هم شرکت نمی کنند. این پروتکل رابطه معاون 
آقای  نقش  وجه  هیچ  به  است،  جمهور  رئیس  با  اول 
شهادت  من  است.  نشده  کمرنگ  دولت  در  جهانگیری 

می دهم که این ادعا نادرست است. 

صحبت های آقای جهانگیری درباره ناتوانی اش از تغییر 
یک منشی را نشنیدید؟

بله آقای جهانگیری فرمودند که من حق تعویض منشی ام 
را هم ندارم، اما باید صریحا از وی پرسیده شود که اگر 
شما نمی توانید او را عوض کنید، ناشی از چه چیزی است؟ 
ناشی از این است که رئیس جمهور شمارا محدود کرده، 
یا نه، شما می خواهید منشی بازنشسته را حفظ کنید حال 
آنکه مجبور هستید او را عوض کنید. ممکن است ناشی از 
این باشد. من با شما رودربایستی ندارم این تصویر بیرونی 
درباره محدود کردن آقای جهانگیری، تصویری است که 
خلق شده است. این تصویر بیرونی را کسانی خلق کرده 
اند و کسانی هم به آن دامن می زنند. من از درون دولت 
آقای  از  بعد  بار دولت  گزارش می دهم که سنگین ترین 

روحانی بر دوش آقای جهانگیری است.
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ایران همچنان در حال مبارزه

با دانشجویان  کریمی قدوسی در نشست پرسش و پاسخ 
دانشگاه آزاد اسالمی کرمان گفت: یکی از وظایف اصلی 
کشور  امور  تمام  مورد  در  نظر  اظهار  مجلس  نمایندگان 
باید  اساس  همین  بر  نمایندگان  داد:  ادامه  وی  است. 
اخبار و اطالعات را جمع  آوری تا بتوانند بر امور کشور 

نظارت کنند و نباید محدودیت داشته باشند. 

کریمی قدوسی با تاکید بر اینکه ملت ایران همچنان در 
ملت  تصریح کرد:  استکبار جهانی هستند  با  مبارزه  حال 
ایران همچنان با پیام  ها و الهامات خود در حال مبارزه با 
استکبار جهانی در سراسر دنیا هستند و در داخل کشور نیز 

تاکنون با ریشه  های غرب  گرایی مقابله کردند. 
انقالب  سالگرد  چهلمین  آستانه  در  اکنون  گفت:  وی 
قیام  زمان  از  سال   55 از  بیش  اما  داریم،  قرار  اسالمی 
1342 می  گذرد که برای تحقق استقالل ملت ایران طی 
این سال  ها هزینه کردند، حدود 400 هزار شهید دادند، 
دست  به  برای  مردم  اما  شدند،  تحریم  و  بمباران  ترور، 

آوردن محتوا و حقیقت کلمه استقالل مقاومت کردند.

دکتر محمدمهدی زاهدی در صبحگاه مشترک نیروهای 
حضور  با  که  ماهان  بخش  بسیجیان  و  انتظامی  و  نظامی 
معظم  و خانواده های  ادارات دولتی  مسئوالن، کارکنان 
شهدا در محل سپاه پاسداران انقالب اسالمی بخش ماهان 
برگزار شد با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا)س( اظهار 
داشت: تاریخ تشیع نشان می دهد که برای دفاع از امامت 
از  بزرگوار پرچمدار دفاع  بانوی  این  و  باید هزینه داد 
امامت هستند. وی با بیان این که در ایام چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم گفت: این شهدای ما 
بودند که درخت انقالب را با خون خود آبیاری کردند 
و امروز درخت تناور انقالب اسالمی بر گیتی سایه افکنده 
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  است. 
امروز  به  تا  ایران  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  اسالمی 
زیادی  خون های  گفت:  است  داده  زیادی  هزینه های 
که به پای این انقالب ریخته شد، سال ها تبعید، شکنجه، 
کشتار مردم در نقاط مختلف کشور و سرکوب آنها در قبل 
از انقالب از جمله این هزینه هاست. وی با یادآوری این 
که از روز اول شعار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
را سردادیم و از همان ابتدا در برابر ابرقدرت های شرق 

و غرب ایستادیم بیان کرد: 

تمامی  برابر  در  توانستیم  خمینی)ره(  امام  رهبری  با 
تحمیلی  جنگ  سال  هشت  حتی  و  نقشه ها  توطئه ها، 

بایستیم و از این گردنه های سخت سر بلند بیرون آییم.
و  نقشه ها  تحریم ها،  توطئه ها،  اینکه  بیان  با  زاهدی 
دشمنی ها در تمامی این سال ها وجود داشته و دشمنان 
نظام و انقالب در تمامی این سال ها ذره ای کوتاه نیامدند 
افزود: با وجود همه این دشمنی ها و تحریم های سخت 
حوزه های  در  زیادی  دستاوردهای  ما  اسالمی  انقالب 
فناوری،  آموزش،  درمان،  و  بهداشت  چون  مختلف 

زیرساخت ها و حتی نظامی و دفاعی داشته است.
وی با یادآوری این که ایران ما در زمان پهلوی روزگار 
خفت باری داشت و همه کشور تحت نظارت آمریکا بود 
و ده ها هزار مستشار آمریکایی در کشور ما حضور داشتند 
گفت: در آن روزها با وجود قانون ننگین کاپیتوالسیون 
در  را  آمریکایی  یک  به  اعتراض  جرات  کسی  حتی 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  نداشت.  ایران 
هستیم  ما  خود  این  امروز  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
مسلح  نیروهای  و  می گیریم  تصمیم  کشورمان  برای  که 
واسطه  به  اینها  و همه  ایستاده اند  پای خودشان  ما روی 
امروز  کرد:  عنوان  ماست  کشور  در  استقالل  تحقق 
براساس  دنیا  نظامی  برتر  ایران اسالمی جزو قدرت های 
است.وی  آمریکایی   نشریات  و  موسسات  ارزیابی های 
اتفاقات و تحوالت امروز منطقه را برگرفته انقالب اسالمی 
ایران  اسالمی  انقالب  امروز  گفت:  و  کرد  عنوان  ایران 
نه فقط به کشورهای اسالمی که به تمام دنیا صادر شده 

وقاحت  با  اروپایی ها  امروز  اینکه  بیان  با  زاهدی  است. 
خواستار تعطیلی فعالیت های موشکی ایران شدند افزود: 
اروپایی ها هنوز ملت ایران را نشناختند و باید بدانند که 
ملت ما در طول تاریخ زیر بار ذلت نرفتند. وی با اشاره 
به این که با وجود همه مشکالت و گرانی هایی که وجود 
دارد و ما آنها را قبول داریم بیان کرد: ملت ما با وجود 
همه این مشکالت در روز 22 بهمن به صحنه آمده و پاسخ 
مردم  نماینده  می دهند.  آمریکا  و  اروپایی ها  به  قاطعی 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان 
به  با صالبت  انتخاب کرده  را که  ایران در راهی  مردم 
پیش می رود افزود: ملت ما برای دفاع از خون شهدا و 

ادامه راه آنها 22 بهمن با شکوه به صحنه می آیند.

22 بهمن 
جلوه قدرت الهی 

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جعمه کرمان با تسلیت ایام 
امامت  مدافع  اولین  عنوان  به  این حضرت  از  فاطمه )س(  شهادت حضرت  سوگواری 
به  اسالمی  جامعه  الگوی  بزرگوار  بانوی  این  زندگی  سیره  گفت:  و  برد  نام  والیت  و 
با تبریک فرا  شمار می آید و ایشان الگوی جامعه مردان و زنان هستند. وی همچنین 
واقع  در  بهمن   22 کرد:  اظهار  ایران  اسالمی  انقالب  پیروی  سالگرد  چهلمین  رسیدن 
با اشاره  برابر مستکبران دنیا است. حجت االسالم علیدادی  الهی در  روز جلوه قدرت 
به هجمه ها و توطئه ها  با توجه  افزود:  ایران  به دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
دشمنان باید این دستاوردها برای مردم تبیین شود.امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه 
شعار  که  هاست  سال  گفت:  است،  مانند  بدون  استکبارستیزی  زمینه  در  ایران  انقالب 
استکبارستیزی هر روز در ایران پررنگ تر می شود. وی گفت: به برکت نظام جمهوری 
اسالمی ایران امروز کشورمان از متنفذترین کشورها در صحنه بین المللی به شمار می 
آید. نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم حضور پررنگ و پور شور در 

راهپیمایی 22 بهمن امسال افزود: 

مشاهده کردیم بعد از بدعهدی آمریکا امروز اروپا هم چهره خود را عیان و بعد از 9 
ماه معطلی بیانه ای گستاخانه صادر کرد. وی خواستار جواب قاطع و محکم مسئوالن به 
با قدرت و مقاومتی که تاکنون داشتیم  باید دهه پنجم نظام را  بیانیه شد و گفت:  این 
ادامه داده و با زعامت رهبر معظم انقالب پرچم این انقالب را به دست صاحب اصلی آن 
برسانیم. حجت االسالم علیدادی سلیمانی با گرامیداشت روز نیروی هوایی ارتش گفت: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری یکی از قدرتمندترین 

ارتش های جهان به شمار می آید.

 کریمی قدوسی 
در دانشگاه آزاد اسالمی کرمان: 

برای دفاع از امامت
 باید هزینه داد
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عصبانیت رفیق دوست 
از انتقادات به هاشمی

هاشمی  اهلل  آیت  به  اخیر  انتقادات  به  دوست  رفیق 
انتقادات  نشان داد. وزیر سپاه درباره  رفسنجانی واکنش 
اخیر به روش هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاسی کشور 
گفت: بی خود، تمامش غیرمنصفانه بود، من یکسال و نیم 
قبل از رحلتشان با ایشان مالقات داشتم، چون ما خیلی به 
هم نزدیک بودیم حتی خانواد ه ها هم بهم نزدیک بودند، 
و  رفتم  ایشان  پیش  می گفتم.  اکبر  شیخ  آ.  ایشان  به  من 
این که  با آقای هاشمی دعوا کردم و گفتم  یک مقدار 
امام گفته تا تو و آقا دست تان با هم است، انقالب لطمه 
نمی خورد، که هم شما تایید کردید هم آقا، معنی اش این 
نیست که آقا بیاید دستش را بگذارد در دسِت تو، تو باید 

بروی دستت بگذاری در دسِت آقا. 

خیلی  در  من  است.  شده  چه  مگر  پرسید  من  از  ایشان 
هم  با  می نشینیم  می روم  دارم  اختالف نظر  آقا  با  مسائل 
می کند  قانع  را  من  آقا  وقت ها  خیلی  می کنیم  بحث 
توافق  به  و  می کنم  قانع  را  آقا  من  وقت ها  خیلی  و 
رهبر  ایشان  نمی شود  قانع  آقا  که  هم  آنجا  می رسیدیم 
از  بیش  هم  بعد  می کنم.   تبعیت  ایشان  از  من  و  است 
و  کردم  مراجعه  ایشان  به  که  مالقات هایی  در  بار   130
جمله  یک  ایشان  کردم  سوال  ایشان  از  آقا  به  راجع 
رهبری  در  رهبری  معظم  مقام  و گفت:  تکرار کرده  را 
بدیل ندارد. خدا رحمتش کند خیلی آدِم خوبی بود، 
یکی از کسانی که من از طریق او به امام رسیدم آقای 

هاشمی بود.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: با دستان پاک و تدبیر 
و  اسوه  این  قاسم سلیمانی  بلند سردار  نظیر و همت  بی 
الگوی مقاومت، سرزمین کشورهای مظلوم اسالمی منطقه 

از لوث وجود تروریست های تکفیری پاک شد.

 در پی اظهارات سخیف مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
با وزیر خزانه داری  امریکا در کنفرانس خبری مشترک 
این کشور و توجیه اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 
نیروی  فرمانده  سلیمانی،  سرلشکر  به  زنی  اتهام  با  ایران 
توطئه  شکست  در  بی بدیل  نقشی  ایفاگر  که  سپاه  قدس 
امریکایی،عبری و عربی داعش و تروریست های تکفیری 
علیه مردم منطقه بود، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری 
تقبیح  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
سخنان وی، اظهار داشت: آقای پمپئو، اگر به فکر آبروی 
کشورتان  حیثیت  حال  به  دلتان  الاقل  نیستید،  خود 
بسوزد. این اظهارات مضحک و از سر عجز و ناتوانی را 
چرا و با چه هدفی بیان می کنید؟ یعنی شما واقعا اعتقاد 
دارید عربستان که دستانش تا مرفق به خون هزاران تن 
از مردم مظلوم یمن، بحرین و نیز مردم و اتباع خود از 

جمله خاشقجی آلوده است، با تروریسم مبارزه می کند؟ 
وی با اشاره به نقش سرلشکر سلیمانی در نجات و رهایی 
جنایات  و  داعش  فتنه  از  سوریه  و  عراق  های  ملت 
،تصریح کرد:  تروریست های تکفیری در جبهه مقاومت 
منطقه  مظلومان  خون  به  دستتان  که  هستید  شما  این 
برای  را  خود  عمر  که  سلیمانی  سردار  یا  است  آغشته 
شما  پرورده  دست  های  داعشی  و  تروریسم  با  مبارزه 
صرف کرده و می کند.سرلشکر جعفری در ادامه تصریح 
کرد: همگان می دانند با دستان پاک و تدبیر بی نظیر و 
اسوه و  این  قاسم سلیمانی  آقا   بلند سردار حاج   همت 
الگوی مقاومت، تروریست های تکفیری و غیر تکفیری به 
درک واصل و خون ناپاک مزدوران و جنایتکاران شما 
پاک شدن سرزمین  نتیجه اش  ریخته شده که  زمین  به 
کشورهای مظلوم اسالمی منطقه از لوث وجود تروریست 
های تکفیری است. فرمانده کل سپاه پاسداران، آمریکا، 
رژیم اشغالگر قدس و عربستان را حامیان اصلی تروریسم 
تکفیری خواند و تاکید کرد: بیش از این آمریکا را با این 

اظهارات سخیف و ذلیالنه بی آبرو نکنید.

کشورهای اسالمی با دستان سردار سلیمانی 
از لوث تروریست ها پاک شد

واکنش تند محمدهاشمی 
به سخنان موسوی خوئینی

مهندس محمد هاشمی برادر آیت اهلل هاشمی در واکنش به 
اظهارات اخیر آیت اهلل موسوی خوئینی ها گفته است که او 

باید در پیشگاه خدا پاسخگوی سخنانش باشد.
هاشمی در کانال تلگرامی خود آورده است: جناب ایشان از 
روحانیون مبارزی هستند که در نهضت اسالمی و جمهوری 

پیروزی  اول  درسال های  ایشان  داشتند.  حضور  اسالمی 
کردند  وظیفه  کشورانجام  کل  دادستان  عنوان  به  انقالب 
ومی دانند درقضای اسالمی »البینة علی المدعی« و چون 
امام  مرحوم  درباره  که  مطالبی  دانند  می  هستند  روحانی 
خمینی ومرحوم آیة اهلل هاشمی رفسنجانی گفته اند یا »غیبت 
یا تهمت« است. اگرغیبت باشد که اشد من الزنا وحداقل 
مجازات آن هشتاد ضربه شالق برای یک مورد واگر تهمت 
باشد آبروی مومنانی را ریخته اند که گناه آن از اهانت بخانه 
کعبه بیشتر است و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی باید 
پاسخگو باشند. انشااهلل خداوند همه ما را عاقبت بخیر بگرداند. 

مصباحی مقدم:

نقل قول آیت اهلل مکارم از رهبر انقالب
 درمورد الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم

حجت االسالم والمسلمین دکتر غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با 
اشاره به نظرخواهی آیت اهلل مکارم شیرازی از رهبر انقالب پیرامون الیحه مبارزه با تامین 
مالی تروریسم اظهار داشت: حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در دیداری که در مشهد با 
رهبر انقالب داشتند نظر خودشان را در این موارد مطرح می کنند و از حضرت آقا سوال 
اینها  مقام معظم رهبری در جواب می فرمایند »من  نظر خود شما چیست؟  می کنند که 
را دیدم خودم به جمع بندی نرسیدم و چون خودم به جمع بندی نرسیدم نظر خاصی 

ندارم«.  در جریان بررسی الیحه CFT در مجلس شورای اسالمی، نامه ای از طرف دفتر 
رهبر انقالب توسط دکتر علی الریجانی قرائت شد که برخالف پیام واقعی آن، این گمانه 
را در ذهن برخی نمایندگان به وجود آورد که مقام معظم رهبری با تصویب این الیحه 
نامه را عقب نشینی رهبر  تا برخی رسانه های معاند آن  موافق هستند. همین موجب شد 
انقالب از موضع پیشین خود پیرامون پیوستن به کنوانسیون های بین المللی قلمداد کنند.
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نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری:

 

نظام   داشت:  اظهار  علیمرادی  امان اهلل  حجت االسالم 
خمینی)ره(  امام  که  همان طور  اسالمی  جمهوری 
بیان  وی  است.   ایران  ملت  به  الهی  هدیه  فرمودند، 
در  را  ایران  ملت  صداقت  خداوند  که  زمانی  داشت: 
اسالم  خواهی و پایبندی به این امر با شعار اهلل اکبر پشت 
تمام وجود خود  سر رهبری دینی خود حاضر دید که 
استکبار  و  نفی کفر  برای  و  را در طبق اخالص گذاشته 
پیروزی  به  را  اسالمی  انقالب  این  آمده اند،  جهانی 
رساند. نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری 
عنوان کرد: اعتراف همه کارشناسان سیاسی دنیاست که 
پیروزی انقالب اسالمی به شکل دیگری و متفاوت از دیگر 
انقالب ها است. وی افزود: سیستم حاکمیتی ما بر مبنای 
قرآن و تعالیم اسالم شکل گرفت، ادامه کار به این است 
تشکیل  اسالمی  دولت  تا  شود  موفق  اسالمی  نظام  که 
بلکه همه  نیست،  دهد و دولت اسالمی فقط قوه مجریه 
علیمرادی  کنند.  حرکت  اسالم  مسیر  در  باید  دستگاه ها 
گفت: در دولت اسالمی باید اقتصاد اسالمی پیاده شود، 
اسالم در  قانون  و  باشد  قرآن  و  اسالم  اساس  بر  رفتارها 
امکان  احدی  و  باشد  بین المللی حاکم  و  سیاسی  روابط 

سلطه بر این نظام را پیدا نکند.
اظهار  مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری  نماینده 
همه  باید  پرورش  و  آموزش  اسالمی،  دولت  در  کرد: 

بیت)ع(  اهل  و  قرآن  تربیت  و  تعلیم  بر  را  خود  همت 
برنامه ریزی  کرده،  عنوان  اساسی  قانون  آنچه  و  بگذارد 
واقعی  معنای  به  اسالمی  دولت  تحقق  گفت:  وی  شود. 
حوزه های  همه  در  اسالم  احکام  همه  که  است  زمانی 
جامعه ما حاکم باشد، هدف از انقالب اسالمی بر تشکیل 
اراده  معنی  به  اسالمی  و جمهوری  بوده  اسالمی  دولت 
این  در  و  است  اسالمی  اعتقادات  پایه  بر  مردم  عمومی 
و  دنیایی  خواسته های  همه  که  می بیند  دنیا  صورت 
ادامه داد: یکی  علیمرادی  برآورده می شود.   او  قدسی 
از صحنه هایی که ملت را به سمت تحقق دولت اسالمی 
و  حضور  با  که  است  انتخابات  صحنه  می کند،  هدایت 
انتخاب خود به سمت آن قدم برمی دارد. وی با بیان این 
باشد،  باید  اسالم  احکام  نمایشگر  کاندیداها  عملکرد  که 
ابراز داشت: همه الزامات دینی در صحنه انتخابات باید 
رعایت شود و تهدید، تطمیع، تخریب و غیره در ادبیات 

جمهوری اسالمی ایران نباید راه داشته باشد. 

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری عنوان 
کرد: هدف در انتخابات خدمت به مردم است، نه رسیدن 
را  مقصود، هدف  به  رسیدن  برای  نمی شود  و  قدرت  به 
تخریب و تخطیه کرد، زیرا با انتخاب جمهوری اسالمی 
سازگار نیست.  علیمرادی با اشاره به شاخص های فردی 
بیان  گیرد،  قرار  جمهوری  ریاست  جایگاه  در  باید  که 
داشت: تعلق و دوستی به دنیا، رفاه زدگی، فرو رفتن در 
تنعمات آغاز همه لغزش هاست، چون نمی شود فردی به 
حداکثر تجمالت و رفاهیات تعلق خاطر داشته باشد و در 
عین حال دغدغه خدمت به مردم داشته باشد. وی اظهار 
حفظ  تربیت،  و  تعلیم  اسالمی،  احکام  دغدغه  داشت: 
برپا داشتن پرچم فرهنگ جهاد و شهادت  میراث شهدا، 
رئیس  که  است  ویژگی هایی  از  همه  استکبار  با  ستیز  و 

جمهور باید داشته باشد. 
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: 
در شان ملت ایران با سابقه ملی و دینی نیست که بخواهد 
برای آموزش و پرورش و پیشرفت همه جانبه از سندهای 
بیگانه بهره بگیرد، سند اصلی ما قرآن، سنت پیامبر)ص(، 
وصیت نامه امام راحل و سخنان رهبر معظم انقالب است. 
این  وجود  با  نباید  ما  جوانان  داشت:  ابراز  علیمرادی 
همه سرمایه و منابع در کشور دچار وازدگی و افسردگی 
سند  و  است  سوءتدبیر  حاصل  اینها  باشند،  بیکاری  و 
مشروعیت نظام، والیت فقیه است و باید کسی را انتخاب 

کنیم که والیت پذیری را در عمل و گفتار داشته باشد. 
وی ابراز داشت: سند 2030 یکی از ایراداتی است که به 
نبود که دولت جمهوری  دولت وارد می شود و سزاوار 
اسالمی این امر را بپذیرد و به مرحله  اجرا بگذارد، سند 

موفقیت و پیشرفت کشور، اول قانون اساسی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری:

تحریم ها 
بهانه ای برای فشار به ایران

حجت االسالم محمد بهرامی خوشکار در رابطه با اهمیت 
اتفاقات  اگر  داشت:  اظهار  امسال  بهمن   22 راهپیمایی 
مرور  داشتند  مردم  که  شوقی  و  شور  و  انقالب  اوایل 
تظاهرات  و  شعارها  در  مردم  ببینیم  اینکه  برای  کنیم 
چه  مطالباتشان  و  می کردند  زمزمه  شعارهایی  چه  خود 
استقالل،  آزادی،  شعار  مردم  عموم  که  می بینیم  بود، 
جمهوری اسالمی سر می دادند. نماینده مردم کرمان در 
مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اسقالل طلبی از 
موضوعات مهم است، افزود: اگر عده ای به بهانه مشکالت 
کشورهای  برخی  پشتوانه  به  اغتشاش  درصدد  معیشتی 
که  زمانی  تا  هستند  ترامپ  سردمداری  به  و  خارجی 
روح  و  داشته  وجود  مردم  در  استقالل طلبی  روحیه 
ترامپ  همچون  افرادی  باشد  زنده  مردم  در  بی نیازی 
نه در مقام حرف و نه در عمل نمی توانند بر این روحیه 
که  این  بیان  با  بهرامی خوشکار  باشند.  اثرگذار  مردم 
اسالمی  انقالب  بر ضد  دنیا  سیاستمداران  تمام  اگر  حتی 
بخواهند نظریه پردازی کنند در اراده راسخ مردم ایران 

هیچ تأثیری نمی تواند، بگذارد، خاطرنشان کرد:

 

مردم  استقالل طلبی  روحیه  استحکام  که  دلیل  این  به 
که  نیست  ماده  یا  و  جسم  یک  استحکام  همانند  ایران 
و  دهد  حالت  تغییر  یا  و  شود  کوبیده  درهم  به راحتی 
این استحکام و استقالل طلبی ناشی از روح انقالبی گری 
سنت  قرآن،  آن  سرمنشأ  که  است  ایران  مردم  اراده  و 

پیامبران و آموزه های ائمه معصومین )س( است.
روح  در  که  این  بر  تأکید  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
وجود  معنوی  رنگ  مردم  بی نیازی  و  استقالل طلبی 
دارد، یادآور شد: به این سادگی کسی نمی تواند حس 
ادامه  در  وی  بگیرد.  آنان  از  را  مردم  استقالل طلبی 
امسال  راهپیمایی  اهمیت  به  راجع  سؤالی  به  پاسخ  در 
نسبت به سال های گذشته با اشاره به فرمایش مقام معظم 
امسال  راهپیمایی  انقالبی  چهره  اینکه  بر  مبنی  رهبری 
نسبت به سال های گذشته پررونق تر است، تصریح کرد: 
کشور ما مورد فشارهایی از خارج از کشور قرار دارد و 
به عنوان مثال تحریم ها را بهانه کرده اند تا به کشور فشار 
وارد کنند و از طریق ایادی داخلی خود فکر می کنند 
می توانند در روحیه مردم اثرگذار باشند.نماینده مردم 
مردمی  به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  در  کرمان 
که روح استقالل طلبی و عرق ملی و دینی دارند، اظهار 
هجمه  خطر  روحیات  این  داشتن  دلیل  به  مردم  کرد: 
اگر  که  هستند  متوجه  و  کردند  احساس  را  دشمن 
شود،  آمیخته  داخلی  اغتشاشات  با  خارجی  فشارهای 
همین  به  لذا  کند،  وارد  ضربه  انقالب  به  است  ممکن 
دلیل مردم امسال بیش از پیش در راهپیمایی 22 بهمن 
شرکت می کنند و مطابق با فرمایش رهبر فرزانه انقالب 
مردم نه تنها ریزش ندارند بلکه رویش و پویش بیشتری 

هم دارند.

»کرمان« 
دومین استان کشور

 در تعداد روستاهای فاقد آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کرمان: 853 
روستای باالی 20 خانوار فاقد آب داریم که تاکنون هیچ 
استان  نشده است. دومین  انجام  آنها  برای  آبرسانی  کار 
و  سیستان  از  بعد  آب  فاقد  روستاهای  تعداد  در  کشور 
بلوچستان هستیم. 537 روستا در استان کرمان داریم که 

در کیفیت آب مشکل دارند.

نظام  جمهوری اسالمی
 هدیه الهی
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آقایان علی اسماعیلی و حسین شهابی به  
امور  به عنوان»مشاور شهردار در  ترتیب 
حوزۀ  در  شهردار  »مشاور  و  جوانان« 

رسانه و روابط عمومی« معرفی شدند.

با حکم وزیر ارشاد؛

معرفی مدیرکل ارتباطات و هماهنگی 

معاونت قرآن وزارت ارشاد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی،  سیدعباس  دکتر 
المسلمین علی مالنوری را  طی حکمی حجت االسالم و 
کرد. منصوب  هماهنگی  و  ارتباطات  مدیرکل  سمت  به 
آمده  مالنوری  علی  والمسلمین  حجت االسالم  حکم  در 
به  بنا  اجرایی جنابعالی،  تجربیات  و  به سوابق  نظر  است؛ 

پیشنهاد معاون محترم قرآن و عترت به موجب این حکم 
به سمت مدیرکل ارتباطات و هماهنگی منصوب می شوید. 
امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از 
ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد در زمینه ارزیابی 
عترت  و  قرآن  ترویجی  تبلیغی،  فعالیت های  بر  نظارت  و 
و  دستگاه ها  قرآنی  فعالیت های  و  برنامه ها  هماهنگی  و 
اجرای  پیگیری  و  مردمی  و  عمومی  دولتی،  نهادهای 
مصوبات شوراها و کمیسیون های مرتبط با موضوع قرآن 
و عترت موفق و موید باشید. علی مالنوری سابقه مدیرکلی 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان را در پرونده دارد.

معارفه مدیر کل جدید
 دفتر امور سیاسی وزارت کشور

کشور  وزارت  انتظامی  امنیتی  معاون  ذوالفقاری  حسین 
حمید  سیاسی،  حوزه  کارشناسان  و  مدیران  جمع  در 
مالنوری، مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی وزارت کشور 

را معرفی و حکم وزیر کشور را به وی اعطاء کرد.
حمید مالنوری شمسی که پیش از این سرپرستی معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان 

را بر عهده داشت، خدمت در مجموعه وزارت کشور را 
با بخشداری انار در استان کرمان آغاز کرد، پس از آن 
سال ها به عنوان شهردار بهرمان فعالیت کرد و سپس به 
عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه رفسنجان انتخاب 
شد. مالنوری پس از پایان دوران خدمت در رفسنجان، 
به عنوان مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
سرپرستی  همچنین  و  شد  انتخاب  کرمان  استانداری 
را  استانداری کرمان  اجتماعی  و  امنیتی  معاونت سیاسی 

نیز در سوابق خدمتی خود تجربه کرده است.

انتصاب های جدید
 در استانداری کرمان

جداگانه ای  احکام  طی  کرمان  استاندار 
معاون  بصیری«  »محمدصادق  دکتر 
فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان  را به 
امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  عنوان 

مالنوری«  »حمید  استانداری،  اجتماعی  و 
هماهنگی  معاونت  سرپرست  عنوان  به  را 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و 
مدیرکل  عنوان  به  را  وفائی«  »محمدرضا 
دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 

استانداری کرمان منصوب کرد.
عنوان  به  این  از  پیش  مالنوری  حمید 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری کرمان فعالیت می کرد.

شهردار  عالم زاده،  سیدمهران  مهندس 
کرمان در نشستی به همین منظور با حضور 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، 
سرپرست  و  شهرسازی  و  معماری  معاون 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
از  یکی  را  برگزار شد، گردشگری  کرمان 
متنوع ترین و بزرگ ترین صنایع در جهان 
و  درآمد  منبع  مهم ترین  که   کرد  ذکر 
از  بسیاری  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد 

کشورهای دنیاست.
لحاظ  به  نیز  ما  کشور  این که  بیان  با  وی 

حوزۀ   در  ارزشمند  سرمایه های  داشتن 
آداب  تاریخی،  بناهای  و  فرهنگی  میراث 
طبیعی  جاذبه های  و  اجتماعی  فرهنگ  و 
باشد،  موفق  بسیار  زمینه  این  در  می تواند 
به عنوان  کرمان  استان  هم چنین  گفت: 
پهناورترین استان کشور دارای جاذبه های 
گردشگری منحصربه فردی است که معرفی 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  به  آن ها 
باعث  که  گردشگران  جذب  در  می تواند 

تحرک  و  اشتغال  نشاط،  شور،  ایجاد 
اقتصادی استان می شود، موثر باشد.

انتصاب مشاور 
رسانه ای استاندار 

به  حکمی  طی  زاده  تقی  عباس  دکتر 
امور  در  کرمان  استاندار  مشاور  عنوان 
این  عمومی  روابط  مدیرکل  و  رسانه 

استان کرمان معرفی شد.

آغازین  در  فدائی  محمدجواد  دکتر   
سکان  گرفتن  دست  در  روزهای 
استانداری با معرفی مشاور رسانه ای خود 
آغاز حرکت دولتی شفاف و شیشه ای را 
تقی  عباس  داد.البته  نوید  استان  این  در 
زاده نیز به عنوان فعال رسانه ای کرمان 
ارتباط  توانسته  گذشته  های  سال  طی 
اهالی  با  و  یکسو  از  مسئوالن  با  مطلوبی 
رسانه از دیگر سو داشته باشد. وی اکنون 

عالوه بر تدریس در دانشگاه های کرمان 
عمومی  روابط  اداره  رئیس  عنوان  به 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان فعالیت 
مسئولیت  این  بر  سابق  وی  کند.  می 
و  آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
پرورش استان کرمان را نیز برعهده داشته 
آموخته  دانش  زاده  تقی  عباس  است. 
رشته علوم ارتباطات در مقطع دکتری از 

دانشگاه عالمه طباطبائی است.

طی احکام جداگانه ای
 از سوی شهردار کرمان

جهانشاهی 

دبیر ستاد گردشگری 
شهرداری شد

 باحکم شهردارکرمان؛
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 چه اشکالی دارد طلبه روی صندلی بنشیند؟!
مساله ای که به آن در فضای مجازی و غیره اشاره کرده 
بودند این بود که مثاًل چرا سیداحمد آقا در زمان عمامه 
اشکالی  بودند. خب چه  نشسته  بر روی صندلی  گذاری 
دارد که یک طلبه ای روی صندلی بنشیند؟! روی صندلی 
نشسته اند و خیلی با ادب سرشان را خم کرده اند و عمامه 
را بر سرشان گذاشته اند. در جایی که همه روی صندلی 
روی  طلبه  فرد  حتما  که  دارد  ضرورتی  چه  اند  نشسته 

زمین بنشیند؟!
گفت:  دعایی  سیدمحمود  والمسلمین  االسالم  حجت 
شبیه همان  سیداحمد خمینی هم  عمامه گذاری  مراسم 
مراسم های سنتی عمامه گذاری برگزار شد و من تفاوتی 
با مراسم های دیگر در ان ندیدم. نماینده ولی فقیه در 
مراسم  برگزاری  نحوه  خصوص  در  اطالعات  مؤسسه 
اظهار  شعبان  نیمه  در  احمد خمینی  سید  گذاری  عمامه 

کرد: این مراسم یک مراسم معنوی و سالمی بود که عالقه 
مندان به بیت امام و حاج حسن آقا در حسینیه جماران 
جمع شدند و در نهایت سادگی آن را برگزار کردند و به 
خصوص فرمایشات آقای محقق داماد در این مراسم بسیار 
آموزنده بود. وی در مورد سنت عمامه گذاری معمول 
بسیار معمول و  مانند دیگر مراسم  این مراسم هم  گفت: 
ساده برگزار شد و چیز متفاوتی نبود. خاطرم هست که  
ما وقتی معمم می شدیم جشن می گرفتیم،  مثاًل مرحوم 
آقای هاشمی برای طلبه های کرمانی و طلبه های مبارز 
می  جشن  منزلشان  در  شوند  معمم  خواستند  می  که  ی 
گرفت و شام و شیرینی می داد. این گونه بود که تمام 
دوستان، آشنایان و هم درسان طلبه ای که معمم می شد 
می  دعوت  مراسم  به  ارجمند  شخصیت  یک  همراه  به 
شدند  و عمامه گذاری با حضور این افراد و توسط آن 
شخصیت انجام می شد. حجت االسالم والمسلمین دعایی 
تاکید کرد: این مراسم هم شبیه همان مراسم های سنتی 

به  نبود  اختصاصی  مراسم  و  شد  برگزار  گذاری  عمامه 
طوری که من برای جشن میالد حضرت امام زمان)عج( 
البته  گذاری،  عمامه  جشن  برای  نه  بودم  شده  دعوت 
می دانستم که در پایان مراسم قرار است عمامه گذاری 
چه  شما  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  بگیرد.  صورت 
تفاوتی در این مراسم با دیگر مراسم عمامه گذاری طلبه 
ها دیدید، گفت: من تفاوتی ندیدم؛ مساله ای که به آن 
در فضای مجازی و غیره اشاره کرده بودند این بود که 
مثاًل چرا سید احمد آقا در زمان عمامه گذاری بر روی 
صندلی نشسته بودند. خب چه اشکالی دارد که یک طلبه 
ای روی صندلی بنشیند؟! روی صندلی نشسته اند و خیلی 
سرشان  بر  را  عمامه  و  اند  کرده  خم  را  سرشان  باادب 
اند  نشسته  صندلی  روی  همه  که  جایی  در  اند.  گذاشته 
چه ضرورتی دارد که حتما فرد طلبه روی زمین بنشیند؟!

حضور مردم  کرمان
 در یوم اهلل 22 بهمن

 

رئیس  امام جمعه کرمان،  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
حضور  از  کرمان  استاندار  و  استان  نمایندگان  مجمع 
تشکر  و  تقدیر  ماه  بهمن   22 راهپیمایی  در  مردم  پرشور 

کردند متن پیام به شرح زیر است؛
»حضور پرشور و وحدت آفرین مردمان ایران اسالمی، به 
ویژه غیورمردان و شیرزنان دیار کریمان در راهپیمایی 
22 بهمن ماه، جلوه ای از همبستگی و ایستادگی این ملت 
ابتدای  از  انقالبی خود است که  بر آرمان ها و اهداف 

انقالب تاکنون پابرجا و استوار بر شعار استقالل، آزادی 
ایران اسالمی که  اند. ملت  ایستاده  و جمهوری اسالمی 
همواره پشتیبان والیت فقیه بوده اند و در سایه وحدت و 
همدلی توانسته اند قله های بلند افتخار را فتح کنند، در 
22 بهمن ماه امسال نیز امضائی زرین بر میثاق نامه خود 
با والیت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی نشاندند تا 

غریو افتخار آنها  در سراسر جهان شنیده شود.
در 22 بهمن امسال، اقشار مختلف مردم، مسئوالن و گروه 
های سیاسی دست در دست یکدیگر و در پاسخ به ندای 
حکومت  سران  تا  آمدند  صحنه  به  وحدت  با  فقیه  ولی 
توطئه،  با  مردم  این  که  بدانند  دیگر  بار  استکباری  های 
آرمان  از  غیره دست  و  اقتصادی  تحریم، جنگ  تهدید، 

های خود بر نخواهند داشت.

بر  تکیه  با  ایران  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  یقین  به 
خود  انقالبی  ملت  بصیرت  و  مداری  والیت  همراهی، 
خود  از  گیتی  سراسر  در  بلند  ای  آوازه  و  نام  توانسته 
آزادی  بانگ  که  است  رو  این  از  و  گذارد  برجای 
با  جهان  سراسر  در  ایران  مردم  آزاداندیشی  و  خواهی 
نوای بیداری اسالمی و ایستادگی در برابر ظلم ظالمان به 
گوش می رسد. در این فرصت مغتنم، حضور پرشور ملت 
ایران اسالمی به ویژه مردم دیار کریمان در آئین های 
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  گرامیداشت چهلمین سالگرد 
ویژه راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن ماه را ارج نهاده 
و از درگاه ایزد منان سالمت، سعادت و سربلندی همگان 

را مسألت می کنیم.«

سید محمود دعایی در گفت و گو با جماران؛

تفاوتی در مراسم عمامه گذاری احمد آقا 
با دیگر مراسم ندیدم

رفع مشکالت 
معیشت عمومی

ریاست  که  کرمانی  موحدی  اهلل  آیت  مجمع  جلسه  در 
صفر  ماه  رسیدن  فرا  تسلیت  با  داشت  عهده  به  را  جلسه 
و ایام سوگواری اهل بیت علیه السالم بر ضرورت تبیین 
نوجوان  و  جوان  نسل  برای  ویژه  به  دینی  بلند  معارف 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  وی  کرد.  تأکید 
در دیدار اخیر سران قوا و ضرورت استفاده از نظرات و 

دیدگاه های کارشناسان و منتقدان تأکید کرد:

متوجه  سو  یک  از  رهبری  معظم  مقام  رهنمود  این   
دیگر  سوی  از  و  قضایی  و  تقنینی  اجرایی،  مسئوالن 
را  مختلف  عرصه های  در  نظران  صاحب  و  کارشناسان 
و  مسئوالن  هم  می بایست  لذا  می دهد،  قرار  مخاطب 
با شناسایی دقیق معضالت جامعه و توجه به  هم نخبگان 
راهکاری معقول، نسبت به رفع موانع و مشکالت کشور به  

ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت عمومی همت بگمارند.
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ممنوع التصویری »زائری«
 

مسأله  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  کاتب،  غالمرضا 
محمدرضا  دکتر  حجت االسالم  شدن  ممنوع التصویر 
این  که  گفت  اما  کرد  تأیید  را  سیما  و  صدا  در  زائری 
ممنوع التصویری خواسته نمایندگان نبوده بلکه تصمیمی 
است که خود مدیران صدا و سیما و شخص دکتر علی 

عسگری گرفته اند.

علی  آقای  از  تنها  مجلس  »نمایندگان  کاتب  گفته  به   
مقننه  قوه  به  توهین ها  جلوی  تا  بود  خواسته  عسگری 
گرفته شود.« او البته توضیح داده که »آقای زائری به 
در  پس  این  از  فقط  و  نیست  ممنوع التصویر  کلی  طور 

برنامه های زنده نمی تواند شرکت کند.«

واکنش زائری: همه چی آرومه
خبر  به  واکنش  در  خود  اما  زائری  محمدرضا 
ملی در حساب کاربری  رسانه  ممنوع التصویری اش در 
توئیترش نوشت: »در 40 سالگی انقالبی که اساسًا برای 
آزادی رخ داده است، کار به جایی رسیده که معاون 
برنامه  یک  در  انتقادی  ساده  دیالوگ  یک  بابت  سیما 
تلویزیونی به مجلس احضار شود و تعهد بدهد. سریال 
صوری  تکذیب  تخویف،  و  تطمیع  تهدید،  و  ارعاب 

احضار ولی... همه چی آرومه!« 
مجازی  فضای  کاربران  از  زیادی  تعداد  هم  همزمان 
انتقاد  سیما  و  تصمیم صدا  این  به  مختلف  از طیف های 
در  می تواند  نیست  معلوم  البته  که  انتقادی  کردند. 

در  نظر  تجدید  برای  سیما  و  صدا  مدیران  نظر  تغییر 
ممنوع التصویری زائری تأثیرگذار باشد یا خیر. آن هم 
هم  آنچنان  مجلسی ها  می رسد  نظر  به  که  شرایطی  در 

نیستند. ناراضی  از این تصمیم 

احضار زائری به مجلس صحت ندارد
از سویی دیگر مهدی کیایی مدیرکل فرهنگی و روابط 
عمومی مجلس در این باره گفت: حضور رئیس سازمان 
مجلس  رئیسه  هیأت  در  ایشان  معاونان  و  سیما  و  صدا 
موضوعات  برخی  بررسی  درباره  اسالمی  شورای 
و  مجلس  رئیسه  هیأت  نظرات  البته  بود؛  کشور  کالن 
سیما  و  صدا  پرداختن  نحوه  درباره  محترم  نمایندگان 
به موضوعات مختلف قوه مقننه مورد بحث و تبادل نظر 
درخواستی  هیچ گونه  مجلس  وی  گفته  گرفت.به  قرار 
مبنی بر عدم حضور حجت االسالم محمدرضا زائری که 
نداشته  صداوسیما  در  است،  شناخته شده  روحانیون  از 
نیز  مجلس  توسط  سیما  مجریان  از  ضیاء  علی  احضار  و 

صحت ندارد.

 استاندار کرمان با بیان این که این استان با توجه به قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم 
از زمان قدیم با چین ارتباط داشته است، گفت: این استان ظرفیت های قابل عرضه ای 
در سطح ملی و بین المللی دارد. دکتر محمدجواد فدائی در نشست مشترک با مدیران 
گردشگری کشور چین افزود: استان کرمان تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع 
دستی وضعیت خوبی برای عرضه در سطح داخلی و خارجی دارد و پتانسیل های این 
استان در صنایع دستی می تواند مورد توجه گردشگران چینی باشد. وی تاکید کرد: 
استان کرمان از جاذبه های متعدد طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و معرفی 
و بازدید گردشگران داخلی و خارجی از این آثار، نیازمند بیش از چند روز زمان است.
داشت:  اظهار  و کشور چین  استان کرمان  مراودات  تاریخ  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
کرمان به لحاظ تاریخی با چین ارتباط داشته و با توجه به قرار داشتن بر سر راه جاده 

ابریشم، از قدیم روابط تجاری متعددی بین کرمان و چین برقرار بوده است.
دکتر فدائی تصریح کرد: سوابق تاریخی نشان دهنده آن است که تولید شال کرمان 
از طریق جاده ابریشم به چین منتقل و از چین نیز ظروف چینی به استان کرمان حمل 
می شده است. وی با اشاره به ظرفیت های مناسب کرمان برای گردشگران داخلی و 
انتخاب  برای سفرهای خود  استان را  این  از گردشگران مسیر  بسیاری  خارجی، گفت: 
می کردند و حتی مارکوپولو برای رسیدن به چین از مسیر کرمان حرکت کرده است.

استاندار کرمان، تنوع آب و هوایی موجود در استان را یکی از ویژگی های بارز این 
موارد  از  یکی  فصل  چهار  اقلیم  وجود  و  هوایی  و  آب  تنوع  افزود:  و  دانست  استان 
جذاب برای حضور گردشگران چینی است. دکتر فدائی با اشاره به اینکه استان کرمان 
در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده ای وضعیت خوبی دارد، گفت: استان کرمان در 
حوزه هوایی نیز ظرفیت های بسیار خوبی از جمله هواپیمایی ماهان را دارد که متعلق 
توسعه صنعت  برای  این حوزه  در  مبنا ظرفیت خوبی  این  بر  و  است  استان کرمان  به 
با  استان کرمان همچنین  یادآور شد:  بین چین و کرمان وجود دارد. وی  گردشگری 

توجه به نزدیکی به سواحل جنوبی کشور، فرصت حمل و نقل دریایی را نیز دارد.
های  آژانس  مدیران  برای  خوب  سفری  داشتن  از  امیدواری  ابراز  با  کرمان  استاندار 
گردشگری چینی در استان کرمان خاطرنشان کرد: امیدوارم حضور مدیران گردشگری 
برای  ریزی  برنامه  و  نامه  تفاهم  امضای  باعث  نهایت  در  کرمان  استان  در  کشور چین 

حضور بیشتر گردشگران چینی در کرمان شود.
نشست مشترک مدیران آژانس های گردشگری کشور چین با استاندار کرمان 27 بهمن 
ماه 97 با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان، 
رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر کرمان، رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از 

مسئوالن استانی در سالن پیامبر اعظم برگزار شد.

کرمان ظرفیت های قابل عرضه ای 
در سطح ملی و بین المللی دارد
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سپاه   : داشت  اظهار  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  ابوحمزه، 
برای  اشتغال  ایجاد  آمادگی  کرمان  استان  ثاراهلل 
که  کرده  فراهم  را  بستر  و  زمینه  این  و  دارد  را  همه 
با آموزش هایی که داده می  به جوانان جویای کار 
با تسهیالت  نفره  پنج و هفت  شود در گروه های سه، 

اشتغال ایجاد کند.
با  اسالمی  انقالب  سالگی  چهل  سالگرد  خبری  نشست 
حضور سردار فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان برگزار 
معظم  مقام  تأکیدات  به  اشاره  با  ابوحمزه  سردار  شد. 
رهبری  اظهار داشت: مقام معظم رهبری کراراً به همه 
فرمودند باید به سمت و سویی بریم که هم مردم دار 
، هم مردم یار باشیم. وی افزود: با شکل گیری بسیج 
و  زیاد  فعالیتهای  و    سازندگی در سال 79  کارهای 
با  وی  است.  داده  انجام  بسیج  سپاه   را  ای   گسترده 
افزود:  عمرانی  غیر  و  عمرانی  های  فعالیت  به  اشاره 
و  هزار   108 زدایی حدود  محرومیت  عرصه  در  سپاه 
764 پروژه عمرانی را با مبلغی بیش از 2 هزار و 433 
 119 نیز  غیرعمرانی  های  حوزه  در  و  تومان  میلیارد 
 410 و  میلیارد   501 بودجه  با  را  پروژه   624 و  هزار 
تاکنون  و   داده،  قرار  کار  دستور  در  تومان  میلیون 
از یک هزار و 816  بیش  اعتباری  با  پروژه  158 هزار 
مناطق  ویژه  به  مختلف کشور  نقاط  در  تومان  میلیارد 
محروم به بهره برداری رسیده و مابقی در دستور کار 
نیز 2 هزار و  استان کرمان  ابوحمزه گفت: در  است. 
میلیارد   821 و  هزار   67 اعتبار  با  عمرانی  پروژه   691
 807 و  هزار   30 که  بوده  داد،  قرار  کل  مبلغ  تومان 
باید فرهنگ محرومیت زدایی را  هزینه شده است و 
زمینه  باید  نیست،  ارزش  زیرا محرومیت  ببریم  بین  از 
ای فراهم کنیم آن بخشی از کار را که فرد نمی تواند 
انجام بدهد، نظام و دستگاه های مختلف کمک کنند 
و بار اصلی را باید خود فرد تحمل کند و اینکه صفر 
تا صد را انجام بدهیم، اشتباه است و اگر این روند را 
ادامه بدهیم، حاال حاالهااز محرومیت جدا نمی شویم. 
وی ادامه داد: 26 مورد احداث و مرمت یادمان شهدا 
را داشتیم که یکی از فعالیت های ستاد کنگره است و 
بعد از کنگره گلزار حتی تک مزاری بدون ساماندهی 
نخواهیم داشت؛ همچنین در استان یک هزار و 120 
و  شده  تکمیل  یا  احداث  محرومین  برای  منزل  باب 

461 مسجد تعمیر و احداث داشتیم.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان به احداث و مرمت 
تصفیه  آبرسانی،  استان،  در  تئاتر  آمفی  و  پایگاه   241
عالم  خانه  احداث  روستا،   55 در  آب  کانال  و  خانه 
در روستاهای محروم به 55 باب، احداث و تکمیل 50 
مدرسه با کمک آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، 
احداث و تکمیل 41 راه روستایی، 32 مورد مجموعه 
بیشتر  چشمه   377 بهداشتی  سرویس  احداث  ورزشی، 
خانه   25 تکمیل  و  احداث  استان،  شرق  و  جنوب  در 
بهداشت، احداث 32 حمام و غیره اشاره کرد. وی با 
اشاره به این که در کنگره شهدا، محرومیت زدایی را 
محور کار قرار دادیم و یکی از فعالیت ها تهیه و توزیع 
جهیزیه برای خانواده های بی بضاعت است که 3 هزار 
و 268 سری جهیزیه توزیع شده است؛ اظهار داشت: 
منابع آن از دفتر رهبری، سپاه و خیرین تأمین شده و 

 
خیران استان می توانند در این زمینه همکاری داشته

باشند. ابوحمزه با اشاره به توزیع 13 هزار و 403 سبد 
البسه و پوشاک، سبدهای معیشتی به تعداد  8 هزار و 
التحریر و غیره  لوازم  112 مورد، 6 هزار و 843 سبد 
هم اشاره و بیان کرد: یکی از برجستگی های مناطق 
محروم، افراد نخبه و با استعدادهای عجیب هستند که 
به دلیل فقر نمی توانند به مدارج باالتر علمی برسند و 
باید رسانه ها در این زمینه کمک کنند؛ آنها به دلیل 
فرمانده  مانند.  می  باز  تحصیل  ادامه  از  مادی  مشکل 
بهداشتی  سبد   380 و  هزار  یک  افزود:  ثاراهلل  سپاه 
درمانی تهیه و در مناطق محروم توزیع شد و  260 نفر 
به مشهد مقدس اعزام شدند؛ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی 
و دستاوردهای بسیج سازندگی برپا شده است. وی از 
افتتاح پروژه های محرومیت زدایی و رونمایی از یک 
سپاه خبر  بهمن( در   13 ( روز  پروژه در  و 393  هزار 
داد که طی یک سال این تعداد پروژه در استان اجرا 
خواهد شد و در راستای 40 هزار پروژه مورد اشاره 
تعداد  این  از  درصد   70 که  است  سپاه  کل  فرمانده 
پروژه جدید و 30 درصد پروژه های نیمه تمام است 

که قرار است تا هفته دفاع مقدس 98 کامل شود.
سردار ابوحمزه از ولع، عالقه و عشق زیادی که در این 
حوزه در جوانان وجود دارد و نیز از جوانان زیادی 
که برای اعزام به مناطق عملیاتی و عالوه بر آن برای 
حضور در جبهه مقاومت مراجعه می کنند، سخن گفت 
دید  خواهیم  امسال  بهمن   22 راهپیمایی  افزود:  و 
نگاه را  باید  میلیون ها جوان شرکت خواهند کرد و 
تریبون  مسؤالن،  ما  و  بکنیم  درست  جوانان  به  نسبت 
و  کنیم  جفا  نباید  کنند؛  کار  باید  ها  رسانه  و  داران 
ظرفیت  جوانان  بریدند؛  انقالب  از  جوانان  بگوییم 
گزارش  ارائه  ادامه  در  وی  هستند.  فرصت  و  عظیم 
فعالیت های سال جاری اعالم کرد: اردوهای هجرت 
3 با حضور دانش آموزان برای مرمت و بهسازی، غنی 
جماعت  نماز  فرهنگی،  امور  فراغت،  اوقات  سازی 
 155 شده،  انجام  نفر   343 و  هزار   2 تعداد  به  غیره  و 
کارگاه در زمینه اقتصاد مقاومتی در تولیدی و صنایع 
دستی و تبدیلی راه اندازی و افراد زیادی مشغول به 

کار شده اند. 
سردار ابوحمزه اظهار داشت: سپاه ثاراهلل استان کرمان 
آمادگی ایجاد اشتغال برای همه را دارد و این زمینه 
با  کار   به جوانان جویای  که  فراهم کرده  را  بستر  و 
سه،  های  گروه  در  شود  می  داده  که  هایی  آموزش 

کند.  ایجاد  اشتغال  تسهیالت   با  نفره  هفت  و  پنج 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان تصریح کرد: مشکل 
این است فرهنگ کار برای جامعه ما جا نیفتاده و همه 
نیستند  حاضر  و  بنشینند  میز  پشت  باید  کنند  می  فکر 
در  زیادی  های  دستگاه  کنند؛  کار  و  ببینند  آموزش 
ایجاد اشتغال زحمت می کشند و ما به کمک دستگاه 
نشینی  میز  پشت  فرهنگ  باید  و جوانان  ایم  آمده  ها 
به ساخت مسجد، حسینیه، خانه  بگذارند. وی  را کنار 
 4 توسط  مختلف  های  برنامه  و  خدمات  ارائه  و  عالم 
هزار و 393 دانشجو و طلبه هم اشاره و تصریح کرد: 
دوم  در  ابوذر-  استان-  های  رسانه  برترین  جشنواره 
اسفندماه و  بایادواره شهدای خبرنگار و رسانه برگزار 
و از محصوالت کمیته فضای مجازی رونمایی می شود.
تهدیدات،  همه  رغم  علی  افزود:  ابوحمزه  سردار 
آسیب هایی که استکبار و دولت های مرتجع منطقه و 
اسرئیل و منافقین و ضدانقالب ایجاد کردند، توفیقات 
زیادی در 40 ساله انقالب داشتیم. وی  تصریح کرد: 
ایران نخستین تولیدکننده داروی گیاهی جهانی مقابله 
با ایدز ایران، نخستین تولید کننده پودر استخوان در 
با سرعت  گریز  رادار  پرنده  قایق  تولیدکننده  جهان، 
851 کیلومتر، هشتمین تولیدکننده اورانیوم 20 درصد 
در دنیا، سومن تولیدکننده داروی ام اس در دنیا، تنها 
 5 از  دنیا،  میکروسکوپی  بعدی  سه  پرینتر  تولیدکننده 
ارتش سایبری قدرتمند دنیا، تنها تولیدکننده ایمپلنت 
چشمی در دنیا، چهارمین کشور در دستیابی به فناوری 
دنیا،  در  زناشویی  روابط  های  بیماری  درمان  نوین 
سومین تولیدکننده دکل های انتقال برق در دنیا و... 
و  کنند  ایفا  خوب  را  خود  نقش  رسانه  باید  که  است 
برای حقظ کردن توفیقات، در هر مسولیتی به وظیفه 

خود به خوبی عمل کرد. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه 22 بهمن 
امسال شرایط و ویژگی های خاصی دارد، با تأکید بر 
مردم  مختلف  اقشار  دادن  جهت  در  ها  رسانه  نقش 
برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن خاطر نشان کرد : 
حضور قوی و وسیع مردم مشت های محکمی به دهان 
تالش  که  است  دخلی  عوامل  و  صهیونیست  و  امریکا 
کردند بگویند امسال کار نظام تمام است اما به کوری 
چشم دشمنان، انقالب 40 ساله شد و دهها چهل سال 
انقالب جهانی حضرت حجت  به  تا  را خواهد داشت 

متصل شود.

آمادگی سپاه ثاراهلل برای 
ایجاد اشتغال برای جوانان
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: با وجود این 
که استان کرمان فاصله زیادی با مرکز دارد اما در دفاع 
از انقالب جزو استان های سرآمد است و تاثیر به سزایی 
در پیروزی انقالب داشت. سردار سرلشکر«قاسم سلیمانی« 
9 اسفندماه در اجالسیه کنگره 6500 شهید استان کرمان 
بسیار  را  کنگره  این  استانی  و  لشکری  مسئولین  با حضور 
ارزشمند دانست و اظهار کرد: 6500 شهید برای دفاع از 
با اشاره به سخنان  نظام اسالمی به شهادت رسیدند. وی 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان ادامه داد: امروز پس از 
و  این کنگره است  اختتامیه  برنامه های مستمر  یک هفته 

کار عمیق و بزرگی صورت گرفت.
مبارک  دست  که  مطلب  این  بیان  با  سلیمانی  سرلشکر 
نیابت از همه شما می بوسیم و برای ایشان  به  رهبری را 
ادامه  در  خواستاریم،  متعال  خداوند  از  برکت  با  عمر 
کنگره ها  نوع  این  و  شهدا  پاسداشت  ارزش  تبیین  به 
پرداخت و بیان کرد: از آیت اهلل جعفری امام جمعه سابق 
ای  شایسته  خدمات  مقدس  دفاع  دوران  در  که  کرمان 
انجام داده اند تقدیر می کنم. وی با اشاره به خصوصیات 
کنگره 6500 شهید استان کرمان عنوان کرد: کسانی که 
انقالب  از  بعد  و  قبل  اقتضا می کند که دوران  عمرشان 
کنند،  می  تایید  را  بنده  سخنان  این  دهند  می  یاد  را 
برخوردار  زیادی  الهی  های  موهبت  از  کرمان  استان 
است و این ظرفیت ها در پرورش و رشد و نمو انسان ها 
ادامه  اند. سردار سلیمانی  بوده  این استان موثر  برجسته 
که  است  کشور  شهرهای  نمونه  جزو  کرمان  استان  داد: 
لذا  مبارزه کرد  انقالب  از  قبل  سازماندهی شده  فساد  با 
گریبان  که  انقالب  از  قبل  ازفسادهای  یک  هیچ  گرفتار 
استان های دیگر را گرفته بود، نشد و قبل از انقالب هیچ 
یک از مظاهر فساد در کرمان وجود نداشت. وی افزود: 
با وجود اینکه استان کرمان فاصله زیادی با مرکز دارد اما 
در دفاع از انقالب جزو استان های سرآمد است و تاثیر 
به سزایی در پیروزی انقالب داشت و آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی و شهید باهنر متعلق به کرمان بودند.
فرمانده سپاه قدس از تاثیر استان کرمان در دوران دفاع 
مقدس سخن به میان آورد و عنوان کرد:  استان کرمان 
در دفاع مقدس موثر بود و 120 هزار نیرو در زمان دفاع 
مقدس به جبهه اعزام کرده و سهم ارزنده ای نسبت به 
بیان  با  است. وی  داشته  مقدس  دفاع  در  جمعیت خود 
این مطلب که اولین منبری که بحث مرجعیت مقام معظم 
رهبری را اعالم کرد از کرمان بود، تصریح کرد: در کنار 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، باید یاد و نام مردم استان 
فرهنگ  اینکه  برای  افزود:  وی  گرامیداشت.  را  کرمان 
یک جامعه نمایان و ماندگار شود باید بر ارزش هایی که 
در ماندگاری این فرهنگ موثر بوده اند تاکید شود، لذا 
نخواهد  اثرگذاری  مقدس  دفاع  اندازه  به  جیزی  هیچ 
یک  را  مقدس  دفاع  فرهنگ  سلیمانی  سردار  داشت. 
برگزاری  علت  کرد:  عنوان  و  دانست  حقیقی  فرهنگ 
راهیان نور و کنگره های شهدا به دلیل این است دفاع 
مقدس ویژگی هایی دارد که در دیگر آثار انقالب این 

ویژگی ها برجسته نیست.

وی با بیان این مطلب که دفاع مقدس تهدید دشمن را 
به فرصت تبدیل کرد افزود: دفاع مقدس دو نتیجه مهم 

را در بعد فرهنگی به منصه ظهور رساند.
این رزمنده دوران دفاع مقدس با اشاره به این که دفاع 
مقدس در نمایان کردن فرهنگ اسالم باالترین تاثیر را 
پس از انقالب داشت، اظهار کرد: مدافعین حرم به واسطه 
دفاع مقدس بوده است و اگر آن فرهنگ عملی انجام 
و ثبت نشده بود دفاع از حرمین به این شدت شکل نمی 
گرفت و دفاع از حرم در حقیقت دفاع از حرم و انسانیت 
بود. وی جامعه را نیازمند برگزاری کنگره شهدا دانست 
و عنوان کرد: چند خصوصیت در شهدا مشاهده کردیم، 
که به شهید برتری می دهد و مقدم می دارد آنچیزی که 
فضیلت دارد بر خود و این باالترین فضیلت شهید است 
زیرا خودش را از لذت های مادی و دنیوی محروم می 
را  یا شهادت  از کشته شدن  را  تعبیر خود  کند. سلیمانی 
فارغ التحصیلی اعالم کرد و افزود: معرفتی که شهید پیدا 
می کند باالترین معرفت هاست. وی با تاکید برآنکه شهدا 
بنده خدا می شوند ادامه داد: شهید  خود را فراموش و 
چون عمل به حکم خدا می کند و با میل خود مخالفت 

می کند، به این عظمت می رسند.
ما  که  مطلب  این  بیان  با  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
جهاد  در  شهید  کرد:  اظهار  گرفتاریم،  اکبر  جهاد  در 
در  فضای جبهه  در  است،  پیدا کرده  اصغر ظفر  و  اکبر 
و  جوانمردی  ایثار،  معنویت،  مقدس  دفاع  سال  هشت 
شجاعت موج می زد. وی با بیان اینکه در جبهه ها همه 
تصریح  بود،  وصل  به  شوق  رزمندگان  سیمای  در  آثار 
می  فقیر  به  خدا  راه  در  ما  که  نانی  از  تر  آسان  کرد: 
از  ادامه  در  سلیمانی  دادند.  را  خود  جان  شهدا  دهیم 
چهل سالگی انقالب سخن به میان آورد و عنوان کرد: 
را  از حضور خود  بهمن شط عظیمی   22 روز  مردم در 
بوجود آورده اند، بنابراین باید دست و پای این مردم 
را بوسید زیرا انقالب را با همه وجود حراست می کنند. 
بیان کرد: در طول چهل سال جز پیروزی چیزی  وی 
کسب نکرده ایم اگر چه در ظاهر خساراتی دیدم اما در 
واقعیت پیروز شده ایم و انقالب توانست همه فشارها را 
پیروزی کند در حالی که در هر جای دیگر  به  تبدیل 
این فشارها تحمیل می شد کمر آنها می شکست. سردار 
یا  دانسته  که  دارد  وجود  افکاری  داد:  ادامه  سلیمانی 
ندانسته به دنبال ایجاد تفکیک در ذهن مردم بین اسالم 

و ایران است و این قابل اثبات است. 

وی با تاکید برآن که عنصر اساسی پیروزی ایران اسالم 
بوده است و با تمسک به اسالم توانسته ایم ایران و منافع 
ایران را تامین کنیم، اظهار کرد: هیچ تصمیمی در سطح 
عالی نظام امکان ندارد به منصه ظهور برسد اما در صدر 
آن منافع ایران نباشد چون ایران قابل تفکیک از اسالم 
نیست. فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به جنگ ایران 
و عراق گفت: امروز در نگاه دو ملت قلعه دشمنی به قلعه 
دوستی تبدیل شده و ما هیچ نگرانی از مرزهای جنوبی و 
غربی کشور نداریم و تبدیل شدن چنین دشمنی تاریخی 
قدرت  واسطه  به  این  و  نیست  منافع  آیا  دوست  یک  به 
و  تبیین  را  اسالم  راحل  امام  افزود:  وی  است.  اسالم 
اسالمی  انقالب، جریان های  از  لذا پس  و  مشخص کرد 
شکل گرفتند. اگر این سدهای مستحکم در برابر دشمن 
نبود بدون هیچ درنگی و مانند گرگ درنده به هر یک 

از جریان های اسالمی حمله می کرد.
سردار سلیمانی با طرح این سوال که چرا اینقدر اصرار بر 
برجام دو دارند؟ اظهار کرد: دشمن از اول برجام را سه 
ضلعی می دانست نه یک ضلعی و دو ضلع دوم را مهمتر 
از ضلع اول می دانست. اوباما آرام آرام می خواست به 
دو ضلع دیگر برسد اما ترامپ به سرعت می خواهد این 
راه را طی کند. وی اظهار کرد: امریکا میخواهد جریان 
ها در برجام دو خشکانده شود اما به اینجا ختم نمی شود. 
اسالم  برابر  در  ناب  اصیل  اسالم  قدرت  اینکه  برای  آنها 
می  دوم  برجام  توافق  با  بخشکانند  را  یهودی  و  وهابی 

خواهند ریشه جریان های اسالمی را بخشکانند.
حرم  مدافع  شهدای  فرهنگ  تاثیر  از  سلیمانی  سرلشکر 
دین  قدرت  اگر  کرد:  بیان  و  آورد  میان  به  سخن 
چنین  با  توانستیم  نمی  دیگر  قدرت  با  نبود  اسالم  و 
قدرتی)تکفیرها( مواجه شویم. جمهوری اسالمی با اتکای 
به اسالم توانست ایران را در همه خط ها بیمه و توانمند 
کند و به ایران اقتدار ببخشد. وی با بیان این مطلب که 
را  ایران  که  است  این  راحل  امام  شاهکارهای  از  یکی 
قالب یک  ایران و در  پشتوانه  را در  مهد اسالم و اسالم 
گری  خام  با  برخی ها  کرد:  تصریح  داد،  قرار  حکومت 
نیروی  نادانسته این مهم را تضعیف می کنند. فرمانده  و 
به  منطقه  در  کشوری  هیچ  برآنکه  تاکید  با  سپاه  قدس 
میزان ایران اقتدار ندارد، تصریح کرد: برخی ها اقتدار 
عاریه ای دارند و برخی از کشورها پول دارند اما فاقد 
اقتدار هستند و اینها کوتوله های سیاسی هستند که هیچ 
اقتدار  ایران  اما  ندارند؛  المللی  بین  عرصه  در  اقتداری 
دارد. وی دارا بودن رهبری حکیم را از دیگر ابعاد اقتدار 
فداکاری  مردم  دارای  ایران  افزود:  و  کرد  ذکر  ایران 

است که این امر نیز رکن دیگر اقتدار ایران است.
های  مولفه  از  دیگر  یکی  را  نشدن  مرعوب  سلیمانی 
سه  پیوسته  دشمن  کرد:  بیان  و  برشمرد  ایران  اقتدار 
با  ترساندن  اول  کند  می  اعمال  ارعاب  برای  عامل 
ناپایداری  و  اتحادسازی  کشی،  لشکر  و  نظامی  قدرت 
جاها  خیلی  در  را  این  که  کند  ایجاد  خوف  خود 
دیدیم. وی با بیان این مطلب که شکست دشمن مقابل 
را حل  دالیل  این  تواند  نمی  و دشمن  است  ما حتمی 
استکباری  روحیه  کرد:  اظهار  اوست،  ذات  و جزو  کند 
دشمن و تحقیر ملت ها، نادیده انگاشتن ملت ها و منافع 
نامشروع،  های  حکومت  بر  گذاری  سرمایه  کشورها، 
تضاد شدید  منطقه،  ایجاد شده در  ناتوانی قدرت های 
فرهنگی، سرقت منابع ملت ها و فقیر نگه داشتن ملت ها 
و نا امن کردن منطقه از دالیل شکست دشمن است. وی 
شکست  عوامل  همه  گفت:  دشمن  به  خطاب  پایان  در 
افکار  این  از  توانی  در درون خود توست و هرگزنمی 
نشینی کنی و عوامل  از عوامل شکست عقب  شیطانی و 

موفقیت ما در ذات ما قرار دارد.

کرمان در دفاع از انقالب 
سرآمد است

 شکست دشمن 
حتمی است
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اصالح ساختار اقتصادی کشور 
در دستورکار شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی
 

بم  شهر  مردم  جمع  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
اظهار داشت: آمریکایی ها در ماه های اخیر تمام تالششان 
را برای حذف جمهوری اسالمی در دستور کار قرار داده 
و  رشید  ملتی  با  مواجه  در  گستاخانه  ادبیات  با  و  بودند 

فداکار و بزرگ نسبت به مردم ایران اظهار نظر کردند.
به  داد:  ادامه  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
توسط  که  برنامه ریزی هایی  و  آمریکایی ها  خام  خیال 
بود  قرار  بود،  شده  انجام  آنها  جاسوسی  سرویس های 
جمهوری  بساط  خودشان،  داغ  اصطالح  به  تابستان  در 
اسالمی جمع شود، اما با اقتدار و برنامه ریزی جامعی که 
در کشور انجام شد و رهبری فرزانه انقالب، مسیر حرکت 

انقالب ادامه یافت.
 22 در  مردم  میلیونی  حضور  افزود:  پورابراهیمی 
و  مشکالت  همه  وجود  با  که  داد  نشان  امسال  بهمن 
گرفتاری هایی که آمریکایی ها ایجاد کردند و یا به دلیل 
سوء تدبیری که در جامعه وجود داشته، اما هیچ چیز را 
با معیارهای خود عوض نمی کنند. نماینده مردم کرمان 

و راور در مجلس گفت: مردم ما نشان دادند تنها راهی 
ساحت  به  تمسک  است،  آنها  افتخار  و  عزت  موجب  که 
کردند  تصور  آمریکایی ها  است،  )ع(  سیدالشهدا  مقدس 
آنها  اعتراض  و  گالیه  اقتصادی،  مسائل  از  مردم  گالیه 
کرد:  تصریح  وی  است.  آنها  اعتقادات  و  آرمان ها  به 
ایران  ملت  آمریکا که  رئیس جمهور  اظهارات گستاخانه 
22 بهمن 97 را نمی بینند، اما مردم نشان دادند بیعتی که 
آرمان های  به  رسیدن  برای  را  حرکت  مسیر  و  بسته اند 
بلندی که امام و رهبری ترسیم کردند، متوقف نمی شود.

عهده  بر  سنگینی  رسالت  امروز  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
ارائه  که  خدماتی  میزان  با  مشکالت  است،  مسؤوالن 
می شود همخوانی ندارد و باید تالش بیشتری در حوزه 
خدمت رسانی صورت گیرد و اعتبارات افزایش پیدا کند.

منطقه  در  امروز  اسالمی  انقالب  آثار  داشت:  بیان  وی 
مقاومت  جریان  که  پیروزی هایی  و  می شود  داده  نشان 
در سوریه و لبنان کسب کرده نتیجه این حضور مردمی 

و مقاومت است.
تصور  بعضی  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
به  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکایی ها  مواضع  کردند 
دلیل  اما  است،  مسائلی  و چنین  هسته ای  مباحث  واسطه 
که  است  نظام  اصل  اساس  بر  ما  با  آمریکایی ها  مواجهه 
وی  دارد.  مردم  این  اعتقادات  و  آرمان ها  در  ریشه 
خاطرنشان کرد: این انقالب تاسی به قیام و مکتب عاشورا 
است، لذا جبهه استکبار در برابر این تفکر نمی تواند کنار 
بیاید، تقابل آمریکا با ما بر سر جریان حماس و حزب اهلل 
مبانی  اساس  بر  بلکه  نیست،  بشر  مسائلی همانند حقوق  و 
امروز  اعتقادی ماست. دکتر پورابراهیمی اظهار داشت: 
و  می دهند  مردم  به  غلط  آدرس  کشور  در  عده ای 
می گویند موضوعات ما با جبهه استکبار در برجام، حقوق 
برجام  به  اسالمی  جمهوری  ورود  اما  است،  غیره  و  بشر 

فقط برای حل مشکالت اقتصادی بود و در حالی که ما به 
از این پیمان  تمام تعهداتمان عمل کردیم، آمریکایی ها 
خارج شدند و کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دادند 
تا تعهدات بین المللی خودشان را در مقابل ایران عملی 

نکنند.
وی افزود: مسیر حرکت ما استقامت و مقاومت و پایداری 
در مقابل دشمن است و هر جا چنین رفتار کردیم، آنجا 
دفاع  سال  هشت  است،  بوده  ما  امت  پیروزی  جای 
است.  دشمن  برابر  در  مردم  مقاومت  بارز  نمونه  مقدس 
وادادگی  ادبیات  جا  هر  داد:  ادامه  پورابراهیمی  دکتر 
مشکالت  و  هزینه  ما  سر  بر  دشمن  داشتیم،  را  کشور  در 
ایجاد کرد، با ادبیات وادادگی نمی شود جنگ اقتصادی 
و  بایستیم  دشمن  برابر  در  باید  اقتدار  با  کرد،  اداره  را 
مسیری که شهدا به امانت برای ما گذاشتند با اقتدار طی 
کنیم. وی بیان کرد: مسائلی که در حوزه اقتصادی مطرح 
داشته  هزینه  ما  برای  تحریم ها  دارند،  راهکار  می شود، 
است، اما هزینه عمده و غالب مربوط به عدم ساماندهی و 

تصمیمات مناسب در داخل کشور است.
کشور  اقتصادی  ساختار  اصالح  و  ساماندهی  افزود:  وی 
قرار  کار  دستور  در  باید  که  است  مؤلفه ای  مهمترین 
توانایی  انسانی،  نیروی  جمله  از  داخلی  ظرفیت  گیرد، 
ایجاد کرده که از گردنه و پیچ های اقتصادی عبور کنیم.
هفته های  در  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
آینده موضوع اصالح ساختار اقتصادی را در دستور کار 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور قرار می دهیم.
مورد  را  کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد  به  اتکا  وی 
میزان  بتوانیم  رویکرد  این  با  گفت:  و  داد  قرار  تاکید 
به  را  شده  تحمیل  ما  بر  تحریم های  بابت  از  هزینه ای 
ظرفیت های  از  خودمان  انتفاع  میزان  و  ممکن  حداقل 

اقتصادی را به حداکثر برسانیم.

دهه پنجم انقالب 
دهه اقتدار اقتصادی

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در جمع  مردم شهر اختیار 
آباد کرمان اظهار داشت: کاهش قدرت خرید مردم به 
این  اما  افتاد،  اتفاق  ارزی  دلیل مسائل وارده در شوک 
انتظار  نبود،  ایران  در  بار  نخستین  برای  ارزی  شوک 
برای  هزینه  کمترین  دولت  تصمیمات  با  که  می رفت 
مشکالت  که  شد  اتخاذ  تصمیماتی  اما  شود  ایجاد  مردم 
را برطرف نکرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
و  داخلی  حیطه  اقتصادی  مشکالت  از  برخی  داد:  ادامه 
بیشترین  اما  است،  تحریم ها  به  مربوط  و  برخی خارجی 
صدمه در اقتصاد کشور در سال های اخیر به دلیل عدم 
انسجام داخلی، عدم مدیریت صحیح و عدم استفاده از 
تجربیاتی است که در مدیریت اقتصادی مطرح می شود.

پورابراهیمی افزود: در ماه های ابتدایی که شاهد کاهش 

برگزار  دولتی ها  با  را  جلساتی  بودیم،  ملی  پول  ارزش 
کردیم که مسائل و راهکارهای آنها را بشنویم، اما شاهد 
بازار ارز  تصمیمات غیرکارشناسی در راستای ساماندهی 

به عنوان اصلی ترین موضوع اقتصاد کشور بودیم.
بر  تاثیرگذار  عامل  بیشترین  را  ارزی  سیاست های  وی 
ارز  بازار  کنترل  گفت:  و  دانست  مردم  و  کشور  اقتصاد 
با تصمیم غیرکارشناسی از سوی دولت همراه شد و سود 
توسط  طال  عرضه  دادند،  افزایش  را  بانکی  سپرده های 
بانک مرکزی دیگر اشتباهی بود که انجام گرفت و حجم 
با کمترین  و  باد رفت  به  از ذخایر طالی کشور  عظیمی 

قیمت عرضه شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دیگر اشتباه دولت 
ارز 4200  تصمیم در خصوص  را  ارزی  سیاست های  در 
نگرانی هایی که  به  با توجه  عنوان و اضافه کرد: مجلس 
در رابطه با شوک تورمی و ارزی دید، طرح دوفوریتی 
اقتصاد در  بانک مرکزی و وزیر  از رئیس  ارائه داد و  را 
و  بررسی  مورد  و طرح  اقتصادی دعوت کرد  کمیسیون 
گفت وگو قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: اما با وجود 
غلطی  اساسا  تصمیم  مجلس،  با  گرفته  صورت  توافقات 
توسط دولت گرفته شد که اقتصاد کشور را به پرتگاه برد 
به کاالیی  نرخ 4200  با  ارزی کشور  منابع  میلیارد   18 و 

دادند که امروز مابه التفاوت آن را نمی توانند بگیرند.
ارز  بازار  وضعیت  روز  هر  که  زمانی  در  داد:  ادامه  وی 
تیم  با  نشستی  مجلس،  رئیس  هماهنگی  با  می شد  بدتر 
را  تخصصی  موضوعات  و  شد  گذاشته  دولت  اقتصادی 
تصمیم  ما  رئیس جمهور گفت  معاون  اما  کردیم،  مطرح 

را  خودش  تصمیم  هم  مجلس  و  می گیریم  را  خودمان 
بگیرد. پورابراهیمی عنوان کرد: چهار ماه سیاست ارزی 
در  کرد،  وارد  کشور  به  را  فشارها  سنگین ترین  غلط، 
مجلس از همه ابزارهایی که می توانستیم استفاده کردیم 
که این اتفاق ها نیفتدچرا که التهابات بازار ارز به راحتی 
هجمه  امریکایی ها  داد:  ادامه  وی  بود.  مدیریت  قابل 
سنگینی بر جمهوری اسالمی گذاشته اند، مسیرهایی را به 
دولت معرفی کردیم که می تواند از تحریم ها عبور کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بعضی ها به 
اروپا دل بسته اند به مسئله FATF نیز اشاره داشت و آن 
را قرارداد ننگینی برای جمهوری اسالمی دانست و گفت: 
سال 95 که در کمیسیون اقتصادی مجلس به این مسئله 
و  کنند  تشریح  را  قرارداد  این  خواستیم  کردیم  ورود 
تعهدات جمهوری اسالمی را به ما بگوید، اما امروز منوط 
درگیر  را  موشک ها  و  قرارداد  این  تصویب  به  کردند 
جمهوری  داشت:  بیان  پورابراهیمی  دکتر  کرده اند. 
و  داشت  نخواهد  اروپا  به  نگاهی  و  تکیه  هیچ  اسالمی 
صحبت های  این  مقابل  باید  هم  خارجه  امور  وزارت 
افزود:  وی  بایستد.  محکم  اروپایی  کشورهای  بی ادبانه 
کردند  مطرح  را  شوروی  فروپاشی  مسئله  امام  روزی 
معظم  رهبر  امروز  و  دانستند  ناممکن  را  آن  عده ای  و 
انقالب آغاز فروپاشی آمریکا را بیان کردند. پورابراهیمی 
خاطرنشان کرد: به فضل الهی و مجاهدت مردم می توانیم 
از گردنه سخت اقتصادی عبور کنیم و دهه پنجم انقالب 
اقتصادی  اقتدار  دهه  صحیح  حرکت های  با  می تواند 

جمهوری اسالمی باشد.
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نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس:

به دنبال احیای 
جاده ابریشم هستیم

در  بردسیر  و  سیرجان  های  شهرستان  مردم  نماینده 
برای  سیرجان  کاندیداتوری  از  اسالمی  شورای  مجلس 
جاده  مسیر  شهرهای  شهرداران  گردهمایی  میزبانی 
ابریشم خبر داد. سردار شهباز حسن پور، به وضعیت حمل 
افزود:  و  کرد  اشاره  سیرجان  شهرستان  جاده ای  نقل  و 
کرمان  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  درصد   50 از  بیش 
و  از طریق محورهای جاده ای شهرستان های سیرجان 
نقل  و  حمل  این که  بیان  با  وی  می افتد.  اتفاق  بردسیر 
نشده  مطرح  زیان آور  و  سخت  شغل  عنوان  به  هنوز 
اسالمی  شورای  مجلس  در  موضوع  این  افزود:  است، 
نقل  و  حمل  بیمه  حق  درصد   14.5 ولی  نیاورده  رای 
شده  حذف  گذشته  سال های  بودجه  الیحه های  در  که 
به  حسن پور  گشت.  خواهد  باز  آینده  سال  بودجه  به 
بردسیر  و  سیرجان  شهرستان های  در  اشتغال  وضعیت 
اشاره کرد و افزود: براساس اعالم سامانه رصد شهرستان 
و  کشور  اشتغال  اول  رتبه  رشد  درصد   196 با  سیرجان 
را در  مقام  با 125 درصد رشد دومین  بردسیر  شهرستان 
این زمینه کسب کرده است. وی با اشاره به کلنگ زنی 
و افتتاح بیش ترین پروژه های خیرساز در سال جاری در 
شهرستان های سیرجان و بردسیر گفت: حدود 20 پروژه 
با حضور برخی وزار و نمایندگان مردم  نیز هفته آینده 
افتتاح  بردسیر  و  سیرجان  شهرستان های  در  مجلس  در 
شهرستان های  مردم  نماینده  شد.  خواهند  کلنگ زنی  و 
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 

 
دانش آموزان سهمیه  متر   4.90 کرمان  استان  در  این که 

شهرستان  در  سرانه  این  که  است  آموزشی  فضای  از 
مدارس  میزان  افزود:  است،  متر   7.5 از  بیش  سیرجان 
لحاظ  از  که  است  درصد   36 سیرجان  در  غیرانتفاعی 
است.  رقابت  حال  در  یزد  شهرستان  با  آموزشی  سرانه 
این که 51 درصد جمعیت کشور، 45 درصد  بیان  با  وی 
سیرجان  شهرستان  جمعیت  درصد   67 و  استان  جمعیت 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: با توجه 
را در  رتبه نخست کشور  این آمار شهرستان سیرجان  به 
این زمینه به خود اختصاص داده است. وی به پیامدهای 
خشکسالی های پی در پی در استان کرمان اشاره و تاکید 
کرد: ساالنه حدود 320 هزار مهاجر خارجی و 150 هزار 
مهاجر داخلی در باغات پسته و کشاورزی به استان وارد 
می شوند که در صورت ادامه خشکسالی ها حدود یک 
هزینه  های  و  می رود  دست  از  استان  در  شغل  میلیون 
زیادی در بخش های مختلف برای استان در بر خواهد 
داشت. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اسالمی توسعه سیرجان را مرهون حمل و نقل دانست و 
مسیر  و  است  ترانزیت  مسیر  همواره  سیرجان  کرد:  بیان 
که  است  می کرده  عبور  شهرستان  این  از  ابریشم  جاده 
در حال احیای این مسیر هستیم به گونه ای که مذاکراتی 
داشته ایم  بوده اند،  جاده  این  مسیر  در  که  کشوری   6 با 
میزبانی  برای  سیرجان  کاندیداتوری  آن که   ضمن 
گردهمایی شهرداران شهرهای مسیر جاده ابریشم را نیز 
مطرح کرده ایم.  وی در ادامه با اشاره به وضعیت های 
راه های خروجی شهرستان سیرجان نیز گفت: جاده ای 
با  که  است  احداث  حال  در  بندرعباس  به  گهر  گل  از 
سیرجان  شهر  وارد  کامیونی  هیچ  دیگر  آن  اندازی  راه 
نخواهد شد ضمن آن که آزاد راه سیرجان به بندرعباس 
نیز در حال مطالعه است که قطعه  بندرعباس  به  نطنز  یا 
دوم آن توسط شرکت جهاد نصر شروع شده است. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی رفع فقر 

بیان  و  دانست   98 بودجه  فاکتور  مهم ترین  را  جامعه  از 
کرد: مبالغ خوبی برای کمیته امداد و بهزیستی در بودجه 
اما در سال های گذشته 2  سال 98 پیش بینی شده است 
با  امسال  که  می گرفتند  قرار  ویژه  حمایت  مورد  دهک 
توجه به شرایط کشور، این موضوع به 5 دهک افزایش 
یافته است.  وی ادامه داد: بر اساس اعتبارات اختصاص 
به  بهزیستی  و  امداد  کمیته  نوبتی های  پشت  لیست  یافته 
صفر رسیده است  وی با اشاره به اینکه 95 درصد مردم 
تحت پوشش بیمه های همگانی هستند افزود:با توجه به 
شرایط فراهم شده اگر امروزه کسی در کشور بیمه نشده 
است، در واقع به خودش ظلم کرده است و هرکس اگر 
اندک هنری دارد می توانند با پرداخت ماهانه 50 هزار 
توانند  نیز روستائیان می  این  بر  بیمه شود، عالوه  تومان 
 20 ماهانه  پرداخت  با  و  روستایی  بیمه های  طریق  از 
هزار تومان از مزایا و خدمات بازنشستگی و کارافتادگی 
بانک های کشور  از عملکرد  انتقاد  با  استفاده کنند. وی 
گفت: بانک های کشور به جای بانک داری، بنگاه داری و 

شرکت داری راه انداخته اند.

در نامه پورابراهیمی به وزیر نفت مطرح شد؛

بی اثر ساختن تحریم های نفتی

وزیر  به  ای  نامه  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
نفت ضمن تقدیر از اقدام این وزارتخانه در راه اندازی 
 6 تحریم ها،  ساختن  بی اثر  راستای  در  انرژی  بورس 

پیشنهاد برای اصالح و استمرار این مسیر ارائه داد. 
دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
اقدام  از  نفت،  وزیر  زنگنه  بیژن  به  ای  نامه  در  مجلس 
وزارت نفت در راه اندازی بورس نفت تقدیر کرد و این 
ها  تحریم  ساختن  اثر  بی  مسیر  در  مهم  گامی  را  اقدام 
اعالم کرد. پورابراهیمی در این نامه همچنین 6 پیشنهاد 

برای استمرار و بهبود این مسیر ارائه کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

»جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت
با سالم

احتراماً، به استحضار می رساند عرضه نفت خام در بورس 
بند  اساس  بر  که   1397 ماه  آبان   6 تاریخ  در  انرژی 
برنامه ششم توسعه و مصوبات اخیر  قانون  )ح( ماده )4( 
از  نشان  می باشد،  کشور  اقتصادی  هماهنگی  شورایعالی 
تحریم  های  بی  اثر ساختن  وزارتخانه در  راسخ آن  عزم 
اقتصاد  سیاست های  به  بخشیدن  تحقق  و همچنین  ظالمانه 
روش  های  در  تنوع  ایجاد  علی  الخصوص  مقاومتی 
فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی جهت کاهش 
بدینوسیله  که  دارد  این حوزه  در  دولت  تصدی  گری 

مراتب تقدیر و تشکر خود را از جنابعالی اعالم می دارد.
اینجانب ضمن تشکر از حمایت  های مجدانه جنابعالی و 
تالش  های ارزشمند همه دست اندرکاران به ویژه مدیران 
شرکت ملی نفت و بورس انرژی، امیدوارم تداوم عرضه 
نفت خام و فرآورده  های نفتی از طریق بورس انرژی 
ایران و تالش برای رونق و توسعه روزافزون این بازار 
کشور  بر  حاکم  اقتصادی  سیاست های کالن  با  منطبق  که 
برنامه  تا  توسعه  سوم  برنامه  از  مصوب  برنامه  قوانین  و 
تقویت  بر  عالوه  بلندمدت  در  بتواند  باشد  می  ششم، 
و  شفافیت  ارتقای  به  خصوصی  بخش  توانمندی  های 
آفرینی  نقش  همچنین  و  ایران  انرژی  بازار  در  رقابت 
بیشتر و موثرتر ایران در تجارت منطقه  ای و بین المللی 

انرژی بیانجامد.
با عنایت به اهمیت موضوع و در شرایط خطیر کنونی، 

پیشنهاداتی به شرح ذیل حضورتان ارائه می گردد:
1- تدوین برنامه معین زمان بندی شده عرضه نفت خام و 
با قید اهداف کمی در خصوص اجرای  میعانات گازی 
بند )ح( ماده )4( قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش 
استمرار  از  خریداران  اطمینان  منظور  به  آن  مستمر 

عرضه بلندمدت؛
2- تسری عرضه نفت خام و میعانات گازی به پاالیشگاهها 
بر  ایران  انرژی  پتروشیمی های داخل کشور در بورس  و 
رقابت  پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون   )13( ماده  اساس 
و  وزیران  هیأت  مصوبات  و  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و 
اجرای  برای  شده  زمان بندی  و  عملیاتی  برنامه  تدوین 

این ماده و پایش مستمر آن؛
3- تاکید بر برنامه  ریزی و تدارک راه  اندازی ابزارهای 

و   )Futures(آتی قراردادهای  جمله  از  مالی  نوین 
ویژه  به  انرژی  حامل های  بر  مبتنی   )Option(اختیارات
سوآپ  قرارداد  ظرفیت  از  گیری  بهره  نیز  و  خام  نفت 
انجام  تنوع بخشی در  و  برای کاهش ریسک  نفت خام 

فعالیتهای تخصصی در این حوزه؛
4- فراهم نمودن امکان خرید نفت خام توسط پاالیشگاه 
های بزرگ کشور به میزان ظرفیت مازاد پاالیشی آنان 
توسط  حاصله  متناظر  فرآورده های  صادرات  اجازه  و 
پاالیشگاه های مذکور به صورت مستقیم و یا خرید این 
فرآورده ها توسط شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با قیمت های منصفانه 

بازار.
5- برنامه  ریزی دقیق و زمان بندی شده و پایش آن جهت 
میعانات  ویژه  به  کوچک  پاالیشگاههای  خوراک  تامین 
گازی به طور منظم و مستمر از طریق بورس انرژی ایران 
همزمان با ایجاد ظرفیت برای صادرات فرآورده توسط 

این پاالیشگاه ها؛
6- بررسی اعمال اصالحات و تعدیل شرایط عرضه های 
آتی نفت خام از جمله افزایش زمان تصفیه بخش ارزی 
معامله، استفاده از نرخ ارز معامالت عمده به عنوان مرجع 
تسعیر بخش نقدی، امکان تسویه کامل ریالی در صورت 
تمایل خریدار، اطالع رسانی کامل انگلیسی و فارسی در 

سایت رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران؛
در پایان ضمن تقدیر مجدد از زحمات و تالشهای صورت 
و  کمی  بهبود  جهت  فرمایید  دستور  است  امید  گرفته، 
نفت کشور،  در صنعت  تاریخی  و  مهم  اقدام  این  کیفی 
موارد ذکر شده در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.
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دکتر زاهدی
  در نطق میان دستور

آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی   محمدمهدی  دکتر 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور ضمن تسلیت 
دهه  مبارک  ایام  در  گفت:  زهرا)س(،  حضرت  شهادت 
فجر یاد امام و شهدا را گرامی می داریم، انقالب اسالمی 
اسالمی  جمهوری  و  آزادی  استقالل،  به  باور  و  شعار  با 
شکل گرفت و خوشبختانه این سه محور در عمل آنچنان 
فضای داخل را تحت تاثیر قرار داد که امروز به عنوان 

پرچم دار جریان مقاومت در جهان شناخته می شود.
های  موفقیت  از  دنیا  و  منطقه  در  ایران  واال  جایگاه 
راور  و  کرمان  مردم  استنماینده  نظام  و  اسالمی  انقالب 
در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: کشوری که قبل 
از انقالب جریان حاکمیتی آن به نوکری آمریکا افتخار 
می کرد، امروز به موجب مبارزه با تفکر استکباری آمریکا 
قرار  خود  سیاسی  مشی  خواهی  استقالل  مباحث  در  را 
داده است و با تکیه به ملت و ایمان به خودباوری ملی 
و  مختلف  های  حوزه  در  شدید  های  تحریم  رغم  علی 

ابتدای انقالب موفقیت های به دست  تحمیل جنگ در 
یادآور شد:  زاهدی  دارد.  شباهت  معجزه  به  آورده که 
حفظ وجب به وجب خاک کشور و امنیت در منطقه از 
دیگر توفیقات نظام است، رضا خان در جنگ دوم جهانی 
بدون هیچ مقاومتی سرزمین کشورمان را به بیگانه واگذار 
کرد، یادمان هست محمدرضای خائن، بحرین را به نوعی 
به انگلیسی ها واگذار کرد اما رزمندگان اسالم با هدایت 
اکثر  اینکه  با  نمودند  از خاک وطن حفاظت  عزیز  امام 
قدرت های نظامی از رژیم صدام حمایت می کردند این 
رزمندگان یک وجب از خاک کشور را از دست ندادند.

معیشتی  و  اقتصادی  فراوان  مشکالت  رغم  علی  واقع  در 
انقالب توانسته راه خود را ادامه دهد و توفیقاتی فراوانی 
دست یابد.نماینده مردم کرمان در مجلس دهم با اشاره 
به ساز و کار مالی اروپا یا همان INSTEX، گفت: مدتی 
است غرب گرایان با ولع و اشتیاق و تبلیغات زیاد و وعده 
اما  شود  می  صحبت  اروپایی  مالی  کانال  اندازی  راه 
انحرافی  بحث   INSTEX که  شده  مشخص  اکنون  هم 
است. اروپا بدون خرید نفت ایران و تبادل تجاری اقالم 
تحریمی تنها اجازه داده که ما از آنها دارو و غذا بخریم.

وی خاطرنشان کرد: اروپا اجرای INSTEX را منوط به 
مذاکرات موشکی و تصویب FATF کرده است، 

کشور  ایران  نیست؟  ما  کشور  امور  در  دخالت  این  آیا 
نفوذ  دارای  و  تاثیرگذار  منطقه  در  که  است  مقتدری 
باال است، اروپا بداند این تحقیر را محکم پاسخ خواهیم 
داد. ملت ایران اجازه نخواهد داد این گونه اروپایی ها 
با ما بازی کنند. از این رو دولتمردان، مجلس و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام باید جواب کوبنده به این تحقیر 

اروپایی ها بدهند.

 

 

جامعه  سخنگوی  مقدم  مصباحی  غالمرضا  حجت االسالم 
رسانه های  برخی  فضاسازی  به  اشاره  با  مبارز،  روحانیت 
معاند در جهت مغایر جلوه دادن نامه  دفتر رهبر انقالب که 
توسط علی الریجانی در جلسه بررسی CFT قرائت شد با 
موضع قبلی ایشان، اظهار داشت: رهبر انقالب در دیدار با 
نمایندگان مجلس فرمودند به جای اینکه به کنوانسیون ها 
ملحق شویم راه حل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه 
آنچه را در اینگونه کنوانسیو ن ها خوب به نظر می رسد و 

عقالیی است خود مجلس به عنوان قانون تصویب کند.

* رهبر انقالب از مواضع خود عدول نکرده اند
آیت اهلل مصباحی مقدم در تشریح روال قانونی تصویب 
لوایح خاطرنشان کرد: منظور رهبر انقالب این است که 
با  لوایح از مجلس عبور کند و شورای نگهبان اگر مغایر 
و  کرده  مطرح  را  خود  نظرات  می داند  اساسی  قانون 
مجلس آنها را اصالح کند. اگر مجلس اصالح کرد مساله 
مجمع  به  ورزید  اصرار  و  نکرد  اصالح  اگر  و  است  حل 
تشخیص می آید و آن مجمع می تواند بین نظر مجلس و 
شورای نگهبان براساس رعایت مصالح ملی تصمیم گیری 

کند.
لوایح  این  مورد  در  شخصا  نمی خواهند  انقالب  رهبر   *

تصمیم گیری کنند
 سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: رهبر انقالب 
تصمیم گیری  لوایح  این  مورد  در  شخصا  نمی خواهند 
الیحه پیرامون  رهبرانقالب  موضع  تشریح  در  وی  کنند. 

آقا  حضرت  باشد  لوایح  مبنا  اگر  کرد:  خاطرنشان   CFT
اعالم نظر نمی کنند ولی راهنمایی خردمندانه ایشان این 
بود که متن موادی را که مجلس شورای اسالمی مناسب 
و به مصلحت نظام جمهوری اسالمی می داند خودش در 

قالب قانون تصویب کند.

*سال 86الیحه پولشویی را سطر به سطر با آیت اهلل 
مومن هماهنگ کردم

مصباحی مقدم با تاکید بر لزوم مشورت با فقهای شورای 
لوایح گفت: شخصًا خدمت آیت اهلل  نگهبان در تصویب 
مومن عضو شورای نگهبان در قم رفتم و ماده به ماده و 
سطر به سطر آن الیحه را با ایشان هماهنگ و نهایی کردم 
و سپس آن را در مجلس به تصویب رساندیم. وی با بیان 
اینکه اگر به این شیوه عمل می کردند جای هیچ مناقشه ای 

نمی ماند.

*حق شرط ها و حق تحفظ های CFT مغایر اهداف 
لوایح باشند از نظر مجامع بین المللی پذیرفته نیستند

دکتر مصباحی مقدم در همین راستا ادامه داد: اگر این 
لوایح  این  اهداف  خالف  تحفظ ها  حق  و  شرط ها  حق 
باشند از نظر آن مجامع بین المللی پذیرفته نیست و اگر 
خالف اهداف این لوایح نباشند این حق شرط ها ممکن 

است از ناحیه دیگران باشد و پذیرفته شود.

*شورای امنیت سازمان ملل فقط طالبان، القاعده و 
داعش را تروریست می شناسد

نمایندگان  افزود:  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
نمودند  اعالم  تصویب کردند  را   CFT مجلس که الیحه 
که این لوایح را با مواد قانون اساسی جمهوری اسالمی 
تاکید  زمینه  همین  در  مقدم  مصباحی  می کنیم.  تفسیر 
به  تروریستی  را  این کشورها هستند که یک گروه  کرد:  
اختالف شدیدی  این مورد  و در  نه؛  یا  حساب می آورند 
در جهان وجود دارد. وی افزود: براساس قانون اساسی ما، 
گروه هایی که برای دفاع از کشور خود در برابر بیگانگان 

این  نیستند.  تروریست  می کنند،  مبارزه  اشغال  ضد  بر  و 
قرار  مبنا  را  اساسی  قانون  اگر  و  بسیار شفاف است  سخن 
دهیم و براساس آن عمل کنیم، هیچکس نمی تواند به ما 

ایراد بگیرد.
مالی  تامین  عدم  برای  بانک ها  به  طیب نیا  *نامه 

موسسات تحت تحریم
که  نامه ای  به  اشاره  با  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
توسط وزیر سابق اقتصاد به بانک ها درمورد الیحه مبارزه با 
تامین مالی تروریسم ابالغ شده بود، گفت: متاسفانه بانک 
طیب نیا  دکتر  امضای  براساس  بخشنامه ای  قبال  مرکزی 
ابالغ کرده و بانک ها را مکلف کرده بود که این قانون 
به  منجر  قانون  این  کردن  اجرایی  و  کنند  اجرایی  را 
این  این شد که بدون تصویب حدود توسط مجلس در 
اروپا  آمریکا،  ناحیه  از  که  موسساتی  است  آمده  بخشنامه 
مالی شان  تامین  نمی توانند  هستند  تحریم  مراکز  سایر  و 
اقدامات  این  این که  بیان  با  کنند. دکتر مصباحی مقدم 
بگویند  خود  به  دلسوز  عده ای  که  می شود  این  موجب 
که قبول این لوایح به معنای خودتحریمی است، تصریح 
کرد: یعنی در حالی که هنوز قانون تصویب و ابالغ نشده 
و  و حد  نکرده  پیدا  اسالمی رسمیت  نظر جمهوری  از  و 
اجرایی کرده اند. وی  نشده  پذیرش آن مشخص  حدود 
موجب  خودسرانه  اقدامات  و  دستپاچگی ها  این  افزود: 
می شود عده ای به حق نگران شوند و بگویند شما چیزی 
کرده اید،  اجرا  به  اقدام  آنچه  ولی  می کنید  تصویب  را 
قدم هایی است که دشمن می خواهد و ما را دچار تحریم 

علیه خود می کند.

*خروج از FATF از نظر واقعی امکان پذیر نیست
مصباحی مقدم در پاسخ به برخی که می گویند می توان به 
این کنوانسیون ها پیوست و در صورت تمایل از آن خارج 
شد، تصریح کرد: اگرچه از نقطه نظر شکلی سخن درستی 
است ولی از نظر واقعی خیلی نمی توان به آن اعتنا کرد 
چون وقتی از آن ها خارج شویم دشمنان نظام جمهوری 
می گویند  و  می کنند  مضاعف  را  خود  فشارهای  اسالمی 
ما  که  چیزی  همان  است؛  عهدشکن  اسالمی  جمهوری 
اکنون نسبت به آمریکا می گوییم چون عهدشکنی کرده 
برجام  چندجانبه  پیمان  و  کیوتو  چون  پیمان هایی  از  و 

خارج شده است.

     FATF خروج از      
      امکان پذیر نیست 

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور32



نماینده مردم رفسنجان و انار:

آرمانی بودن این انقالب 
ادامه دارد

بهمن  راهپیماییان 22  انارکی محمدی در جمع   احمد 
صحنه  در  همیشه  حضور  از  قدردانی  ضمن  رفسنجان 
و  یاد  راهپیمایی  این  در  شهرستان  این  والیی  مردم 
رفسنجانی،  هاشمی  اهلل  آیت  جمله  از  بزرگانی  خاطره 
)پدر  انصاری  االسالم  حجت  هاشمیان،  االسالم  حجت 
االسالم  حجت  کرمان(،  استان  انقالب  شهید  اولین 
خراسانی و حجت االسالم پورمحمدی از مبازران قبل از 
دوران انقالب که در ایجاد انقالب اسالمی نقش موثری 

ایفا کردند را گرامی داشت.
این   : گفت  و  خواند  نور  انفجار  را  اسالمی  انقالب  وی 
های  توطئه  و  گرفت  بر  در  را  اسالمی  ایران  انقالب 
دستاوردهای  خواستند  می  که  را  خارجی  و  داخلی 
انقالب را نادیده بگیرند و این انقالب را که الگویی برای 

سایر کشورها بود را بد جلوه دهند، خنثی کرد.
انارکی محمدی بیان کرد: توان مقابله با این شور مردمی 
کسی  مگر  دارند؟!  ادعا  امروزه  که  داشت  کسی  چه  را 

توان توقف رهبری و تدبیر امام خمینی)ره( را داشت؟!
وی تصریح کرد: دشمنان فکر کردند این انقالب پشتوانه 
مردمی ندارد مگر می شود انقالبی که با آن عظمتی که 
را  تحمیلی  جنگ  باشد؛  نداشته  پشتوانه  آفریدند  مردم 

دشمن علیه ما راه انداختند، نتیجه آن این شد که دفاع 
از خاک مان شکل گرفت، شور و شعور مردمی، خطوط 
و  های خط شکن  ُگردان  بهترین  و  کرد  پر  را  مقاومت 
غواص ثاراهلل از فرزندان رفسنجان بودند و ملت بر همه 

توطئه ها پیروز شد و این دفاع انقالب را تقویت کرد.
انارکی محمدی با اشاره به اینکه آنچه که ما در آن زمان 
سرمایه  که  بودند  انقالب  شهدای  و  ها  رزمنده  داشتیم 
ها  تحریم  نتیجه  لذا  گفت:  رفتند  می  شمار  به  ما  های 
به  تحریم  از  ها  فرصت  و  شد  خوداتکایی  و  سازندگی 
تهدید ها تبدیل شد، توطئه تحریم آمریکایی کارساز نبود 
و نخواهد باشد، این انقالب و مردم ایران اسالمی خون 

دادند و راسخ تر از همیشه پشتیبان نظام و کشور هستند.
وی تصریح کرد: آرمانی بودن این انقالب ادامه دارد، به 
خوداتکایی در برخی محصوالت استراتژیکی مانند گندم 
که یکی از محصوالت مهم کشوری بود فکر کنیم، در 10 
کشور اول دنیا در زمینه رشد و توسعه علمی قرار داریم.

وی به دستاوردهای انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: 
و  تکنولوژی  صادرات  بنیان،  دانش  تولید  و  رشد  در 
ها  پیشرفت  و  داروسازی  ای،  هسته  نانو،  در  مهندسی، 
ملت، ایران ما در این مسایل جزو 10کشور اول دنیا قرار 
آن  به  کشور  این  از  زمان جنگ  در  که  کشوری  دارد، 
کشور به دنبال موشک و تجهیزات و فشنگ بود و امروز 
موشک جهت بازدارندگی در این کشور ساخته می شود 
ما در موشک سازی و تجهیزات نظامی جزو 5 کشور اول 

دنیاییم و این نتایج تحریم ها است که علیه ما شد.

دکترین  برای  اکنون  کرد:  بیان  مجلس  نماینده  این 
ایم  را ساخته  نقطه زن  انواع موشک های  دفاعی خود 
ما در همه این زمینه ها به برکت انقالب اسالمی پیشرفت 
کرده ایم اینکه ما تحریم می شویم قطعا قابلیت هایی در 
ما دیده اند که ما را تحریم می کنند وگرنه ما قرار نبود 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  شویم.  تحریم 
اسالمی بیان کرد: یک انقالبی همیشه انقالبی می ماند و 
به دنبال اصالح و بهبود باید باشیم و همیشه راسخ و پایدار 
بمانیم، همیشه مستضعفان را به یاد بیاوریم و تکلیف خود 
را فراموش نکنیم. انارکی محمدی گفت : هرکسی نسبت 
انقالب  این  که  داند  می  و  دارد  تکلیفی  وظیفه خود  به 
یک جریان است و این جریان ادامه دارد باید تحول را 
سرلوحه امور خود قرار دهیم بی تردید این مردم الیق 
نباید در خدمت گذاری  ای  لحظه  و  ها هستند  بهترین 
قطعا  بگذاریم  کم  مردم  از  اگر  و  کنیم  درنگ  مردم  به 

گناهی نابخشودنی دارد.

عبور از تحریم ها

از  الگوگیری  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
کشور اتریش برای فعال کردن بنگاه های کوچک در 
حوزه نفت و گاز را در شرایط تحریم ضروری دانست 
و گفت: به دلیل مدیریت اشتباه در حوزه حمایت از 

بنگاه های خرد دچار خود تحریمی شده است. 

دکتر حسین امیری خامکانی با اشاره به اقدامات وزارت 
ایجاد  گفت:  کوچک،  بنگاه های  از  حمایت  در  نفت 
پایین دستی  صنایع  رونق  طریق  از  کوچک  بنگاه های 
اشتغال  ایجاد  در  می تواند  گاز  و  نفت  پاالیشگاه های 
و  داخلی  چه  بنگاه ها  این  درواقع  باشد،  موثر  پایدار 
چه خارجی در شرایط تحریم کمتر زیر ذره بین هستند 
که  نیستند  ملیتی  چند  سهامداران شان  و  سهام  چراکه 
تحت تاثیر فشار باالی تحریم ها قرار گیرند لذا می توان 
حوزه  در  تنها  نه  خرد  بنگاه های  اقتصادی   موقعیت  از 
و  صنعت  همچون  بخش ها  تمام  در  بلکه  گازی  و  نفتی 

معدن بهترین استفاده را کرد.

بنگاه های  کردن  فعال  برای  اتریش  کشور  از  الگوگیری 
خرد در حوزه نفت و گاز

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه به یقین باید سیاست گذاری وزارت نفت حمایت 
افزود:  باشد،  پایین دستی  صنایع  و  خرد  بنگاه های  از 
اتریش  کشور  همچون  موفقی  کشورهای  از  الگوگیری 
در این مسیر می تواند به مسئوالن در دستیابی به درآمد از 

طریق بنگاه های خرد کمک کند.
بوروکراسی اداری غیرمتعارف یکی از دالیل عدم رونق 
بنگاه های خرد وی با ابراز تاسف از عدم استقبال مسئوالن 
ایران  همراهی  در  موفق  کشورهای  برخی  آمادگی  از 
برای رونق بنگاه های خرد، ادامه داد: بوروکراسی اداری 
غیر متعارف در ایران و عدم درک برخی از مسئوالن از 
ضرورت رونق جایگاه  بنگاه های خرد برای اقتصاد کشور 
منجر به استقبال نکردن آن ها از پیشنهادات این کشورها 
از  حمایت  حوزه  در  اشتباه  مدیریت  دلیل  به  شد.کشور 

بنگاه های خرد دچار خود تحریمی شده.
دلیل  به  ایران  این که  بر  تاکید  با  امیری خامکانی  دکتر 
خود  نوعی  دچار  مسئوالن  از  برخی  اشتباه  مدیریت 
از رونق  باید  اضافه کرد: دستگاه ها  تحریمی شده است، 

بنگاه های کوچک داخلی و خارجی برای عبور از تحریم 
استقبال کنند. دریافت تسهیالت از بانک ها یکی از مهم ترین  
مشکالت بنگاه های کوچک و متوسط نایب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی،مشکل دریافت تسهیالت از 
بانک ها را یکی از مهم ترین مشکالت تامین مالی بنگاه های 
و گفت: همچنین شکاف  معرفی کرد  متوسط  و  کوچک 
حمایت تسهیالت بانکی میان بنگاه های کوچک و متوسط 
با بنگاه های بزرگ ، رشد و گسترش بنگاه های کوچک و 
متوسط را در کشور دچار مشکل می کند و سبب می شود  

فقط بنگاه های بزرگ در بازار باقی بمانند.

ایجاد اشتغال برای پنج هزار نفر 
باوجود تحریم

امنیتی  و  سیاسی  معاون  بصیری،  محمدصادق  دکتر 
استاندار کرمان در همایش کارآفرین ها و سرمایه گذاران 
و  شهدا  خون  با  که  اجتماعی  سرمایه  داشت:  اظهار 

رهنمودهای امام )ره( ایجاد شده است باید حفظ شود.
حفظ  زمانی  انقالب  که  این  به  اشاره  با  بصیری  دکتر 

 
اجتماعی و سرمایه  باورها  اعتقادات،  ایمان،  می شود که 

حفظ شود، عنوان کرد: تمام تالش دشمن از بین بردن 
سرمایه اجتماعی است و مسئوالن باید به معیشت و اشتغال 
توجه داشته باشند. وی بیان کرد: کاری که کارآفرین ها 
و سرمایه گذاران در جهت رفع مشکل معیشت و اشتغال 
اجتماعی  سرمایه  که  می شود  باعث  می دهند  انجام 
گفت:  بصیری  دکتر  است.  قابل تقدیر  و  نشود  مخدوش 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی در  با وجود تحریم ها 
استان کرمان برای پنج هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

نماینده مردم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه هم در 
این همایش اظهار داشت: با افتتاح چند سامانه دیجیتال 
رادیویی و تلویزیونی که امروز در شهرستان بافت انجام 

شد پوشش دهی دیجیتال که درگذشته 72 درصد بوده 
کرمان  استان  میانگین  به  و  صد  در   92 به  امروز  است 
رسیده است که ان شااهلل در سال آینده به 100 می رسد.
ایثارگری  علی بختیاری گفت: آسایش امروز را مدیون 

های شهیدان هستیم.
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:

کاهش صادرات کرمان
نسبت به سال گذشته

رئیس اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار گمرکات استان 
حدود  جاری  سال  ماهه   9 در  استان  صادرات  کرمان 
به  نسبت  صادرات  میزان  این  و  بوده  دالر  میلیون   349
روند  بوده،  دالر  میلیون   750 که  قبل  سال  مشابه  مدت 
کاهشی داشته است.رئیس اتاق کرمان در نشست خبری 
برگزاري همایش بزرگداشت روز صادرات استان، با بیان 
معرفی  هدف  با  جاری  ماه  دی   27 همایش  این  این که 
برگزار  آن ها  از  تجلیل  و  استان  نمونه  صادرکنندگان 
فعالیت های  سرلوحه  صادرات  باید  افزود:  می شود، 
آن  به  جدی  صورت  به  و  گیرد  قرار  استان  اقتصادی 

پرداخته شود.
مهندس سیدمهدی طبیب زاده افزود: با وجود برگزاری 
نشست ها و همایش های مختلف مرتبط با توسعه صادرات 
و حمایت از صادرات هنوز باور جدی به توسعه صادرات 
در استان وجود ندارد. وی افزود: صادرات استان همواره 
سرامیک،  و  کاشی  پسته،  مغز  و  پسته  مانند  اقالمی  شامل 
خرماي خشک و تازه، تایر و تیوپ و مصنوعات مسی بوده 
و در طول سال های گذشته تنوع خاصی را در محصوالت 
صادراتی نداشته ایم.رئیس اتاق کرمان با بیان این که در 
صادرات استان کم تر به محصوالت تکنولوژیک و دانش 
بنیان پرداخته شده است، بیان کرد: باید توسعه صادرات 
استان را با توسعه این گونه از محصوالت توسعه دهیم تا 
عوامل محیطی مانند کمبود آب، تغییرات آب و هوایی و 
غیرهکم تر بر صادرات ما تاثیر بگذارند. وی تصریح کرد: 
اتاق کرمان در حوزه صادرات تحقق فعالیت هایی مانند 
تنوع بخشیدن به محصوالت، ایجاد ارزش افزوده، فراهم 
کردن بازارهای جدید، ایجاد روش های کارآمد، کمک 
به تولید کاالهای جدید و مورد پسند در بازارهای جهانی 

را دنبال می کند. 

رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان نیز 
برگزاری  دبیرخانه  امسال  این که  بیان  با  نشست  این  در 
شده  منتقل  اتاق  به  صادرات  روز  بزرگداشت  همایش 
انگیزه  و  مشوق  گذشته  سال های  در  گفت:  است، 
انتخاب  رویداد  در  صادرکنندگان  حضور  برای  الزم 
هیچ  تاکنون  سال1390  از  و  نداشته  وجود  صادرکننده 
ارائه  صادرکنندگان  به  دولت  سوی  از  صادراتی  مشوق 
نشده است. جلیل کاربخش ادامه داد: در الیحه بودجه 
مشوق  بودجه  تومان  میلیارد   300 و  هزار  جاری  سال 
کشور  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  برای  صادراتی 
تخصیص یافته که تاکنون 20 میلیارد تومان از این بودجه 
جذب شده است. وی بیان کرد: برای برگزاری همایش 
کمیته ای  جاری  سال  در  صادرات  روز  بزرگداشت 
نظر  در  کمیته  این  تصمیم  مهم ترین  که  شده  تشکیل 
سوی  از  نمونه  صادرکنندگان  برای  مشوق هایی  گرفتن 
شهرک های  شرکت  استان،  گمرکات  کل  اداره  اتاق، 
بوده  استان  بانک های  و  استاندارد  کل  اداره  صنعتی، 
رویداد  این  به  ورود  برای  را  صادرکنندگان  انگیزه  تا 
تعریف  با  این که  به  اشاره  با  کاربخش،  دهد.  افزایش 
رویداد  در  نام  ثبت  متقاضیان  صادراتی  مشوق های  این 
انتخاب صادرکننده نمونه 70 درصد افزایش یافت، ادامه 
کشورهای  بازارهای  رایزنان  و  سفرا  از  همچنین  داد: 
در  برای حضور  متولی صادرات  های   سازمان  و  هدف 

این همایش دعوت شده است.

کرمان  اتاق  کار  و  کسب  محیط  بهبود  کمیسیون  رئیس 
صادرات  این که  بر  تاکید  با  نشست  این  ادامه  در  نیز 
بیان  می گذارند،  را  بدی  بسیار  روزهای  کشور  غیرنفتی 
کرد: شرایطی که بانک مرکزی برای پیمان سپاری ارزی 
صادرات  پتانسیل های  به  را  بسیاری  آسیب  کرده  ایجاد 

غیرنفتی زده است.
برابر  سه  دالر  قیمت  که  حالی  در  گفت:  علوی  آرش 
گرفته  نظر  در  بسیار  محدودیت های  دلیل  به  اما  شده 
یا رشد  بانک مرکزی، صادرات محصوالت مختلف  شده 
نداشته و یا کاهش یافته است. وی تصریح کرد: دو سوم 
صادرات کشور مربوط به نفت، پتروشیمی، مشتقات نفتی، 
بخش  و  است  هیدروکربونیک  مواد  و  گازی  میعانات 
کمی از صادرات کشور مربوط به محصوالت غیرنفتی و 

صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  نشست  این  در 
صادراتی  های  کنسرسیوم  ایجاد  کرمان  استان  شمال 
شرکت های مدیریت صادرات را در امر توسعه صادرات 
اساسی  اهداف  نیافتن  تحقق  گفت:  و  دانست  الزامی 
بخش  باید  است که  استان  از چالش های  یکی  صادرات 

خصوصی را در این زمینه تقویت کنیم.

مهندس مهدی حسینی نژاد، با اشاره به این که کرمان سهم 
مهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارد، افزود: به دنبال این 
هستیم از محل صادرات استان برای واردات استان استفاده 
بنگاه های  نیاز  مورد  اولیه  مواد  مشکالت  بتوانیم  تا  کنیم 
تولیدی را برطرف کنیم. وی از تفویض اختیار هیات دولت 
به استان کرمان در زمینه صادرات و تامین مواد اولیه خبر داد 
و بیان کرد: سیستم ثبت سفارش واردات مواد اولیه به عهده 
ما گذاشته شده که با این واگذاری، پروسه ثبت سفارش که 
در گذشته پنج تا هفت ماه به طول می انجامید، هم اکنون 
به چهار تا پنج ماه کاهش یافته است. حسینی نژاد، با بیان 
این که مناطق ویژه اقتصادی استان، انبار کاالهای وارداتی 
اساسی می  شود، افزود: همچنین استان کرمان می  تواند با 
حاصل  ارز  استان،  صادراتی  بزرگ  شرکت  های  پیگیری 
خصوص  در  استان  نیاز  تامین  برای  را  خود  صادرات  از 

کاالهای اساسی و مواد اولیه اختصاص دهند.

لزوم پاسخگویی به ارز 
تخصیص یافته برای کاغذ 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
جای  ما  برای  گفت:  کاغذ  برای  یافته  تخصیص  ارز  به 
سوال است که این رانت کجا توزیع می شود و وزارت 
پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر  باشد.  پاسخگو  باید  ارشاد 
در جلسه مشترک شورای اداری و فرهنگ عمومی استان 
با  شد  برگزار  ارشاد  وزیر  صالحی  حضور  با  که  کرمان 

تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی امسال اظهار 
داشت:  امسال هم نقطه عطفی برای تاریخ ایران ایجاد 
و هم بار مسئولیت مسئوالن سنگین تر شد. وی با بیان این 
که انتظار می رود دولت این حضور مردم را یک پشتوانه 
قرار دهد گفت: انتظار این است که در روابط بین الملل 
کشور  منافع  از  ذره ای  و  بایستد  محکم  ملی  منافع  پای 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نیاید.  کوتاه 
اصلی  دغدغه  کاغذ  گرانی  که  این  به  اشاره  با  اسالمی 
رسانه ها در کشور و استان است افزود: نرخ ارز تخصیص 
یافته و تعیین شده در سال 97 شبیه نرخ سال 96 است و 

انتظار داریم افزایش چندانی نداشته باشد.
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احصاء 157 پروژه 
اقتصاد مقاومتی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در سال جاری تاکنون 157 
پروژه با سرمایه گذاری موردنیاز بیش از 41 هزار میلیارد تومان احصاء و بیش از 10 هزار 
میلیارد تومان انجام شده که 5 هزار اشتغال حین انجام کار و 22 هزار نفر اشتغال بعد از 
بهره برداری را خواهیم داشت که از نظر پیشرفت نیز نسبت به برنامه 6 ماهه خیلی عقب 
نیستیم.  دکتر »جعفر رودری« درباره آخرین وضعیت پروژه های اقتصادی مقاومتی در 
سال جاری در استان کرمان اظهار کرد: 27 پروژه اولویت دار از سوی ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسیده که به 13 دستگاه اجرایی ملی ابالغ شده و برش 
استانی این طرح ها نیز به دستگاه های اجرایی استان ابالغ می شود. وی افزود: تدوین 
12 برنامه اجرایی مقابله با تحریم ها نیز انجام شده که سناریوهای مختلفی برای تقسیم کار 
بین دستگاه های مختلف دیده شده تا متناسب با شرایط فروش نفت و مسائلی از این قبیل، 
برنامه ریزی صورت گیرد. رودری با اشاره به تامین کاالهای اساسی موردنیاز مردم تصریح 
کرد: دولت با توجه به بسته هایی که دیده، بنا دارد با ساز و کار الزم کاالهای اساسی 
موردنیاز را تامین کند ضمن آنکه دولت برنامه های ویژه ای نیز برای حمل و نقل دیده 
است. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  با اشاره به برنامه های دیده 
شده در این حوزه از جمله واگذاری پروژه ها به بخش غیردولتی، تامین معیشت فقرا، 
کاهش فقر مطلق، برنامه های رونق تولید، اشتغال گسترده و ... گفت: براین اساس در 
استان کرمان به تبع پیاده سازی سیاست های کالن کشور، در دو بخش پروژه های اقتصاد 
مقاومتی و برنامه های این حوزه در گام نخست 224 پروژه با سرمایه گذاری حدود 11 
هزار میلیارد تومان دیده شده که با بهره برداری از این طرح ها، اشتغالی بیش از 2 هزار و 
340 نفر ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه رشد 8 درصدی اقتصاد هدف برنامه توسعه بود 
که تقریبا نزدیک به یک دوم هدف برنامه را این سرمایه گذاری 11 هزار میلیاردی محقق 
می کند افزود: هدفگذاری ما ایجاد ساالنه 35 هزار فرصت شغلی است که این پروژه ها 
نیز اولویت بندی شده و 112 پروژه اولویت دار را که اهداف رشد اقتصادی در سرمایه 
گذاری 75 درصد و در اشتغال حدود 80 درصد دارند، عملیاتی می کند. وی تصریح 
کرد: در سال جاری تاکنون 157 پروژه با سرمایه گذاری موردنیاز بیش از 41 هزار میلیارد 
تومان احصاء و بیش از 10 هزار میلیارد تومان انجام شده که 5 هزار اشتغال حین انجام کار 
و 22 هزار نفر اشتغال بعد از بهره برداری را خواهیم داشت که از نظر پیشرفت نیز نسبت 

به برنامه 6 ماهه خیلی عقب نیستیم.
های  پروژه  اهمیت  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
غیردولتی برای این زیاد است که سرمایه گذاری و تولید را به عهده خواهند داشت، 
گفت: یکی از برنامه های دوازده گانه در بسته های مقابله با تحریم در زمینه مشارکت 
بخش خصوصی و واگذاری پروژه های نیمه تمام است و مهم ترین مسائلی که در حال 
حاضر استان باید به آن ورود کند در این حوزه است که در ماده 27 برنامه ششم توسعه نیز 
مطرح شده و تاکید بودجه 98 نیز بر این است که به صورت گسترده تر کار انجام و دولت 
بودجه عمرانی را با اهرم کردن به مشارکت بخش خصوصی، کارآیی بیشتری بدهد. وی 
افزود: در این راستا 306 پروژه تاکنون در استان شناسایی شده که قابل واگذاری به بخش 
غیردولتی هستند و امسال برنامه ریزی شده 170 پروژه به بخش خصوصی واگذار کنیم 
ضمن آنکه مشوق های بسیار کارسازی را دولت در این زمینه دیده و نخستین مورد قیمت 
گذاری آزاد برای ارائه خدماتی است که از طریق مشارکت بخش خصوصی با دولت 
است. رودری تصریح کرد: مسئله دیگر خرید تضمینی محصول است که در این راستا 
حدود 80 طرح شناسایی شده و عمدتا طرح های مربوط به آبرسانی و آب روستایی است و 
سعی شده اشتیاق و اقتصادی شدن طرح را برای سرمایه گذاران امکان پذیر کند و از این 
مسیر کار اجرایی شود. وی بیان کرد: 24 پروژه در آموزش و پرورش، 10 مورد در حوزه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، بخش عمده ای در ورزش و جوانان، چند پروژه نیز در جهاد 
کشاورزی، میراث فرهنگی و غیره قابل واگذاری به بخش غیردولتی هستند.رودری اظهار 
کرد: با توجه به اینکه اجرای سیاست های کلی اصل 44 که در سال های گذشته آنطور 
که انتظار می رفت محقق نشد، امیدواریم با این واگذاری ها بتوانیم شاهد تغییر وضعیت 
باشیم که در این راستا بخش زیادی از کار در سطح ملی رقم می خورد و شاید بیش از 80 
درصد از برنامه های استان، به ناچار متاثر از فضای کشور است. رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش افزود: مهم ترین جهت گیری 
و دغدغه دولت ایجاد ثبات و شفافیت و بسترسازی برای فضای مناسب است و آنچه که 
در استان می توانستیم انجام دهیم، حمایت از بخش های مختلف همراه با آسیب شناسی 
را داریم. رودری تصریح کرد: مهم ترین دغدغه ما آب و اصالح الگوی کشت است که 
بتوانیم کشت را بر مبنای بازار تعریف کنیم و در این راستا تسهیالتی که ارائه می شود با 
هدف هدایت و کمک به این حوزه خواهد بود. وی بیان کرد: در حوزه صنعت و معدن 
بخش زیادی از واحدهای فعال، نیمه فعال شده اند که برنامه تعریف شده و آسیب شناسی 
و شناسایی واحدهای نیمه فعال و غیرفعال در سطح استان انجام و در حال تکمیل اطالعات 
هستیم. رودری گفت: قرار است هرگونه حمایتی که در ارائه تسهیالت و ... شدنی باشد، 
دنبال کنیم و 900 میلیارد تومان اخیرا به استان ابالغ شده که کارهای اجرایی در حال 
انجام است و 600 میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی شمال استان و 300 میلیارد تومان 
برای جنوب است و واحدهای متقاضی باید در سامانه بهین یاب ثبت نام را انجام بدهند.

پورابراهیمی در کنگره کانون دانشگاهیان:

بودجه دولت با شرایط 
کشور همخوانی ندارد

اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
شرایط  با  و  داشته  متداول  رویکرد  دولت  بودجه 
جز  راهی  گفت:  ندارد،  همخوانی  کشور  فعلی 
اصالح ساختار اقتصادی کشور چه در مورد بودجه 

و چه در سایر بخش ها وجود ندارد.
کنگره  درششمین  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
بودجه  گفت:  اسالمی،  ایران  دانشگاهیان  کانون 
فعلی  شرایط  با  و  داشته  متداول  رویکرد  دولت 
دولت  اینکه  بیان  با  وی  ندارد.  همخوانی  کشور 
فرصت  ما  چهار  خود  بودجه  الیحه  اصالح  برای 
ساختار  اصالح  جز  راهی  داد:  ادامه  خواست، 
اقتصادی کشور چه در مورد بودجه و چه در سایر 
نماینده مجلس یادآور  بخش ها وجود ندارد. این 
شد: شش برابر حجم نقدینگی کشور،دولت دارایی 

بدون استفاده و بد استفاده دارد.

به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
مردم  و  انقالب  به  زدن  ضربه  برای  دشمن  تالش 
تنها آمریکا  نه  توان گفت که  به جرات می  گفت: 
بلکه اتحاد کل جبهه استکبار هم نمی تواند مشکلی 

برای کشور ایجاد کند.
انقالب  دوم  گام  آغاز  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
تصریح کرد: دهه پنجم انقالب می تواند دهه شکوه 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  باشد.  اقتصادی 
اقتصادی  مشکالت  به  اشاره  با  دیگری  قسمت  در 
کشور تصریح کرد: مشکالت کشور ربطی به تحریم 
است.  مدیریت  از سو  ناشی  مسئله  این  و  ندارد  ها 
ها  تحریم  پدر طراحی  تحلیل  به  اشاره  وی ضمن 
علیه ایران که گفته ایران توان عبور از تحریم هارا 
دارد، اظهار داشت: در این تحلیل آمده که برای 

تحمیل فشار بیشتر به ایران باید بخشی از تحریم ها 
گسترده  های  تحریم  دوباره  آن  بعد  و  برداریم  را 
بر  دشمنان  های  هجمه  گفت:  وی  شود.  اعمال 
جنگ  اتاق  انتقال  و  شده  متمرکز  کشور  اقتصاد 
کننده  تایید  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  به  ایران 
کرد:  اضافه  مجلس  نماینده  این  است.  امر  این 
مشکالتی که در مورد ارز در کشور ایجاد شد توسط 
کمیسیون اقتصادی مجلس رصد می شد، باید گفت 
برای  و  نبود  سابقه  بی  وارد شده  ارزی  که شوک 
کمیسیون  در  ای  جلسه  ارزی  شوک  این  با  مقابله 
اقتصادی با حضوری وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل 
دولت  مسئولین  و  شد  برگزار  وقت  مرکزی  بانک 
اعالم کردند طرح جامع ای برای مواجه با التهاب 
ارزی دارند. وی افزود: رییس وقت بانک مرکزی 
پس از خروج از جلسه کمیسیون اقتصادی موافقت 
اما  اعالم کرد  اقتصادی  با طرح کمیسیون  را  خود 
همان روز پس از جلسه دولت تصمیم بدون پشتوانه 
کارشناسی خبر دالر 4200 تومانی را اعالم کرد که 
ارزی  منابع  از  دالر  میلیون   20 شدن  نابود  باعث 
کشور شد که تاکنون 3.5 میلیون دالر از این منابع 

تعیین تکلیف نشده است.
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اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در مجلس

بهره برداری  آیین  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
داشت:  اظهار  کرمان  آزادی  میدان  زیرگذر  پروژه  از 
طرح اصالح مالیات ارزش افزوده بعد از دو سال و نیم 
به  و  رسید  پایان  به  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  کار 

الیحه  بررسی  از  پس  و  شد  ارائه  مجلس  علنی  صحن 
افزوده  ارزش  مالیات  قانون  دائمی شدن  بوده موضوع 
ایجاد  مهم آن  از موضوعات  علنی می آید که  به صحن 
بیان  وی  است.  شهرداری ها  برای  شده  تعریف  درآمد 
داشت: در سال گذشته 90 میلیارد تومان مالیات ارزش 
افزوده به شهرداری کرمان پرداخت شده و امسال این 
بیشتر  سال  پایان  تا  که  بوده  تومان  میلیارد   120 مبلغ 
بودجه  قانون  مصوبه  افزود:  پورابراهیمی  شد.  خواهد 
97 در بند » و » این اجازه را به دستگاه های بدهکار به 
بانک ها و طلبکار از مجموعه های دولتی داده که بدهی 

از  بخشی  دنبال آن هستیم  به  و  تهاتر کنند  را  خودشان 
فراهم  تهاتر  طریق  از  شهرداری  بخش  مطالبات  امکان 
بند  این  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  شود. 
و ظرفیت خوب  شد  تصویب  هم   98 بودجه  در  قانونی 
برای تهاتر است. وی خاطرنشان کرد: پروژه های شهری 
را به گونه ای می توان انجام داد که عالوه بر ایجاد رفاه 
اقتصادی  مباحث  عمرانی،  بحث  از  غیر  که  مردم  برای 
وزیر  قول  از  همچنین  پورابراهیمی  باشد.  مدنظر  هم 
برای اختصاص 5 هزار تن قیر به مناطق هدف بازآفرینی 

شهری خبر داد.

به منظور تکریم مشتریان گروه سایپا صورت گرفت:

تعلیق مجوز یکی از نمایندگی 
های سایپا در کرمان

برخورد  از  سایپا  گروه  مشتریان  از  یکی  شکایت  پی  در 
ناشایست یک نفر از پرسنل یکی از نمایندگی های استان 
کرمان، مجوز این نمایندگی تعلیق و از مشتری گرامی نیز 
دلجویی شد. یکی از شهروندان کرمانی برای پیگیری امور 
مربوط به خرید خودرو به یکی از نمایندگی های سایپا در 
ناشایست  برخورد  با  متاسفانه  که  می کند  مراجعه  کرمان 
این  از  پس  شهروند  این  می شود.  مواجه  پرسنل  از  یکی 

برخورد، شکایتی را مطرح کرد که موضوع در اسرع وقت 
پیگیری و با محرز شدن آن، مجوز نمایندگی به دلیل عدم 
تکریم مشتریان تعلیق شد. تکریم مشتریان محترم همواره 
و  وظایف  سرلوحه  و  سایپا  گروه  مدیرعامل  تاکید  مورد 
خط  مشی تمامی مدیران، کارکنان و نمایندگی های گروه 
خودروسازی سایپا بوده و عدم رعایت آن به هیچ عنوان 

قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

پیشنهاد افزایش تعرفه
 در قالب گزارشی به کمیسیون اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
گردشگری  توسعه  بر  تاکید  با  اسالمی 
سالمت گفت: بیمارستان های خصوصی 
ما می توانند با باالترین کیفیت و رعایت 
خدمات  المللی،  بین  استانداردهای 
که  دهند  ارائه  ها  خارجی  به  پزشکی 
حوزه  این  در  خوبی  به  کرمان  استان 

وارد شده است. 
در  پورابراهیمی«  »محمدرضا  دکتر 
نشست هیئت مدیره نظام پزشکی استان 

میزان  با  پزشک  بخش  حوزه  در  خدمت  شده  تمام  بهای  بین  انطباق  عدم  کرمان، 
درآمدهای حاصله از آن را عمدتا مربوط به تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی ایران 
دانست و با اشاره به کاهش یک سومی ارزش پول ملی گفت: اثر این کاهش ارزش 
پول ملی را در همه بخش ها از جمله تجهیزات پزشکی شاهد هستیم. وی بیان کرد: 
قیمت کاالهای داخلی هم به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قیمت جایگزینی صادرات 
ادامه  بود.پورابراهیمی  قیمت خواهیم  تغییرات  و  افزایش  و شاهد  گیرند  به خود می 
داد: برای رفع این مشکالت اول باید به بهای تمام شده در حوزه خدمات کمک کنیم 
که در این زمینه با دولت برای سالهای 97 و 98، توافق کردیم که 14 میلیارد دالر با 
نرخ 4200 در اقالم اساسی داده شود که بخشی از آن شامل دارو و اقالم مصرفی بخش 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در  پزشکی است. 
تهیه  آنالیزی  تمام شده بخش حوزه خدمات پزشکی  بهای  با  افزایش قیمت ها  حوزه 
کنید تا مشخصا در این حوزه بتوانیم راهکاری ارائه دهیم که در این راستا می توان یا 
با کمک مجلس و دولت بهای تمام شده را کاهش دهیم یا این که اجازه بدهیم نظام 
خواستار  پورابراهیمی  دکتر  بماند.     سرپا  که  باشد  نحوی  به  پزشکی  برای  تعرفه ای 
تهیه آنالیز بهای تمام شده در حوزه خدمات پزشکی و پیشنهاد افزایش تعرفه در قالب 
کمیسیون  در  و  شود  هماهنگ  پزشکی  نظام  با  تا  شد  اقتصادی  کمیسیون  به  گزارشی 
پزشکی مجلس هم مطرح شود، شد. وی بر اجرا و توسعه گردشگری سالمت پرداخت 
و گفت: بیمارستان ها خصوصی ما می توانند با باالترین کیفیت و رعایت استانداردهای 
به خوبی در  ارائه دهند که استان کرمان  به خارجی ها  المللی، خدمات پزشکی  بین 
افزود:  پورابراهیمی  بود.  افتتاح آن خواهیم  شاهد  زودی  به  و  وارد شده  این حوزه 
ُحسن رفتن به سمت حوزه گردشگری سالمت و خدمات پزشکی به خارجی ها در این 
است که سرمایه گذاری صورت گرفته با تغییرات نرخ ارز دچار ریسک نمی شود و به 
نوعی پوشش ریسک خواهیم داشت.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ارتباط 
قوی تر مجموعه نظام پزشکی با مجلس شد و ادامه داد: با ارتباط بیشتر نظام پزشکی و 
کمیسیون اقتصادی ما می توانیم مشکالت را بشناسیم و با آگاهی کافی برای حل آنها 

راهکار ارائه دهیم.

کمک 23 میلیارد تومانی 
خیرین امنیت ساز در رفسنجان

تاکنون خّیرین در رفسنجان در حوزه 
امنیت 23 میلیارد تومان کمک کردند.

با  نشستی  در  محمدی  انارکی  احمد 
حضور معاون وزیر و  سرپرست سازمان 
فرمانداری  در  مسکن  و  زمین   ملی 
در  دانشگاه   9 کرد:  اظهار  رفسنجان 
رفسنجان وجود دارد که در عرصه علم 

آموزی فعالیت دارند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  وی 
 360 مساحت  به  زمینی  در  رفسنجان 

ادامه  وی  است.  نشده  رفع  زمین  این  سند  مشکل  هنوز  که  شده  احداث  هکتار 
داد: زمین در مقابل آب در رفسنجان ارزش خاصی ندارد و از آنجایی که ُحسن 
مردم رفسنجان در امر وقف در کشور مشهور است بیش از 50 درصد از موقوفات 
است.  شده  انجام  رفسنجان  خیرین  توسط  سالمت  امر  در  کشور  احمر  هالل 
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز توقع 
رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  360 هکتاری  زمین  واگذاری سند  داریم که در 
صورت  امهالی  دارند  بسزایی  نقش  بهداشت  حوزه  و  حوزه  این  در  واقفان  که 
نگیرد. انارکی محمدی تصریح کرد: بیش از 7 هزار و 600 نفر از مردم رفسنجان 
متقاضی زمین برای ساخت مسکن هستند که اکثر این افراد جوانان هستند که یا 
در شرف ازدواج یا تشکیل زندگی دادند اما زمینی برای احداث مسکن ندارند.

پرونده 3 هزار هکتار زمین دارای مشکل در دادگستری
دارای  زمین  هکتار  هزار   3 پرونده  گفت:  جلسه  این  در  نیز  رفسنجان  شهردار 
مشکل سند در دادگستری رفسنجان باز است و این اراضی تعیین تکلیف نشدند. 

شهرک  اراضی  شامل  اراضی  این  از  برخی  افزود:  زاده  عظیمی  محمدرضا 
 79 میزان  به  جوشکاری(  نجاری،  جمله  از  صدادار  و  مزاحم  مشاغل  تالش)برای 
آزاد  دانشگاه  زمین  و  هکتار   695 میزان  به  آرامستان  کشتارگاه،  زمین  هکتار، 
و  کرمان  جاده  در  اراضی  سری  یک  کرد:  تصریح  وی  است.  رفسنجان  اسالمی 
اند  موتورسواری گمارده شده  پیست  به  میزان100 هکتار هستند که  به  سرچشمه 
بحث  به  زاده  عظیمی  ندارد.  سندی  اما  است  شهرداری  تصرف  در  زمین  این  و 
رویکرد جدید  با  که  است  وظیفه شهرداری  افزود:  و  پرداخت  بازآفرینی شهری 
مند  بهره  ها  طرح  از  همگان  تا  کند  ایجاد  مردم  برای  ای  بهینه  شرایط  دولت 
قالب  در  گردشگری  محور  ایجاد  به  توان  می  ها  طرح  این  جمله  از  که  شوند 
روانسازی  و  آزادسازی  آسفالت،  و  بهسازی  روسازی،  پیاده  و  شهری  بازآفرینی 

ترافیک اشاره کرد.
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تعریف 40 هزار پروژه 
محرومیت زدایی

کنگره  رویکرد  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
و  مستضعف  قشر  به  توجه  را  استان  شهید   6500
الگوسازی برای دستگاه های اجرایی دانست و گفت: 
در  محرومیت زدایی  راستای  در  پروژه  هزار   40
بخش های مختلف به ویژه در مناطق محروم جنوب و 

شرق کشور در برنامه داریم.
بزرگ  گردهمایی  در  ابوحمزه  غالمعلی  سردار 
در  کرمان  مقدس  دفاع  آزادگان  و  رزمندگان 
گرامیداشت  با  کرمان  شهید   6500 کنگره  راستای 
یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: سوم اسفند مصادف 
عملیات  این   62 سال  در  که  است  خیبر  عملیات  با 
رزمندگان،  نقش  به  وی  شد.  ایجاد  غرورآفرین 
گفت:  و  پرداخت  جامعه  در  آزادگان  و  ایثارگران 
مردم قدرشناس استان کرمان، شما را به عنوان الگو 
و اسوه قبول دارند، بنابراین ظرفیت عظیمی داریم 
رده های  در  بسیج  و  ثاراهلل  سپاه  در  بستر  این  که 
مختلف وجود دارد و در عرصه های نظامی، امنیتی، 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بصیرت افزایی باید از 
آن استفاده کنیم تا هر چه بیشتر نسل سوم و چهارم 
انقالب از افکار و اندیشه شما که در نسل اول و دوم 

انقالب بودیدبهره کافی و وافی ببرند. فرمانده سپاه 

ثاراهلل استان کرمان بیان داشت: ساالنه تعداد زیادی 
از خواهران و برادران در قالب راهیان نور به مناطق 
عملیاتی اعزام می شوند که یادگاران جهاد و شهادت 
بیان اثرگذاری در روایتگری آن در قلوب جوانان 
در  وجودشان  از  هستیم  آماده  و  دارد  نوجوانان  و 
این عرصه هم استفاده شود. ابوحمزه با بیان این که 
دومین کنگره شهدای استان کرمان بعد از 20 سال 
در اسفند ماه جاری در حال برگزاری است، ادامه 
داد: کاری که از کمک همه نیروها در دستگاه های 
در  بسیج  و  سپاه  و  مردمی  نیروهای  حاکمیتی، 
بخش های گوناگون استفاده کردیم، ابتدا فرمایشات 
جمع آوری  سال   20 این  خالل  در  را  رهبری 
که  رسیدیم  ایشان  از  محوری  بیان   58 به  و  کردیم 
رویکرد  ابوحمزه  کردیم.  تقسیم بندی  رویکرد   6 در 
خدماتی اجتماعی کنگره 6500 شهید استان کرمان 
را تشریح کرد و گفت: در این راستا بازسازی موزه 
با  هم  تفاهم نامه ای  در  و  شد  پیگیری  مقدس  دفاع 
نهاد  این  مددجویان  برای  مسکن   746 امداد  کمیته 
هزار   40 داد:  ادامه  وی  داریم.  ساخت  حال  در 
بخش های  در  محرومیت زدایی  راستای  در  پروژه 
شرق  و  جنوب  محروم  مناطق  در  ویژه  به  مختلف 
پروژه   220 و  هزار  یک  که  داریم  برنامه  در  کشور 
مربوط به استان کرمان است و هر کدام به نام یک 
شهید نامگذاری می شود. فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
میلیون   30 وام   500 پرداخت  کرد:  تصریح  کرمان 
اشتغال  برای  تومانی  میلیون   5 وام   500 و  تومانی 

انجام  خانواده های محروم و خانواده شهدا در دست 
است. ابوحمزه ادامه داد:  به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه )س( و فرهنگسازی ازدواج آسان در بدنه جامعه، 
مراسم ازدواج یک هزار و 200 زوج برگزار می شود که 
600 نفر در مرکز استان هستند. وی تهیه جهیزیه برای 
84 زوج به مبلغ هر نفر 8 تا 9 میلیون تومان نیازهای 
اولیه زندگی، آزادی 50 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
نیازمندی های  تهیه  خیران،  کمک های  و  گلریزان  با 
خوراک و پوشاک و لوازم التحریر 2 هزار دانش آموز 
نیازمند در 40 مدرسه را از دیگر اقدامات صورت گرفته 
برشمرد. ابوحمزه گفت: نگاه ما در ستاد کنگره شهدا، 
صرف کارهای تبلیغی نیست، هدف کنگره کمک به قشر 
محروم و مستضعف در هر کجای استان است و از سویی 
الگوسازی برای دستگاه های اجرایی که بدانند می شود 
این کارها را انجام داد. وی تاکید کرد: بعد از اتمام 
برنامه های  ساله  سه  ادامه  برای  برنامه ریزی  کنگره، 

کنگره را خواهیم داشت.

مهندس علی بابایی فرماندار کرمان در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان با 
تاکید بر فرهنگ سازی و بیان اهمیت انجام کار فرهنگی در مقابله با قاچاق و استقبال از 
خرید محصوالت داخلی ابراز داشت : حضور مجموعه هایی که در موضوعات فرهنگی 
کار می کنند در بحث ساخت محتوا و فضای مجازی و همچنین فضاسازی شهری می 
 : افزود  وی  باشد.  داشته  داخلی  کاالهای  فروش  و  رونق خرید  در  بسزایی  تاثیر  تواند 
خرید محصوالت خارجی رغبت وارد کنندگان کاال را باال برده به تولیدکنندگان خارجی 
انگیزه و سرمایه کار می دهد در حالی که برخی از اجناس وارداتی از کیفیت پایینی 
برخوردارند. مهندس بابایی خاطرنشان کرد : تا ذهن مردم و تا نوع نگاهشان عوض نشود 
هر اقدامی در حمایت از خرید محصوالت ایرانی نتیجه بخش نخواهد بود. وی حمایت از 
تولیدات داخلی را وظیفه ای همگانی دانست و اذعان داشت : مقام معظم رهبری سالهاست 
که بر موضوعات اقتصادی تاکید می کنند و انتخاب شعارهای سال را نیز در همین راستا 
انجام می دهند ولی واقعیت این است که اقدامات صورت پذیرفته در این راستا چندان 
مطلوب نبوده و لبیک به این خواسته رهبری به خوبی صورت نپذیرفته است و امسال که 
سال حمایت از کاالی داخلی بود نسبت به سال گذشته چندان اتفاق خاصی رخ نداده 
است. فرماندار کرمان ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی ، مساجد 
و حوزه های مقاومت بسیج را که دارای پایگاه های متعدد مردمی هستند را موثر در این 
زمینه دانست که باید تالش بیشتری در این راستا انجام دهند. کارهایی مثل انجام تئاترهای 
خیابانی ، استفاده ار بیلبوردهای سطح شهر و غیره همگی کارهایی است که می تواند در 
بحث فرهنگ سازی در استفاده از تولیدات داخلی موثر باشد. رئیس کمیسیون مقابله با 
قاچاق کاال و ارز شهرستان کرمان ادامه داد : می توان از برخی اقدامات غیرضروری کم 
کرد و با اقدامی انقالبی و جدی حرکتی متناسب با شرایط فعلی و مهلتی که تا پایان سال 

مانده است انجام دهید. نماینده نیروی انتظامی نیز با بیان اینکه در کرمان افزایش کشفیات 
سوخت را شاهد هستیم گفت : در نه ماه اول سال جاری در شهرستان کرمان نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 400 درصد افزایش کشفیات داریم این رقم در استان 227 درصد است.

شهریاری مدیرکل مقابله با کاالی قاچاق و ارز استانداری نیز با اشاره به برخی تخلفات در 
جایگاه های سوخت گفت : این از اختیارات فرمانداران است که در صورت تخلف جایگاه 
داران در مرحله اول با تذکر، مرحله بعد با جریمه و مرحله سوم می تواند جایگاه را پلمپ 
امتیاز جایگاه را به شخص دیگری واگذار کند. عرب نژاد مدیر شرکت نفت و  یا  کرده 
فراورده های نفتی کرمان نیز با بیان این که در نه ماهه اول سال گذشته 11 میلیون لیتر نفت 
سفید برداشت کردیم گفت : در 9 ماهه اوِل ساِل جاری، برداشت نفت سفید در شهرستان 
کرمان 13 میلیون لیتر بوده که در مقایسه با سال گذشته 18 افزایش داشته است. همچنین در 
برداشت نفت گاز هم 6 درصد افزایش را شاهد هستیم. در نفت کوره کاهش 38 درصدی 
برداشت را داشتیم. وی افزود :  کشفیات ما در سال جاری 1 میلیون و 526 هزار لیتر سوخت 
بوده که 80 درصد آن را گازوئیل تشکیل میدهد. نماینده صنعت ، معدن و تجارت استان نیز 
با بیان اینکه کلیه محموله های وارد شده و خارج شده از شهرستان و استان ثبت سامانه می 
شوند گفت  : ای امر در جلوگیری از قاچاق کاال بسیار موثر است. وی افزود : تا پایان مهر 38 

واحد انبار در شهر کرمان بررسی شد تا جلوی هر گونه احتکاری گرفته شود.

فرماندار کرمان در کمیسیون مبارزه با قاچاق:

کار فرهنگی در مقابله با قاچاق
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نظر مهندس باهنر درباره محدود کردن دوره نمایندگی؛

موافق نیستم
روزنامه ایران در باره طرح ممنوعیت انتخاب نمایندگان در بیش از 3 دوره متوالی با مهندس محمدرضا باهنر 

مصاحبه کرده است که بخشی از مصاحبه را می خوانید:

مجلس اخیراً مصوبه ای داشت برای محدود کردن دوره نمایندگی به سه دوره 
متوالی. شما به عنوان یکی از شناخته شده ترین پارلمانتاریست های ایران در 40 

سال اخیر چه ارزیابی ای از این مصوبه دارید؟ با آن موافق هستید یا خیر؟
نه من به هیچ عنوان با این مصوبه موافق نیستم و اگر مجلس بودم، سعی می کردم رأی نیاورد.

دلیل تان برای مخالفت چیست؟
حداقل بر اساس سابقه ای که من در مجلس داشتم و این نهاد را می شناسم، می دانم که 
ایجاد محدودیتی اینچنینی نباید شبیه حوزه های اجرایی باشد. من در سال هایی که در 
مجلس بودم کاماًل برایم مشهود و آشکار شد که هر چه نماینده ای بیشتر در مجلس باشد 
و سال های بیشتری را به کار نمایندگی بپردازد، درک و برداشت او از حکمرانی مطلوب 
و خوب عمیق تر، واقعی تر و کارآمدتر می شود. یک نماینده معموالً دور اول که می آید، 
یک سری آرزوها و تصورات از کار نمایندگی دارد که بسیاری از اینها نه ارتباطی به منافع 
ملی دارد و نه وظایف و شأن نمایندگی. بدون تعارف بگویم؛ نماینده اگر تازه بخواهد منافع 
ملی را در جایگاه نمایندگی کشف کند، نیاز به تجربه اندوزی دارد. این طرح اگر تبدیل به 
قانون شود، مجلس ما را از انباشت تجربه خالی می کند. البته برخی می گویند که چون در 
مجلس ما امکان آلوده شدن به فساد هست و جایگاه نمایندگی در کشور ما یک نوع تمرکز 
قدرت خاص دارد، این کار برای مختصات ایران خوب است. من به هیچ وجه این را قبول 
ندارم. قبول دارم که امکان تمرکز قدرت در جایگاه نمایندگی یا مسائل دیگر وجود دارد 
اما دوای دردش محدودیت دوره نمایندگی نیست. دوایش این است که برویم احزاب 
را درست کنیم و تقویت کنیم. برویم فرایند انتخابات را اصالح  کنیم. تقریباً در هیچ نظام 
حقوقی قدرتمندی در دنیا نمی بینید که چنین محدودیتی برای نمایندگی باشد و اتفاقًا 

برعکس است، یعنی نمایندگان قدیمی تر و باسابقه تر جایگاه مهم تری دارند و حرف شان بیشتر 
مورد توجه است. چون به تجربه آنها اعتماد می شود. ما کاًل این ایرادات را داریم. مثاًل ما باید 
احزاب قوی داشتیم که اول فعاالن سیاسی را پرورش بدهند که این افراد بعداً نخواهند در 
جایگاه نمایندگی تازه بیایند کسب تجربه کنند. من کاًل نه تنها این مصوبه را مفید نمی دانم 
که معتقدم به مجلس ما ضربه جدی می زند. البته من احتمال بسیار زیاد می دهم که شورای 
نگهبان این را رد کند و مورد موافقت شورا قرار نگیرد. من خیلی بعید می دانم این مصوبه 
تبدیل به قانون شود و به جایی نخواهد رسید. اما نگاهی که آن را تصویب کرده به نظرم 

باید عوض شود و قدری عمق پیدا کند.

شما چند روز قبل هم در سخنرانی که داشتید، این گونه ارزیابی کردید که 
دولت امکان اجرای بودجه را نداشته باشد. همزمان با صحبت های شما مناقشه ای 
بین مجلس و دولت بر سر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان در جریان 
بود که دولت می گفت نمی توانم اجرا کنم و مجلس می گفت نمی شود از زیر 

بار آن شانه خالی کنید.
بحث من اصاًل ناظر به آن موضوع 400 هزار تومان نبود. من خیلی کلی تر این مسأله را 
می گویم. من حرفم این است که بودجه ای که تصویب شده، یک مقدار قابل توجهی 
کسری پنهان دارد. یک مقداری هم کسری آشکار دارد. مثاًل فرض بفرمایید اوراق مشارکت 
می فروشند که حقوق کارمندان را بدهند و از این دست چیزها. یا مثاًل معلوم نیست خرید 
نفت ما در سال آینده چگونه خواهد بود و چقدر با ارقام بودجه مطابقت دارد یا از آن 
متفاوت است. اینکه من گفتم دولت نمی تواند اجرا کند به این معنی نیست که مملکت تعطیل 
می شود. مسأله این است که با این بودجه به مشکل اجرایی جدی بر خواهیم خورد. یعنی 
این بودجه دولت را در اجرا به زحمت می اندازد و به طور طبیعی کشور هم به زحمت 

مضاعف می افتد.

باید چه کرد؟
باید منابع جایگزین تعریف شود و باز هم با تأکید می گویم که این منابع جایگزین و جدید 
نمی توانند منابع پوک باشند. منابع نباید منابع بانک مرکزی باشد که بردارند و نقدینگی 
را افزایش دهند. خیلی کارها می شود کرد. مثاًل در همین واگذاری ها می شود بنگاه های 
بزرگ را که هنوز دولتی هستند و مثل بختک هم روی آن افتاده اند، باید آزاد کنند و 
سرمایه های  صاحبان  تا  بورس  داخل  بفرستند  می توانند  را  اینها  از  خیلی  کنند.  واگذار 
کوچک جذب آن شوند که هم نقدینگی جمع شود و هم رونق شکل بگیرد. با این کار بازار 
سرمایه رشد می کند عوض اینکه بازار ارز و طال و امثال اینها در کشور تقویت شود. امروز 
اگر یک نفر 500 میلیون جمع کرده که خانه بخرد و حاال با این وضع نمی تواند. اگر هم در 
بانک بگذارد، این بانک بیشتر از 15 درصد به او سود نمی دهد که تورم ما بیش از آن است. 
بنابراین این فرد ناچار می شود که یا برود طال بخرد یا ارز بخرد و امثال اینها. بنابراین ما باید 
میدانی برای این دست افراد باز کنیم. این از جمله خألهایی است که در بودجه دیده نشده.

این ایراد درباره بودجه ناظر به اینکه اجرای آن برای دولت سخت است را ناشی 
از بودجه نویسی خود دولت می دانید یا عملکرد مجلس؟

مجموع هر دو هست. دولت الیحه خوبی را به مجلس نداد و مجلس هم آن را خوب 
بررسی و اصالح نکرد و برخی تغییراتش باعث شد که حتی ضعف های دیگری هم پیدا کند. 
سال آینده اصاًل معلوم نیست که سال عادی برای کشور باشد. ما امسال مشکالتی داشتیم که 
بی تعارف شاید سال بعد به آن اضافه بشود. مجموع عملکرد و رویکردی که در بررسی بودجه 
دیدیم به نظر من منطبق با این شرایط نیست. دولت قدری فضا را در الیحه خود عادی فرض 
کرده بود و برخی ارقام به نظر من واقعی نبودند، در مجلس هم جنس پیشنهادات و توقعات 
نمایندگان از بودجه و تغییراتی که می خواستند انجام دهند عموماً از جنسی بود که قباًل 
می دیدیم که خودش البته ایراد داشت. اما توقع داشتیم امسال حداقل مطالبات منطقه ای 

و امثال اینها نباشد که بود.

محدودیت کاندیداتوری
 برای نمایندگی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی کاندیداتوری افرادی 
که سه دوره متوالی نماینده مجلس بودند را در انتخابات 
مجلس ممنوع کردند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
خامکانی،  امیری  حسین  دکتر  پیشنهاد  علنی،  جلسه  در 

نماینده مردم شریف زرند، در الحاق بندی به ماده 3 

شورای  مجلس  انتخابات  قانون  از  موادی  اصالح  طرح 
اسالمی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر 
اساس این بند کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی 

انتخابات  در  هستند،  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
از  پس  افراد  این  و  شد  ممنوع  اسالمی  شورای  مجلس 
انتخابات  در  می توانند  مجددا  استراحت  دوره  یک 
مجلس شورای اسالمی شرکت کنند. محمدرضا تابش در 
سوی  از  پیشنهاد  این  کرد:  بیان   پیشنهاد  این  با  موافقت 
جمع کثیری از نمایندگانی که سابقه سه دوره یا بیش از 
آن نمایندگی مجلس شورای اسالمی را دارند، ارائه شده 
است. این پیشنهاد باعث می شود که به جوانان در عرصه 
عرصه های  در  تا  شود  داده  فرصت  قانونگذاری  های 
برای  راه  و  شود  داده  فرصت  مقننه  قوه  و  قانونگذاری 

جوانان متخصص و آشنا به علم روز باز شود.
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دیدار اعضای کمیسیون 
اقتصادی با مراجع عظام تقلید

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره 
تقلید  عظام  مراجع  با  اقتصادی  اعضای کمیسیون  دیدار 

در قم توضیحاتی ارائه داد.
اخیر  دیدار  به  اشاره  با  پورابراهیمی«  دکتر»محمدرضا 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مراجع عظام تقلید 
نوری همدانی، سبحانی،  آیات عظام  با  ما  قم گفت:  در 
بروجردی رییس  مکارم شیرازی، علوی گرگانی، علوی 
نماینده  و  اعرافی  اهلل  آیت  کشور،  های  علمیه  حوزه 
آیت اهلل سیستانی در تهران و آیت اهلل شهرستانی دیدار 
داشتیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: در جلسه ای که در سال گذشته خدمت 
مسایل  با  رابطه  در  بیشتر  مراجع  دغدغه  داشتیم  مراجع 
بانکی و حوزه بانکی بود که ما در این زمینه کارهایی را 
که در کمیسیون انجام داده بودیم خدمت مراجع ارایه 
نظارت  بحث  موضوع  مهمترین  کرد:  بیان  وی  کردیم. 
حوزه  در  را  متعددی  مشکالت  که  بود  مرکزی  بانک 
بانک  قانون  اصالح  با  و  است  کرده  ایجاد  کشور  بانکی 
بررسی  کار  شود،  می  رفع  نیز  ها  دغدغه  این  مرکزی 
طرح اصالح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی 
آینده  های  هفته  در  است  قرار  و  است  رسیده  اتمام  به 
دستور  در  مجلس  اقتصادی  قانون  مهمترین  عنوان  به 
گفت:  پورابراهیمی  دکتر  گیرد.  قرار  علنی  صحن  کار 
که  است  شده  تعریف  جدیدی  ساختار  قانون  این  در 
وابستگی بانک مرکزی به دولت را به کمترین حد ممکن 
می رساند و ساختار نظارتی نیز در آن دیده شده است 
قالب یک سازمان  ای در  نظارت کامال حرفه  که جنس 
مستمر  نظارت  آن  از  غیر  و  شود  می  عملیاتی  نظارتی 
شرعی در اجرای ضوابط بانک مرکزی منطبق با مباحث 
فقهی فراهم می شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: گزارش این مسایل در حوزه 
قانون گذاری خدمت مراجع ارایه شده و مراجع نیز به 
به  اشاره  با  همچنین  وی  کردند.  استقبال  آن  از  خوبی 
دغدغه های مراجع عظام تقلید در موضوع بحث عقود 
در  ما  گفت:  نیز  بانکی  عملیات  بودن  ربوی  و  اسالمی 
طرح بانکداری اسالمی که 70 درصد کار بررسی آن در 

کمیسیون به اتمام رسیده است سعی کردیم این دغدغه 
ها و نگرانی ها را ببینیم و انشاءاهلل کار بررسی این طرح 
نیز ظرف چند هفته آینده در کمیسیون به اتمام خواهد 
در  کمیسیون  گزارش  به  اشاره  با  همچنین  وی  رسید. 
مردم  معیشتی  مسایل  و  ها  قیمت  بر  نظارت  بحث  مورد 
عظام  مراجع  فرمایشات  و  رهنمودها  معتقدیم  ما  گفت: 
ها  کمیسیون  و  مجلس  مصوبات  و  تصمیمات  در  تقلید 
راهگشاست و همواره از این نظرات و رهنمودها استفاده 

کرده ایم.

برگزاری جلسه انتقال پایتخت
 با حضور دکتر جهانگیری

رئیس شورای شهر تهران گفت: در همه دنیا از سوخت 
مالیات می گیرند و به حمل و نقل عمومی کمک می کنند 
در حالی که ما به سوخت یارانه می دهیم و کمکی هم به 

توسعه حمل ونقل عمومی نمی کنیم.
شورای  اخیر  جلسه  حاشیه  در  هاشمی  محسن  مهندس 
با معاون اول  شهر تهران در خصوص جلسه روز گذشته 
این  در  گفت:  پایتخت  انتقال  موضوع  با  جمهور  رئیس 
جلسه موضوع انتقال پایتخت مطرح نبود و در خصوص 
موضوع  اولین  که  شد  بحث  بزرگ  تهران  ساماندهی 
ساماندهی حمل و نقل عمومی ریل پایه بود. وی افزود: 
ارائه  تهران  غرب  نقل  و  حمل  مشکالت  گزارشی  در 
شهر های  و  حومه  از  خودرو   1300 روزانه  شد  اعالم  و 
در  مشکل  این  هرچند  می کنند  سفر  تهران  به  اقماری 

شرق تهران نیز وجود دارد. 

خودرو های  ساماندهی  برای  شد  عنوان  جلسه  این  در 
از  باید  می کنند  سفر  تهران  به  روزانه  که  سرنشین  تک 
متروی  همانند  بر  انبوه  و  پایه  ریل  نقل  و  حمل  روش 
به  اشاره  با  هاشمی  مهندس  شود.  استفاده  تهران  کرج- 
سخنان خود در این جلسه گفت: من نامه ای که به رئیس 
جمهور در خصوص مترو نوشته بودم را مطرح کردم که 
این  از  می توان  و  دارد  آماده  ریل  کیلومتر  تهران 500 
ریل ها برای افزایش ظرفیت مسافران مترو به 10 میلیون 
سفر در روز استفاده کرد. البته برای افزایش ظرفیت از 

ناوگان اتوبوسرانی به عنوان مکمل استفاده می کنیم.
موضوع  باید  که  این  بیان  با  تهران  شهر  شورای  رئیس 
جدی  اقماری  شهر های  برای  را  پایه  ریل  نقل  و  حمل 
استفاده  تهران  مزیت های  از  کرد:  خاطرنشان  بگیریم، 
نمی کنیم در حالی که می توان با تأمین منابع و مواردی 
نفت  وزارت  وظیفه  مانند  شده  بینی  پیش  قانون  در  که 
یا  و  ریلی  سفر  هر  ازای  در  مترو  به  در خصوص کمک 
هاشمی  مهندس  کرد.  استفاده  دیگر  حمایتی  قوانین 
تمامی  در  حومه  ریلی  نقل  و  حمل  توسعه  کرد:  تأکید 

باید  دولت  و  است  نیاز  مورد  زودی  به  شهر ها  کالن 
مترو  شد:  یادآور  کند.  وی  اجرایی  را  قوانین حمایتی 
سودآور  غیرمستقیم  طور  به  شهرداری  و  دولت  برای 
هوا  آلودگی  از  که  کسانی  تعداد  حاضر  در حال  است 
خود  جان  تصادفات  در  که  کسانی  تعداد  از  می میرند 
را از دست می دهند، بیشتر شده است. در حالی که در 
ایران  ما در  مالیات می گیرند  از سوخت  دنیا  همه جای 
نیز  نقل عمومی  به حمل و  یارانه می دهیم و  به سوخت 
چیزی نمی دهیم. برای توسعه حمل و نقل عمومی نیاز به 
حمایت های دولت داریم که این حمایت ها در قانون نیز 
تهران تصریح  بینی شده است. رئیس شورای شهر  پیش 
کرد: براساس قانون باید یک سوم از یارانه بلیت مترو را 
دولت پرداخت کند که در حال حاضر چنین نمی کند. 
تهاتر ها  در  و  کرده  منظور  هایشان  بدهی  در  را  این  ما 
نتیجه  از آن استفاده می کنیم. وی در خصوص این که 
انتقال پایتخت در جلسه دیروز به کجا رسید؟ گفت: قرار 
شد کمیته ای کارشناسی بررسی های خودرا ادامه دهد و 

در صورت رسیدن به نتیجه، این نتایج دنبال شود.
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حضور استاندار کرمان در زرند
استاندار کرمان در بیست و دومین روز از بهمن ماه 97 با سفر 
به شهرستان زرند، برخی از پروژه های شهرستان را افتتاح 
دکتر  زرند،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد. 
محمدجواد فدائی پیش از ظهر دوشنبه مصادف با سالروز 

پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران به شهرستان زرند 
سفر کرد و در بدو ورود به این شهرستان مورد استقبال امام 
جمعه، فرماندار زرند و نماینده مردم شهرستان های زرند و 

کوهبنان در مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.

انقالب اسالمی ایران
 انقالبی معنوی و فرهنگی

پرشور  حضور  از  قدردانی  ضمن  کرمان  استاندار 
راهپیمائی  در  کرمان  استان  مردم  بویژه  ایران  ملت 
این  ایران در طول  بهمن، خاطرنشان کرد: ملت   22
و  ها  توطئه  برابر همه  دادند که در  نشان  چهل سال 
دشمنی ها مقاوم بوده و دست از جهت گیری های 
انقالب بر نداشته و برای رسیدن به اهدافشان، تحریم 
ها نمی توانند این ملت را دکتر محمدجواد فدائی در 
زرند،  شهرستان  بهمن   22 کنندگان  راهپیمایی  جمع 
مبارزات،  افزود: چهل سال گذشته در چنین روزی، 
مرجع  رهبری  به  ایران  شریف  مردم  قیام  و  رشادتها 
عالی قدر شیعه حضرت امام خمینی)ره( به ثمر نشست 
و نظام ظالمانه و مستبد شاهنشاهی فرو پاشید و از بین 
رفت. وی با اشاره به پیروزی انقالب اسالمی و استقرار 
حکومت  یادآورشد:  اسالمی،  جمهوری  حکومت 

ساالر  مردم  حکومتی  یعنی  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  مردم  اراده  حاکمیت  پایه  بر  که  ساالری  دین  و 
پیروزی  به  و  گرفت  شکل  اسالمی  قوانین  چارچوب 
پس  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  رسید. 
اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی  از  سال  چهل  از 
سواالتی در ذهن برخی از افراد بویژه نسل جوان که 
نمی داند، وجود دارد و  را  زمینه آن عصر  و  سوابق 
به  گیری  جهت  کرد:  تصریح  باشیم،  پاسخگو  باید  ما 
سوی اهداف انقالب از معیارها، شاخص ها و ویژگی 
های یک انقالب است. دکتر فدائی با اشاره به تمایز 
انقالب،  گیری  شکل  در  اهداف  و  گیری  جهت  بین 
خاطرنشان کرد: جهت گیری در شکل گیری انقالب 
از اهداف آن مهم تر است و انقالب اسالمی ایران در 
انقالب کبیر فرانسه  انقالب ها همچون  با سایر  مقایسه 
آزادی،  همچون  اهدافی  روسیه،  اکتبر  انقالب  و 
عدالت خواهی و معنویت را در برداشت. وی گفت: 
صرفا  و  بود  رفاه  و  آزادی  برای  فرانسه  کبیر  انقالب 
جنبه سیاسی داشت، انقالب اکتبر روسیه برای عدالت 

انقالب اسالمی  اما  اقتصادی داشت  بود و صرفا جنبه 
ایران علیرغم اینکه هر دو آزادی و عدالت خواهی را 
داشت اما منحصر به آن نبود بلکه چیزی فراتر از آن 
یعنی معنویت را دربرداشت. استاندار کرمان با تاکید 
حاکمیت  معنویت،  و  خدا  سمت  به  حرکت  براینکه 
ایران یک  اسالمی  انقالب  از  ارزش ها  استقرار  برای 
ایران،  انقالب اسالمی  افزود:  متفاوت ساخت،  انقالب 
انقالبی معنوی و فرهنگی بود و آنچه مهم است و در 
طول چهل سال به آن می بالیم، جهت گیری انقالب 

است که به خوبی حفظ و حراست شده است.
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سومین همایش
 اسوه های صبر و شکیبایی 

با حضور استاندار کرمان

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی با حضور استاندار/ بهمن ۹7
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متفاوت ترین وسیله نقلیه 
یک نماینده مجلس

نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور و محروم ترین حوزه 
انتخابیه استان یزد، فضای مجازی را به پلی برای بررسی و 
رفع مشکالت مردم تبدیل کرده است.محمدرضا صباغیان 
بافقی نماینده بزرگ ترین حوزه انتخابیه کشور در مجلس 
و محروم ترین حوزه انتخابیه استان یزد از زمان انتخاب به 

عنوان نماینده مجلس با حاشیه های بسیاری همراه بود که 
این حاشیه ها موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت. تردد 
با موتورسیکلت در سطح شهر، ارتباط با مردم، حضور در 
پارک های محلی و بازی با فرزندش در این پارک ها که 
هم  الزم  و  کافی  خدمات  و  استاندارد های  از  حتی  بعضا 
تردد  اجازه  حتی  مسئوالن  از  بسیاری  و  نیست  برخوردار 
فرزندانشان از نزدیک این پارک ها را نمی دهند و البته رک 
گویی از جمله ویژگی هایی است که هم سبب تحسین وی 
از طرف مردم و هم سبب تخریب وی از سوی برخی افراد 

به ویژه تعدادی از کانال نویسان شده است.  

فرماندار ویژه سیرجان:

بهره برداری از 2000 واحد مسکن اجتماعی در سیرجان
فرماندار ویژه سیرجان گفت: 5 هزار مسکن اجتماعی در 
سیرجان احداث شده که 2 هزار واحد تاکنون به مرحله 
بهره برداری رسیده است. »منصور مکی آبادی« 9 مهرماه 
در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار کرد: شالوده و 
خروجی اقتصاد مقاومتی اشتغال است که 3900 نفر سهمیه 
ایجاد اشتغال شهرستان سیرجان در سال جاری است. وی 
افزود: از ابتدای سال تاکنون 2905 نفر اشتغال ایجاد شده 
که 75 درصد کار محقق شده است و پیش بینی می شود 
بین 150 تا 200 درصد ایجاد اشتغال در سیرجان تا پایان 
سال جاری محقق شود. مکی آبادی با بیان این که نرخ 
بیکاری در سیرجان 11 است، تصریح کرد: 5 هزار مسکن 
به  مورد  هزار   2 که  شده  احداث  سیرجان  در  اجتماعی 

مرحله بهره برداری رسیده است. وی با اشاره به وضعیت 
بسیار خوبی  بیان کرد: سیرجان وضعیت  امنیتی سیرجان 
نداریم.فرماندار  شهرستان  در  امنیتی  ضد  جرائم  و  دارد 
ویژه سیرجان در ادامه با بیان اینکه سیرجان شهر کامیون 
داران است و 50 درصد از ظرفیت کامیونی استان مربوط 
به این شهرستان است که 6 هزار دستگاه کامیون داریم 
که روزانه 3 هزار بارنامه صادر می شود افزود: متاسفانه با 
تحصن کامیون داران بارگیری صفر شد که با تالش های 
دستگاه های امنیتی کار از چهار روز قبل از سر گرفته شده 
است. مکی آبادی با گالیه از عدم حضور مدیران کل در 
شهرستان سیرجان گفت: برخی مدیران کل هماهنگی در 
سطح شهرستان ندارند و کار بعضی مدیران تولید نارضایتی 

برای مردم است.

کار برخی مدیران
 تولید نارضایتی است

جنایت تروریستی زاهدان با 
حمایت دول متخاصم بود

سردار غالمعلی ابوحمزه در مجمع بسیج استان کرمان، با 
اشاره به حضور پر شور مردم ما در راهپیمایی 22 بهمن 

اظهار داشت: راهپیمایی 22 بهمن نقطه عطفی در تاریخ 
بزدالنه  به حادثه  ماند. وی  برجا خواهد  اسالمی  انقالب 
رژیم  آمریکا ،  با حمایت کشورهای  و کورکورانه ای که 
از  جمعی  شهادت  به  و  انجام  عربستان  و  صهیونیستی 
نیروهای سپاه منجر شد اشاره کرد و گفت: دشمنان نظام 
بدهند  قرار  تحت الشعاع  را  اسالمی  انقالب  تا  خواستند 
و  نمی گذارد  جواب  بی  را  اقدام  این  سپاه  بدانند  و 

تکفیری ها نمی توانند خدشه ای به نظام وارد کنند.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت:

نقدینگی در 13 سال
 25 برابر شد

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: در سال 84 و در پایان دولت آقای خاتمی 
بودکه  تومان  میلیارد  نقدینگی کشور 63 هزار  مجموعه 
این رقم امروز به یک تریلیون و 660 هزار میلیارد تومان 
رسیده که از رشد 25 برابری حجم نقدینگی در کشور 

حکایت دارد. رشد ساالنه نقدینگی 25 تا 30 درصد است 
بانک  و  مرکزی  بانک  نقدینگی  خلق  عوامل  از  یکی  و 
قادر  که  ُپرقدرت  پول  انتشار  با  که  هستند  عامل  های 
است معادل 7.5 برابر میزان واقعی خود خلق پول کند، 
حجم نقدینگی را افزایش می دهند. دولت در این سال 
ها به بهانه های مختلف از بانک مرکزی استقراض کرده، 
طلبکاران  دهی  سامان  برای  پارسال  اواخر  آنچه  مانند 
گفتند  جمهور  رییس  بعدها  که  داد  رخ  مالی  موسسات 
10 هزار میلیارد تومان از جیب ملت به طلبکاران دادیم.
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ساخت مجتمع قضائی شهید باهنر با هدف؛

توسعه قضائی
 و تمرکز زدائی 

عمرانی  و  پشتیبانی  مالی،  معاون 
با  گفت:  کرمان  استان  کل  دادگستری 
دادستان  منتظری  حجت االسالم  حضور 
دادگستری،  کل  رئیس  کشور،  کل 

استاندار و جمعی از مسؤوالن استان، مجتمع 
قضائی شهید باهنر کرمان 16 اسفند افتتاح 
اظهار  کافی  زاده  محمدحسین  می شود. 
باهنر  شهید  قضائی  مجتمع  افتتاح  داشت: 

کرمان )مجتمع رسیدگی به جرائم امنیتی و موادمخدر ( 
با هدف توسعه قضائی، دسترسی هر چه آسان تر مردم به 
دستگاه قضائی و تمرکززدایی از مرکز شهر انجام می گیرد. 
وی یادآور شد: کلنگ احداث این پروژه در سال 1391 
به زمین زده شد اما به دلیل نداشتن اعتبارات مالی تا سال 
1396 پیشرفت چندانی نداشت و در نهایت با پیگیری های 
منابع  تامین  و  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  موثر 
مالی، روند توسعه و ساخت شتاب گرفت و در حال حاضر 

آماده بهره برداری است. 
این مقام مسئول گفت: این پروژه در سه طبقه و مساحتی 
استانی  اعتبارات  محل  از  و  مترمربع  و 200  هزار   4 برابر 
ساخته شده و بالغ بر 70 میلیارد ریال در این رابطه هزینه 

شده است.
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تکمیل زنجیره تولید فوالد 
از معدن تا شمش فوالدی

معاون  با حضور  بوتیا  افتتاح کارخانه گندله سازی   آیین 
اول رییس جمهور، استاندار کرمان، برخی نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن و مدیران 

برگزار شد. 
آغاز  اردیبهشت سال 94  از  این کارخانه  عملیات ساخت 
و در تیر سال جاری به اتمام رسید و محصول آن گندله 
سنگ آهن است که از معادن داخل استان و استان های 
تولید کارخانه 2  تأمین می شود. ظرفیت ساالنه  همجوار 
میلیون و 500 هزار تن است و برای احداث آن 700 میلیارد 
برداری  بهره  با  است.  شده  انجام  گذاری  سرمایه  تومان 
از این طرح 300 نفر به طور مستقیم و حدود سه هزار و 
500 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.  از 
)میدکو(  ایرانیان  بوتیای  فوالد  جمله محصوالت کارخانه 
در کرمان محصوالت شمش آهن، گندله و آهن فوالدی 
است. شرکت میدکو بزرگترین هلدینگ خصوصی صنعتی 
و معدنی کشور است که از سال 1386 فعالیت خود را آغاز 
کرده و با هدف سرمایه گذاری در بخش معادن وصنایع 

معدنی کشور فعالیت می کند. 
همچنین پروژه ملی فوالدسازی بردسیر نیز با تولید ساالنه 
یک میلیون تن محصول شمش فوالدی پس از پنج سال 
با حضور  انقالب  سالگی  آستانه چهل  اجرایی در  عملیات 
سه  روز  جمهوری  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 

بردسیر  فوالدسازی  پروژه  شد.   افتتاح  بهمن 97   شنبه 1 
شمش  محصول  ساالنه  تولید  تن  میلیون  یک  ظرفیت  با 

فوالدی با سرمایه گذاری یک هزار و 500 میلیارد تومان 
از سال 92 توسط شرکت میدکو کلنگ زنی شد و اینک 
برای  طرح  این  اجرای  با  است.  رسیده  برداری  بهره  به 
نفر  برای 6 هزار و 500  اشتغال مستقیم و  نفر  حدود 600 
اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است. مراحل اجرای این 
پروژه از طراحی تا راه اندازی پروژه، نصب و راه اندازی 
کوره قوس الکتریکی 140 تنی بدون حضور سوپروایزر و 
با تکیه بر دانش بومی، راه اندازی پست 400 کیلوولت در 
ارتفاع 2 هزار متر از سطح دریا و طراحی سه بعدی کامل 

پروژه برای نخستین بار در ایران، بوده است. همچنین این 
کارخانه دارای یکی از بزرگترین جرثقیل های حمل ذوب 
در مقایسه با پلنت های مشابه، استفاده از اتوماسیون و کنترل 
سطح 2، دارای پلنت FTP جهت کاهش آالیندگی زیست 
محیطی، اجرای سازه سالن ذوب با وزن 20 درصد کمتر از 
نمونه های مشابه و تامین تجهیزات با آخرین تکنولوژی دنیا 
است. مجتمع احیای مستقیم و فوالدسازی بردسیر )وابسته 
به میدکو( در کیلومتر 20 بردسیر و در ابتدای جاده نگار 
فاصله 60 کیلومتری غرب کرمان  بردسیر در  قرار دارد.  
قرار دارد. همچنین در این مراسم کارخانه گندله سازی 
سیرجان با ظرفیت 2.5 میلیون تن و سرمایه گذاری 800 
میلیارد تومان که برای 300 نفر بصورت مستقیم و سه هزار 
500 نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است نیز افتتاح شد.

دکتر نوربخش عاشق 
محرومین بود 

عاشق  نوربخش  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان  عاشق  و  بود  مستضعفین 
دکتر  پیکر  تشییع  مراسم  در  جهانگیری  اسحاق  بود. 
و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل  نوربخش  سیدتقی 
عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و پارلمانی سازمان 

تأمین اجتماعی اظهار داشت:  
دو مدیر ارزشمند جمهوری اسالمی ایران در حادثه ای 

جان خود را از دست دادند. وی گفت: دکتر نوربخش 
که عمر پرخیر و برکت شان به عنوان یک پزشک متعهد، 
خدمت  در  لحظه  آخرین  تا  خدمتگزار،  مردم دوست، 

بود  مستضعفین  عاشق  نوربخش  گفت:  وی  بود.  مردم 
نوربخش  بود.  اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان  عاشق  و 
تا  و  نکرد  کوتاهی  خود  مسئولیت  انجام  در  لحظه  یک 
آخر هم جان خود را فدا کرد. دکتر جهانگیری گفت: 
عبدالرحمن تاج الدین نیز از نیروهای خدوم و خدمتگزار 
بود و نماینده دو دوره مجلس شورای اسالمی، کارگری 
در  شریفی  بسیار  خانواده  دارای  و  زجرکشیده  دلسوز، 
مسیر  در  نیز  تاج الدین  گفت:  وی  بود.  اصفهان  استان 
دکتر  داد.  دست  از  را  خود  جان  محرومین  به  خدمت 
عزیز  دو  این  شریف  خانواده های  به  گفت:   جهانگیری 
نورانی  راه  امیدوارم  و  می کنم  عرض  تسلیت  مردم  و 

خدمت به مردم همچنان ادامه داشته باشد ان شاءاهلل.

واکنش سخنگوی فراکسیون 
امید به استعفای ظریف

به  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  سخنگوی 
فاطمه  داد.  نشان  واکنش  خارجه  امور  وزیر  استعفای 
هم نوا  داخل  در  »عده ای  نوشت:  توییتی  در  سعیدی 
استعفای  از  خوشحالی  ابراز  مشغول  صهیونیستی  رژیم  با 
و  متدین  مومن،  فردی  ظریف  دکتر  هستند.  ظریف 
هموار  وی  برای  کار  ادامه  امیدواریم  است.  انقالبی 

شود.«

*توضیحات مسئوالن وزارت خارجه در فراکسیون امید
توضیحات  ارائه  از  مجلس  امید  فراکسیون  سخنگوی 
ظریف  استعفای  درباره  خارجه  امور  وزارت  مسئوالن 

سعیدی  فاطمه  داد.  خبر  امید  فراکسیون  نشست  در 
برخی  با  امید  فراکسیون  نشست  برگزاری  به  اشاره  با 
فعالیت های  اخرین  از  خارجه،  امور  وزارت  مسئوالن 
خارجه  امور  وزیر  استعفای  با  رابطه  در  فراکسیون  این 
امید  فراکسیون  مرکزی  شورای  گفت:  و  داد  خبر 
حسین  و  قائم مقام  سرمدی،  مرتضی  آقایان  میزبان 
بود که  امور خارجه  پارلمانی وزارت  معاون  پناهی آذر 

ظریف  آقای  استعفای  خبر  مختلف  ابعاد  جلسه  این  در 
درباره جزئیات  قرار گرفت. وی  بررسی  و  بحث  مورد 
درباره  خارجه  امور  وزارت  مسئوالن  گفت:  جلسه  این 
جزئیات استعفای آقای ظریف توضیحاتی ارائه کردند و 
ما نیز نقطه نظرات آنان را شنیدیم. سخنگوی فراکسیون 
امید همچنین با اشاره به کلیات مباحث مطرح شده در 
این جلسه حمایت  این جلسه خاطرنشان کرد: خروجی 
فراکسیون امید از وزیر امور خارجه و درخواست برای 
بازگشت ایشان به رأس وزارت خارجه است. ما به طور 
کردیم  منتقل  نیز  جمهور  رئیس  به  را  پیغام  این  جدی 
سعیدی  هستیم.  دکتر ظریف  فعالیت  ادامه  که خواستار 
کرد:  اعالم  نیز  امید  فراکسیون  جمع بندی  تشریح  در 
روزی  شبانه  زحمات  از  تقدیر  ضمن  فراکسیون  این 
می دارد  اعالم  ایشان  همکاران  و  خارجه  امور  وزیر 
سیاست گذاری دستگاه دیپلماسی کشور باید یکپارچه و 

با محور وزارت امور خارجه باشد.
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شرایط، فاصله مددجویان را
 با رفع فقر مطلق زیاد کرد

کرمان  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
با رفع فقر مطلق کم  انتهای سال 96 فاصله ما  گفت: در 
شده بود اما تغییر شرایط کشور، فاصله مددجویان ما را با 
رفع فقر مطلق زیاد کرد.  »دکتر یحیی صادقی« در جلسه 
 ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار کرد: استراتژی 
مهم ما در کمیته امداد این است که ما به دنبال کاهش

افزود:  وی  هستیم.  اشتغال  ایجاد  طریق  از  مددجویان 
7800 شغل در سال گذشته ایجاد کرده ایم در حالی که 
تعهد ما 4500 نفر بود و در این راستا تسهیالت در اختیار 
قرار دادیم که باید مددجویان با توانمندسازی از گردونه 
حمایت خارج و عده ای جایگزین شوند. دکتر صادقی 
سال   6 زیر  کودکان  سوءتغذیه  رفع  بحث  کرد:  تصریح 
با  که  است  امداد  کمیته  های  برنامه  جزو  باردار  زنان  و 
همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کار را پیش می بریم 
و تنها برای مددجویان کمیته امداد نیست. وی بیان کرد: 
75 هزار خانوار مستمری بگیر دائمی کمیته امداد در استان 
کرمان هستند که با احتساب دو و نیم نفر متوسط جمعیت 
در هر خانوار نزدیک به 200 هزار نفر را شامل می شوند.  
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: در انتهای سال 

96 فاصله ما با رفع فقر مطلق کم شده بود اما تغییر شرایط 
کشور، فاصله مددجویان ما را با رفع فقر مطلق زیاد کرد.

۹.7 درصد مستمری بگیر 
بهزیستی و کمیته امداد هستند

»عباس صادق زاده« در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان درباره برنامه رفع فقر مطلق اظهار کرد: در برنامه 
ششم جمله رفع فقر مطلق را داریم که در هیچ جای دنیا 
رفع به کار نمی رود و تعدیل و تبدیل شرایط به شرایط 
هایی  فعالیت  با  فقر  رفع  افزود:  وی  دارد.  کاربرد  بهتر 
که انجام می دهیم شدنی نیست و اینکه از طریق یارانه 
از نظر علمی  فقر را کاهش بدهیم  و کمک های ریالی 

مردود است و پرداخت مالی خودش فقرآور است.
صادق زاده تصریح کرد: باید تبدیل به شرایط بهتر را از 
طریق توانمندسازی و ایجاد اشتغال دنبال کنیم و افراد 
را به حدی از توانمندی برسانیم که اداره زندگی خود 
معیشت،  تامین  کرد:  بیان  وی  بدهند.  انجام  بتوانند  را 
تحصیلی)اولویت  های  حمایت  اجتماعی،  بیمه  پوشش 

با بازماندگان از تحصیل است(، اشتغال، مسکن و امنیت 
غذایی در برنامه دنبال می شود و براساس اولویت بندی 
ابتدا جمعیت زیر خط فقر شدید و در مرحله بعد کسانی 
که درآمد کمتر از حداقل دستمزد را دارند، پوشش می 
دهد که بهزیستی و کمیته امداد در این زمینه تالش می 
گفت:  ادامه  در  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل  کنند. 
9.7 درصد جمعیت استان کرمان مستمری بگیر بهزیستی 
نفر   638 و  هزار  افزود: یک  هستند. وی  امداد  کمیته  و 
پشت نوبت بهزیستی هستند که در هفته گذشته 10 هزار 

نفر را به جمعیت مستمری بگیران اضافه کردیم.
صادق زاده تصریح کرد: 140 هزار و 288 نفر از بهزیستی 
کنند  می  دریافت  خدمات  و  مستمری  کرمان  استان 
تسهیالت  ما  مددجویان  از  نفر   2303 گذشته  سال  در  و 
خوداشتغالی دریافت کرده اند. وی بیان کرد: هدف این 
را تحت پوشش  نفر  پایان سال 44 هزار و 558  تا  است 
اجتماعی  عدالت  کالن  هدف  و  بدهیم  قرار  بهزیستی 
حاشیه  و  روستاها  در  گرم  غذای  وعده  یک  تامین  و 
به  اشاره  با  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل  شهرهاست. 

کمک به تامین مسکن مددجویان و تامین 4 هزار و 928 
اشتغال  ایجاد  راستای  در  کرد:  اظهار  سال  پایان  تا  نفر 
خانواده که یک   50 در  استان  در جنوب  مشکل  رفع  و 
معلول شدید یا سالمندی شدید داشته و یک نفر در این 
خانواده بیکار بود، آموزش داده و اکنون حقوق دریافت 
می کند و تحت حمایت بیمه نیز قرار دارد.وی در پایان 
با اشاره به تصویب انجام آزمایش ژنتیک گفت: با اجرایی 
شدن این امر از رشد 40 هزار نفری معلولیت مادرزادی 
در کشور می شود جلوگیری کرد که زیرساخت این کار 

در کرمان صورت گرفت.

در دفاع از دولت، راسخ باشیم

سیدحسین مرعشی، در سومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان تصریح کرد: 
این مساله را از مجموع حرف هایی که در مجلس تحت عنوان استیضاح و سوال مجدد از 

رئیس جمهوری و نوع فشارهایی که در اطرافیان وی است؛ می توان فهمید.
با بیان اینکه سیاست مقام معظم رهبری در برخورد با همه  سخنگوی حزب کارگزاران 
منتخب  بوده که دولت های  این  بر  ایشان  سیاست  است گفت:  بوده  روشن  ها  دولت 
مردم با موفقیت دورانشان را تمام کنند. وی با اشاره به این که عده ای خود را نزدیک 
به رهبری می دانند و خودشان را ذوب در والیت معرفی می کنند اما در دولت آقای 
روحانی دقیقًا خالف این سیاست کلی حرکت می کنند افزود: این برنامه شیطنت آمیز 
کاماًل با منافع جمهوری اسالمی و در شرایطی که این دولت سخت ترین دوران حیاتش 
را طی می کند، مغایرت دارد. مرعشی با اشاره به این که این مساله در این شرایط به کشور 
ضرر وارد می کند تصریح کرد: با وجود انتقاداتی که اصالح طلبان به دولت دارند و حق 
با آن ها است اما فکر می کنیم ما باید در دفاع از رئیس جمهوری و دولت راسخ تر از 
گذشته باشیم . سیدحسین مرعشی با بیان این که معیشت مردم تهدید و مشکل دوم است 
که مسئولیت آن را متوجه دولت می دانیم تصریح کرد: دولت باید برای معیشت مردم 
تصمیمات خیلی شفاف تر و اجرایی تری را بگیرد زیرا بی تصمیمی برای کشور خسارت 
بار است.  وی با اشاره به راهبردهایی در رابطه با برون رفت از مشکالت معیشتی افزود: 
دولت باید به سمت آزاد سازی قیمت ها برود و یارانه نقدی را اضافه کند، حقوق ها را 
ترمیم و پرداخت ها را از محل منابع انجام دهد و یا باید بخشی از زندگی مردم را با 
اعمال مدیریت  تمام  قاطعیت  با  الکترونیکی  ابزارهای  از  استفاده  با  بندی  سیستم سهیمه 

کند. مرعشی ادامه داد: نمی شود در شرایطی که ما در تحریم سنگین قرار گرفته ایم با 
سیاست فراوانی کاال قیمت ها را با زندگی مردم عادی مطابق کنیم و این امر امکان پذیر 
بین این 2  با روشنی  باید  بیان داشت: دولت  نخواهد بود. سخنگوی حزب کارگزاران 
راهبرد کلی تصمیم بگیرد و از این بالتکلیفی مردم را نجات دهد. وی با بیان اینکه اقتصاد 
ایران با همین مقدار منابع می تواند برای عامه مردم زندگی راحت تری را فراهم کند 
تصریح کرد: در بحث کشور مرزهای ایران باز است و نمی توان کنترل کرد و یک حجم 
 . با هواپیما گوسفند وارد می کنیم  اما می خواهیم  ایران فرار می کند  از  وسیعی دام 
سومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان با حضور روسای احزاب اصالح طلب، 
اعضای اصالح طلب، رئیس و اعضای شورای مرکز جمعیت توسعه و آزادی و سعید لیالز 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در کرمان برگزار شد.
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معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران:

اجرای عدالت 
مختص دستگاه قضایی نیست

مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون 
مختص  عدالت  اجرای  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 
دستگاه قضایی نیست و همه سازمان و ها و نهادها به نوعی 
وظیفه اجرای عدالت در جامعه را دارند و موفقیت قوه 
است.  تاثیرگذار  دیگر  امور  در  وظایف  اجرا  در  قضاییه 
»احمد غالمی« در مراسم تکریم و معارفه دادستان نظامی 
آرامش  نظامی  نیروهای  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
اهمیت  درک  برای  کرد:  اظهار  هستند،  جامعه  بخش 
نیروهای مسلح باید اهمیت امنیت را بدانیم. وی افزود: 
عقل  هر  و  است  بدیهی  عقلی  لحاظ  از  امنیت  اهمیت 
از ضروریات است و  امنیت در جامعه  سلیمی می گوید 
بدون وجود امنیت توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
از  امنیت  اهمیت  به  اشاره  با  غالمی  نیست.  ممکن  غیره 
منابع نقلی تصریح کرد: نعمت امنیت در همه جوامع و به 
نیروهای مسلح تامین می  ویژه جمهوری اسالمی توسط 
به  و  است  امری ضروری  نیروها  این  از  مراقبت  و  شود 
حق خبرگان قانون اساسی در فصل 172 قانون، سازمان 
قضایی و دادگاه های نظامی را برای رسیدگی به جرائم 
خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح پیش بینی 
کردند. وی بیان کرد: وظایف و ماموریت نیروهای مسلح 
بسیار مهم است و مراقبت از این نیروها امری ضروری و 
عقالنی است. معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران 

در ادامه با اشاره به اینکه منصب قضاء از مناصب ارزشمند 
الهی  پیامبران  به  خداوند  سوی  از  که  است  واالیی  و 
واگذار شده، گفت: رابطه خالفت و داوری رابط مستقیم 
و بی واسطه است و این منصب بزرگ از جانب انبیاء به 
اوصیاء واگذار شده است. وی افزود: امام خمینی )ره( 
فرمودند« از مهمات امور، قضاوت است که سر و کار آن 
با جان، مال و ناموس مردم است« لذا اگر عدلیه بتواند 
به وظیفه خود عمل کند، تردید نکنید، جامعه بی مشکل 
خواهد بود و البته باید ساز و کار برای عدلیه فراهم باشد.

غالمی با اشاره به اهمیت جایگاه قوه قضائیه عنوان کرد: 
به عنوان مثال یکی از طرق عزل رئیس جمهور، پیشنهاد 
عالی کشور در اصل 110  و دیوان  قضائیه  قوه  از سوی 
قانون اساسی است و کار دستگاه قضایی مهم است و البته 

ساز و کار امر هم باید در اختیار دستگاه قضایی باشد.
وی تصریح کرد: اجرای عدالت مختص دستگاه قضایی 
نیست و همه سازمان و ها و نهادها به نوعی وظیفه اجرای 
عدالت در جامعه را دارند و موفقیت قوه قضاییه در اجرا 
و  نظارت  معاون  است.  تاثیرگذار  دیگر  امور  در  وظایف 
بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
این  خطر  است،  مهم  قضاء  منصب  که  همچنان  گفت: 
منصب نیز عظیم است و قاضی باید ویژگی هایی داشته 
باشد که شرح صدر، قاطعیت داشتن، علم و دانش، حلم 
افزود:  وی  آنهاست.  جمله  از   ... و  استقالل  بردباری،  و 
کرامت  باید  اسالمی  جمهوری  نظام  در  کارگزاری  هر 
این  به  رسیدن  وسایل  از  یکی  و  کند  را حفظ  ها  انسان 
بخش  در  غالمی  است.  بردباری  و  حلم  خصیصه  امر 
نیروهای  در  قضاوت  کرد:  اظهار  سخنانش  از  دیگری 

مسلح از ظرافت خاصی برخوردار است و قاضی ای که 
را  قانون  دقیقا  باید  قضایی خدمت می کند  در سازمان 
رعایت کرده و در اعمال قانون موجب تقویت نیروهای 
مسلح بشود و الزمه این مسئله کار در چارچوب موازین، 
تعامل بین فرماندهان، مسووالن و قضات سازمان قضایی 
خدمات  از  تشکر  با  ادامه  در  وی  است.  مسلح  نیروهای 
کرمان  استان  نظامی  سابق  دادستان  بیگمرادی  آقای 
نظام  به  دلسوز  و  متواضع  متدین،  فردی  ایشان  گفت: 
قضات  از  نیز  جدید  دادستان  فرامرزپور  آقای  و  هستند 
معاون  هستند.  قضایی  دستگاه  حقوقدانان  و  سازمان 
با اشاره به این که  سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران 
تقدیم  اسالمی  انقالب  دوام  و  بقاء  برای  زیادی  شهدای 

کرده ایم، گفت: بیش از 17 هزار شهید ترور داریم.
وی با اشاره به حادثه تروریستی اهواز و شهادت شهدای 
قبال  در  ما  مسوولیت تک تک  اظهار کرد:  مدافع حرم 
و  است  سنگین  ایثارگران  و  جانبازان  شهداء،  خون 
انجام  خوبی  به  جدید  سمت  در  همکاران  امیدواریم 
به  صفری  آقای  شد  اعالم  مراسم  این  در  بکنند.  وظیفه 
عنوان معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان 

منصوب شد.

دادستان نظامی استان کرمان:

سعی می کنیم با حفظ استقالل 
اعتماد مردم را تقویت کنیم

با  کنیم  می  سعی  گفت:  کرمان  استان  نظامی  دادستان 
به  حفظ استقالل قضایی و بی طرفی در قضاوت اعتماد 

تشکیالت قضایی را حفظ و تقویت کنیم.

 

کرد:  اظهار  خود  معارفه  مراسم  در  فرامرزپور«  »نادر 
مبانی  تحکیم  منظور  به  که  کیفری  پیشگیری  کنار  در 
نیروها و تحکیم جایگاه فرماندهی صورت می  انضباطی 
وقوع  از  پیشگیری  های  برنامه  با  کنیم  می  تالش  گیرد، 
جرم همراه و همیار نیروهای مسلح در استان باشیم. وی 
از  پیشگیری  ابالغی سازمان در بحث  برنامه های  افزود: 
وقوع جرم در نیروهای مسلح استان را دنبال می کنیم تا 
زمینه ارتکاب جرم را در نیروهای مسلح به ویژه کارکنان 
وظیفه به حداقل ممکن برسانیم. فرامرزپور تصریح کرد: 
به نظام جمهوری اسالمی  اینکه اعتماد مردم  به  با توجه 
می  محسوب  نظام  سرمایه  ترین  مهم  و  ترین  بزرگ 
تالش  با  هستند  موظف  نهادها  و  ها  دستگاه  همه  شود، 
مردم  ملی  اعتماد  حس  به  روز  به  روز  خود  اقدامات  و 
نسبت به نظام کمک کنند. وی بیان کرد: سعی می کنیم 
با حفظ استقالل قضایی و بی طرفی در قضاوت اعتماد به 

تشکیالت قضایی را حفظ و تقویت کنیم.

مراسم  این  در  همچنین 
سردار«محمد مطهری« جاشین 
سپاه ثاراهلل استان کرمان اظهار 
قضایی  سازمان  همکاران  کرد: 

نیروهای مسلح در استان کرمان کار آگاهسازی، توجیه 
صرف  تنها  آنها  فعالیت  و  دهند  می  انجام  را  آموزش  و 
احضار و برخورد با مجرم نبوده است. وی افزود: شاید 
سپاه کمترین نرخ جرم را در استان داشته باشد زیرا از 
استفاده  همکاران  آموزش  در  قضایی  سازمان  همکاری 
می کردیم. مطهری با بیان این که ماموریت سپاه حفظ 
انقالب است، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیروها  دیگر  زیرا  است  متفاوت  مسلح  نیروهای  دیگر  با 
جغرافیا دارند اما سپاه در هر تهدیدی که نظام را تهدید 
کند، وظیفه دارد بایستد و در مقابله با تهدید نرم و سخت 
ایستادگی می کند و سازمان قضایی نیروهای مسلح باید 

به این مسئله توجه داشته باشد.

پلیس نباید تحت تاثیر
 نام افراد قرار گیرد

شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اسالمی با اشاره به رفتار بازیکن سابق استقالل در مواجهه 
با پلیس گفت: پلیس نباید در اجرای قانون تحت تأثیر نام 
افراد قرار گیرد و افراد باید در برابر تخلف خود پاسخگو 
باشند.یحیی کمالی پور افزود: صرف نظر از نوع رفتار هر 
دو طرف، قانون اساسی به صراحت اشاره کرده است تمام 
افرادی که در کشور ایران زندگی می کنند در برابر قانون 
یکسان هستند. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
به  امروز اگر شهروندی را  شورای اسالمی اظهار داشت: 
شهروند دیگری ترجیح دهیم، مرتکب تبعیض شده ایم که 
نباید اجازه  اینکه  بیان  با  قانونی است. وی  این خود بی 
داد شهروندان احساس تبعیض کنند، افزود: این احساس 
از  قانون  برابر  در  برخی  که  شود  ایجاد  جامعه  در  نباید 

جایگاه ویژه ای برخوردارند از این رو قانون اساسی کشور 
هیچکس را در برابر قانون مستثنی نکرده است. کمالی پور 
بیان کرد: تخلف و جرم از ناحیه هر مقامی که رخ دهد 
باید با آن شخص برخورد شود و پلیس نیز در برابر شرح 
وظیفه قانونی که دارد با هر نوع تخلف برخورد کند. وی 
تعریف شده  باید در چارچوب وظایف  پلیس  داد:  ادامه 
از  فراتر  الزم،  قاطعیت  داشتن  ضمن  و  کند  عمل  خود 
قانون رفتاری نداشته باشد. نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: همچنین قاضی با 
درک شرایط و زمان، نسبت به هر موضوعی رأی صادر می 
کند و همه جوانب امر را در نظر خواهد گرفت. چندی 
قبل نوع رفتار فرهاد مجیدی بازیکن اسبق تیم استقالل 

تهران با پلیس راهور، خبر ساز شد.
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رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان:

هیچ مصلحتی باالتر از رعایت 
حرمت ستون انقالب نیست

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان گفت: 
بگیرد،  صورت  باید  ظاهر  انضباط  رعایت  که  همانطور 
نیروهای مسلح باید مراقب بوده و از مدار وظیفه، قانون 

و مسوولیت به هیچ عنوانی تخظی نکنند و هیچ مصلحتی 
و  نیست  )والیت(  انقالب  ستون  حرمت  رعایت  از  باالتر 
باید حفظ شود. حجت االسالم«حسین رضایی« در مراسم 
تکریم و معارفه دادستان نظامی استان کرمان درباره فلسفه 
دادسرای قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: اگر جامعه را 
مجموعه جمع شده تحت یک خیمه بدانیم، دو نفر از این 
افراد گاهی با هم بحث می کنند که جنبه خصوصی دارد 
و با شورا و دادگاه فیصله پیدا می کند و گاهی اتفاقی می 
افتد که به همه افراد مربوط است و جنبه عمومی دارد 
که به آن رسیدگی می شود. وی ادامه داد: اتفاق دیگری 
می افتد که نه جنبه شخصی و نه جنبه عمومی دارد و این 
است کسی پیدا می شود که بخواهد به ستون این خیمه 
لطمه وارد کند و نخستین دادگاه اختصاصی در اسالم به 
برقرار شد که از سوی خداوند  حکم خداوند در مدینه 
خطاب به همسران پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله بود. 
رضایی تصریح کرد: این که عذاب برای گناه زنان پیامبر 
دو برابر است به خاطر انتصاب به پیامبر است و باید جایگاه 
پیامبر حفظ شود و اگر تخطی بکنند، عذاب دوبرابر است. 
اینکه گناه، جامعه را خرد می کند  بیان  با  وی در ادامه 
حرمت  حفظ  متصدی  کسانی  اگر  گفت:  شکند،  می  و 
بی  و  است هستند، تخطی  انقالب که والیت  این  ستون 

غیر  نظامی  دادستان  و  شود  می  برخورد  کنند،  حرمتی 
از تعقیب مسائل تضییع حق شخصی افراد و ایستادن در 
ضایع  والیت  و  حاکمیتی  عامه، حقوق  تضییع حق  برابر 
نیروهای  قضایی  سازمان  رییس  کند.  مراقبت  باید  شود، 
انضباط  رعایت  که  همانطور  گفت:  کرمان  استان  مسلح 
ظاهر باید صورت بگیرد، نیروهای مسلح باید مراقب بوده 
و از مدار وظیفه، قانون و مسوولیت به هیچ عنوانی تخظی 
ستون  حرمت  رعایت  از  باالتر  مصلحتی  هیچ  و  نکنند 
نیروهای  باید حفظ شود. وی افزود: در  انقالب نیست و 
مسلح مسائلی هست که در بیرون جرم نیست و اگر کسی 
است.  باز  راه  و  برود  تواند  می  کند،  رعایت  تواند  نمی 
رضایی تصریح کرد: نیروهای مسلح تابع هیچکس نیستند 
جز ولی امر و این، دادگاه ویژه اختصاصی می خواهد و 
دادسرای نظامی تعریف شده تا لطمه ای به ستون انقالب 
زده نشود. وی بیان کرد: دید قانونگذار به نیروهای مسلح 
دادسرای  و  دارد  ای  ویژه  اهمیت  و  است  دیگری  چیز 
نظامی استان عالوه بر نگاه به حقوق افراد و عامه، باید حق 
این ستون  تا  باشد  اشراف داشته  و  والیی را رصد کرده 
بیگمرادی  نبیند. در این مراسم از خدمات علیرضا  لطمه 
تجلیل و نادر فرامرزپور به عنوان دادستان نظامی استان 

کرمان معرفی شد

مسئوالن
 باید در صف اول خدمت به مردم باشند

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: بهترین راه برای خدمت به مردم 
این است که مسئوالن در صف اول خدمت به مردم باشند. حجت االسالم والمسلمین حسن 
علیدادی سلیمانی در شورای مشترک اداری و فرهنگ عمومی استان کرمان افزود: این 
مردم که در روزهای سخت همواره پشتیبان نظام بوده و هستند و توطئه های دشمنان را 
خنثی می کنند لذا نیاز است توسط مسئوالن به آنها خدمت شود. وی از حماسه بزرگ 
مردم کرمان در 22 بهمن ماه تقدیر کرد و ادامه داد: این حضور گسترده در حالی انجام 
شده که دشمنان همه ساله تهدیدات و توطئه های بسیار زیادی داشته اند تا حضور مردم 

را کمرنگ کنند. رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمان تصریح کرد: بهترین کار این 
است که در حوزه ماموریتی خود مردم را شاد کنیم و این امر موجب رضایت و نزول 
رحمت خداوند می شود. وی گفت: مسئوالن کشور هیچ زمانی برای خدمت به مردم 
درنگ نمی کنند و امیدواریم خداوند به ما کمک کند که در خدمت به مردم پیشتاز بوده 
و وقت خود را صرف شاد کردن مردم کنیم. این جلسه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، استاندار کرمان، تعدادی از نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی، 

معاونان استانداری کرمان در سالن پیامبر اعظم )ص( برگزار شد.

25سال حبس برای
 عمارت ساز

 

محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت 
مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه 
در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و 
اخاللگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری 5 جلسه از 
دادگاه نهایتا در 12 دی ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی 
فرزند  ساز،  اکبرعمارت  علی  کرد.  اعالم  را  پرونده  به 
است.  کیفری  سابقه  فاقد  و  کرمان   1347 متولد  محمد، 
مدیریت  مالی  اداری  معاون  وی  دولتی  پست  آخرین 
شعب بانک تجارت استان کرمان بوده است. این حکم از 
سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه صادر شد که به شرح ذیل 
اتهام  با  رابطه  اکبر عمارت ساز در  علی  اعالم می گردد: 
اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق اخالل در نظام 
پولی به تحمل بیست و پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی 
که از طریق خالف قانون به دست آورده و انفصال دائم 
از خدمات دولتی محکوم شده است. او همچنین درمورد 
اتهام پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید 
حاصل از پولشویی و استرداد درآمد و عواید حاصل از 

رابطه  در  ساز  عمارت  است.  شده  محکوم  جرم  ارتکاب 
جزای  و  اختالس  مورد  وجه  رد  به  نیز  اختالس  اتهام  با 
نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختالس محکوم گردیده 
است. او در رابطه با اختالس توام با جعل به رد وجه مورد 
وجه  برابر  دو  معادل  نقدی  جزای  پرداخت  و  اختالس 
فوق، محکوم شده است.وی در رابطه با جعل اسناد بانکی 
و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف 
توقیف شده، صدور گواهی خالف  اموال  غیرقانونی در 
مال  تحصیل  در  معاونت  نامشروع،  مال  تحصیل  واقع، 
نامشروع و خیانت در امانت نیز محکوم شده است. گفتنی 
است با توجه به رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
که حکایت از اجرای حکم اشد را دارد، برای علی اکبر 
عمارت ساز در مورد مجازات های حبس صادر شده، اشد 
مجازات که 25 سال حبس است، اعمال می شود. بر اساس 
دادگاه  شعبه چهارم  از سوی  گزارش، حکم صادره  این 
اقتصادی  اخاللگران  و  مفسدان  به جرایم  ویژه رسیدگی 

در مورد علی اکبر عمارت ساز قطعی است.
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منتظری  محمدجعفر  حجت ا السالم  حضور  با 
دادستان کل کشور مجتمع قضایی شهید باهنر 
پزشکی  کل  اداره  جدید  ساختمان  و  کرمان 
قانونی استان کرمان افتتاح شد. مجتمع قضایی 
شهید باهنر مجتمع رسیدگی به جرائم امنیتی 
و موادمخدر کرمان است که در سه طبقه و به 
مساحتی برابر 4 هزار و 200 مترمربع و از محل 
اعتبارات استانی و با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد 
ریال و با هدف توسعه قضایی، دسترسی هر چه 

آسان تر مردم به دستگاه قضایی و تمرکززدایی 
از مرکز شهر افتتاح شد. در آئین افتتاحیه این 
دو پروژه عمرانی دستگاه قضا در کرمان دکتر 
محمدجواد فدایی، استاندار کرمان و تعدادی از 
اعضای شورای تامین استان، یداهلل موحد رئیس 
کل دادگستری استان کرمان و اعضای شورای 
قضایی استان و همچنین دکتر احمد شجاعی 
باغینی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی 

قانونی کشور نیز حضور داشتند.

افتتاح دو پروژه عمرانی قوه قضائیه در کرمان 

با حضور دادستان کل کشور

بهره برداری از مجتمع قضایی شهید باهنر
 و ساختمان پزشکی قانونی کرمان

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت:

بررسی حدود 3 میلیون 
پرونده در سال

دکتر احمد شجاعی باغینی در آیین افتتاح ساختمان 
با  کرمان  استان  قانونی  پزشکی  کل  اداره  جدید 
کشور  کل  دادستان  منتظری،  حجت االسالم  حضور 
استان  قانونی  پزشکی  ساختمانی  پروژه  داشت:  اظهار 
از  و در کمتر  تومان هزینه داشته  میلیارد  کرمان، 13 
پنج سال احداث شده است. وی با اشاره به مشکالت 
نامتناسب  و  کرمان  قانونی  پزشکی  قبلی  ساختمان 

بودن آن با شرایط استان بیان داشت: اجرای پروژه ها 
با گرفتاری های اداری مواجه می شوند و بعضا با زمان 
و هزینه چند برابری به اتمام می رسند. شجاعی عنوان 
کرد: هزینه ای که برای احداث ساختمان شده به غیر 

باید  قانونی  پزشکی  سازمان  که  است  تجهیزاتی  از 
تنها  نه  کرمان  داشت:  ابراز  وی  بگذارد.  آن  برای 
مرکزیت جنوب شرق، بلکه باید قطبی در کشور باشد، 
آزمایشگاه ژنتیک با توجه به هزینه باالیی که دارد در 

مرحله بعد گذاشته شده است. 
قانونی  پزشکی  سازمان  کرد:  عنوان  شجاعی  دکتر 
می کند،  بررسی  را  پرونده  میلیون   3 سال حدود  در 
طریق  از  بوده  معضل  که  بزرگی  پرونده های  بعضا 
قوه  معاون  رسیده اند.  نتیجه  به  علمی  رویه های 
گفت:  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس  و  قضائیه 
این سازمان در دنیا جزو برترین ها است و ساختاری 
متمرکز با پیشرفت ها و توانمندی های علمی باال دارد.
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افتتاح پردیس مغز با حضور دکتر جهانگیری

افتتاح پردیس مغز باحضور جهانگیری

همراهی سردارحسن پور با رئیس مجلس در سفر به ژاپن

سفر معاون اول رئیس جمهور به شیراز

آیت اهلل موحدی کرمانی در راهپیمایی 22 بهمن 

آیت اهلل موحدی کرمانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مهندس محسن هاشمی در مراسم افتتاح مونیتورینگ فاتب

ازدریچه دور بین 
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گزارش افتخار آمیزی 
برای جامعه جهانی داریم

وزیر نیرو گفت: در آستانه آغاز پنجمین دهه حیات انقالب 
اسالمی زمینه های متعددی را برای یک گزارش افتخار 

آمیز و غرور آمیز به جامعه جهانی داریم.
دکتر رضا اردکانیان در آئین آغاز عملیات اجرایی و بهره 
برداری از پروژه های فوق توزیع و توزیع برق در جنوب 
فوق  خط  یک  و  پست  پروژه  دو  احداث  کرمان،  استان 
توزیع و بهره برداری از  برق رسانی به 40 روستا و توسعه و 
اصالح شبکه های توزیع برق افزود: همه ما در یک میدان 
مسابقه به سر می بریم و باید از این فرصتی که در اختیار 
داریم برای جلب رضایت مردم و خداوند استفاده کنیم. 
این  مهم  و  ضروری  کاری  رقابت؛  این  داد:  ادامه  وی 
است و باید میدان این مسابقه و رقابت را به میدانی برای 
افزایش سطح رضایت مندی مردم تبدیل کنیم.  وزیر نیرو 
اظهارداشت: در این میدان همه ما باید پس از توکل به 
همه  در  که  باشیم  داشته  موضوع  این  به  توجه  خداوند 
کارها افزایش رضایت مندی مردم را به دنبال داشته باشد. 
است،  ثروتمند  ما کشوری  اردکانیان گفت: کشور  دکتر 
معادن غنی و نفت دارد، ظرفیت های طبیعی خدادادی 
نیز در  وسیعی دارد و  از نظر موقعیت جغرافیای سیاسی 
موارد  این  همه  و  ایم  گرفته  قرار  دنیا  در  حساسی  نقطه 
کرد:  تصریح  وی  دهد.  می  ما  کشور  به  باالیی  اهمیت 
غنی ترین و ارزشمند ترین ثروت ما، ظرفیت غنی منابع 
انسانی کشور است و ما از مردمان بسیار نجیب، هوشیار، با 

معرفت صبور، بردبار، فداکار و باهوشی برخوردار هستیم 
و این ثروت را خداوند بنا به مشیت خود به همه نقاط دنیا 
اعطا نکرده است. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ظرفیت منابع 
انسانی ما به نحوی است که وقتی با ظرفیت های طبیعی 
شکل  بهترین  بود  خواهد  قادر  تنها  نه  شود،  می  افزوده 
زندگی را برای این سرزمین رقم بزند بلکه سرنوشت بسیار 
دلگرم کننده و توام با رفاه و آسایش را برای کل منطقه 
می تواند ایجاد کند و شاید درگیر کردن ما با مشکالتی 
که با آن روبرو هستیم نیز به دلیل شناخت این ظرفیت ها 
است. اردکانیان در ادامه با اشاره به اینکه امروز 75 درصد 
جمعیت روستایی کشور از آب آشامیدنی سالم بهره مند 
هستند، گفت: در آن زمان در زمینه جمع آوری و  تصفیه 
تنها یک تصفیه خانه وجود داشت وامروز جمعیت تحت 
پوشش این تسهیالت اندکی بیش از 50 درصد از  جمعیت 
80 میلیونی کشور است. وی خاطرنشان کرد: پنجره های 
جدیدی را به واسطه دانشی که وجود دارد از جمله در 
انرژی های تجدید پذیر باز کرده ایم و کشور ما با تمامی 
است.  کرده  برقرار  انرژی  تبادل  امکان  خود  همسایگان 
وی تصریح کرد: زمینه هایی برای تبدیل شدن به گلوگاه 

تبادل انرژی در منطقه را ایجاد کرده ایم.
دستگاه  و همسویی  هماهنگی  نیز گفت:  کرمان  استاندار 
های مرتبط با آب یک نیاز است و نباید به این موضوع 
فدائی  نگاه کرد. دکتر محمد جواد  به شکلی یک سویه 
خاطرنشان کرد: در سفر وزیر نیرو به جنوب استان کرمان 
انجام  به نحوی همکاری و تعامالت بین بخشی  مقرر شد 
در  آب  های  شاخص  ارتقای  شاهد  نهایت  در  که  شود 
رسیده  استان  در  توازن  به  که  حدی  در  جنوب  منطقه 
میانگین  به  نسبت  را  استان  کمبود  بتوانیم  آن  از  پس  و 

کشوری جبران کنیم،  نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی 
استان کرمان نیز گفت:تنها مزیت جنوب استان کرمان در 
کشاورزی است زیرا این منطقه در حوزه صنعت و معدن 
ضعیف است و برای استفاده از ظرفیت سایر بخش ها نیاز به 
توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی داریم. دکتر احمد 
حمزه با اشاره به این مطلب که مملکت به مدیران جسور 
از  بخشی  رودبار  و  گنج  قلعه  در  کرد:  تاکید  دارد،  نیاز 
مشکالت حوزه آب حل شده است و با پروژه هایی که در 
روز جاری افتتاح شده، مشکل آب آشامیدنی کهنوج حل 
می شود. وی با اشاره به اینکه شاخص آب آشامیدنی در 
برخی شهرستان های جنوبی پائین است، گفت:تامین آب 
انجام شود  باید  از وظایف حاکمیت است و  شرب مردم 
و در این رابطه ظرفیت های خوبی نیز در اختیار داریم. 
آشامیدنی  آب  پایدار  تامین  برای  افزود:  حمزه  دکتر 
جنوب استان کرمان شاید تنها راه شیرین کردن و انتقال 
آب از دریای عمان است و باید به فکر جایگزینی آب های 
موجود باشیم. وی خاطرنشان کرد: پنج پست فوق توزیع 
در پنج شهرستان جنوبی استان کرمان نیاز است تا برای 20 

سال آینده از افت ولتاژ جلوگیری شود

معاون وزیر دادگستری:

 مسئوالن خود را 
کنار مردم ببینند

بدنه  از  این که مسئوالن  بیان  با  معاون وزیر دادگستری 
مردم هستند گفت: مسئوالن در راستای عمل به مسئولیت 
ها و عملکرد بهتر در خدمت رسانی به جامعه باید خود 
جمال  کنند.  زندگی  آنها  با  و  ببینند  مردم  کنار  در  را 
انصاری در آئین افتتاحیه پروژه ساختمان مرکزی اداره 
کل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: مسئوالن باید 
به مولفه ها و وظایفی که برای آن ها تعریف شده است 

به بهترین شکل عمل کنند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مسئوالن 
و  معنویات  تحقق  مسیر  در  باید  که  باشند  داشته  توجه 
رسیدن به اهداف عالیه جمهوری اسالمی ایران از هیچ 
کاری فروگذاری نکنند تا مردم دولتمردان را باور کنند.
انقالب  که  زمانی  تا  باشید  مطمئن  کرد:  بیان  انصاری 
اسالمی از ظرفیت و اندوخته بزرگی به نام مردم استفاده 

و  اندیشه  رسالت،  از  مردم  و  است  سرافراز  کند  می 
در  همیشه  و  آمد  نخواهند  کوتاه  انقالب  به  حمایتشان 
جشن  برگزاری  افزود:  وی  بود.  خواهند  مسئوالن  کنار 
ها به همراه افتتاح و بهره برداری هایی که در چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب انجام می شود به عنوان یادآوری 
امیدواریم  که  است  مردم  به  خدمت  ارائه  برای  ذهنی 
در این مسیر آن خدمت رسانی در شان مردم را بتوانیم 
انجام دهیم.   رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه 
بیان کرد: انقالب اسالمی با سختی و از خود گذشتگی، 
میل  خالف  بر  ایثارگران  و  شهداء  فشانی  جان  و  ایثار 

دشمنان با همه کینه، عناد و مشقتی که برای نظام فراهم 
آورده اند امسال چهلمین سالگرد پیروزی خود را جشن 
می گیرد و به فرمایش مقام معظم رهبری مستحکم تر و 
مقتدرانه تر از گذشته به حیاتش ادامه می دهد.  وی 75 
کل  اداره  مرکزی  ساختمان  در  شده  انجام  کار  درصد 
تعزیرات حکومتی استان کرمان را وظیفه و تکلیف ستاد 
برای مردم  دانست و گفت: در هر جا بخواهد خدمتی 
انجام شود در جهت تسهیل و انجام آن سازمان تعزیرات 
تعزیرات  مدیرکل  داشت.  خواهد  مشارکت  حکومتی 
و  ساخت  گفت:  ادامه  در  نیز  کرمان  استان  حکومتی 
حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  جدید  ساختمان  تجهیز 
به  از مصوبات دور دوم سفر هیات دولت  استان کرمان 

این استان است.
طرح  این  اجرایی  عملیات  داد:  ادامه  میری  ارسالن 
درصد   75 با  ساختمان  این  و  آغاز   90 سال  خردادماه 
اعتبار ملی و 25 درصد اعتبار استانی در چهار هزار و 400 
متر مربع در سه طبقه پارکینگ با هزینه 84 میلیارد ریال 
تعزیرات  و  شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  کارفرمایی  به 

حکومتی استان کرمان ساخت و تجهیز شده است.

رهایی دختر جوان از اعدام 
پس از ۹ سال

 9 از  پس  که  است  ساله ای   28 جوان  دختر  ش  س. 
دستگاه  مساعی  و  خیران  مساعدت  با  حبس  سال 
وجلب  کرمان  مرکزی  زندان  مسئوالن  و  قضایی 

ساالری  امینه  شد.  آزاد  مقتول  خانواده  رضایت 
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  -معاون 
سن  در  قبل  سال   9 جوان  دختر  این  گفت:  کرمان- 
18 سالگی در یکی از روستاهای استان کرمان مرتکب 
قضایی  رسیدگی  از  پس  و  شده  ساله ای   35 مرد  قتل 
محکوم  نفس  قصاص  به  عمد  قتل  ارتکاب  اتهام  به 
اشاره  با  وی  است.  برده  سر  به  درزندان  تاکنون  و 
کرده  فوت  جوان  دختر  این  مادر  و  پدر  اینکه  به 
بوده  محروم  نیز  برادر  و  خواهر  داشتن  نعمت  از  و 

این  طی  خانواده  نداشتن  دلیل  به  وی  افزود:  است، 
مقام  این  است.  نداشته  نیز  مالقات کننده ای  سال   9
تشکیل  و  زندان  مددکاری  همکاری  با  افزود:  قضایی 
نهایت  در  و  مقتول  خانواده  با  سازشی  متعدد  جلسات 
و  شده  جلب  دم  اولیای  رضایت  خیران  مساعدت  با 
 28 حاضر  حال  در  که  وی،  خاص  شرایط  به  توجه  با 
ساله است پس از آزادی تحویل یکی از بستگان شده 
حمایتی  خدمات  از  استفاده  جهت  الزم  دستورات  و 

نیز برای او صادر شده است.  اداره بهزیستی 
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موفقیت استاندار 
یعنی موفقیت استان کرمان

سپاه، هیچ جانب داری از هیچ جریانی نخواهد داشت
درباره  خود  نظر  به  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
استاندار جدید اشاره و عنوان کرد: بنده در این استان 
با 4 استاندار و در مجموع با حدود 40 استاندار از همه 
جناح ها در نقاط مختلف کشور کار کرده ام و معتقدم اگر 
استاندار جدید استان کرمان به نکات ذیل توجه کند در 
کار خود موفق خواهد بود و برعکس. مطمئن باشید این 

نکات از سر دلسوزی و تجربه است زیرا موفقیت استاندار 
یعنی موفقیت استان کرمان است.

اصحاب  با  نشست خبری  در  ابوحمزه«  غالمعلی  سردار« 
شهدای  کنگره  دومین  و  بسیج  هفته  مناسبت  به  رسانه 
و  استان  در  که  هایی  نگاه  برخی  گفت:  کرمان  استان 
خارج از استان مطرح می شود نشات گرفته از یک فکر، 
اندیشه و تعمق نبوده و انسان رنجش خاطر پیدا می کند 
و این همه توفیقات در استان را نمی بینند. شاهد هستیم 
نداشته و  بیان می کنند که در 13 سال عقالنیت وجود 
اکنون عقالنیت حاکم شده است و این توهینی است به 
مردم و همه افرادی که از اول انقالب تاکنون خدمت 
کرده اند. وی با اشاره به نقش بسیج و سپاه در حوزه های 

مختلف عنوان کرد: پاسخگویی به شبهات و تردیدها در 
ما  اما  و سپاه است  بسیج  نقش های  از  یکی  ابعاد مختلف 

هیچ جانب داری از هیچ جریانی نخواهیم داشت.

 اولویت استانداری کرمان؛

افزایش درآمد سرانه مردم
 و اشتغال؛

افزایش  گفت:  کرمان  استاندار 
درآمد سرانه مردم و اشتغال از 
بحث های مهمی است که دوره 
دنبال  استانداری کرمان  جدید 

می کنیم.

با  مقابله  برنامه  جلسه  در  فدایی«  »محمدجواد  دکتر 
با  کرمان  استانداری  در  گردو  درختان  خراط  کرم 
استانداری  کار  ترین  اولویت  با  و  نخستین  اینکه   بیان 
کرمان، حفظ سرمایه موجود است اظهار کرد: افزایش 
درآمد سرانه مردم و اشتغال از بحث های مهمی است 
کنیم.  می  دنبال  کرمان  استانداری  جدید  دوره  که 
خراط  کرم  با  مقابله  برنامه  موضوع  به  ادامه  در  وی 
حوزه  آفات  با  مقابله  افزود:  و  اشاره  گردو  درختان 
سرمایه  رفتن  بین  از  و  خسارت  موجب  که  کشاورزی 
وظیفه  ما  و  شود  رسیدگی  با جدیت  باید  شود،  می  ها 
خود می دانیم در هماهنگی ها و تامین منابع همکاری 
به شدت مراقبت  باید  کنیم. دکتر فدایی تصریح کرد: 

مشکل  و  مانده  پایدار  گرفته  صورت  کارهای  تا  کرد 
مهمی  مسئله  کشاورزان  آموزش  و  برنگردد  مجددا 
است که باید توسعه یابد. وی درباره تامین آب برخی 
مناطق تصریح کرد: در تامین آب حتی برای درختان 
صورت  آبرسانی  تانکر  با  است،  الزم  اگر  داریم  تاکید 
است،  اختیار  در  که  اعتباراتی  از  مالی  منابع  و  بگیرد 
راستای  در  که  دوستانی  از  گفت:  وی  شود.  تامین 
خواهیم  می  اند  کرده  تالش  خراط  کرم  آفت  مقابله 
رسیده،  نتیجه  به  و  شده  آغاز  کار  که  قدرتی  همین  با 
به  این آفت  نزدیک  آینده  امیدواریم در  و  یابد  ادامه 
حفظ  در  و  برود  بین  از  آفات  دیگر  و  پاکسازی  کلی 

سرمایه های موجود به نقطه ایده آل برسیم.

 

دشمن به جنگ رسانه ای
 دل خوش کرده

مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
عملیات  به  دشمن  گفت:  کرمان 
ای  رسانه  جنگ  و  روانی 

دلخوش کرده

موضوع  با  خبری  نشست  در  علیرمضانی«  »احمد  دکتر 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
اهمیت کار رسانه اظهار کرد: قدرت نفوذ و تاثیر رسانه 

خود  مخاطب  اندازه  به  رسانه  هر  اما  است  متفاوت  ها 
و  قدرت  ابزار  ها  رسانه  افزود:  وی  است.  تاثیرگذار 
همین  به  و  هستند  دنیا  سراسر  در  حکمرانان  حاکمیت 
ابزار  از  استفاده  به  امیدشان  بیشترین  ما  دشمنان  لحاظ 
اسالمی  نظام  و  اسالمی  انقالب  تفکر  با  مقابله  در  رسانه 
است و میلیاردها دالر در این زمینه هزینه و اتاق های 
را  تولید محتوا، هجوم هماهنگی  با  و  تشکیل داده  فکر 
شلیک  به  اشاره  با  علیرمضانی  دکتر  دهند.  می  انجام 
موشک از سوی مقاومت به سمت اسرائیل و عقب نشینی 
توفیقی  نظامی  حوزه  در  دشمن  کرد:  تصریح  اسرائیل 
ندارد  امیدی  هم  حوزه  این  در  توفیق  به  و  ندارد 
را  دیگر  های  دولت  نتوانستند  نیز  سیاسی  عرصه  در  و 
عقب  شعارهایشان  از  کرده،  خود  همراه  ها  تحریم  در 

وی  دادند.  معافیت  خودشان  اصطالح  به  و  نشستند 
ای  رسانه  جنگ  و  روانی  عملیات  به  دشمن  کرد:  بیان 
و  عقالنیت  تدبیر،  با  بتوانیم  اگر  که  کرده  دلخوش 
نیز دشمن  این عرصه  در  بدهیم،  را  آنها  پاسخ  شجاعت 
همراهی،  به  نیاز  راستا  این  در  منتها  خورد  می  شکست 

دلسوزی و احساس تعلق بیشتر داریم.
دقت  باید  گفت:  کرمان  مرکز  سیمای  و  مدیرکل صدا 
منتشر  ای  پیام دشمن شادکن در فضای رسانه  کرد که 
نشود و نباید دل مردم را لرزاند. وی افزود: صدا و سیما 
مقابل  در  دیده  تکلیف  خود  بر  نظام  رسانه  عنوان  به 
دستاوردهای  و  موجودیت  از  دشمن  ای  رسانه  هجمه 
های  برنامه  راستا  این  در  و  کند  دفاع  اسالمی  انقالب 
متعددی را در بخش های مختلف تدارک دیده است.

 دادستان کل کشور در کرمان: 

سراغ همه 
سوءاستفاده کنندگان 

از ارز دولتی خواهیم رفت

دریافت  از  که  افرادی  درباره  کشور  کل  دادستان 
تمام  لیست  گفت:  کرده اند،  استفاده  سوء  دولتی  ارز 
به  گرفتند  مرکزی  بانک  از  دولتی  ارز  که  افرادی 
اگر  باشند  مطمئن  افراد  این  دادم،  تهران  دادسرای 
فردا  بیاییم،  شما  سراغ  نشد  کاری  حجم  به علت  امروز 
ادامه  در  کشور  کل  دادستان  آمد  خواهیم  سراغشان 
استفاده  دولتی سوء  ارز  دریافت  از  که  افرادی  درباره 
ارز دولتی  افرادی که  لیست تمام  کرده اند، گفت: من 

از بانک مرکزی گرفتند به دادسرای تهران دادم که به 
نوبت رسیدگی خواهد شد لذا این افراد مطمئن باشند 
اگر امروز به علت  حجم کاری نشد که سراغ شما بیاییم 
لیست  و  اسامی  چراکه  آمد.  خواهیم  سراغشان  فردا 
رسیدگی  مورد  نوبت  به  و  است  دراختیار  ما  دریافتی 
قرار می گیرد و از آنجایی که بخشی از فسادها ناشی از 
تصمیمات بخش خصوصی است انتظار داریم این بخش 

همراهی الزم را انجام دهد.

مصادیق به کارگیری 
بازنشستگان در استان نداریم

کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
گفت: موضوع مطرح شده منع به کارگیری بازنشستگان 
ای  بودجه  نظام  مشمول  های  دستگاه  به  مربوط  بیشتر 

استان است و طبق آماری که ما گرفتیم، مصادیق مشمول 
دکتر«جعفر  نداریم.  کرمان  استان  در  نامه  آیین  این 
دستگاه  در  شاغل  بازنشستگان  وضعیت  درباره  رودری« 
های اجرایی استان کرمان اظهار کرد: اطالعات مربوط 
به نهادهای ملی را نداریم و اهرم های کنترل و نظارت 
آنها در اختیار ما نیست. وی افزود: موضوع مطرح شده 
منع به کارگیری بازنشستگان بیشتر مربوط به دستگاه های 

مشمول نظام بودجه ای استان است و طبق آماری که ما 
گرفتیم، مصادیق مشمول این آیین نامه در استان کرمان 

نداریم.
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دکتر »محمدمهدی زاهدی« : با توجه به این که برای طرح استیضاح 
وزیر به امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان نیاز است لذا مطمئنا از 
بنابراین طرح  ماند،  باقی خواهند  نفر   10 امضاکنندگان  لیست  این 
استیضاح وزیر علوم حتمی است. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات 
علوم،  وزیر  استیضاح  دالیل  به  اسالمی  شورای  مجلس  فناوری  و 

تحقیقات و فناوری اشاره و اظهار کرد: 

ضعف مدیریت در سطح کالن در دانشگاه های مطرح کشور، مباحث بودجه ای از جمله 
آمایش سرزمینی  برنامه  نشدن  اجرا  غیره، درست  و  تجهیزات  بودجه  پژوهشی،  بودجه 
در  هستند. وی  علوم  وزیر  استیضاح  مهم ترین دالیل طرح  از  عالی  آموزش  در حوزه 
خصوص رتبه بندی معلمان نیز گفت: 11 آذرماه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی در این خصوص جلسه ای برگزار و مقرر شد دستور رتبه بندی معلمان به 
هیات دولت ارسال شود اما دولت در حال حاضر بودجه را در اولویت کارهای خود 
قرار داده است. دکتر زاهدی اضافه کرد: حدود 2000 میلیارد تومان در بودجه سال 
آینده برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان از سوی دولت پیش بینی شده که ما معتقدیم 
این بودجه برای اجرایی شدن این طرح بسیار کم بوده و امیدواریم قبل از آنکه الیحه 

بودجه به مجلس ارائه شود، این بودجه افزایش یابد.

استیضاح وزیر علوم حتمی است 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در دانشگاه کرمان:

برخوردهای شخصی
 ایراد اقتصاد کشور است

برخوردهای فردی و شخصی ایراد اقتصاد کشور است/امیدهای دولت جواب نداد
 اسداهلل عسگراوالدی در همایش »کارآفرینی در دوران تحریم« در تاالر وحدت دانشگاه 
باهنر کرمان اظهار داشت: کارآفرین کسی است که یک محیط کسب و کار سودآور را 
ایجاد می کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین بیان کرد: اینکه هر دانشجوی 
یک دانشگاه، یک کارآفرین است، یک تفکر غلط است هر دانشجو باید یک کارآفرین 
برای دانشگاه باشد و فضای کسب و کار ما باید به گونه ای باشد که این کارآفرینی و فضای 

کسب و کار را به دیگران انتقال بدهیم.

منفعت کشور بر منفعت ما ارجعیت دارد
وی با بیان این که دانشگاه باهنر و استان کرمان افراد باهوشی را در خود دارد و این 
باهوشی با یک کلمه همراه است و آن امید است که این امید را باید به دیگران انتقال 
دهیم، تصریح کرد: ما نمی توانیم بگوییم به من چه؟ بگذار ببینم فردا چه می شود؟ مملکت 
دست ماست و هر ضعفی که در آن است ما باید آن را برطرف کنیم. عسگراوالدی با اشاره 
به اینکه بنده در گذشته از صادرکنندگان زیره سبز بوده ام این کار را دوست داشتم و در 
این کار حرفه ای بودم، گفت: سوالی که باید از خود بپرسیم این است که چرا می خواهیم 

کارآفرین بشویم تا در سایه کسب و کار به مردم خدمت کنیم. 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با طرح این موضوع که صادرکنندگان موظفند 
از  اما چگونه؟ گفت: یکی  بازگرداند  به چرخه زندگی مردم  را  از صادرات  ارز حاصل 
وظایف ما در کارآفرینی این است که کار خود را به دیگران انتقال دهیم و این کار را 
فقط برای خود نخواهیم فضای کسب و کاری را که فراهم کرده ایم و کار یاد گرفته ایم 
فقط برای خود نخواهیم به دیگران هم انتقال دهیم. وی با تأکید بر این که منفعت کشور 
بر منفعت ما ارجعیت دارد و منفعت صنفی بر منفعت شخصی ارجحیت دارد، تصریح کرد: 
استان کرمان یکی از استان های زرخیز کشور است از نظر معدن 70 میلیون تن معدن دارد 

و حداقل 200 هزار تن پسته دارد.

دولت به دنبال امید است اما امیدهایش جواب نداده است
عسگراوالدی با بیان این که دانشجویان به عنوان سرمایه های یک کشور وظایف سنگینی 
بر عهده دارند، تنها کلمه ای که در این چندین سال زندگی تجاری گفته ام کلمه امید 
است امید چیزی است که ما را به زندگی امیدوار می کند. وی با اشاره به اینکه دولت 
به دنبال امید است اما امیدهایش جواب نداده است، خاطرنشان کرد: یکی از ایرادهایی 
که به دولت می گیریم این است که با دانشجویان مشورت نمی کند و از دولت می خواهم 
که با دانشجویان مشورت کند چرا که دانشجوها می فهمند و مطالعه می کنند. رئیس اتاق 
بازرگانی و صنایع ایران و چین ادامه داد: ما در مسائل سیاسی دولت را به خود واگذار 
می کنیم اما در مسائل اقتصادی از دولت می خواهیم که با دانشجویان و بازاریان انقالبی 

و متعهد مشورت کند.

کجا آمدند مشورت کنند که مشخص شود مشکل از کجاست؟
عسگراوالدی با بیان این که یک سال است که کشور دچار مشکالت اقتصادی است، کجا 
آمدند مشورت کنند که مشخص شود مشکل از کجاست؟ گفت: بنده انقالب را با چشم خود 
دیده ام انقالب ما در حال حاضر یک سری ضعف ها دارد که تقصیر خود دولت است. وی 
با تأکید بر این که این کشور و انقالب به ما نیاز دارند، عنوان کرد: دانشجو نباید فقط سرش 
به کتاب و درس باشد باید گاهی سر خود را بلند کند و اطراف خود را ببیند اگر چیزی 
دید، کشورش را دیده است اگر کشورش را دید، می تواند در دنیا سرش را بلند کند. 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین اظهار کرد: کشور ما در دنیا از لحاظ سیاسی و 
نظامی حرف اول را می زند اما از لحاظ اقتصادی خیر، با اقتصاد کشور برخوردهای فردی 

و شخصی می شود که یک ایراد است

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور58



احداث 520 نیروگاه 
خورشیدی تا پایان سال

احداث  از  کرمان  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
منازل  در  کیلوواتی   5 خورشیدی  نیروگاه های 
آورد  میان  به  سخن  امداد  کمیته  مددجویان 
منازل  واتی  کیلو   5 خورشیدی  نیروگاه های  از  واحد   200 کنون  تا  کرد:  اظهار  و 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( وارد مدار شده و تا اسفندماه سال جاری 520 
نیروگاه جدید دیگر که توسط خانواده های تحت پوشش کمیته امداد نصب می شودند، 
وارد مدار خواهند شد. دکتر»یحیی صادقی« در چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت 
 
و بخش خصوصی استان کرمان گفت: در استان کرمان 102 هزار و 500 خانوار تحت

پوشش کمیته امداد هستند که بانوان سرپرست 65 درصد این جمعیت هستند.
وی از احداث نیروگاه های خورشیدی 5 کیلووات در منازل مددجویان کمیته امداد 
 5 خورشیدی  نیروگاه های  از  واحد   200 کنون  تا  کرد:  اظهار  و  آورد  میان  به  سخن 
کیلو وات وارد مدار شده و تا اسفندماه سال جاری 520 نیروگاه جدید دیگر که توسط 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، وارد مدار خواهد شد. 
درآمدی مددجویان  و  معیشتی  تبیین وضعیت  با  استان کرمان  امداد  کمیته  مدیر کل 
تحت پوشش کمیته امداد استان کرمان و تاثیر راه اندازی این نیروگاه های خورشیدی 
هزار   2 احداث  ما  گذاری  هدف  کرد:  بیان  خانوارها  این  اقتصادی  سطح  ارتقای  در 
نیروگاه 5 کیلوواتی در سطح استان است. وی تصریح کرد: میانگین درآمد خانوارها از 
این نیروگاه ها حدود 800 هزار تومان است که بخشی از آن به عنوان قسط از آنها کم 
و مابقی آن به خانوارها پرداخت می شود. دکتر صادقی از خرید تضمینی برق تولیدی 
خانواده های کمیته امداد توسط دولت به مدت 20 سال خبر داد و بیان کرد: این طرح 
وام  اقساط  که  است  گفتنی  می باشد  ناتوان  خانواده های  برای  اقتصادی  بهترین طرح 

راه اندازی این نیروگاه ها ظرف سه سال تسویه می شود.

رییس اتاق کرمان عنوان کرد:

نهضت صرفه جویی را با راه اندازی 
نیروگاه های خورشیدی آغاز کنید

رییس اتاق کرمان راه اندازی نیروگاه های خورشیدی را سرآغاز نهضت صرفه جویی و 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در استان کرمان دانست و عنوان کرد: با توجه به این 

که استان کرمان پتانسیل بسیار خوبی در خصوص انرژی خورشیدی دارد لذا باید از این 
پتانسیل نهایت استفاده الزم را برد.

مهندس »مهدی طبیب زاده« در چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
استان کرمان گفت: غفلت بسیار زیادی در استفاده از انرژی در استان و کشور می شود.

وی از تاثیر انرژی بر کسب و کار سخن گفت و بیان کرد: ارزش مصرفی حامل های 
براساس قیمت های واقعی حدود 40 هزار  الکتریکی در استان کرمان  انرژی  انرژی و 

میلیارد تومان است که تنها متاسفانه 4 هزار میلیارد تومان آن وصول می شود.
رییس اتاق کرمان بر لزوم توسعه نیروگاه های خورشیدی تاکید کرد و افزود: باید نهضت 
توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان کرمان راه اندازی شود و باید پیک زدایی به 
تابستان سال آینده در دستور کار قرار  برد که می توان این کار را در  سمت صنعت 
دهیم. وی راه اندازی نیروگاه های خورشیدی را سرآغاز نهضت صرفه جویی و استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه استان کرمان پتانسیل 
بسیار خوبی در خصوص انرژی خورشیدی دارد لذا باید از این پتانسیل استفاده الزم 
10هزار  را  کرمان  استان  خورشیدی  انرژی  تولید  ظرفیت  طبیب زاده  مهندس  برد. 
مگاوات دانست و بیان کرد: باید برای تسهیل راه اندازی این نیروگاه ها اقدامات موثری 

از سوی استانداری کرمان و دستگاه های ذیربط صورت گیرد.

 افتتاح 53 پروژه آبخیزداری 
در جنوب کرمان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان گفت: به مناسبت هفته منابع 
در  ریال  میلیارد   230 بر  بالغ  اعتباری  با  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  پروژه   53 طبیعی 
جنوب استان کرمان افتتاح می شود.  مهندس محمدحسن کردستانی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه جنوب کرمان با موضوع »برگزاری همایش حافظان انفال و برنامه های 
اعتبارات صندوق  از محل  آبخوانداری  و  آبخیزداری  پروژه های  و  منابع طبیعی  هفته 

توسعه ملی سال 97 » اظهار داشت: شعار امسال »منابع طبیعی، بزرگترین سرمایه ملی« 
است که همگان باید در حفظ و نگهداری این سرمایه ملی اهتمام ویژه داشته باشند. وی 
تصریح کرد: 15 اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی است که تمام ادارات 
منابع طبیعی شهرستان های جنوب کرمان مراسم خاص خود را برای آن دارند در این 
بالغ بر 230 میلیارد ریال آماده  با اعتباری  راستا 53 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری 
افتتاح در این هفته است. کردستانی گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان به دنبال فرهنگ سازی و موج فرهنگی جهت توسعه درخت کاری و آموزش و 
حفاظت از عرصه های منابع است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
خاطرنشان کرد: در جنوب کرمان 483 هزار هکتار جنگل داریم و جنگل های جنوب 
از  و  رهبری  معظم  مقام  اذن  به  همچنین  و  دارند  سبزینگی  درصد   99 از  بیش  استان 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، جنوب کرمان به کارگاه اجرای عملیات آبخیزداری 
تخریب  و  تصرف  کرمان  جنوب  در  ما  افزود:  وی  است.   شده  تبدیل  آبخونداری  و 
کیلومتر   40 بر  بالغ  و  نداریم  واقعی  معنای  به  زمین خوار  همچنین  و  ماندگار  و  موثر 
شعارنویسی در جهت ترویج منابع طبیعی صورت گرفته است.  مهندس کردستانی بیان 
عرصه های  بر  دولت  مالکیت  جامع  تثبیت  گذشته،  سال  از  کل  اداره  اولویت  داشت: 
منابع طبیعی بوده و جنوب کرمان در این مورد به عنوان پایلوت شناخته شده است. 
مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان عنوان داشت: همایش بزرگ حافظان انفال صبح 
روز یکشنبه آینده 12 اسفند ماه با حضور رئیس سازمان جنگل ها، استاندار کرمان، ائمه 
جمعه، مدیران کل، فرمانداران و سران طوایف محلی در شهرستان رودبار جنوب برگزار 

می شود که این اقدام قابل توجه و تاثیرگذاری در کشور است.
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اقدامات جهادی بنیاد 
در قلعه گنج

گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
مستضعفان  بنیاد  ریاست  جهادی  اقدامات 
شده  انجام  اقدامات  و  منطقه  این  در 
 
و انقالب  اول  روزهای  یاد  به  را  انسان 

محروم  مناطق  در  ها  دستگاه  حضور 
بسیار  منطقه  این  در  امروز  اندازد.  می 
انقالبی  روحیه  هنوز  که  شدم  خوشحال 
و جهادی در برخی مدیران وجود دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی بنیاد مستضعفان، محمدرضا رضایی 
کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در 
جریان بازدید از طرح پیشرفت و آبادانی 
شهرستان قلعه گنج از سایر کمیسیون های 

دعوت  فرمانداران  و  استانداران  مجلس، 
با  و  بیایند  گنج  قلعه  شهرستان  به  تا  کرد 
اقدامات بنیاد مستضعفان در این شهرستان 
مجلس  نمایندگان  از  شوند.دعوت  آشنا 
مستضعفان  بنیاد  اقدامات  از  بازدید  برای 
ادامه  در  کوچی  گنج  قلعه  شهرستان  در 
بنیاد مستضعفان در  افزود: کار خوبی که 
شهرستان قلعه گنج انجام داده است قابل 
است.  کشور  استان های  سایر  به  انتقال 

بنیاد مستضعفان الگوی جدیدی  اقدامات 
است که کمتر در سایر نقاط کشور سراغ 

داریم.

فرمانده انتظامی استان کرمان:

99 درصد شایعات فضای مجازی در خصوص نیروهای پلیس استان، کذب است

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان این مطلب که همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم، 
عنوان کرد: امروز با یک جنگ اقتصادی روبرو هستیم اما متاسفانه شاهد یکسری نامهربانی 

که  هستیم  می کنیم؛  وارد  خودمان  به  خودمان  که  هایی 
سردار«رضا  نیست.  آمریکا  به  مربوط  اصال  نامهربانی ها  این 
بنی اسدی فر« در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا »پلیس 
مقتدر، امین مردم« را شعار هفته نیروی انتظامی سال جاری 
توسعه  امنیتی کشور،  و گفت: کاهش هزینه های  اعالم کرد 
امنیت پایدار، مشارکت پایدار بین مردم و دستگاه های دولتی 
از جمله اهداف هفته ناجا می باشد. وی ایجاد روحیه نشاط، 
امید و تعلق خاطر مردم نسبت به عملکرد پلیس، استفاده از 
پلیس در  ارایه گزارش عملکرد  ظرفیت رسانه ها در راستای 
اجتماعی،  فرهنگی  های  فعالیت  معرفی  گذشته،  سال  یک 
اذهان  المللی، هدایت  بین  به جامعه  پلیس  اقدامات  معرفی 
مردم به جهت منافع و مصالح نظام را از دیگر اقدامات هفته 

ناجا برشمرد. فرمانده انتظامی استان کرمان مجموعه پلیس را یک مجموعه اسلحه به دست 
دانست و بیان کرد: پلیس آخرین راه حل را استفاده از اسلحه می داند به طوری که پلیس 
با سعه صدر با مسایل اجتماعی برخورد می کند. وی شرکت در دعای ندبه، شرکت در نماز 
جمعه، برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، مشاوره انتظامی، برگزاری نشست تعاملی 
با دستگاه های اجرایی استان، بازدید دانش آموزان از کالنتری های محالت، حضور در 
مدارس و ارایه مشاوره به دانش آموزان، حضور در گلزار شهدا، غبار روبی گلزار شهدا از 
جمله برنامه های هفته ناجا برشمرد و بیان کرد: پلیس به دنبال رصد اتفاقات روز با استفاده از 

اساتید دانشگاهی در راستای حل مشکالت به صورت کاربردی است.  

سردار بنی اسدی فر همایش طالیه داران فرهنگ، بازدید دانش آموزان از مرکز مانیتورینگ، 
ویزیت رایگان پزشکی و دندان پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش نیروی انتظامی، 
همایش کوهپیمایی، برپایی ایستگاه سالمت، دعوت از راویان دفاع مقدس، حضور جانشین 
نیروی انتظامی در سامانه 197، دیدار با خانواده شهدای نیروی انتظامی، حضور کارشناسان 
پلیس در مساجد را از دیگر اقدامات هفته ناجا نام بر و در ادامه نشست خبری خود با بیان 
این مطلب که همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم، عنوان کرد:  امروز با یک جنگ اقتصادی 
روبرو هستیم اما متاسفانه شاهد یکسری نامهربانی هایی که خودمان به خودمان وارد می کنیم؛ 
هستیم که این نامهربانی ها اصال مربوط به آمریکا نیست. فرمانده انتظامی استان کرمان نقش 
رسانه ها در آگاهی دادن به مردم را بسیار موثر دانست و تصریح کرد: باید به تجربیات سایر 
کشورها توجه کنیم. در اروزهای اخیر شاهد هجمه و حرصی که مردم برای تهیه اقالمی که 
در بازار موجود و هیچگونه کمبودی نیز وجود ندارد؛ هستیم 
که این مهم به دلیل عملیات روانی است که از سوی دشمنان 
به وسیله فضای مجازی به مردم منتقل می شود. وی از ارسال 
2 هزار و 500 حلقه الستیک به کرمان خبر داد و تصریح کرد: 
همراه مردم در اعتراضات به حق مردم هستیم و این همراهی 
امنیت عمومی  به  ادامه می یابد که  تا جایی  انتظامی  نیروی 

استان و کشور لطمه ای وارد نشود.
با  ای  داد عده  اجازه  نباید  عنوان کرد:  بنی اسدی فر  سردار 
سوء استفاده از شرایط کنونی، مردم را با مشکل مواجه کرده 
یا احتکار کاال و اقداماتی از این دست، مشکالتی را برای مردم 
و جامعه ایجاد کنند. وی با بیان این مطلب که هیچ کس دلش 
برای ما نسوخته است، بیان کرد: بخش زیادی از فراز و نشیب 
های اقتصادی کشور، ناشی از توطئه دشمنانی است که همواره برای ضربه زدن برای انقالب 
اسالمی ایران آماده بوده اند و جامعه بشری در سایر کشورها نیز از اقدامات خسارت بار 
آنها در امان نبوده است. فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد: 99 درصد شایعاتی که 
اخیرا در فضای مجازی در خصوص نیروهای پلیس استان منتشر شد، کذب بوده است، آیا 
این انصاف است که این موج سواری بر علیه مجموعه خدوم پلیس شود؟ وی به دالیل 
افزایش سرقت های خرد اشاره کرد و افزود: موضوعات اقتصادی یکی از این دالیل است 
که به طوری مثال 90 درصد پسته آفت زد و امسال کاهش یافته است، همچنین موضوعات 

فرهنگی و زیاده خواهی افراد از دیگر دالیل می باشد.

همراه مردم 
در اعتراضات به حق هستیم

انتقاد استاندار کرمان
 از عدم پیشرفت کار و  

واگذاری پروژه های نیمه تمام

استاندار کرمان گفت: با عدم واگذاری پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی، فرصت های اشتغال، گردشگری، تفریح 

محمدجواد  می دهیم.  دست  از  را  استان  توسعه  و  مردم 
فدائی در جلسه واگذاری پروژه های عمرانی استان اظهار 
اشتغال  به توسعه گردشگری، رفاه مردم و  باید  ما  داشت: 
اعتقاد کامل داشته باشیم تا برای پیشبرد آنها نهایت سعی 
کار  پیشرفت  عدم  از  گالیه  با  وی  ببریم.  کار  به  را  خود 
واگذاری برخی از پروژه های نیمه تمام استان عنوان کرد: 
ما ضرر می رساند،  به  از دو جنبه  پروژه ها  واگذاری  عدم 
اول اینکه این پروژه ها همچنان نیمه تمام و بالتکلیف باقی 
می مانند و دوم اینکه فرصت های اشتغال، گردشگری، تفریح 
مردم و توسعه استان را از دست می دهیم. استاندار کرمان 
ابراز داشت: بسیاری از پروژه های قابل واگذاری از جمله 
حوزه میراث فرهنگی، توجیه اقتصادی دارند و باید متقاضی 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  باشند.  داشته  سرمایه گذاری 
برنامه ریزی استان کرمان نیز با بیان اینکه قرار بود حداکثر تا 

10 آذر شورای واگذاری پروژه ها تشکیل و فراخوان داده 
شود، گفت: عملکرد خوبی در حوزه واگذاری پروژه های 
نیمه تمام در استان کرمان وجود ندارد. جعفر رودری عنوان 
کرد: در مجموع از تعهدات واگذاری پروژه های نیمه  تمام 

در استان عقب هستیم.
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با حضور وزیر ورزش و جوانان:

3 پروژه ورزشی در رفسنجان 
به بهره برداری رسید

 وزیر ورزش و جوانان عصر با استقبال مسئوالن شهرستان 
وارد  پروژه  افتتاح چند  برای  امام حسین)ع(  میدان  در 

شهر رفسنجان شد.
ورزشگاه  مصنوعی  چمن  افتتاح  گزارش،  این  براساس 
تختی رفسنجان با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون 

و  ورزش  وزیر  حضور  با  که  بود  پروژه ای  اولین  تومان 
ورزشی  مجموعه  استخر  ادامه  در  شد.  افتتاح  جوانان 
جوان شهرک یادگار امام)ره( با هزینه 10 میلیارد ریال 
سالن  رسید.  بهره برداری  به  نیز  خصوصی  بخش  توسط 
میلیارد   26 اعتبار  با  نیز  رفسنجان  شهر  دی   9 ورزشی 
ریال با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.همچنین 
بازدید از مجموعه ورزشی آگاه ویژه بانوان پایان بخش 

برنامه های سفر وزیر ورزش و جوانان به رفسنجان بود.

سفر وزیر صنعت معدن 
وتجارت به استان کرمان

در  سفر  دکتر محمد شریعتمداری  به استان کرمان  دو 
طرح معدنی افتتاح و عملیات اجرایی یک طرح نیز آغاز 

می شود. 
 در این سفر  دو کارخانه تولید کنسانتره آهن در منطقه 
جالل اباد زرند  به بهره برداری می رسد وساخت یک 
آغار می  زرند  سیریز  در  کنسانتره آهن   تولید  کارخانه 

شود بازدید از معدن پروژه ذوب آهن جنوب شرق ایران 
، حضور در جلسه شورای اداری شهرستان زرند و جلسه 

ستادتنظیم بازار در کرمان  از دیگر برنا مه های سفر یک 
روزه وزیر صنعت معدن وتجارت به استان کرمان است.

رئیس جمعیت هالل احمر با هدف افتتاحیه پروژه های 
عمرانی آموزشی و درمانی و بازدید از مانور منطقه ای 

بهداشت و درمان بامداد امروز وارد استان کرمان شد. 
احمر  هالل  جمعیت  رییس  پیوندی،  اصغر  علی  دکتر 
مرکز  عمرانی  های  پروژه  افتتاحیه  منظور  به  کشور 
پلی  و  کرمان  در  امدادونجات  تخصصی  های  آموزش 
به  سیرجان  شهرستان  در  احمر  هالل  تخصصی  کلینیک 
وارد  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت 

استان کرمان شد.
کرمان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  فالح  رضا 
خودرو  دستگاه   3 از  رونمایی  هدف  با  سفر  گفت:این 
آغاز  از  رونمایی  امدادونجات،  سیم  بی  سیستم  نجات، 
به کار مرحله دوم کاروان های سالمت هالل احمر در 
روستاهای محروم استان در دهه فجر، بازدید از مجتمع 
دانش آموزی در سیرجان و بازدید از کارگاه شالبافی در 

بردسیر انجام شده است.

سفر رییس هالل احمر به کرمان

170 پروژه نیمه تمام استان 
آماده واگذاری

کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
بیان کرد: 220 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان در سال 
شغل  هزار   22 شوند،  اجرا  اگر  که  شده  تعریف  جاری 
ایجاد خواهد شد که عمال یک دوم تعهد اشتغال استان 
را در برخواهد گرفت. دکتر»جعفر رودری« در نشست 
بم،  3)شهرستان های  منطقه  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
ریگان و فهرج( گفت: همان گونه برنامه اقتصادمقاومتی 
این  نیز  شهرستان ها  در  بایستی  داریم،  استان  در  ساالنه 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس  باشیم.  داشته  را  برنامه 
اقتصاد  پروژه   220 کرد:  بیان  کرمان  استان  ریزی 

اگر  تعریف شده که  استان در سال جاری  مقاومتی در 
عمال  که  شد  خواهد  ایجاد  شغل  هزار   22 شوند،  اجرا 
گرفت.  برخواهد  در  را  استان  اشتغال  تعهد  دوم  یک 
دکتر رودری از آماده واگذاری بودن 170 پروژه نیمه 
تمام در استان به بخش خصوصی خبر داد و عنوان کرد: 
در شهرستان بم، ریگان و فهرج 19 پروژه نیمه تمام با 33 
میلیارد تومان اعتبار آماده واگذاری به بخش خصوصی 
است. وی ادامه داد: در سال 97 سه شهرستان بم، فهرج 
و ریگان بالغ بر 6 هزار فرصت شغلی تعهد دارند، ایجاد 
بنابراین  است،  محقق شده  تاکنون  793 شغل  کنند که 
می باشند.  عقب  بندی  زمان  برنامه  از  ها  شهرستان  این 
نیز  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  عباس زاده  دکتر 
در  بیمارستانی  تخت  سرانه  کمبود  از  جلسه  این  در 
آورد  میان  به  کشور سخن  سرانه  به  نسبت  بم  شهرستان 
بم  در  تختخوابی   202 بیمارستان  احداث  گفت:  و 

پیشرفت  12 درصد  تا کنون  متاسفانه  است که  ضروری 
فیزیکی داشته است و نیازمند نگاه ویژه مسئولین استانی 
و کشوری به این موضوع است. فرماندار ریگان در این 
جلسه نیز بر لزوم احداث جاده »رستم آباد – ریگان« و 

باند دوم »ریگان – جاسک« تاکید کرد
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دولت توجهی به 
شرق استان ندارد

 
تغییر  و  هوا  ناپایداری  از  نیکزادی«  »حبیب اهلل 
و  آورد  میان  به  سخن  کرمان  استان  در  اقلیم 
گفت: تغییر اقلیم در سال جاری باعث از بین رفتن 
شد.  استان  کشاورزی  محصوالت  از  زیادی  درصد 
اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
برروی  اقلیم  تغییر  از  ناشی  خسارات  تبیین  به 
یک  خرما  درخت  گفت:  و  اشاره  نخلستان ها 
بیش  گرمای  به  باتوجه  است.  هوشمندی  درخت 
پیش  خرما،  مقاومت  عدم  و  سال جاری  در  حد  از 
نابود  را  خود  میوه  شود،  نابود  خودش  آنکه  از 
در  کرمان  استان  شرق  مردم  نماینده  می کند. 
مجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب که کویر 
شرایط آب و هوایی ثابتی مانند مناطق سردسیری 
را ندارد، تصریح کرد: پراکنش بارندگی در کویر 
کوتاه  فوق العاده  کویر  در  بهار  و  نیست  مناسب 
جنوب  و  شرق  در  را  خشکسالی  سن  وی  می باشد. 
متوسط  کرد:  اظهار  و  دانست  سال   22 را  استان 
و  است  رسیده  سال   10 به  ایران  در  خشکسالی 
و  هستیم  آبی  بد  بسیار  شرایط  گذراندن  حال  در 
برکه ها و بوته ها خشکیده اند، لذا پوشش گیاهی از 
بین رفته و اندک بادی به طوفان تبدیل می شود و 
همین امر باعث فرسایش خاک و حرکت شن های 
روان می شود. نیکزادی از دست و پنجه نرم کردن 
شن  طوفان  با  هفته  در  بار  دو  استان  شرق  مردم 
سخن گفت و به مشکالت مردم با این پدیده اشاره 
کرد و افزود: به طورمثال اگر طوفان شن در شب 
منزل  درب  نمی توانید  شما  صبح  بپیوندد  وقوع  به 
خود را باز کنید و همچنین شاهدیم که درختان 7 
نماینده  متری زیر شن های روان دفن شده است. 
مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
زیرساخت های  شن  طوفان های  کرد:  عنوان 
اقتصادی شرق استان را نابود می کند و اگر سریعا با 
این پدیده مقابله نکنیم، قطعا بسیاری از روستاهای 
ما تخلیه خواهند شد. وی با ابراز تاسف از نابودی 
درختان  نفت  نبود  علت  به  گفت:  کهور  درختان 
کهور توسط مردم به انرژی تبدیل و نابود شده اند؛ 
به مردم  به موقع نفت و گاز  باید شرکت ملی نفت 

برساند تا مردم درختان را قطع نکنند. نیکزادی از 
آغاز مالچ پاشی پس از 13 سال در شرق استان خبر 
تجهیزات  و  ماشین آالت  متاسفانه  کرد:  بیان  و  داد 
شده اند  فروخته  گذشته  در  مالچ پاشی  به  مختص 
جدید  تجهیزات  و  ماشین آالت  تهیه  به  مجبور  و 
از  هکتار   700 و  هزار   2 گذشته  سال  در  شدیم، 
و  مالچ پاشی کردیم  را  ریگان  و  نرماشیر  زمین های 
دستور  در  هکتار   400 و  هزار  یک  سال جاری  در 
کار داریم، اما باید بدانید که این حجم مالچ پاشی 
ناچیز  بسیار  روان  شن های  زیاد  حجم  مقابل  در 

است.
مردم  از  جدا  کرمان  استان  شرق  مردم  آیا 

ایران هستند؟
را  بوته کاری  مالچ پاشی،  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
الزم  اعتبار  تامین  که  امیدوارم  کرده ایم،  آغاز  نیز 
تا  انجام شود  برای آبیاری و نگهداری این بوته ها 
نخشکند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی به مذاکره خود با وزیر نفت اشاره و تصریح 
مورد  قیر  تامین  برای  مساعد  قول  نفت  وزیر  کرد: 
نیاز جهادکشاورزی را داده و بنده این موافقت نامه 
متاسفانه  اما  کردم  ارسال  جهادکشاورزی  برای  را 
نفت  وزارت  از  را  مالچ  اگر  که  این  از  آنها  ترس 
دیگر  نداریم  را  آن  حمل  هزینه  کنیم،  دریافت 
کشاورزی  وزیر  با  ولی  نشدند  موضوع  این  پیگیر 
مساعد  قول  نیز  ایشان  که  دادم  انجام  مذاکراتی 
مقداری  نیز  آنها  استان  کمک  صورت  در  داده اند 
وی  شد.  خواهند  متقبل  را  حمل  هزینه های  از 
را  کشور  شرقی  استان های  برای  طوفان ها  بحران 
باید برای  اینکه دولت  بر  تاکید  با  جدی دانست و 
این پدیده اندیشه ای کند، عنوان کرد: متاسفانه در 
طوفان  با  مقابله  برای  اعتبارات  همه  گذشته  سال 
باید  اما  است  یافته  اختصاص  خوزستان  به  شن 
توجه داشت که خوزستان هرازچندگاهی ریزگرد 
از سمت  ما  متاسفانه  اما  می پیوندد  به وقوع  آن  در 
طوفان های  و  جازموریان  بلوچستان،  و  سیستان 
ای  پدیده  چنین  شاهد  روزانه  استان  شرق  خود 
استان  شرق  به  توجهی  هیچ  دولت  اما  هستیم 
نمی کند. نیکزادی خطاب به دولت گفت: آیا مردم 
شرق استان کرمان جدا از مردم ایران هستند؟ آیا 
تنفس  دیگر  گونه ای  به  کرمان  استان  شرق  مردم 
پیدا  مقاومت  ریزگردها،  برابر  در  آیا  می کنند؟ 
کرده اند؟ دولت چرا به این قسمت از کشور توجه 
نمی کند؟ وی خطاب به رییس جمهور اظهار کرد: 
شرق  به  ویژه ای  نگاه  که  است  این  درخواستم 
پدیده طوفان  باشند و جلوی  استان کرمان داشته 
شن را بگیرند، در غیر این صورت این پدیده آرام، 
آرام مناطق کویری ما و باغستان های با قدمت 300 
باید هرچه سریعتر  لذا  برد؛  بین خواهد  از  را  ساله 
استان  شرق  مردم  نماینده  شود.  اندیشیده  تدبیری 
از  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان 
استان  شرق  در  پرورش  و  آموزش  اسفبار  وضعیت 
سخن به میان آورد و گفت: متاسفانه عمده مدارس 
هستند.  متروکه  ساختمان های  دارای  استان  شرق 
شهرستان  چهار  هر  در  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
استان کرمان مدارس کانکسی وجود دارد،  شرقی 
بیان کرد: فقط در شهرستان بم 12 مدرسه کانکسی 
وجود دارد. یک لحظه گرما و سرمای شدیدی که 
کنند  تحمل  کانکس ها  این  در  باید  دانش آموزان 

را تصور کنید؛  ضمن آن که این کانکس ها حصار 
بهداشتی  محوطه، آسفالت کف محوطه و سرویس 
شرق  در  آموزش  کیفیت  به  نیکزادی  ندارند.  هم 
استان پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه علی رغم این 
علت  به  اما  داریم  دلسوزی  و  پرتالش  معلمین  که 
خانواده ها  روحی  تعلمات  آموزشی،  امکانات  عدم 
مسئولین  بی توجهی  همچنین  و  آموزان  دانش  به 
امروز  استان؛  در  و  کشور  در  پروش  و  آموزش 
دانش آموزان  علمی  بار  ای  توجه  قابل  میزانی  به 
این منطقه کاهش پیدا کرده به گونه ای که دیگر 
سراسر  مناطق  دانش آموزان  سایر  با  رقابت  قدرت 
کشور را در کنکور سراسری ندارند. وی ادامه داد: 
در شهر بم، نه در نگین شهر یا ریگان یا نرماشیر بلکه 
در خود شهر بم که به عنوان شهر برخوردار مطرح 
است، امروز از 36 صندلی تیزهوشان دخترانه دوره 
این یک فاجعه  اول 10 صندلی آن خالی است و 
می باشد. نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر 
در  آموزش  وضعیت  به  اسالمی  شورای  مجلس  در 
و  کرد  اشاره  نیز  خود  انتخابیه  حوزه  روستاهای 
و  آموزش  اشتباه  سیاست های  به  توجه  با  افزود: 
امروز  برتجمیع مدارس در روستاها،  پرورش مبنی 
شاهد هستیم که دانش آموزان سایر روستاها بایستی 
به یک مدرسه خاص در یک روستای خاص بروند 
و  مالی  بضاعت  دلیل  به  شده  سبب  امر  همین  و 
از  برخی  دانش آموزان  نقیله  وسیله  وجود  عدم 
روستاهای منطقه شرق استان، شاهد ترک تحصیل 
وی  هستیم.  دختران  ویژه  به  آموزان  دانش  این 
که  است  کرده  اذعان  ریگان  فرماندار  کرد:  بیان 
از  بازمانده  دانش آموز   100 و  هزار  یک  حدود 
دولت  که  شاهدیم  مقابل  در  اما  داریم،  تحصیل 
سالمندان  آموزش  برای  را  آموزی  سواد  نهضت 
نروند.  گورستان  به  بی سواد  ما  پیران  تا  آورده 
و  آموزش  بد  عملکرد  از  شدید  انتقاد  با  نیکزادی 
پرورش در شرق استان کرمان، تاکید کرد: آموزش 
و پرورش در شرق استان کرمان عملکرد بسیار بدی 
داشته است. عمق فاجعه به میزانی زیاد است که در 
آینده نزدیک شاید ما دیگر وردی به دانشگاه های 
است  درحالی  این  باشیم  نداشته  را  کشور  مطرح 
و  گذشته  در  را  دانشگاه ها  به  ورودی  باالترین  که 
منطقه  این  از  استان  در  فنی  رشته های  حوزه  در 
فارغ  بیشترین  اکنون  کرد:  اضافه  وی  است.  بوده 
است،  انسانی  علوم  رشته های  در  ما  التحصیالن 
به  بم  از  کرده  تحصیل  مهاجر  بیشترین  همچنین 
سایر نقاط استان را شاهد هستیم. از عملکرد وزارت 
آموزش و پرورش گله مند هستم و عاجزانه از دولت 
می خواهم که به بحث آموزش که زیرساخت همه 
کرمان،  استان  شرق  منطقه  در  زیرساخت هاست 
در  کرمان  استان  شرق  مردم  نماینده  کنند.  توجه 
کیفیت  این  کرد:  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس 
شغلی  آینده  و  زندگی  بر  آموزش  نامطلوب 
که  به گونه ای  گذاشت،  خواهد  تاثیر  ما  فرزندان 
مطرح  دانشگاه های  در  نمی توانند  آنکه  از  غیر 
تحصیل کنند حتی نمی توانند دیگر در آزمون های 
شرق  مردم  نماینده  شوند.  قبول  نیز  استخدامی 
امروز  پایان خاطرنشان کرد: اگر  استان کرمان در 
جلوی این بی کیفیتی آموزش را نگیریم، در آینده 
به شدت گرفتار خواهیم شد و دیگر جبران آن هم 

بکنیم. نمی توانیم 
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ش های کرمانی های مقیم تهران
پرسه در همای

سفر وزیر صمت
 به شهربابک

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و عزیز اکبریان 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس  و  کرج  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در سفر به استان کرمان به شهربابک 
سفر کرد. حضور در گلزار شهدای شهربابک و ادای احترام 
به مقام شامخ شهدا، کلنگ زنی ساختمان جدید بیمارستان 
فیروزه  چاه  معدن  از  بهره برداری  آغاز  ولی عصر)عج(، 
شهربابک و کلنگ زنی کارخانه تغلیظ ایجو از جمله برنامه های 

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به شهربابک بود.

مطالبه گری مردم جنوب کرمان از وزیر نیرو

تصمیم فوری برای 
حق  آبه هلیل رود

استان  جنوب  مردم  نمایندگان  و  کشاورزان  مردم، 
خصوص  در  خواستند  نیرو  وزیر  از  مجلس  در  کرمان 
است،  منطقه  مردم  حق  که  هلیل رود  حق آبه های 
وزیر  اردکانیان  رضا  شود.سفر  گرفته  فوری  تصمیمات 
نیرو به جنوب استان کرمان و افتتاح و کلنگ زنی چند 
جمله  از  حاشیه های  با  همراه  منطقه  این  در  پروژه 
بود.   آبی  مسائل  با  ارتباط  در  منطقه  مردم  مطالبه گری 
از مطالبه مردم شهرستان جیرفت و عنبرآباد در ارتباط 

با  جیرفت  شهر  ابتدای  که  بود  هلیل  سرشاخه های  با 
وزیر  و  ایستادند  وزیر  ماشین  جلوی  دست نوشته هایی 
قول  و  داد  گوش  را  مردم  مطالبات  و  شد  پیاده  نیرو 
دهستان  مردم  از  عده ای  سفر  ادامه  در  داد.  پیگیری 
جیرفت  شهرستان  توابع  از  دلفارد  گردشگری  هدف 
آب  تامین  برای  و  رسانده  نیرو  وزیر  به  را  خودشان 
دهستان  کردند،  مطالبه گری  منطقه  این  آشامیدنی 
در  دیگر  روستاهای  و  دهستان ها  خیلی  مثل  دلفارد 
بند  با احداث 24  جنوب کرمان گرفتار کم آبی است. 
کشاورزی  اینکه  بر  عالوه  هلیل رود  سرشاخه های  روی 
طبیعی  اکوسیستم  افتاده،  خطر  به  کرمان  جنوب  منطقه 
جبالبارز  منطقه  در  است.  خطر  حال  در  نیز  منطقه 
خواست  نیرو  وزیر  از  منطقه  این  جمعه  امام  نیز  جنوبی 
را  هست  مردم  دست  در  که  بنرهایی  و  دست نوشته ها 

کرمان  استان  جنوب  کشاورزان  نماینده  کند.  مطالعه 
ضایع  استان  جنوب  مردم  حق  خواستند  وزیر  از  نیز 
گرفته  هلیل  سرشاخه های  از  آب  انتقال  جلوی  و  نشود 
شورای  مجلس  در  استان  مردم جنوب  نمایندگان  شود. 
اسالمی نیز از وزیر نیرو خواستند در خصوص حق آبه های 
است  کرمان  استان  جنوب  مردم  حق  که  هلیل رود 

تصمیمات فوری گرفته شود.

بازدید وزیر نیرو از نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج
دکتر رضا اردکانیان وزیز نیرو از نیروگاه سیکل ترکیبی 
بازدید  شهرستان  این  شودباد  انرژی  پارک  و  کهنوج 
کرد. وزیز نیرو با ابراز خوشحال از راه اندازی نیروگاه 
استان  جنوب  به  خود  سفر  ادامه  در  کهنوج  بزرگ 
کرمان از پارک انرژی شودباد بازدید و اظهار کرد: در 
چنین پارک هایی فرزندان این مملکت با نحوه صحیح 

و بهینه مصرف کردن انرژی برق آشنا می شوند.
جنوبی  شهرستان  پنج  مردم  نماینده  احمد حمزه  دکتر 
سفر  دراین  داشت:  بیان  بازدید  این  حاشیه  در  کرمان 
از  تعدادی  که  کهنوج  شهرستان  به  آبرسانی  پروژه 
می شوند،  برخوردار  آن  از  شهرستان  این  روستاهای 
کلید آن زده می شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین در 
جلسه ای در خصوص مشکالت حوزه آب و برق جنوب 

استان کرمان چاره اندیشی می شود.

با حضور وزیر نیرو و استاندار کرمان

 آبرسانی به جبالبارز جیرفت 

احمد امینی روش فرماندار جیرفت با اشاره به مدیریت 
در  روستا   55 برق رسانی  و  استان  جنوب  در  جهادی 

شهرستان جیرفت طی سال جاری اظهار داشت: 
آب  بدون  روستا   100 کرمان،  استان  جنوب  در 

را  روستاها  این  بتوانیم  امیدواریم  داریم که  آشامیدنی 
آبرسانی کنیم. وی با بیان این که شهرک صنعتی شماره 

دو جیرفت نیاز به پست ویژه برق دارد که تقاضا داریم 
دستورات الزم در این زمینه صادر شود، گفت: ما آب 
آبرسانی شهر جیرفت  و شبکه  نداریم  پایداری در شهر 
در  کرد:  اظهار  امینی روش  نیست.  جمعیت  جوابگوی 
چاه   200 و  یک هزار  اب،  مجاز  غیر  چاه های  حوزه 
دستور  داریم  تقاضا  و  شد  پلمب  جیرفت  در  مجاز  غیر 

ساماندهی چاه های مجاز صادر شود.
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حجت االسالم پورمحمدی؛
وزیر خارجه شاه که حزب اللهی نیست تا از جمهوری 
اسالمی تعریف کند/ دلیل عصبانیت دولت آمریکا و 
باید  و  دارد  وجود  مشکالت  ایران/  مردم  از  ترامپ 
جامعه  کل  دبیر  کرد  چاره اندیشی  آن  حل  برای 
روحانیت مبارز، با بیان اینکه احزاب باید نیرو تربیت 
کنند و در کنار انتقاداتی که دارند، پیشنهادهای خود 
کنند،  ارائه  امور  اصالح  و  وضعیت  بهبود  برای  را 
گفت: البته توجه داشته باشید صرف بیان انتقاد بدون 
سازندگی  و  بهبود  برای  عزم  داشتن  و  پیشنهاد  ارائه 
وجود  دولت  از  انتقادی  اگر  حتی  است.  مخرب 
دارد، بدون پیش بینی، آینده نگری و راه حل دادن، 
درست نیست مطرح شود، چون صرف بیان انتقاد آدم 

را سست، ناامید و تحقیر می کند.
دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به آخرین آیه 
و  ایستادگی  در  را  رستگاری  راه  عمران،  آل  سوره 
مقاومت در مقابل سختی ها و مشکالت زندگی خواند 
و اظهار کرد: در روایات آمده است، وقتی دشمن به 
دنبال نفوذ و ضربه زدن به یک کشور و جامعه است 
جامعه  آن  مردم  جمعی  دسته  مقاومت  شاهد  باید 
در  ـ که  پورمحمدی  االسالم مصطفی  باشیم. حجت 
چهارمین مجمع عمومی جمعیت نیک اندیشان ایران 
لزوم حفاظت  بر  تأکید  با  ـ  اسالمی سخن می گفت 
اجتماعی،  اقتصادی،  فیزیکی،  مرزهای  از  و حراست 
فرهنگی و... کشور در مقابل دشمنان، افزود: دشمنان 
را  کشور  اقتصادی  فضای  که  درصددند  نظام  این 
پرنوسان نشان دهند و آن را با مشکل مواجه بسازند. 
هدف آنها از دنبال کردن این موضوع، ناامید ساختن 
استقالل  بردن  زیر سؤال  و  آینده کشور  از  ما  مردم 
ماست. دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تصریج کرد: 
دشمنان نظام تالش دارند، فضای اجتماعی را متشنج 
و بخش های مختلف جامعه را تجزیه کنند و همچنین 
چنین  در  سازند.  آلوده  را  کشور  فرهنگی  فضای 
شرایطی باید عالوه بر توکل به خدا، دسته جمعی در 

مقابل دشمن ایستادگی کرد.
آن  حل  برای  باید  و  دارد  وجود  مشکالت   

چاره اندیشی کرد
کار  یک  سیاسی  منسجم  حرکت  اینکه  بیان  با  وی   
ها  تشکل  و  احزاب  گفت:  است،  مغتنم  و  ارزشمند 
باید از همه قشرهای جامعه به ویژه نسل نحبه و جوان 
بهره بگیرند، چون در اوضاع کنونی کشور ما نیازمند 
تزریق انرژی جدید در بدنه جامعه هستیم و برای حل 

مشکالت کشور باید از جوانان بهره بگیریم.
حجت االسالم پورمحمدی به انتشار بیانیه »گام دوم« 
اشاره  است،  شده  تبیین  رهبری  از سوی  که  انقالب 
کرد و افزود: این موضوع، اقدام ارزشمند و بزرگی 
قبال چه  ما  که  کردند  اشاره  بیانیه  این  در  آقا  است. 
بوده ایم و اکنون چه هستیم، حتی نقاط ضعف و قوت 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  روشنی  به  بیانیه  این  در  هم 
است، ولی در قیاس با گذشته و اینکه پیش از انقالب 
چه بوده ایم و اکنون در کجاییم بسیار مهم است. وی 
دوران  که  ما  از  بعد  نسل  دو  اکنون  کرد:  یادآوری 

انقالب و جنگ را تجربه کرده ایم، آمده اند که هیچ 
یک از این دو واقعه را ندیده اند. لذا ما باید واقعیت 
ها را به آنها منتقل کنیم. االن جوان ما می گوید این 
سؤال  دارند  هم  ترها  بزرگ  که  است  وضعیتی  چه 
و انتقاد می کنند. باید به خوبی اشاره کرد که تمام 
و  نیست  بینیم  می  اکنون  آنچه  ما  اجتماعی  واقعیت 
این فقط بخشی از آن است. مشاور رئیس قوه قضائیه 
ایم و  اینکه قبال چه بوده  با ذکر یک مثال در مورد 
اکنون چه هستیم، توضیحاتی داد و افزود: این روزها 
شاه  رضا  زمان  ارتشبد  پدرش  که  زاهدی«  »اردشیر 
امور  وزیر  مدتی  شاه،  خواهر  شوهر  نیز  او  خود  و 
سال  در  و  انگلستان  در  ایران  سفیر  طاغوت،  خارجه 
آمریکا  در  ایران  سفیر  پهلوی  حکومت  پایانی  های 
پست«  »واشنگتن  در  را  ای  مصاحبه  تازگی  به  بود، 
توان  می  را  تاملی  قابل  نکات  که  است  داده  انجام 
یک  زاهدی،  اردشیر  قطعا  گفت:  وی  دید.  آن  در 
عنصر انقالبی و حزب اللهی نیست، بلکه عضو ارشدی 
از رژیم طاغوت است. او گفته که مخالفان جمهوری 
اسالمی اجیر شده دشمنان ملت ایران و مواجب بگیر 
و مزدور آنها هستند. او از ترامپ، اسرائیل، عربستان، 
داعش، یمن و غیره سخن به میان می آورد و خطاب 
کسی  چه  که  گوید  می  آمریکایی  رسانه  خبرنگار  به 
از  غیر  مگر  نشاند؟  جایش  سر  را  داعش  دنیا  این  در 
حجت  کرد؟  کاری  چنین  کسی  اسالمی  جمهوری 
االسالم پورمحمدی با اشاره به اینکه اردشیر زاهدی 
آمریکایی  کننده  به مصاحبه  مصاحبه خطاب  این  در 
نقاط  دیگر  و  یمن  فلسطین،  در  شما  که  گوید  می 
برای  انسان ها  به راحتی آدم می کشید و جان  دنیا 
این  در  او همچنین  عنوان کرد:  ندارد،  اهمیت  تان 
مصاحبه می گوید که من به دولت و کشور افتخار می 
کنم حاال که می بینم امنیت آن حفظ شده، مردمش 
و جوانانش با سواد شده اند، پشرفت ها حاصل شده، 
جوانان ایران می توانند کشور را به واسطه تخصصی 
به  نیازی  دیگر  و  کنند  اداره  اند،  کرده  کسب  که 
چه  و  ایم  بوده  چه  اینکه  پس  ندارند.  ها  خارجی 
از  دیگری  بخش  در  است. وی  مهم  خیلی  ایم  شده 
این چهل سال خیلی  نشان کرد: در  سخنانش خاطر 
افتاده  عظیمی  اتفاقات  چه  دید،  باید  و  شده  کارها 
حاصل  مشکالت  از  بخشی  که  است  درست  است. 
مدیریت های نادرست و بی کفایتی هاست، موفقیت 
هایی به دست آمده که حاصل تالش مدیریت ها و 
برخی  ها،  گرانی  که  داریم  قبول  البته  است.  مردم 
مشکالت، کمبود و قصور در وزارتخانه ها، قوه قضائیه 
و سایر ارکان وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم. 
وزیر سابق دادگستری تأکید کرد: باید واقعیت ها را 
مطرح و مشکالت کشور را بدون هرگونه مسامحه ای 
باید  مردم  و  کشور  وضعیت  بهبود  برای  کرد.  دنبال 
در ادامه گام اول انقالب، گام های دوم و بعدی را 

برداشت تا وضعیت کشور را بهبود بخشید.
وی با تشریح این موضوع که نگاه ما به مشکالت کشور 
اجتماعی  مشکالت  ما  داد:  ادامه  باشد،  چگونه  باید 
نگاه می کنیم،  بعد کالن که  از  اما  در کشور داریم، 
کشور و جامعه ای منسجم و خانواده مدار هستیم، در 
حالی که در دنیا از این بابت مشکالت زیادی وجود 
دارد. محور بودن خانواده موضوعی مهم است. بیشتر 
نقاط دنیا در حال بی هویتی و خارج شدن از محور 
بودن مادران و زنان هستند که این مشکل بزرگی در 

به  پورمحمدی  االسالم  حجت  است.  اجتماعی  بعد 
ایران  اسالمی  جمهوری  سیاسی  دستاورد  ترین  مهم 
در  ما  مردم  مشارکت  نرخ  کرد:  تصریح  و  اشاره 
انتخابات های مختلف جزو باالترین نرخ های جهانی 
در  مشارکت  میانگین  شوراها  انتخابات  برای  است. 
کشورهای دنیا زیر 40 درصد، برای انتخابات پارلمان 
زیر 50 و برای ریاست جمهوری زیر 60 درصد است، 
در حالی که نرخ مشارکت در انتخابات های مختلف 
نشان  این  و  هاست  میانگین  این  باالی  ایران  در 
نشاط سیاسی جامعه ماست. وزیر خارجه شاه  دهنده 
تعریف  از جمهوری اسالمی  تا  نیست  که حزب اللهی 
کند/ دلیل عصبانیت دولت آمریکا و ترامپ از مردم 
آن  حل  برای  باید  و  دارد  وجود  مشکالت  ایران/ 

چاره اندیشی کرد
در  نقد  و  گو  و  گفت  برای  بازی  فضای  گفت:  وی 
کشور ما وجود دارد. مردم به راحتی رئیس جمهور و 
دولت را نقد می کنند که در همین جلسه هم شاهد 
آن بودیم، آیا کسی پس از انتقاد یقه شما را می گیرد؟ 
شما چهل سال پیش نمی توانستید به پاسبان سر کوچه 
انتقادی بکنید؟ وزیر پیشین کشور با بیان اینکه امروز 
و  نظر  خالف  که  کند  نمی  جرأت  دنیا  در  هیچکس 
نه  شد:  یادآور  بدهد،  انجام  اقدامی  آمریکا  سخن 
چنین  کشورها  از  یک  هیچ  آسیا  در  نه  و  اروپا  در 
کره  رهبر  با  ترامپ  اخیر  جلسه  در  ندارند.  جرأتی 
بدون  و  شود  می  بلند  جلسه  وسط  یکباره  او  شمالی 
باشد،  قائل  اش  مذاکره  طرف  برای  احترامی  اینکه 
را  جلسه  و  است  نتیجه  بی  مذاکرات  که  گوید  می 
ترک می کنند. این نشان دهنده استکبار و تکبر آنها 
در مقابل کشورهای دنیاست. وی اظهار کرد: امروز 
ترامپ و دولت آمریکا از مردم ایران عاصی شده اند. 
آنها می گویند چرا مردم و حکومت ایران ما را تحقیر 
می کنند. می گویند ما پولدارترین کشور دنیا هستیم 
و بیشترین نفوذ سیاسی و اقتصادی را در جهان داریم، 
چرا باید مردم ایران »مرگ بر آمریکا« بگویند؟ چرا 
به ما »شیطان بزرگ« می گویند؟ مردم ایران افول 
سیاسی آمریکا را با این رفتارشان رقم زده اند. البته 
ما در کنار این موضوعات حتما باید به فکر مشکالت 

مردم باشیم و برای رفع آن تالش کنیم.

حجت االسالم پورمحمدی؛

مشکالت وجود دارد
 باید چاره اندیشی کرد
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بهره برداری از 
زیرگذر آزادی کرمان

عملیات اجرای پروژه زیرگذر میدان آزادی کرمان 
شد  آغاز  خاتم االنبیاء  قرارگاه  توسط   1394 ماه  مهر 
استاندار  حضور  با  نیم  و  سال  سه  گذشت  از  پس 
مجلس،  در  راور  و  کرمان  مردم  نمایندگان  کرمان، 
فرمانده سپاه ثاراهلل کرمن و دیگر مسؤوالن و جمعی 

از شهروندان به بهره برداری رسید.   

*شهرداری به سمت پروژه های مردم محور می رود
در  کرمان  شهردار  عالم زاده  سیدمهران  مهندس 
ابتدای این آیین اظهار داشت: شهرداری ها به عنوان 
حوزه ها  همه  در  مردم  به  خدمت رسانی  پیشانی 
اهمیت ویژه دارند و به رغم مشکالت مالی شهرداری  
به واسطه شرایط اقتصادی و دشواری کار پیش رفت.

شهری  مرکز  و  قلب  در  که  زمانی  داشت:  بیان  وی 
بدون  درآید،  اجرا  به  پروژه ای  چنین  بخواهد 

اجرایی  دستگاه های  و  مسؤوالن  و همدلی  همراهی 
کسانی  اولین  مردم  و  نمی دهد  رخ  اتفاق  مردم  و 
باید  که  می شود  تحمیل  آنها  به  مشکالت  که  هستند 
کرد.  تقدیر  پروژه  این  اجرای  صبوری  در  آنها  از 
مهندس عالم زاده افزود: به دلیل این که این پروژه 
طبیعتا  است،  شده  اجرا  ترافیکی  مسائل  رفع  برای 
خواهیم  را  ترافیکی  مشکالت  آن  از  پس  و  هنگام 
در  کرمان  شهردار  شود.  فرهنگ سازی  تا  داشت 
با  گفت:  آزادی  میدان  سطح  ساماندهی  خصوص 
کارشناسی های انجام شده تصمیم بر این گرفته شده 
که پروژه سه ماه کارکرد آزمایشی خود را به صورت 
میدان  برای  طرح  بهترین  تا  باشد  داشته  صفر  سطح 
مسائل  هم  که  شود  انتخاب  آزادی  اصلی  فضای 

ترافیکی را حل کند و هم به عابران اجازه عبور در 
سطح صفر میدان دهد. وی ادامه داد: به همین دلیل 
وسط  برای  هزینه ای  حاضر  حال  در  که  شد  سعی 
و  باشد  تغییرات  به  نیاز  بعدا  که  نشود  انجام  میدان 
لذا فعال وسط میدان آزادی به فضای سبز اختصاص 
با بیان اینکه شهرداری قصد  می یابد. شهردار کرمان 
عنوان  برود،  محور  مردم  پروژه های  سمت  به  دارد 
حضور  برای  را  شهر  فضای  باید  داریم  اعتقاد  کرد: 
میدان  منظور  همین  به  و  کنیم  فراهم  بیشتر  مردم 
ارگ و میدان شورا و پارک گردشگری مردم محور 

می شوند.

*زمانبندی تقاطع ابوذر آخر اسفند ماه بود
دکتر محمدجواد فدائی استاندار کرمان در این آیین 
نمی تواند  تنهایی  به  شهری  پروژه های  اینکه  بیان  با 
موجب رضایتمندی شهروندان شود و یا کافی نیست، 
گفت: بخشی از رضایتمندی شهروندان به خود آنها 
و جنبه های فرهنگی شهروندی برمی گردد. وی بیان 
داشت: وظایف شهروندی در کنار حقوق شهروندی 

به  که  است  این  ما  وظایف  از  و  می شود  مطرح 
را  مردم  بینش  و  نگرش  عمرانی،  کارهای  موازات 
نسبت به همدیگر، جامعه و وظایف شهروند تغییر دهد 

و کار فرهنگی باید انجام شود.  

دکتر فدائی از ساکنان و مغازه داران اطراف میدان 
آزادی بابت صبوری که در این مدت داشتند، تقدیر 
الزم  را  پروژه ها  زمانبندی  در  آسیب شناسی  و  کرد 
کارشناسی  کار  با  زمانی  چرا  داد:  ادامه  و  دانست 
اعالم می کنیم پروژه ای در فالن زمانبندی به انجام 

می رسد، اما با تاخیر مواجه می شویم. 
دانش  و  اشتباه  کارشناسی  را  مسئله  این  دلیل  وی 
به  تعهد  عدم  پروژه،  زمان  ارزیابی  برای  ناکافی 
غیرمترقبه  حوادث  و  اتفاقات  یا  و  خودمان  امضاء 
دانست و افزود: طبق صحبت هایی که قبال با قرارگاه 
خاتم االنبیاء داشتیم، تقاطع ابوذر باید آخر اسفند ماه 
به اتمام برسد. فدائی گفت: پروژه تله کابین نیز آخر 
می شود  بهره برداری  آزمایشی  صورت  به  ماه  اسفند 
را  آن  رسمی  بهره برداری  ماه  خرداد  اواخر  تا  و 

خواهیم داشت.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور66



تبدیل حمام ابراهیم خان
 به موزه طال و جواهر

با هدف بررسی روند اجرایی  دکتر محمد جواد فدائی 
از مسئولین  به همراه جمعی  ابراهیم خان،  مرمت حمام 
استان از این مجموعه بازدید کرد. وی در حاشیه بازدید 
خان،  ابراهیم  مجموعه  گفت:  خان  ابراهیم  حمام  از 
با  از آثار فرهنگی و تاریخی است و  گنجینه بی نظیری 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال مرمت است.
شروع  گذشته  سال  دو  از  خان  ابراهیم  حمام  مرمت 
این  گذار  سرمایه  ودیعتی،  حسین  آقای  گفته  به  بنا  و 
پروژه، تا پایان سال 97 این طرح به پایان رسیده و بعد 
استفاده  مورد  و جواهر«  »موزه طال  عنوان  به  افتتاح  از 
مجموعه ای  خان  ابراهیم  مجموعه  گرفت.  خواهد  قرار 
مجموعه  این  است.  کرمان  شهر  در  تاریخی  بناهای  از 
میدان  در ضلع شمالی مجموعه گنجعلیخان و در جوار 
خان  ابراهیم  آن  بانی  است.  گردیده  واقع  گنجعلیخان 
قاجار  علیشاه  فتح  زمان  در  کرمان  حاکم  ظهیرالدوله 
است و در سال 1231 ه.ق. بنا شده است. مجموعه شامل: 
بازار است. مساحت مجموعه  انبار و  مدرسه، حمام، آب 
قریب 4500 مترمربع است. معماری این مجموعه با الهام 
از معماری عصر صفویه بنا شده و یکی از مجموعه هایی 

است که کاشی خشتی هفت رنگ عنصر تزئینی غالب در 
آن می باشد. آثار تاریخی ابراهیم خان در واقع مجموعه 
ای شامل بازار ، حمام ، مدرسه و آب انبار می باشد. حمام 
ابراهیم خان مانند سایر حمام های سنتی ایران پایین تر 
از سطح زمین بنا شده است که این امر در حفظ گرمای 
است.  بوده  مؤثر  آن  آبرسانی  همچنین  و  حمام  داخل 
خان  ابراهیم  قیصریه  جنوبی  ضلع  در  که  حمام  در  سر 

نوع  از  کاری  کاشی  تزیینات  دارای  است،  شده  واقع 
از  است.  کاری  مقرنس  آن  طاق  و  رنگ  هفت  خشتی 
وارد  حمام  رختکن  بخش  به  دار  زاویه  راهروی  طریق 
های  ایوان  و  مرکزی  گنبد  دارای  فضا  این  شویم.  می 
جانبی می باشد. در مرکز آن حوض آبی قرار دارد که 
عالوه بر زیبایی فضا در انعکاس نور به داخل رختکن تاثیر 
بسزایی دارد. تمامی سقف ها بر ستون هایی سنگی استوار 
باشد  تزیینات کاربندی زینت بخش آنها می  اند و  شده 
گرم  به  دار  زاویه  و  راهروی طوالنی  از  از گذر  پس  و 
و  راهروها در محرمیت  اصواًل شکل  یابیم.  راه می  خانه 
حفظ فضای داخلی از دید مستقیم و جلوگیری از خروج 
کوتاه  نسبتًا  رختکن  سقف  است.  بوده  مؤثر  گرم  هوای 
فضا  این  در  است.  شده  استوار  سنگی  های  ستون  بر  و 
و  خزینه  دارد.  وجود  نیز  اشراف  و  اعیان  جهت  بخشی 
چال حوض از دیگر عناصر گرم خانه می باشد. تزیینات 
گرم خانه حجاری های زیبا و کاشی های خشتی هفت 
رنگ می باشد و نور آن از طریق سقف ها تامین می شود. 
استفاده از الگو های قرینه و تزیینات منحصر به فرد سقف 
رختکن از ویژگی های این اثر می باشد. حمام ابراهیم 
است.  شده  می  محسوب  شهر  معتبر  های  حمام  از  خان 
سنتی  های  حمام  سایر  برخالف  اینکه  توجه  جالب  نکته 
کرمان این حمام هنوز هم جهت استحمام مورد استفاده 
یا  و  به سفره خانه  تا کنون  قرار می گیرد و خوشبختانه 

چایخانه مبدل نگردیده است.

آغازعملیات اجرایی راه آهن 
سیرجان به کرمان

عملیات اجرایی راه آهن سیرجان به کرمان طی مراسمی 
با حضور معاون وزیر نیرو آغاز شد. مهندس ناصر تقی زاده 
اظهار داشت:  معدنی گل گهر  مدیرعامل شرکت صنعتی 
این طرح رفاهی و خدماتی برای مردم با اعتباری معادل 
 889 میلیارد ریال با مشارکت 65 درصدی گل گهر و 35 
درصدی راه آهن جمهوری اسالمی اجرایی شده و طی

مدت 30 ماه به اتمام می رسد. نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی نیز با قدردانی از تامین 
و  با سیرجان  استان  ارتباطی مرکز  این طرح مهم  اعتبار 
مهم،  ریلی  خط  این  ایجاد  با  گفت:  اقماری  شهرهای 
حمل بار و مسافر نیز به مرکز استان و بالعکس با سهولت و 

حجم بیشتری انجام می شود.

مردم  به  خدمات رسانی  ادامه  بر  حسن پور  شهباز  سردار 
تاکید کرد و افزود: در 40 سال گذشته اگر فراز و نشیب 
و  منطقه  امروز  اما  کردند،  تحمل  مردم  را  مشکالت  و 
پیشرفت  موجب  انفالب  خدمات  و  دارند  آباد  کشوری 
رئیس  بنی واهب  اقتدار شده است.مهندس محمدرضا  و 
مجری  و  گل گهر  اطلس  عمران  شرکت  مدیره  هیأت 
 30 دوره  این  در  داشت:  اظهار  نیز  ریلی  طرح  این 
و  زیرسازی  عملیات  کیلومتر   170 طرح  اجرای  ماهه 
 11 حمل  و  جابه جایی  پیش بینی  و  داریم  ریل گذاری 
حمل  برگشت  و  رفت  خط  همچنین  و  بار  تن  میلیون 

مسافر را به صورت روزانه داریم.

انعقاد تفاهمنامه رفع محرومیت
 روستاهای رودبار جنوب

نامه مشترک رفع محرومیت روستاهای رودبارجنوب، بین استانداری کرمان و   تفاهم 
فرمانده قرارگاه منطقه ای قدس جنوبشرق نیروی زمینی سپاه منعقد شد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای قدس جنوبشرق نیروی زمینی سپاه در حاشیه امضای تفاهم 
این که  به  اشاره  با  استانداری  با  نامه مشترک رفع محرومیت روستاهای رودبارجنوب 
استانداری کرمان مجموعه ای با علم و دانش و همراه با کیاست است گفت: امیدواریم 
در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزه ها اقدامات بیشتری را در این استان 
انجام دهیم. سردار محمد مارانی اظهار داشت: خدمت به مردم این استان را تکلیف 
بسیار  شرایط  با  ها  نقاط، خانواده  برخی  در  یادآور شد:  دانیم. وی  می  وظیفه خود  و 
دشواری روبرو هستند و استان کرمان، ظرفیت های بسیار خوبی برای رفع محرومیت 
سرعت  های  راه  از  یکی  گفت:  نیز  کرمان  استاندار  دارد.  مردم  به  رسانی  خدمات  و 
بخشی به توسعه جنوب کرمان، استفاده از ظرفیت های سازمان هایی غیر از دولت و 
از جمله سپاه است و وظیفه خود می دانیم که زمینه حضور این سازمان ها را در راه 
این  نباید  افزود:  فدائی  محمدجواد  کنیم.  فراهم  کرمان  استان  جنوبی  مناطق  توسعه 
احساس وجود داشته باشد که برخی نقاط در استان کرمان نسبت به سایر نقاط توسعه 
نیافته هستند. وی اظهار داشت: عدم توسعه یافتگی برخی مناطق به این دلیل است که 
آنطور که باید برنامه ریزی و مدیریت نکرده ایم و شاید در مواردی که نیاز به قانون 
این که  به  اشاره  با  استاندار کرمان  ایم قوانین خوبی را وضع کنیم.  نتوانسته  نیز  بوده 

در جنوب استان کرمان خدمات زیادی از سوی نظام جمهوری اسالمی ایران به مردم 
ارائه شده است ادامه داد: با وجود تمام خدمات انجام شده، شاخص های توسعه جنوب 
از متوسط استان و کشور پایین تر است. وی تصریح کرد: تالش می شود ظرف 2 سال 
یابد.  ارتقا  یا کشور  استان  به متوسط  استان  آینده وضعیت شاخص های توسعه جنوب 
وی به سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به جنوب استان کرمان در روز گذشته 
اشاره و بیان کرد: در این سفر پروژه های بسیار خوبی مصوب شد و 686 میلیارد تومان 
و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  یافت.   اختصاص  ها  پروژه  این  اجرای  برای  نیز 
اجتماعی استانداری کرمان نیز گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید دارند که امید 
در بین مردم توسعه یابد و با خدمت رسانی بهتر به مردم می توان امید را در بین مردم 
ارتقا داد. دکتر محمدصادق بصیری افزود: بررسی ها نشان می دهد با توجه به اولویت 
های اقتصادی، می توان از بروز آسیب  های اجتماعی و مباحث امنیتی پیشگیری کرد 
و از این رو معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان مطالبات اقتصادی را 
ای قدس  منطقه  قرارگاه  بیان کرد: حضور  است. وی  داده  قرار  کار خود  در دستور 
جنوبشرق نیروی زمینی سپاه به عنوان یکی از مدافعان انقالب برای توسعه مناطق کمتر 

توسعه یافته استان را قدردان بوده و با این اقدامات همراهی می کنیم.
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رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

دعا کنیم در تهران زلزله نیاید
دعا  اینکه  بیان  با  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
کنیم تا در تهران زلزله نیاید، گفت: امکان ایجاد خطوط 
تهران  حادثه  زمان  در  امدادرسانی  برای  زمینی  ارتباط 
وجود ندارد و خطوط امدادرسانی هوایی در این شهر 
گفت:  نجار  محمداسماعیل  مهندس  است.  شده  تقویت 
حوادث  جزء  را  زلزله  ویژه  به  تهران  طبیعی  حوادث 
بزرگ و پیچیده بیان کرد و گفت: جمعیت ساکن و در 
برای  است که  نفر  میلیون   10 از  بیش  تهران  رفت وآمد 
امدادرسانی در طول روز و شب برنامه متفاوتی بررسی 
و مطالعه شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
با بیان این که باید دعا کرد که در تهران حادثه ای رخ 
آمادگی  برای  اجرایی  دستگاه های  تمام  افزود:  ندهد، 
کامل با حوادث طبیعی و زلزله برنامه ریزی های مدونی 
را در دستور کار خود قرار داده اند. وی خاطرنشان کرد: 
ساخت وساز در تهران دارای اهمیت بسیاری است و باید 
بر این موضوع نظارت کامل و دقیقی صورت گیرد و از 

شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه  به  می توان  موارد  این 
مقاوم سازی  و  برروی گسل ها  بر عدم ساخت وساز  مبنی 
ساختمان های مهم و حساس اشاره کرد. مهندس نجار با 
تاکید بر این که طبق برنامه ریزی ها قرار بر آن است تا 
در زمان حادثه احتمالی از 30 استان برای کمک رسانی 
همکاری  همراهی،  گفت:  شود،  گرفته  کار  به  تهران  به 
از  و  است  مهم  بسیار  حادثه  زمان  در  مردم  رفتار  و 
نمونه های آن می توان به زلزله سال گذشته مالرد اشاره 
و  از خودروی شخصی  استفاده  در  مردم  رفتار  کرد که 
توقف آنها در معابر اصلی شهر مناسب نبود و عاملی شد 
و  شود  بسته  تهران  در  رفت وآمد  و  حیاتی  راه های  که 
این در حالی است که رفت وآمد در زمان حادثه برای 
رئیس  است.  حیاتی  و  مهم  بسیار  امدادرسانی  تیم های 
سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: مهم ترین راه 
و روش امدادرسانی در تهران استفاده از خطوط هوایی 
برای  تا  است  آن  بر  قرار  برنامه ریزی ها  طبق  که  است 
تپه،  پروازی دوشان  باند  و  بالگرد  از طریق  امدادرسانی 
تاکید  استفاده شود. وی  مهرآباد  فرودگاه  و  مرغی  قلعه 
خروج  و  ورود  راه های  که  ندارد  وجود  امکانات  کرد: 
زمینی جدیدی برای شهر تهران احداث شود و باید طبق 

استفاده کرد که  فعلی  از داشته های  مناسب  برنامه ریزی 
این پاشنه آشیل امدادرسانی در تهران است و در زمان 
با  امدادی  تیم های  رفت وآمد  تهران  در  زلزله  رخداد 
کرد:  اظهار  نجار  مهندس  می شود.  مواجه  بسیار  مشکل 
زمان  بدانند در  و  بگیرند  قرار  باید تحت آموزش  افراد 
رخداد حادثه چه اقداماتی انجام دهند که در این راستا 
دو واحد درس اختیاری در دروس دانشگاهی گنجانده 
مطالبی  مدارس  دروس  در  تا  است  آن  بر  قرار  و  شده 
در زمینه امدادرسانی و اقدامات مناسب در زمان رخداد 

زلزله تدریس شود.

معارفه مدیر کل حفاظت 
محیط زیست استان کرمان

 با حضور معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس 
امور  هماهنگی  معاون  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
مجلس  در  بم  مردم  نماینده  و  کرمان  استاندار  عمرانی 
شورای اسالمی، و جمعی از مسؤلین استان کرمان برگزار 

محیط  حفاظت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به  شد. 
زیست استان کرمان در آیین معارفه مدیر کل حفاظت 
توسعه  معاون  حضور  با  که  کرمان  استان  زیست  محیط 
مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط 
زیست، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و 
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسالمی، برگزار شد، 
مرجان شاکری به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست 
زاده  جزینی  رضا  خدمات  از  و  معرفی  کرمان  استان 

قدردانی شد.

ارائه درس»مدیریت بحران«
در واحدهای آموزشی

و  پیشگیری  و  بینی  پیش  معاون  سعیدی  بهنام  دکتر 
از  گزارشی  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی 
اقدامات سازمان مدیریت بحران کشور در بخش مدارس 
و دانشگاه ها ارائه نمود. معاون سازمان مدیریت بحران 
کشور عنوان نمود: در راستای گسترش دانش و آگاهی 
در بخش مدارس و دانشگاه چندین اقدام مهم و اساسی 
که  شد  پیگیری  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  توسط 

برخی از آنها تاکنون منجر به نتیجه گردیده است:
با  ها  دانشگاه  در  اختیاری  درسی  واحد  دو  ارائه   .1

موضوع »مدیریت بحران« 
های  دانشگاه  داروسازی  بخش  در  درسی  واحد  دو   .2

علوم پزشکی قرار گرفت.
3. ایجاد مقطع دکتری مهندسی سوانح.

مطالب  و گنجاندن  دفاعی   – آمادگی  بازبینی درس   .4
مربتط

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه گفت: 
محترم  وزیر  دستور  با  است  ذکر  به  الزم  راستا  این  در 
کشور و رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور در 

مدیریت  با  مرتبط  مطالب  گنجاندن  پیگیری  خصوص 
سراسر  مدارس  متوسطه  و  ابتدایی  دروس  در  بحران 
توسط  موضوع  این  انجام  جهت  الزم  اقدامات  کشور، 
این  چون  شد.  پیگیری  کشور  بحران  مدیریت  سازمان 
به  پایین  سنین  در  سازی  فرهنگ  دارد  وجود  اعتقاد 
نوجوانان  و  کودکان  و  دارند  بیشتری  تأثیرات  مراتب 
آسان تر تغییر رفتار خواهند داشت. بر این اساس چندین 
مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش انجام شد که در بخش 
دروس ابتدایی این پیگیری ها در حال انجام است اما در 
بخش دروس متوسطه مقرر شد سازمان مدیریت بحران 
کشور به عنوان متولی اصلی این امر مسئولیت تهیه محتوا 
دفاعی  را برای بخش مدیریت بحران درس آمادگی – 
جلسه  چندین  تاکنون  بین  این  در  که  بگیرد.  برعهده 
جهت  فرعی  گروهی  کار  است  قرار  و  گردیده  برگزار 
تشکیل  دستگاه-ها  و  ها  بخش  کلیه  ظرفیت  از  استفاده 
مدیریت  سازمان  پیشگیری  و  بینی  پیش  معاون  گردد. 
به  الزم  درس  محتوای  درخصوص  کرد:  عنوان  بحران 
سیل،  شامل  کشور  مهم  حوادث  است  قرار  است  ذکر 
زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان گرد و غبار، طوفان 
برف و کوالک به همراه خود امدادی و دگر امدادی، 
به عنوان مطالب الزم در کتاب قرار گیرد و اینکه دانش 
چه  بحران  از  بعد  و  حین  قبل،  مرحله  سه  در  آموزان 

بایستی انجام دهد تا درصد خسارات جانی  اقداماتی را 
و مالی کاهش پیدا کند لذا قرار است در این کتاب از 
تصاویر و در کنار آن از فیلم های آموزشی استفاده شود 
تا  شوند  مکلف  ها  دستگاه  از  برخی  لزوم  صورت  در  و 
را  موضوعات  این  مدارس  داخل  در  عملی  صورت  به 
آموزش دهند. درس آمادگی دفاعی در سال های 9 و 
10 تحصیلی در مدارس ارائه می گردد و فرصت مناسبی 
سطح  افزایش  راستای  در  اساسی  و  مهم  قدمی  تا  است 

دانش دانش آموزان مدارس کشور برداریم.
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تغییر نام 
»جامعه روحانیت«

مبارز  سخنگوی جامعه روحانیت 
جامعه  نام  تغییر  مصوبه  گفت: 
روحانیت در زمان حیات آیت اهلل 

مهدوی کنی تصویب شد، اما اجرایی نشد.  آیت اهلل دکتر 
غالمرضا مصباحی مقدم ضمن اشاره به موضوع تغییر نام جامعه 
روحانیت مبارز تهران و حذف عبارت تهران از انتهای آن، 
گفت: مصوبه تغییر نام و تبدیل آن به عبارت جامعه روحانیت 
مبارز کشور در زمان حیات آیت اهلل مهدوی کنی و در ادامه 
بازنگری در اساسنامه تصویب شده، ولی اجرایی نشده بود.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: در دوره اخیر، پس از 
تعریف ساختار مناسب برای تغییر نام جامعه در حال اجرای 

این مصوبه هستیم وگرنه تصویب این موضوع به سال 86 
کلی  به صورت  تقریبا  را  اساسنامه  می گردد.وی گفت:  بر 
بازنگری کرده ایم. پیش از این آیت اهلل مجتهد شبستری عضو 
دیگر جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با مهر، تغییر نام تشکل 
متبوعش را تائید کرد و گفته بود: »یکی از بند های اساسنامه 
فعالیت جامعه در استان ها است؛ قبال به این صورت بود که 
تنها جامعه روحانیت مبارز تهران وجود داشت که در تغییرات 

جدید اساسنامه، استان ها نیز به آن اضافه شده است.«

بازدید نمایندگان از طرح 
محروم زدایی بنیاد علوی

کمیسیون  اعضای  و  ریاست  رضایی  محمدرضا  دکتر 
مهندس  همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  عمرانی 
اقدامات  از  مستضعفان  بنیاد  ریاست  کیا،  سعیدی  محمد 
محرومیت زدایی بنیاد علوی در قلعه گنج به عنوان شهر 

نمونه اقتصاد مقاومتی بازدید کردند.

مراسم تکریم و معارفه 
مدیر کل سابق و جدید 
اطالعات استان باحضور 

وزیر اطالعات

با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد

افتتاح کارخانه گندله سازی بوتیا

این آیین با حضور استاندار کرمان، برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از مسئوالن و مدیران برگزار شد. عملیات ساخت این کارخانه از اردیبهشت سال 
94 آغاز و در تیر سال جاری به اتمام رسید و محصول آن گندله سنگ آهن است که از 
معادن داخل استان و استان های همجوار تامین می شود.  ظرفیت ساالنه تولید کارخانه 
2 میلیون و 500 هزار تن است و برای احداث آن 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
انجام شده است. با بهره برداری از این طرح 300 نفر به طور مستقیم و حدود سه هزار و 
500 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود. از جمله محصوالت کارخانه فوالد 
بوتیای ایرانیان )میدکو( در کرمان محصوالت شمش آهن، گندله و آهن فوالدی است.
از سال  بزرگترین هلدینگ خصوصی صنعتی و معدنی کشور است که  شرکت میدکو 
معادن وصنایع  بخش  در  با هدف سرمایه گذاری  و  آغاز کرده  را  فعالیت خود   1386
اعضای  از  تعدادی  همراه  به  جهانگیری  اسحاق  دکتر  کند.  می  فعالیت  کشور  معدنی 
کابینه دولت در سفری 2 روزه برای افتتاح تعدادی طرحهای بزرگ زیربنایی در نقاط 

مختلف استان کرمان از فرودگاه جیرفت وارد این استان شد.

لزوم جلوگیری از نابودی جنگل ها
 در جنوب کرمان

در  متاسفانه  دلیل خشکسالی  به  فاریاب  مهروئیه  جنگل  گفت:  جنوب  رودبار  جمعه  امام 
حال نابودی است و باید برای آن فکری شود. همایش بزرگ حافظان انفال با حضور 
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور، معاون استاندار کرمان، ائمه جمعه، مدیران کل، 
فرمانداران و سران طوایف محلی در شهرستان رودبار جنوب برگزار شد. حجت االسالم 
گروهی امام جمعه رودبار گفت: انفال بر اساس روایات  شامل هشت مورد است که باید 
مورد اهمیت قرار بگیرد و از جنگل  ها، دره ها و اراضی ملی همه باید حفاظت کنیم چرا که 
جنگل طالی سبز است. وی با بیان اینکه جنگل مهروئیه فاریاب به دلیل خشکسالی متاسفانه 
در حال نابودی است و باید برای آن فکری شود، عنوان کرد: جنگل هزار کهوری در 
مسیر مظفرآباد کهنوج باید انبوه شود که همه از این نعمت خدادادی برخوردار شویم. 
گروهی با اشاره به اراضی مواتی که سال 60 به مردم رودبار واگذار شده است، گفت: 

دولت  و  مردم  همکاری  با 
شود.  حل  مردم  مشکل  باید 
کارگاه  به  کرمان  جنوب 
شده  تبدیل  آبخیزداری 
کردستانی  محمدحسین  است 
جنوب  طبیعی  منابع  مدیرکل 

با بیان اینکه این منطقه از کشور با مساحتی بالغ بر 3 میلیون و 858 هزار هکتار  کرمان 
منابع طبیعی است، اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی جنوب حائز رتبه 11 از بین ادارات 
منابع طبیعی کشور است. وی گفت: سازمان  لحاظ سطح مساحت  به  منابع طبیعی  کل 
جنگل داری و مراتع کشور در راستای تدوین منویات مقام معظم رهبری نیز سیاست خوبی 
دارد و طرح های نیز در این زمینه شروع کرده است که جنوب استان کرمان به عنوان 
پایلوت ملی تحقق جامع امر حفاظت و تثبیت مالکیت دولت در سطح کالن معرفی شد. 
کردستانی عنوان کرد: شعار با مردم و برای مردم در جنوب استان کرمان کامل محقق 

شده است و این منطقه به یک کارگاه در حوزه آبخیزداری کشور تبدیل شده است.
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استان هایی که از تهران هم 
تورم بیشتری دارند 

در شهریور ماه امسال بیشترین تورم نقطه به نقطه با 32.1 درصد به استان چهارمحال 
 و بختیاری و کمترین آن با 19.7 درصد به استان هرمزگان تعلق دارد. شکاف نرخ 
تورم در بین استان ها به بیش از 12 درصد رسیده است. استان هایی که از تهران هم

تورم بیشتری دارند )اینفوگرافیک(. مرکز آمار در شهریور ماه سال جاری تورم 12 
ماهه کشور را 11،3 درصد و تورم نقطه به نقطه را 25،7 درصد اعالم کرد. بیشترین 
با  تورم نقطه به نقطه با 32،1 درصد به استان چهارمحال و بختیاری و کمترین آن 
19،7 درصد به استان هرمزگان تعلق دارد. همچنین در شهریور ماه سال جاری تورم 
استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان به بیش از 29 درصد رسیده است. 
در بین استان های کشور بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور با 10،2 درصد 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان و کمترین نرخ تورم ماهانه با 3،4 درصد مربوط به 
استان خراسان رضوی بوده است.جزئیات بیشتر تورم به تفکیک استان های کشور در 

اینفوگرافیک مقابل قابل مشاهده است.
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ثبت مالکیت 10 میلیون هکتار 
اراضی استان

این  بیان  با  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
که استان کرمان سه سال متوالی رتبه اول کشور را در 
 235 کشور  کل  در  گفت:  است،  داشته  اراضی  تثبیت 
ثبت  پایان سال 96  تا  باید  اراضی دولتی  میلیون هکتار 
مالکیت شود که حدود 28 میلیون هکتار توانسته به ثبت 
مالکیت برسد از این میزان 10 میلیون و 200 هزار هکتار 
رضا  است.  شده  ثبت  که  است  کرمان  استان  به  مربوط 
اظهار  رفسنجان  اداری شهرستان  طالبی زاده در شورای 
کرد: در تمام دنیا اکثر جنگ ها بر سرزمین و سرزمین ها 
ما اهمیت زمین در دو دهه اخیر  بوده است. در کشور 
که ارزش امالک باال رفت و دعواهای حقوقی و کیفری 
در دادگستری آمار قابل توجهی از پرونده ها را به خود 
اختصاص داده است. وی با بیان این که در سطح کشور 
50 درصد پرونده های ورودی به محاکم قضائی مربوط 
به زمین و مسکن است، افزود: در استان کرمان بیش از 
45 درصد این دعواها مربوط به زمین و مسکن بوده که 

دلیل آن بی ثباتی در بحث مالکیت است.
اواخر سال  قانون کاداستر  طالبی زاده خاطرنشان کرد: 
از اول سال 94 اجرایی شد، سازمان  93 تصویب شد و 
وزارت  و  و شهرسازی  راه  وزارت  امالک،  و  اسناد  ثبت 

جانمایی  را  کشور  تمام  شدند  مکلف  کشاورزی  جهاد 
کنند و یک وجب از خاک جمهوری اسالمی ایران نباید 

بدون سند مالکیت باشد اما در اجرا دچار مشکل شدند.
وی عنوان کرد: کمتر از دو سال از مهلت اجرای قانون 
ثبت  که  هستند  زیادی  اراضی  اما  مانده  باقی  کاداستر 
قانونگذار  می شود  تصویب  قانونی  که  زمانی  اند،  نشده 
باید ابزار و ضمانت اجرایی آن را هم در نظر بگیرد که 
متأسفانه قانون کاداستر ضمانت اجرایی ندارد. مدیرکل 
مشکل  کرد:  تصریح  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 
اعتبار یکی از مواردی است که در اجرایی شدن  تأمین 
مالکیت  ثبت  به  اگر  است،  گذاشته  اثر  کاداستر  قانون 
که  زمانی  نداشتیم  را  مشکالت  این  می دادیم  اهمیت 
دچار  اجرا  در  نباشد  دستگاهی  اختیار  در  الزم  اعتبار 

کرمان  استان  اینکه  بیان  با  زاده  طالبی  می شود.  مشکل 
اراضی  تثبیت  در  را  کشور  اول  رتبه  متوالی  سال  سه 
هکتار  میلیون   235 کشور  کل  در  گفت:  است،  داشته 
اراضی دولتی باید تا پایان سال 96 ثبت مالکیت شود که 
حدود 28 میلیون هکتار توانسته به ثبت مالکیت برسد از 
این میزان 10 میلیون و 200 هزار هکتار مربوط به استان 
کرمان است که ثبت شده است. به گفته وی کل اراضی 
دولتی استان کرمان 17 میلیون و 250 هزار هکتار است. 
با  ادامه  استان کرمان در  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
روشنگری  این  باید  هم  موقوفات  بحث  در  اینکه  بیان 
باشد و همکاری شود وضعیت نابسامانی که داریم با ثبت 
سندار  باید  امالک  کرد:  مطرح  شود،  درست  مالکیت 
شوند در حال حاضر بیشتر خرید و فروش ها با قولنامه و 
بنابراین باید  سندهای دستی است که کار خوبی نیست 
رجوع  بیشتر  مالکیت  ثبت  سمت  به  تا  شود  فرهنگسازی 
اسناد  ثبت  سازمان  کرد:  خاطرنشان  زاده  طالبی  شود. 
بسیار  اقدامات  تا 9 سال اخیر  و امالک کشور در هشت 
و  داده  انجام  الکترونیک  دولت  زمینه  در  چشمگیری 
دولت  و  است  الکترونیکی  خدماتش  درصد   85 از  بیش 
جعلی  اسناد  جمله  متعدد  مفسده های  از  الکترونیک 
جلوگیری می کند. وی بیان کرد: 600 هزار پرونده که 
بایگانی های ادارات  مربوط به بیش از 80 سال پیش در 
که  است  شده  اسکن  بوده  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 
یکی از خدمات دولت الکترونیک در این سازمان است و 

دسترسی ها را آسان کرده است.

معرفی رئیس جدید 
ثبت اسناد و امالک رفسنجان

به روایتی  با اشاره  امام جمعه رفسنجان در این جلسه 
از پیامبر اسالم)ص(، اظهار کرد: بهترین جهاد خدمت به 
غفلت  اداره  نیروهای یک  اگر در چینش  و  است  مردم 
عباس  حجت االسالم  باشند.  پاسخگو  باید  مدیران  شود 
رمضانی پور افزود: امسال سال سختی برای کشور و مردم 
ما شد و از همه ناحیه ای به ملت فشار آمده و فشار مستقیم 
اما  است  بوده  جامعه  ضعیف  طبقات  روی  گرفتاری ها 
مردم در وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی از ما 
مسئوالن جلوتر هستند. وی با اشاره به مصوبه امهال وام 

وام ها  امهال  موضوع  کرد:  نشان  خاطر  کشاورزی  های 
اما بانک ها  اجرایی نمی شود هیأت دولت مصوب کرده 
عمل نمی کنند اگر این روند پیش برود دیگر هیچ کس 
قرار است  بانک ها  ضامن کسی نمی شود و وام هایی که 

بدهند و سود بگیرند روی دست شان می ماند. 

وفور  به  کاال  ما  کشور  در  کرد:  تصریح  پور  رمضانی 
به خودکفایی رسیده ایم،  زمینه گندم  وجود دارد و در 
گاهی با احتکار کاال و یا پاسخ ندادن مسئوالن  و برخی 
زیر دستانشان دشمن هم که دنبال جلوه دادن نارضایتی 
خود  هدف  به  موضوعات  این  وجود  با  است  مردم 
می رسد. امام جمعه رفسنجان با اشاره به تغییر در مدیریت 
و  معاونان  از  جدید  مدیر  گفت:  رفسنجان  اسناد  ثبت 
آرمان پور  همانند  بتواند  تا  کند  استفاده  قوی  مشاوران 
و  اخالقمدار  متعهد،  الیق،  که  اداره  این  سابق  رئیس 
متدین است، با زمین خواران مقابله کند. در این جلسه 
ابولفضل تیموری به عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد 
و امالک رفسنجان معرفی و از خدمات محمد آرمان پور 

رئیس قبلی این اداره تقدیر شد.

برقراری پرواز
 بین کرمان -  ژاپن

 

مدیران  سوی  از  پیشنهادهایی  گفت:  کرمان  استاندار 
گردشگری ژاپن مطرح شد که بررسی و برقراری پرواز 
محمدجواد  می کنیم.  پیگیری  را  ژاپن  و  کرمان  بین 
فدایی در دیدار با تعدادی از مدیران صنعت گردشگری 
گزارشی  ژاپن  گردشگری  مدیران  داشت:  اظهار  ژاپن 
مسؤوالن  به  را  کرمان  استان  از  خود  مشاهدات  از 
کشور خود ارائه دهند تا آگاهی آنها درباره این استان 
مدیران  حضور  امیدوارم  داشت:  ابراز  وی  شود.  به روز 
تقویت  برای  خوبی  شروع  کرمان  در  ژاپن  گردشگری 

کرمان  استاندار  باشد.  ژاپن  و  کرمان  بین  گردشگری 
ادامه داد: پیشنهادهایی که از سوی مدیران گردشگری 
ژاپن مطرح شد را بررسی می کنیم و به دنبال برقراری 
پرواز بین کرمان و ژاپن هستیم و مسائل مربوط به درجه 
این  به  بیشتر  برای ورود گردشگران  را  ژاپن  کرمان در 

استان دنبال می کنیم.

تمدن جیرفت مورد عالقه ژاپنی ها قرار دارد
در این جلسه همچنین رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
عالقه  از  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
ژاپنی ها به تمدن جیرفت خبر داد. مهدی سیاوشی ادامه 
کرمان  استان  وارد  گذشته  سال  از  ژاپنی  تورهای  داد: 
شده اند و تاکنون 12 تور از گردشگران ژاپنی به استان 
سفر کرده اند و تمدن جیرفت مورد عالقه ژاپنی ها قرار 
گرفته است. وی عنوان کرد: مدیران صنعت گردشگری 
به  سپس  و  شده اند  ایران  وارد  بندرعباس  از  ژاپن 
قلعه گنج، جیرفت و شهداد سفر کرده اند و به سایر نقاط 

استان کرمان هم می روند.

در دیدار استاندار کرمان
 با مدیران گردشگری ژاپن مطرح شد
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نورافشانی آسمان کرمان در جشن انقالب به روایت تصویر
همزمان با شب چهل سالگی انقالب اسالمی ایران آسمان کرمان در جشن انقالب نورافشانی شد.
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کرمون گردون
پرسه درحوزه میراث تاریخی کرمان 



مسئول نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در 
بخش شهداد از اقامت 1520 گردشگر خارجی در شش ماه نخست سال جاری در اقامتگاه 
های بوم گردی این بخش خبر داد. »حجت ابراهیمی زاده« با اشاره به استقبال گردشگران 
خارجی از اقامتگاه های بوم گردی شهداد، اظهار کرد: در حال حاضر 40 واحد بوم گردی 

در این بخش فعال هستند که انواع غذاهای سنتی و محلی و همچنین تولیدات صنایع دستی 
عرضه می کنند. وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون آمار گردشگران خارجی در اقامتگاه 
های بوم گردی شهداد افزایش 20 درصدی داشته است، تصریح کرد: بیشتر گردشگران 
خارجی این منطقه از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و چین هستند. مسئول 
نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در بخش 
شهداد با تاکید بر اینکه هرساله هزاران گردشگر خارجی از کلوت ها و بیابان ثبت جهانی 
لوت شهداد بازدید می کنند، خاطر نشان کرد: انتظار می رود در شش ماهه دوم سال جاری 
گردشگران خارجی بیشتری دراقامتگاه های بوم گردی این منطقه اقامت کنند. ابراهیمی 
زاده خاطرنشان کرد: بزودی 5 اقامتگاه بوم گردی جدید در بخش شهداد افتتاح خواهد شد

می گوید:  تاریخی  محوطه های  و  بافت ها  بناها،  احیاء  و  حفظ  کل  اداره  مدیر 
»قلعه  و  دختر«  »قلعه  حریم  و  عرصه  تعیین  و  ساماندهی  طرح  به  شدن  وارد  با 
تاریخی،  این محوطه ی  به  اضافه شده  الحاقات  قطعا  ورودی کرمان،  در  اردشیر« 
میراث  است که دوستداران  منطقه حذف می شوند. چندین سال  ان  از  به زودی 
در  دختر«  »قلعه  یک  درجه  حریم  و  عرصه  در  تکیه ای  ایجاد  به  نسبت  فرهنگی 
به  می رسد  نظر  به  که  هشدارهایی  می دهند.  هشدار  کرمان  تاریخی  شهر  شرق 
زمین های  افراد در حال تصرف  برخی  است، چون  مرور در حال جدی تر شدن 
اطراف دو کوه قرار گرفته در شرِق کرمان که یکی قلعه ای قدیمی با دست کم دو 
هزار سال قدمت است؛ با نام »قلعه دختر« و کوه »قلعه اردشیر« که در همسایگی 
را  قلعه  دو  این  قدمت  باستان شناسی  شواهِد  که  در حالی  آن هم  دارد.  قرار  آن 
می دهد،   نسبت  هخامنشیان  حتی  و  اشکانیان  دوره ی  به  دختر  قلعه  در  بخصوص 
شده  ساخته  مخابراتی  دکل  و  تکیه  از  مانده  باقی  مستندات  و  شواهد،عکس ها  اما 
منبع آِب کار گذاشته  قلعه و  تکیه در ضلع شمالی  نشان می دهد  این محدوده  در 
شده کنار آن را، افرادی که هیچ نسبتی با اداره اوقاف و دیگر دستگاه های شهری 
ندارند، 15 سال پیش و چند دکل مخابراتی روی قلعه اردشیر را حدود 40 سال 
کنگره  اولین  مصوبه  برخالف  که  سبزی  فضای  قدمت  حتی  نهاده اند.  بنا  پیش 
ایجاد شده است،  این فضا  تاریخی آتن در سال 1931 در  یادمان های  بین المللی 
به همان سال ها برمی گردد. دو قلعه را به واسطه ی اهمیت شان برای شهر تاریخی 
کرده  انتخاب  قلعه  دو  این  در  زندگی  برای  را  فضاها  نخستین  مردم  که  کرمان 
شواهد  و  رساند  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در   1345 سال  فرهنگی  میراث  بودند، 
منطقه  این  در  باستان شناسان  توسط  قلعه  دو  این  در  آمده  به دست  های  سفال  و 
تا  از دوره هخامنشیان  یعنی دست کم  امروز  تا  از اسالم  از دوران پیش  می گوید 
امروز  اما  دارد،  انسان وجود  نشانه های حضور  پهلوی  و  قاجار  و حتی  ها  اشکانی 
به  پیشروی  در حال  و ضوابط  قوانین  به  توجه  بدون  محلی  مردم  نظر می رسد  به 

عرصه و حریم این دو محوطه ی تاریخی هستند.
تصرف در عرصه و حریم قلعه دختر کرمان

و  بافت ها  بناها،  احیاء  و  حفظ  کل  مدیراداره  روئینی،  احمدی  سیدهادی 
قلعه  عرصه ی  در   شده  احداث  تکیه ی  مورد  در  می گوید:  تاریخی  محوطه های 
دختر و عرصه و حریم محوطه ی تاریخی قلعه دختر و قلعه اردشیر نیز بررسی هایی 

اقامت 1520 گردشگر خارجی 
در شش ماه نخست

انجام شده است، آن تکیه اصال اصالت تاریخی ندارد. او با اشاره به وجود تکیه های 
تاریخی زیادی که در کرمان وجود دارند، ادامه می دهد: در حال حاضر مشغول 
انگیزه های مذهبی  انگیزه ای جز  نظر می رسد  به  اما  زمینه هستیم  این  در  بررسی  
پشت این داستان است، امیدوارم ایجاد این تکیه چیز دیگری نباشد و صرفا ایجاد 
این  در  مراسم هایی  برگزاری  وجود  با  چند  هر  باشد،  حسینی  شور  و  تکیه  یک 
به  وقتی  که  گفته اند  فرهنگی  میراث  کارشناسان  به  محلی  مردم  برخی  اما  مکان، 
آن ها  به  ورود  اجازه ی  بروند،  داخل  می خواهند  )ع(  حسین  امام  عزادار  عنوان 
نداده اند. وی با تاکید دوباره بر این که ایجاد این تکیه مورد تائید میراث فرهنگی 
نیست، می افزاید: ایجاد تکیه قطعا در هر مکانی ممنوعیت ندارد و چیز بدی نیست، 
اما بهتر است هر کس قصد انجام این کار را دارد از جیب خود استفاده کنند و در 
زمین شخصی خود این کار را انجام دهد، اکنون نیز دنبال بررسی هدف از ایجاد 
این تکیه هستیم. احمدی با اشاره به این که طرح ساماندهی حریم قلعه دختر و قعه 
اداره  می دهد:  ادامه  است،  تهیه  دست  در  فرهنگی  میراث  توسط  کرمان  اردشیر 
و  مسکن  کل  اداره  کمک  با  پروژه  این  مالی  تامین  با  استان  فرهنگی  میراث  کل 
نیز  را  قلعه در کرمان  این دو  استان کرمان، ساماندهی  عرصه و حریم  شهرسازی 

در دستور کار دارد.
ایجاد تکیه در عرصه قلعه دختر کرمان

از  ترکیبی  اردشیر،  قلعه  و  دختر  قلعه  حریم  و  عرصه  در  می دهد:  ادامه  وی 
سکونت گاه های غیررسمی ایجاد شده اند، افرادی که بدون سند زمین ها را تصرف 
کرده اند، افرادی نیز با سندهایی ساکن این مناطق شده اند و برخی افراد نیز در 
حریم قلعه سکونت کرده اند در برخی نقاط نیز اقداماتی توسط شهرداری در حال 
انجام است که مناسب آن مکان نیست. مدیر اداره کل حفظ و احیاء بناها، بافت ها 
جامع  طرح  یک  به  محوطه  آن  همه ی  این که  بر  تاکید  با  تاریخی  محوطه های  و 
نیاز دارد و همه باید موظف شوند تا آن طرح را اجرائی کنند، می گوید: مدیریت 
باید برای اجرائی شدن آن طرح هر اقدامی که  شهری و میراث فرهنگی همگی 
به حال خود رها شده و هر کس  انجام دهند، در گذشته این مکان  نیاز است را 
هر کاری که توانسته آن جا انجام داده است. او همچنین تاکید می کند: در مورد 
نمی شویم،  چالش  وارد  دولتی  نهاد  هیچ  با  دختر،  قلعه  حریم  در  شده  ایجاد  تکیه 
چون انجام این کار صرفا شخصی بوده و هیچ نهادی طرف حساب میراث فرهنگی 
باشد.  تکیه خیر  ایجاد کنندگان آن  نیت  امیدواریم دست کم  این وجود  با  نیست، 
احمدی همچنین در مورد نصب پرچم هایی روی بدنه ی قلعه دختر نیز می گوید: 
به میراث فرهنگی اعالم کردیم آن موضوع  این پرچم ها در همان زمان  با نصب 
و  بودند  انجام داده  را  این کار  تاریخی  انجام شد، چون در عرصه  رفع شود که 
براساس قوانین، انجام این کار در هر عرصه تاریخی ممنوع است. به گفته ی وی، 
که  الحاقاتی  و  استفاده ها  برای  نگرانی شان  بیشترین  فرهنگی  میراث  دوستداران 
در زمین های اطراف قلعه دختر و قلعه اردشیر انجام شده، زمین خواری است که 

اکنون در حال بررسی وضعیت همه ی آن ها هستیم

طرحی که »قلعه دختر« کرمان را
 از تعرض ها نجات می دهد
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خانه موزه های هنر 
در کرمان راه اندازی می شود

اندازی خانه موزه های  راه  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
اندازی خانه موزه  هنر در این استان ، گفت: برای راه 
های هنر، فضا باید متناسب با کار هنری هنرمندان باشد.

دکتر محمدجواد فدائی در نشست هماهنگی ایجاد خانه 
ارشاد  وزیر  معاون  حضور  با  کرمان  در  هنر  های  موزه 
از  انتخابی  های  خانه  افزود:  رسالت  بانک  مدیرعامل  و 
سوی مدیریت عامل بانک رسالت در صورتی که متعلق 
انتقال  عنوان  با  باشد  فرهنگی  میراث  یا  شهرداری  به 
مالکیت یا اختیار بهره برداری دراز مدت در اختیار بانک 
رسالت قرار گیرد تا نسبت به راه اندازی خانه موزه های 
نشست  در  این  داد:  ادامه  وی  کند.  اقدام  کرمان  هنر 
مصوب شد که کارگروهی با حضور معاون سیاسی، امنیتی 
استانداری،  عمرانی  امور  معاون  استانداری،  اجتماعی  و 
اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تشکیل شده و نسبت به انتخاب هنرمندان اقدام 

کنند تا خانه متناسب با هر هنرمند انتخاب شود.
استاندار کرمان تاکید کرد: در این نشست همچنین مقرر 
داشته  اجرا  استان  در  شب   2 نیز  سمفونیک  ارکستر  شد 
برای  نیز  کرمانی  خواجوی  عروسکی  اپرای  و  باشد 
دهه فجر 98 آماده شود. دکتر فدائی به برگزاری شب 
کرمان در تاالر وحدت تهران در اردیبهشت سال آینده 
بیان کرد: همچنین در این نشست مقرر شد  نیز اشاره و 
تا  ارشاد  پیگیری  با  کرمان  معاصر  هنرهای  موزه  نقایص 
پایان شهریورماه سال آینده رفع شود. وی یادآور شد: 
با برگزاری نشست هایی در تهران، اجرای برخی طرح 

های فرهنگی توافق شده بود که بخشی از آنها اجرایی 
شده و بخشی نیز در حال آغاز کار است. 

نیز  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
وزیر  معاون  حضور  با  جلسه  سه  جاری  سال  در  گفت: 
از  مصوباتی  که  شده  برگزار  کرمان  استاندار  و  ارشاد 
در  و  است  داشته  معاصر  هنرهای  موزه  در حوزه  جمله 
انجام  را  کرمان  صنعتی  موزه  مرمت  شد  مقرر  باره  این 
دهیم و این کار آغاز می شود. محمدرضا علیزاده افزود: 
بررسی مسائل امنیتی موزه هنرهای صنعتی نیز در جلسات 
مشترک استاندار کرمان و معاون وزیر ارشاد انجام شده 
دیگر  از  را  کرمان  هنری  گردشگری  توسعه  وی  است. 
موضوعات مطرح شده در نشست های مشترک استاندار 
مقرر  داد:  ادامه  و  برشمرد  ارشاد  وزیر  معاون  با  کرمان 
شده که خانه سنتی و تاریخی کرمان به موزه های هنر و 
ادب کرمان تبدیل شوند و در این رابطه طرح جدیدی 

نیز مطرح شده است.
این  در  نیز  رسالت  بانک  مدیرعامل  زاده،  حسین  دکتر 
جلسه با اشاره به این مطلب که در ایجاد خانه موزه های 
هنر کرمان به دنبال انجام کار موقتی نیستیم، گفت: در 
استان کرمان برای ایجاد موزه دفاع مقدس و موزه شهید 

باهنر همکاری داشته ایم.

سال خوب گردشگری

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان کرمان گفت: سال خوبی را در حوزه گردشگری 
مطرح  که  هایی  نگرانی  و  ها  دغدغه  و  داشت  خواهیم 
»غالمرضا  است.  کشور  های  استان  همه  شامل  که  شود 
فرخی« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سومین ابرماراتن 
این  که  شد  آغاز  کرمان  در  ایران«  ابریشم  »راه  نام  با 
استان  و  معرفی کشور  در  تواند  می  المللی  بین  رویداد 
بسیاری  که  شرایطی  در  افزود:  باشد.وی  موثر  کرمان 
عنوان  به  را  ایران  که چهره  هستند  این  دنبال  افراد  از 
تلیغات  با  و  کنند  معرفی  متفاوتی  کشور  و  ناامن  کشور 
منفی دنبال این هستند نگاه دنیا را به ایران بسیار بد جلوه 
بدهند، برگزاری چنین رویدادهایی می تواند نشان دهد 
که رویدادهای جهانی برگزار می شود و کشور ما امن 
است و رسانه ها ضمن اینکه به برگزاری این رویداد می 
پردازند به معرفی استان نیز خواهند پرداخت. فرخی با 
و  تاریخی  گردشگری،  های  ظرفیت  کرمان  اینکه  بیان 

فرهنگی خوب و بسیار غنی دارد اظهار کرد: 

استان کرمان دارای بیشترین آثار تاریخی در کشور است 
دنیا،  نقطه  ترین  گرم  دنیا،  خشتی  خانه  ترین  قدیمی  و 
قدیمی ترین تمدن و خط دنیا در یک استان است که 
تنهایی یک جهان کوچک  به  نشان می دهد این استان 
نمونه  و گردشگری  فرهنگ  تمدن،  از  آنکه  است ضمن 
زمینه  همه  در  و  دارد  وجود  کرمان  استان  در  هایی 
گلیم  جهانی  شهر  دستی  صنایع  در  و  دارد  ظرفیت  ها 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  داریم.  را 
لحاظ  از  کرمان  استان  گفت:  کرمان  استان  گردشگری 
امنیت حرف برای گفتن دارد و استان امنی است و مردم 
همه  از  باز  روی  با  که  دارد  نظیری  بی  و  خوب  بسیار 
استقبال کرده اند. وی افزود: در جاذبه های گردشگری، 
میراث و صنایع دستی چیزی کم نداریم و در کنار رسانه 
ها می توانیم از ظرفیت های مردم استفاده کنیم و باید 
نقاط مثبت استان را برند و به دیگران معرفی کنند و باید 
موارد  نشر  با  کرد:  تصریح  فرخی  باشد.   مثبت  ما  دید 
منفی به استان، منطقه و گردشگری آسیب می زنیم، باید 
نباشند. وی  نقاط ضعف  برسیم که مردم دنبال  به جایی 
بیان کرد: زحمات زیادی در تبلیغات جاذبه ها و پتانسیل 
های استان کشیده می شود و بیان نکات منفی این تالش 

اعتباری  براساس  باد می دهد و در گردشگری  به  را  ها 
که داریم در تبلیغات کار می کنیم. اما گاهی ناآگاهانه 
منفی  مسائل  انعکاس  در  که  کنند  می  مطرح  را  مسائلی 
نقش مهمی دارد. مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان 
با تشکر از همراهی دستگاه های امنیتی و اتاق بازرگانی 
همه  گفت:  فرهنگی  میراث  با  گردشگری  کمیسیون  و 
شهروندان باید پای کار آمده و در معرفی داشته هایمان 
همکاری کنند و باید از ظرفیت های داخلی برای معرفی 
و انعکاس رویدادها و ظرفیت های استان استفاده کنیم 
سال  افزود:  پایان  در  کنند. وی  ها کمک  رسانه  باید  و 
و  ها  و دغدغه  را در گردشگری خواهیم داشت  خوبی 

نگرانی ها شامل همه استان هاست.

تمامی هنرمندان صنایع  
دستی بیمه می شوند

مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمان از امکان بیمه تمامی افراد شاغل در 
سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  مختلف  های  رشته 
این استان خبر داد. »غالمرضا فرخی« با اعالم این خبر افزود: در راستای اجرای ماده 
2 آیین نامه اجرایی همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری کشور؛ شرایط برای بیمه همه افراد شاغل 

در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی فراهم شده است.

و  دستی  صنایع  هنرمندان  از  حمایت  نامه  تفاهم  این  هدف  مهم ترین  کرد:  اظهار  وی 
شاغالن روستایی و عشایری در موضوعاتی مانند بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی است.

فرخی با بیان اینکه طبق مفاد این تفاهم نامه، 10 درصد حق بیمه هنرمندان صنایع دستی 
را دولت و پنج درصد آن را هنرمندان پرداخت خواهند کرد، تصریح کرد: بر این اساس 
یا  و  پروانه مشاغل خانگی  صنعتگران صنایع دستی شاغل در روستاها و شهرها و دارای 
فرهنگی، صنایع دستی  میراث  بیمه می شوند. مدیرکل  این  انفرادی شامل  تولید  پروانه 
و گردشگری استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 70 هزار هنرمند در 60 
رشته صنایع دستی در استان کرمان به طور مستقیم فعالیت می کنند تاکید کرد: در این 
راستا متقاضیان می توانند با مراجعه و اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان و یا 
نمایندگی های این اداره کل در شهرستانها و سپس با مراجعه به کارگزاری های صندوق 

برای عضویت و بهره مندی از مزایای بیمه شغلی اقدام کنند.
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نمایشگاه 
صنایع دستی و گردشگری

 یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری ایران در مجموعه 
نمایشگاهی بین المللی جنوب شرق کشور با حضور سیدمصطفی 

آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان، غالمرضا 
فرخی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و 

گردشگری استان در کرمان افتتاح شد.

آداب رسوم کرمانی ها 
در جشن نوروز

رسوم  و  آداب  ایران  نقاط  دیگر  همچون  کرمان  مردم 
چهارشنبه  شب  در  آنها  دارند.  نوروز  جشن  در  خاصی 
آخر سال در یک خانه دور هم جمع می شوند و به شادی 
می پردازند که همراه با آواز و خوردن آجیل مخصوص 
ش ی ری ن  ی،  غ ذ ا  است.  خ ی ر ات  ک ردن   سوری  چهارشنبه 
س  ال  ک ه  پ ن ج ش ن ب ه  آخ ر  روز  در  م ردگ  ان   م ز ار  ب ر  م ی وه   و 
دی گ ر  آی ی ن ه  ا ی  ق دی م  ی  م  ی گ وی ن د  از  م رده ه  ا   ب ه  آن ع ی د 
خاص  تنقالت  از  یکی  در  اس ت  ان  ک رم  ان  اس ت.   ن وروز 
تو است که توسط خانواده ها  کرمانی ها در عید نوروز قِوّ
تهیه می شود. همچنین از جمله سنت های کرمانی ها در 

ایام نوروز پخت کماچ سهن است که این شیرینی سنتی 
در  سمنو  به جای  و  شده  پخته  گندم  آرد  از  استفاده  با 
سفره هفت سین قرار داده می شود. در بعضی  از م ن  اطق  
اس ت  ان  ک رم  ان  د ع  ا ی  م خ ص وص  ت ح وی ل  س  ال  ر ا ب  ا ز ع ف ر ان  
س پ س  و  ب دن ه  ی ک  ک  اس ه  چ ی ن  ی  م  ی ن وی س ن د  ب ر  گ الب   و 
ب ر ا ی  س الم ت  ی  ا ع ض  ا ی  و   از  آن ش رب ت  درس ت  م  ی ک ن ن د 

 خ  ان و اده  در طول  س  ال  ه م گ  ی  از  آن  م  ی ن وش ن د.
شنبه گردی  نوروز در کرمان،  آیین های  از  دیگر  یکی 
است که بر اساس آن مردم هر ساله با فرا رسیدن اولین 
شنبه سال جدید به دامان طبیعت رفته و به اشیای سیاه 
نیز نگاه نمی کردند. بر طبق این رسم می بایست در روز 
البته  پرهیز کرد.  اقوام  بازدید  و  از دید  اول سال  شنبه 
شده  سپرده  فراموشی  به  که  است  چندسالی  آیین  این 

است.

در 

ت ک ه ا ی  س ب زه  از  ق ب ل  از  ع ی د  روز  دیار  این  ق دی م  م ردم  
ب  ا غ ه  ا ی  ا ب ی  اب  ان ه  ا می  آوردن د و  آن  ر ا ب  ا گِ ل  ب  اال ی  س ر در 
م ن زل ش  ان  م  ی چ س ب  ان دن د و ب ر  ای ن  ب  اور ب ودن د ک ه  ب ر ا ی  ش گ ون  
و خ وش ی م ن  ی  روز  اول  س  ال  چ ش م ش  ان  ب ه  س ب زه  ب ی اف ت د و در 
روز 13 ف روردی ن  ن ی ز س ب زه ه  ا ر ا ب ه خ  ارج  از خ  ان ه  م  ی ب رن د و 
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 با حضور دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری

برگزاری همایش ملی روز 
روستا و عشایر

حضور  با  عشایر  و  روستا  روز  ملی  همایش  پنجمین   
دکتر  جمهوری،  ریاست  اول  معاون  جهانگیری،  دکتر 
رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری، محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی، مهندس مقیمی 
امور  سازمان  رئیس  قندالی  مهندس  تهران،  استاندار 

مشاور  بنی هاشم  فروغ السادات  مهندس  کشور،   عشایر 
وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی و 
عشایری، مدیرعامل بنیاد برکت، رئیس بانک کار آفرینی 
از  تعدادی  و  رسالت  الحسنه  قرض  بانک  رئیس  امید، 
مدیران کشوری در روز 17 مهرماه سال جاری در سالن 

تالش وزارت کار برگزار شد.

 همزمان با میالد حضرت زهرا )س(

برقراری صلح بین 2 طایفه 
بزرگ در ریگان

از  تاج آبادی  حمیدرضا  ریگان  انتظامی  فرمانده 
آشتی بین دو طایفه بزرگ سنجری و رئیسی در این 
با روز میالد حضرت زهرا )س(  شهرستان همزمان 
خبر داد و اظهار کرد: این دو طایفه پس از نزاع ها و 
درگیری هایی که با یکدیگر داشتد به صلح و سازش 
طوایف  سران  مهم  نقش  به  اشاره  با  وی  رسیدند. 

امنیت  همچنین  و  مهم  این  در  سفیدان  ریش  و 
پایدار در شهرستان عنوان کرد: با تعامل و ظرفیت 
و  نزاع ها  کاهش  شاهد  معتدمان  و  طوایف  سران 
درگیری ها و اختالفات در این شهرستان هستیم. در 
شهرستان ریگان 16 طایفه بزرگ و 60 تیره در کنار 

یکدیگر با صلح و سازش زندگی می کنند.
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ابرماراتن بین المللی راه ابریشم 
در کرمان

رقابت  با  ابریشم  راه  المللی  بین  ابرماراتن  سومین 
18 دونده ی خارجی و 17 شرکت کننده ی ایرانی 
کرمان شروع  استان  شهداِد  بخش  و  لوت  در کویر 
دارد.  را  دنیا  نقطه  گرمترین  لقب  ناحیه  این  شد. 
بنابر گفته ی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
شرکت کنندگان  میزان  استان،  این  گردشگری  و 
خارجی به نسبت سال گذشته 50 درصد رشد داشته 
است. براساس گفته ی غالمرضا فرخی در این دوره 
18 دونده ی خارجی اهل کشورهای ایتالیا، آلمان، 
آفریقای جنوبی، ژاپن و نیوزیلند شرکت کرده اند. 
که:  کرد  بیان  فرهنگی  میراث  سازمان  مدیرکل 
»شرکت کنندگان بخش های مهمی از شهداد را طی 
خواهند کرد و رقابت از کمپ هواپیمایی ماهان که 
در روستای ملک آباد بخش شهداد قرار دارد، شروع 
دره  آباد،  شفیع  قلعه  مناطق  از  عبور  از  بعد  و  شده 
دلفین ها، گندم بریان، رودشور، کاروانسرای حوض 
نادر و کلوت ها در روستای زوار منطقه اندوهجرد 
 250 رقابت  این  مسافت  واقع  در  می رسد.  پایان  به 
کیلومتر در نظر گرفته شده است.«هدف از برگزاری 
سومین ابرماراتن، معرفی جاذبه  های گردشگری در 

دادن  ترتیب  بی تردید  و  شده  بیان  کرمان  استان 
بیشتر  هرچه  شدن  شناخته  باعث  مراسمی  چنین 
کرمان و در نتیجه ایران خواهد شد. غالمرضا فرخی 
در  تاریخی  آثار  بیشترین  دارای  کرمان  که  گفت 
سراسر کشور است و ظرفیت های گردشگری زیادی 

دارد.
گفت:  صحبت هایش  ادامه ی  در  فرخی  غالمرضا 
نقطه ی  گرم ترین  دنیا،  خشتی  خانه ی  قدیمی ترین 
استان  در  دنیا  خط  و  تمدن  قدیمی ترین  دنیا، 
یک  استان  این  که  گفت  می توان  و  است  کرمان 
خارجی  توریست های  جذب  است.  کوچک  ایران 
ایران  شناساندن جاذبه های گردشگری  و  داخلی  و 
و به خصوص کویر لوت به جهانیان از دیگر اهداف 
برگزاری ابرمارتن شمرده شده است. گفته می شود 
با  آتی  سالهای  در  است  قرار  رقابت ها  این  که 
برگزار  وسیع تر  سطح  در  و  بیشتر  شرکت کنندکان 
این  پوشش  زمینه ی  در  باید  رسانه ها  بنابراین  شود؛ 

خبر همکاری های الزم را به عمل بیاورند.
بد  تبلیغات  تمام  وجود  با  ابرماراتن  برگزاری 
رسانه های خارجی نشان می دهد که عالقه مندان به 
ایران همچنان به کشورمان می آیند و محدودیت ها 
ادامه  مهر   14 تا  ابرماراتن  این  نمی شوند.  آنها  مانع 

خواهد داشت.



رییس انجمن هتلداران کرمان با هشدار به مسئولین:

چاره ای نیندیشید؛ در آینده 
گردشگری در نخواهیم داشت

با تاکید بر این  رییس انجمن هتلداران استان کرمان 
که حال گردشگری کرمان خوب نیست تصریح کرد: 
باید برای این وضعیت، نرخ بلیت ها، عوارض و مالیات 
راهکاری اندیشیده شود در غیر این صورت و با ادامه این شرایط، تا چند سال آینده 
دیگر گردشگری به استان کرمان نمی آید. »علی معین زاده« در جلسه کارگروه میراث 
و گردشگری استان کرمان اظهار کرد: وضعیت گردشگری خیلی بحرانی است و ظرفیت 

اشغال هتل های استان به حدود 20 درصد رسیده که این مسئله دالیل مختلفی دارد. 
وی افزود: واحدهای مجوز دار باید قانون را رعایت کنند و دیگران نه و متاسفانه شاهد 
و هم در  اقامت گردشگران  بحث  در  غیرمجاز هستیم که هم  واحدهای  فعالیت های 
گردشگری  حال  اینکه  بر  تاکید  با  زاده  معین  کنند.  می  فعالیت  گردشگری  تورهای 
کرمان خوب نیست تصریح کرد: باید برای این وضعیت، نرخ بلیت ها، عوارض و مالیات 
راهکاری اندیشیده شود در غیر این صورت و با ادامه این شرایط، تا چند سال آینده 
دیگر گردشگری به استان کرمان نمی آید. رییس انجمن هتلداران استان کرمان بیان 
کرد: معین زاده در پایان افزود: در بافت قدیم به ویژه در خیابان تجلی نیاز به تابلوی 
بزرگ از نقشه کرمان داریم که در مسیریابی برای گردشگران و مردم کرمان نیز مفید 
سوی  از  جانمایی  شد  قرار  کرمان  نقشه  تابلوی  زمینه  در  جلسه  این  در  بود.  خواهد 

شهرداری کرمان انجام و هزینه ساخت از سوی میراث فرهنگی صورت بگیرد.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان:

گردشگری کرمان در کما
استان  گردشگری  وضعیت  درباره  دهقانی«  »مسعود 
و  رفته  به کما  اظهار کرد: گردشگری کرمان  کرمان 
نه  و  داریم  ها  نمایشگاه  در  فعالی  حضور  نه  متاسفانه 
خوراک تبلیغاتی برای معرفی کرمان وجود دارد. وی افزود: از طرف کسانی که هیچ 
استان  زیادی روی بخش گردشگری در  فشار  ندارند،  استان  مسوولیتی در جهانگردی 

گذاشته می شود.

سازمان میراث فرهنگی از سوی برخی نهادها به هیچ گرفته می شود
دهقانی با اشاره به دخالت نهادهای غیرمرتبط در فعالیت های حوزه گردشگری تصریح 
کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که متولی کار است، از سوی 
این نهادها به هیچ گرفته می شود و نه نظر کارشناسی و نه نظر صنف را می پرسند و 
مستقیما عمل کرده و عرصه را بر فعاالن این عرصه تنگ کرده اند. نایب رییس کمیسیون 
در  شرایط کسانی که  این  در  این که  بیان  با  استان کرمان  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
اظهار  هستند  کرمان  از  رفتن  حتی  و  کردن  واگذار  فکر  به  کنند  می  کار  حوزه  این 
چگونه  شده  ایجاد  شرایط  و  ها  محدودیت  این  با  که  داریم  سوال  مسئولین  از  کرد: 
می خواهیم گردشگری پیشرفت داشته و شغل ایجاد شود؟ بازرس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایران اظهار کرد: بنده با 26 سال سابقه کار چگونه می توانم سرمایه 
گذار جذب کنم و کسانی را به استان دعوت کنیم در حالی که خودمان حمایت نمی 
و  برند  دیگر می  را جای  باشند سرمایه خود  فشار  افراد تحت  زمانی که  مسلما  شویم؟ 

متاسفانه به همین دلیل استان عقب افتاده و روز به روز بدتر می شود.

آینده ای برای گردشگری استان کرمان متصور نیستیم
 وی با تاکید بر اینکه با شرایط موجود، آینده ای برای گردشگری استان کرمان متصور 
نیستیم اظهار کرد: علی رغم استان های همجوار همچون فارس و یزد که به شدت در 
حوزه گردشگری فعالیت می کنند و نمایشگاه و پروازهای مختلف دارند، ما حتی یک 
پرواز خارجی در کرمان نداریم و بنده دنبال راه اندازی یک پرواز خارجی به استان 
کرمان بودم که با شرایطی که به وجود آمد، از این کار پشیمان شدیم. دهقانی با اشاره 
به ظرفیت پایین اشغال هتل های استان تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم کمتر از 20 
درصد ظرفیت هتل های استان اشغال هستند ضمن آنکه نیروی آموزش دیده در این 
حوزه را نیز نداریم و زمانی که مشتری و مسافری نداریم، قطعا نیرویی نیز آموزش داده 
این  بیان  با  استان کرمان  بازرگانی  اتاق  ناییب رییس کمیسیون گردشگری  نمی شود. 
که مسووالن خود را به خواب زده و مردم را به حال خود رها کرده اند، گفت: دل 
ما برای استان می سوزد و مستاصل شده ایم که در این شرایط به کار ادامه بدهیم یا 
نه؟ هیچ کس حامی نیست و کوچک ترین مسئله ای که پیش می آید همه پای خود 

را کنار می کشند.

هیچ خبری از هفته جهانگردی در کرمان نیست 
دهقانی با اشاره به اینکه در هفته جهانگردی قرار داریم و هیچ خبری از این هفته در 
کرمان نیست، اظهار کرد: ای کاش جلسه ای برگزار می شد تا فعاالن گردشگری درد و 

دل های خود را بگویند. گردشگری بحث اقتصادی و اشتغال زایی است در حالی که 
بدبینانه به این حوزه نگاه می شود. در این صورت چه کسی می آید خود را در مظان 
اتهام قرار بدهد؟  نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان گفت: متاسفانه 
در کشور با رکود کلی و عدم ثبات نرخ ارز روبرو هستیم که با توجه به نرخ بلیت هواپیما 
و ارز، به جرات می توان گفت که خروجی ما و کسانی که حتی برای کارهای تجاری 
با  صادرکنندگان  افزود:  وی  است.  رسیده  صفر  به  می کردند،  سفر  کشور  از  خارج  به 
افزایش نرخ دالر با مشکل مواجه شده اند و نرخ بلیت های داخلی نیز در مدت کوتاهی 

دو برابر شده است.

تا زمانی که جو سیاسی علیه ایران اصالح نشود، گردشگری ضربه می خورد
بازرس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اشاره به مطالبی درباره ارزانی سفر 
برای خارجی ها و حضور آنها در ایران گفت: اینگونه نیست و عالوه بر آن، پول را نمی 
توانیم منتقل کنیم و باید گردشگر خارجی همراه خود پول نقد بیاود تا در ایران حساب 
کند و در صورتی که ما کارها را انجام بدهیم و مسافر نیاید، متضرر می شویم. وی با 
تصریح  ایران در سال جاری  به  ورودی  تورهای خارجی  به کاهش 30 درصد  اشاره 
کرد: نمی توان منکر شد که تور سفرهای زیارتی به کشور وضعیت خوبی دارد ضمن 
آنکه باید تاکید کرد که اگر عراقی ها امسال نبودند، تمام هتل های شهر مشهد در هزینه 

هایشان مشکل داشتند.

80 درصد دفاتر آژانس های مسافرتی در حال تعطیل شدن
نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: حدود 80 
نمی  و  نیرو هستند  تعدیل  و  تعطیل شدن  مسافرتی در حال  آژانس های  دفاتر  درصد 
توانند به فعالیت خود ادامه بدهند و متاسفانه کسی به فکر نیست. دهقانی با اشاره به اینکه 
کسی کمک مالی از دولت نمی خواهد، گفت: باید در این شرایط بسته های تشویقی از 
سوی دولت برای فعاالن حوزه گردشگری ارائه شده و حداقل در این شرایط مالیاتی 
کنند.  تامین  گردش  در  سرمایه  گردشگری  حوزه  فعال  واحدهای  برای  و  نشود  اخذ 
وی با اشاره به دغدغه ها و مشکالت دیگر حوزه گردشگری استان کرمان خاطر نشان 
نایب  گیرد.  نمی  صورت  اقدامی  و  ندارد  ای  فایده  گوییم  می  هرچه  متاسفانه  کرد: 
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: دخالت نهادهای 
غیرمسئول مثل حج و زیارت، تعزیرات، نیروی انتظامی، اماکن، اداره اتباع خارجی و 
...در زمینه گردشگری بدون نظر کارشناسی میراث باعث مشکالتی برای بخش خصوصی 

شده و عرصه را بر فعاالن تنگ کرده که باید در استان این مسئله پیگیری و حل شود.

تورهای ورودی به استان کم شده
وی عنوان کرد: اگر قانون است برای همه استانهاست و همه دارند کار می کنند و در 
کرمان نیز باید اینگونه باشد اما متاسفانه تورهای ورودی به استان کم شده و نهادهای 
مسوول برای ورود تور خارجی دیر جواب داده و یا جواب نمی دهند و تور به جای 
دیگر می رود. دهقانی با بیان اینکه بیشتر مشکالت به سازمان مرکزی میراث برمی گردد 
که حمایت کافی از اداره کل استان ندارد، گفت: بودجه فعلی میراث به تنهایی از عهده 

شناساندن استان و تبلیغات بر نمی آید و باید مسووالن استان به کمک میراث بیایند.
نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان بیان کرد: رییس میراث 
فرهنگی استان برنامه ریزی خوبی در فعالیت های زیربنایی دارد که امیدواریم با حل 

مسائل کلی کشور، در حوزه گردشگری استان نیز گره گشایی بشود.
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اکتشاف معدنی سیستماتیک در گستره ایران

 کلید توسعه و پیشرفت

دکتر احد علیخانی
دکتری مهندسی معدن و مشاور ارشد

 شرکت صنعتی – معدنی صبانور

از  بیش  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
هزار(  ششصد  و  میلیون  )یک   1.600.000
مساحت، هیجدهمین کشور  مربع  کیلومتر 
میانی  منطقه  در  ایران  است.  دنیا  پهناور 
ژئو  نظر  نقطه  از  و  داشته  قرار  اوراسیا 
ای  جاده  ریلی،  مناسب  موقعیت  پلتیک، 
خلیج  در  طوالنی  سواحل  به  دسترسی  و 
را  خزر  سواحل  و  عمان  دریای  و  فارس 
و  بوده  همسایه  کشور   15 با  ایران  دارد. 
3400 کیلومتر مرز دریایی و 6000 کیلومتر 
مرز خشکی دارد و با همسایگان خود، بازار 
منطقه  در  را  نفری  میلیون   300 مصرفی 
ایجاد کرده است. ایران با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر، هفدهمین کشور پر جمعیت دنیا و دومین 
کشور پر جمعیت منطقه به شمار می رود و تقریبا 70 درصد جمعیت کشور را جوانان و میانساالن تشکیل 
ایران ارزان  انرژی در  نفتی جهان را داشته و  ایران رتبه 2 ذخایر گازی و رتبه 4 ذخایر  می دهند. 
میلیارد  از 312  بیش  ایران،  در  گیرد.  قرار می  کنندگان  و مصرف  تولیدکنندگان  اختیار  در  و سریع 
کیلووات ساعت برق تولید می شود در حالی که کمتر از 218 میلیارد کیلو وات ساعت مصرف برق در 
همان سال )2018( را دارد. ایران از منظر »مصرف« در سالی 2013 و 2014،  رتبه 18 و از نظر »تولید« 
رتبه  17 ام جهان را داراست. جمع کل راه های موجود در ایران بیش از 230 هزار کیلومتر بوده و در 
بین کشورهای جهان، رتبه 20 طوالنی ترین شبکه ارتباطی جاده ای را دارد. هم اکنون طول خطوط 
ریلی راه آهن اصلی کشور بیش از 13000 کیلومتر بوده  و تا سال 2025 به 25000 کیلومتر خواهد 
رسید. همچنین از نظر بیشترین بار حمل شده توسط حمل و نقل ریلی، ایران در بین کشورهای جهان 
رتبه 17 را در اختیار دارد. ایران در بین 15 کشور دارای منابع غنی و بالقوه معدنی جهان قرار داشته 
و براساس گزارش های رسمی و بین المللی، یکی از تامین کنندگان مهم و عمده مواد معدنی به ویژه 
آهن، مس، سرب و روی در 30 الی 50 سال آینده به شمار می رود. با توجه به موارد مذکور و موارد 
دیگر، ایران از نظر موقعیت ژئوپلوتیک، جمعیت، انرژی، جاده و راه آهن و همچنین دسترسی به آب 
های آزاد و بین المللی، در موقعیتی خاص و جایگاهی ممتاز قرار داشته که امکان اعمال تحریم های 
موثر و شکننده را منتفی و بال اثر می سازد. تولید ناخالص داخلی)GDP(  کشور در سال 2017 ، برابر 
با 447.7  میلیارد دالر بوده که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسالمی ایران تا سال 2025 
بایستی GDP کشور  به 2.700 میلیارد دالر برسد و بر همین اساس، نرخ رشد متوسط ساالنه 8 درصد 
هدف گذاری شده است. اما رسیدن به این رشد در تولید ناخالص داخلی با اتکا به نفت و خام فروشی 

مواد معدنی امکان پذیر نمی باشد. 
یاد برد که  از  نکته مهم و اساسی را  نباید این  تعالی کشور،  پیدا کردن مسیر درست پیشرفت و  برای 
رو  ژرف، حرکت  نگاهی  با  بایستی  بلکه  نبوده  آنها  مقابل  در  مقاومت  تنها  ها،  تحریم  با  مقابله  راهکار 
به جلو خود را ادامه دهیم و این مهم ممکن نیست مگر با نگاهی عالمانه به معدن و مواد معدنی. علی 
رغم این که ایران بهشت بالقوه معادن و معدنکاران است اما سهم معدن در GDP ایران بسیار ناچیز و 
تنها درحدود 0.7 درصد است. راهکار افزایش چشم گیر تولید ناخالص داخلی و ایجاد رفاه بیشتر در 
کشور آن هم در زمانی کوتاه، همانا افزایش سهم معدن درGDP  است و کلید باالبردن سهم معدن نیز 
توجه علمی و منطقی به اکتشاف، استخراج  و فرآوری اصولی معادن است که الزمه آن توجه بیشتر به 
نخبگان معدنی و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه می باشد.  اولین دلیل پائین بودن سهم 
معدن در اقتصاد ایران، عدم برنامه ریزی برای اکتشاف سیستماتیک در گستره ایران است. اگرچه که 
سابقه معدنکاری در ایران به 6000 سال قبل برمی گردد اما متاسفانه تنها در 6 درصد از کشور، اکتشاف 
سیستماتیک انجام شده است. ایران در برگیرنده بخشی از کمربندهای فلزایی جهانی شامل ذخایر مس، 
آهن، سرب و روی، کرومیت و طال است. متولی و مجری اصلی تهیه اطالعات پایه اکتشافی در جهان، 
دولت ها می باشند و در برخی از کشورهای آفریقایی، دولت هایی که توان مالی مناسبی ندارند، پهنه 

های بزرگ و بدون معارض خود را در اختیار شرکت های سرمایه 
گذار قرار می دهند. 

و  کشور  شناسی  زمین  سازمان  توسط  ای  پایه  اطالعات  ایران،  در 
نشده است  تهیه  برای کاهش ریسک سرمایه گذاران  میزان الزم  به 
اشخاص  برای  اکتشافی  های  محدوده  ثبت  بودن  الوصول  سهل  و 
امر خطیر  این  در  مرج  و  ایجاد هرج  نیز موجب  و حقوقی  حقیقی 
و کامال تخصصی شده است به طوری که در بسیاری از محدوده ها، 
استخراج رگه های  به  اقدام  اصولی،  اکتشاف  انجام  بدون  اشخاص 
شاهد و رخنمون های معدنی نموده و باطله ها را روی ذخیره پنهان 
اصلی، دپو می کنند که برای همیشه شناسایی و اکتشاف آن ذخیره 
را غیر ممکن می سازد. همچنین به این مشکالت، مشکالت استخراج 

غیر اصولی و غیر علمی را نیز باید اضافه نمود. 
پراکندگی سازمان ها و شرکت های متولی اکتشاف معدنی در کشور 
باعث شده است که هزینه های گزافی برای اکتشاف صرف شود  اما 
در مقابل، خروجی قابل توجه و اقناع کننده ای حاصل نشود. نظارت 
غیر تخصصی سازمان صمت استانها نیز باعث شده است که اکتشافات 
موردی نیز بدون رعایت استانداردهای جهانی صورت گیرد که قابل 
نمی  گذار  سرمایه  های  شرکت  برای  آزمایی  راستی  قابل  و  استناد 
باشد. در این حوزه، موازی کاری و ایرادات و نقائص، پر شمار است 
اقتصاد  در  معدن  سهم  افزایش  برای  اجرایی  راهکار  راستی،  به  اما 

ایران چیست؟
بینی عرضه  براساس پیش  »آینده پژوهی« و »انتخاب مواد معدنی« 
قرار  معدنی  اکتشافات  امور  اولویت  در  جهانی،  قیمت  و  تقاضا  و 
دارد. مواد معدنی که در این »آینده پژوهی« انتخاب می شوند را 
بایستی براساس میزان دسترسی اولویت بندی نموده و سپس با ارائه 
فراخوان، شرکت های سرمایه گذار عالقه مند در هر یک از حوزه 
های معدنی را شناسایی کرد. حتی در صورت وجود کثرت شرکت 
اکتشافی  کنسرسیوم  یک  توان  می  صالح،  ذی  و  مند  عالقه  های 
تاسیس کرده و سپس اقدام به تهیه پروپوزال نمود که شامل: اقدامات 
اکتشافی و همچنین قیمت پیشنهادی برای اکتشاف سیستماتیک ماده 

معدنی خاص در گستره کشور باشد. 
نظارت بر »حسن انجام« اقدامات اکتشافی نیز باید بر عهده یک تیم 
فنی، متشکل از  اساتید خبره دانشگاهی و کارشناسان با تجربه وزارت 
صمت و همچنین سازمان نظام مهندسی معدن باشد. نکته مهم در این 
افراد  به  شده  واگذار  های  پروانه  تمامی  ابطال  ضرورت  خصوص، 
به شرکت هایی  تنها  باید  معدنی  مواد  استخراج  یا  و  اکتشاف  است. 
که دارای صالحیت مالی، علمی و تجهیزاتی هستند واگذار شود چرا 
که عالوه بر باال بودن هزینه های معدنکاری، بخشی از هزینه ها نیز 
عمال غیر قابل پیش بینی هستند. اکتشاف سیستماتیک در گستره ایران، 
کلید توسعه و پیشرفت کشور بوده و لذا بایستی با برنامه ریزی، هدف 
نقش  که  گردد  می  یادآور  شود.  پرداخته  بدان  روشمند  و  گذاری 
آفرینی افراد غیر متخصص در مسند تصمیم گیری-خصوصا در این 
معدنی«  مواد  و  »معدن  سهم  که  شده  موجب   - استراتژیک  حوزه 
»نفت  اقتصاد  و  بوده  ناچیز  بسیار  کشور،   داخلی  ناخالص  تولید  در 
محور« کشورمان در برابر تحریم ها و یا کاهش قیمت جهانی نفت، 

آسیب پذیر باشد.
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نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

نگاه علمی به حوزه گردشگری
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به 
اینکه یکی از ضعف ها این است که کمتر به موضوعات، 
بیان کرد: رونق گردشگری یک  نگاه علمی نگاه داریم، 
در  و  کرد  نگاه  آن  به  علمی  باید  که  است  علمی  بحث 
این صورت راهکارها، موانع، مشوق ها و غیره دست به 
دست هم داده و این حوزه را متحول می کند. حجت 
مدیرکل  با  دیدار  در  سلیمانی«  علیدادی  االسالم«حسن 
به  کرمان  استان  گردشگری  فعاالن  و  فرهنگی  میراث 
و  دولتی  بخش  کرد:  اظهار  گردشگری  هفته  مناسبت 
در  قوی  جریان  محرکه  موتور  توانند  می  خصوصی 
بیشتر  همکاری  با  امیدواریم  و  بشوند  گردشگری  حوزه 
تاثیرگذاریست،  و  مهم  حوزه  که  گردشگری  در  بتوانند 
توسعه جدیدی ایجاد کنند. وی افزود: در دنیای امروز 
گردشگری صنعتی است که پرخرج نبوده اما می تواند 
با  سلیمانی  باشد.علیدادی  مفید  و  کارگشا  کشور  برای 
و  ها  ضعف  نقطه  دچار  گردشگری  صنعت  که  این  بیان 
قوت هایی است، تصریح کرد: یکی از اتفاقاتی که بخش 

شفاف  و  باشد  آن  پیگیر  باید  جدی  دولتی  و  خصوصی 
سازی کند این است که گاهی دچار فرافکنی در برخی 
اتفاقات هستیم و دنبال علت هایی می گردیم که معلول 
آن، رونقی که می خواهیم، نیست. امام جمعه کرمان با 
به  کمتر  که  است  این  ها  ضعف  از  یکی  اینکه  به  اشاره 
یک  گردشگری  رونق  داریم،  علمی  نگاه  موضوعات، 
بحث علمی است که باید علمی به آن نگاه کرد و در این 
به دست  ... دست  و  ها  موانع، مشوق  راهکارها،  صورت 
بیان  با  وی  کند.  می  متحول  را  حوزه  این  و  داده  هم 
مسائل حوزه گردشگری درون مجموعه  از  اینکه بخشی 
و برخی مربوط به بیرون از مجموعه است، گفت: برای 
باید  همچنین  و  داشت  علمی  نگاه  باید  تحول  ایجاد 
داخل و خارج از مجموعه را به دقت مد نظر قرار داده و 
به راهکارها توجه کرد. مهندس »مهدی سیاوشی« رییس 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در 
این دیدار به مناسبت هفته گردشگری اظهار کرد: بخش 
همدلی  با  کرمان  استان  گردشگری  خصوصی  و  دولتی 
است  سرآمد  کشور  در  همکاری  این  که  کنند  می  کار 
و موجب رونق گردشگری استان می شود. وی با اشاره 
و  کشور  توسعه  و  اشتغال  ایجاد  در  گردشگری  نقش  به 
است  نظام  مسووالن  همه  دغدغه  اشتغال  افزود:  استان 

ارزان، سریع  اشتغال  توان  که در بخش گردشگری می 
کرد:  تصریح  سیاوشی  مهندس  کرد.  ایجاد  پایدار  و  تر 
باید  به جایگاه اصلی که  گردشگری استان کرمان هنوز 
برسد، نرسیده و یکی از مسائل این است که گردشگری 
درگیر مسائل فرابخشی است و شاید بیش از 30 دستگاه 
شاهد  کنند،  همکاری  اگر  که  دارند  نظر  این حوزه  در 
روحیه  در  گردشگری  و  بود  خواهیم  حوزه  این  رونق 
نشاط و شادابی مردم نیز تاثیرگذار است. رییس کمیسیون 
کرد:  بیان  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
درخواست داریم امام جمعه کمک بیشتری داشته باشند 
تا این باور در زمینه رونق گردشگری در ذهن همه ایجاد 
آمادگی  جمعه  ائمه  های  دغدغه  رفع  در  نیز  ما  و  شود 

همکاری داریم.

خرمای کرمان را بر سر سفره 
مردم اندونزی

»سیدمهدی طبیب زاده« در نشست هیات تجاری اندونزی 
زمینه های  گفت:  استان  اقتصادی  فعاالن  از  جمعی  با 
اندونزی  و  کرمان  بین  فرهنگی خوبی  و  تجاری  ارتباط 
وجود دارد و باید همکاری های کمی و کیفی با اجرای 
اهداف  به  رسیدن  برای  اندازه گیری  قابل  برنامه های 
مدنظر صورت گیرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان کرمان از سفیر اندونزی درخواست کرد 
با توجه به چند ماه مذاکره در ایران، موانع موجود بر سر 
راه توسعه را اعالم کند تا برای رفع آنها تالش شود.  وی 
اندونزی  با سفیر  تا سوم  ادامه داد: در فاصله دیدار اول 

 
در کرمان یکسری روابط تجاری برقرار شده که درهمین

روغن  کارخانجات  از  یکی  از  اندونزیایی  هیات  رابطه 
خوراکی در سیرجان بازدید کردند. رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان خاطرنشان کرد: 
امیدواریم مبادالت تجاری بین کرمان و اندونزی به طور 
و  با کوتاه شدن دست واسطه ها، زمان  و  برقرار  مستقیم 
هزینه کمتری تحمیل شود و در نخستین گام بتوانیم در 
ماه مبارک رمضان آینده، خرمای کرمان را بر سر سفره 
های مردم اندونزی شاهد باشیم. وی در ادامه به شباهت 
اندونزی اشاره  بنگکولو  بین کرمان و شهر  های فرهنگی 
و اظهار کرد: پیوند فرهنگی در آئین های مشابه بین دو 
طرف به خوبی احساس می شود و ایرانی ها به خوبی از 

اندونزی یاد می کنند.
سفیر اندونزی در ایران نیز در ادامه این نشست گفت: برای 
آشنایی با کرمان برنامه ریزی های الزم را در بازدیدهای 
برقراری  برای  نقاط مشترک  به  و  انجام داده ایم  مختلف 

یافته ایم.   دست  اندونزی  و  کرمان  بین  تجاری  رابطه 
اوکتاوینو علیمودین با اشاره به اینکه در حال حاضر تبادل 
اقتصادی دو کشور به 700 میلیون دالر رسیده که می تواند 

تا پایان نوروز امسال به 800 میلیون دالر برسد .

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :

خط انتقال آب از دریا به 
کرمان تامین مالی شد

اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی از  گفت: این کمیسیون 
محل منابع مالی بانکی در راستای تکمیل پروژه خط 
انتقال آب از دریا را تامین مالی کرد و طرح مذکور 

اینک عملیاتی شده است.
 محمدرضا پورابراهیمی در همایش تجلیل از خیران 
با  افزود:  پالیز کرمان  تاالر  استان در محل  یار  ورزش 
خط  پروژه  اجرایی  عملیات  امروز  اعتبار  این  تامین 
و  کرمان  های  استان  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
یزد به سرعت در حال پیشروی است. وی با بیان اینکه 
استان  به  نیمه دوم سال 98  دریا  از  انتقال آب  پروژه 
از دریا  انتقال آب  کرمان خواهد رسید گفت: پروژه 

ابتدا به سیرجان و رفسنجان و پس از آن به کرمان می 
رسد با اتمام این پروژه برداشت آب کاهش می یابد و 
سفره های زیرزمینی و کشاورزی استان احیا می شود. 
با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اشاره به مشکالت تامین مالی پروژه انتقال آب از دریای 
عمان به استان کرمان ادامه داد: این پروژه به حدود 
به  نیاز داشت و  6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
علت کسری منابع صنایع و معادن گل گهر، ملی مس و 
سنگ آهن چادرملو اعالم مشکل کردند. نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
برنامه 50 ساله تامین آب استان کرمان با همکاری دولت 
اهمیت  به  اشاره  با  ابراهیمی  پور  تدوین خواهد شد. 
به استان کرمان و خشکسالی  از دریا  انتقال آب  طرح 
استان کرمان طی 15  بارندگی در  پیاپی گفت:  های 
سال گذشته به صورت متوالی از میانگین کشور پایین 
تر بوده و امسال این استان کمترین میزان بارندگی را 
نسبت به سایر نقاط کشور داشته و جاری شدن سیالب 
نکرده  کمکی  کشاورزی  حوزه  به  کرمان  جنوب  در 

است. وی تاکید کرد: اصلی ترین چالش استان کرمان 
آب است و حیات شهرهای ما به آن بستگی دارد و در 
زنگی  و  آباد  اختیار  زرند،  و  انار  راور،  های  شهرستان 
و  ذغال  به  خشکسالی  اثر  بر  پسته  عمده  مزارع  آباد 
از کم  استان کرمان  و حیات  می شوند  تبدیل  چوب 
آبی در حال از بین رفتن است. نماینده کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی افزود: بحث انتقال آب در 
مجلس شورای اسالمی و استان کرمان به چالش جدی 
تبدیل شد و در این زمینه انتقال آب از دریا در دستور 

فعالیت ها قرار گرفت.

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



لطمه »قاچاق« 
به اقتصاد، اجتماع و امنیت 

و  ریزی  برنامه  کمیسیون  جلسه  در  مالنوری«  »حمید 
نظارت بر قاچاق کاال و ارز استان کرمان با تبریک هفته 
ناجا اظهار کرد: کشور ما در حوزه امنیت وضعیت بسیار 
خوب و مطلوبی دارد که از افتخارات و موجب اقتدار 
نظام ماست و پیشرفت ها و اقدامات مختلف کشور روز 
به روز در سایه امنیت به توفیقات خوبی می رسد. وی 
با اشاره به اینکه در این کمیسیون مدیریت بحث قاچاق 
مورد نظر است، افزود: هرچه امکانات در اختیار دولت 
است برای چرخیدن چرخ صنعت، تولید، اشتغال، رشد 
سرمایه و توسعه کشور است و هر کدام از ما گوشه ای 
از کارهای کشور را به عهده گرفته ایم تا کار پیش برود 
مانع  سازمانی خود  در حوزه  تعصب  با  نمی خواهیم  و 

پیشرفت کار در حوزه دیگری بشویم.
نباید  ما  و مداخالت  تصمیمات  این که  بیان  با  مالنوری 

مانعی برای کار و توسعه شود، تصریح کرد: قاچاق، لطمه 
های بزرگ و خسارت های سنگینی به اقتصاد، اجتماع 
از موضوعات  قاچاق سوخت که  و  زند  ما می  امنیت  و 
مهم کشور و استان کرمان است، به دلیل اتفاقات حوزه 
ارز قدری تشدید شده که خسارت ها و نمود عینی این 
فعالیت ها را در حوزه امنیتی و اقتصادی می بینیم. وی 
بیان کرد: تالش برای جلوگیری از قاچاق است و باید 
با توجه به شرایط روز کشور تصمیم درست گرفته و در 

دوره های زمانی مناسب نظارت و پیگیری کنیم.
در  کرمان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاونت  سرپرست 
های  مجتمع  سوخت  تامین  مشکل  به  اشاره  با  ادامه 
مس در استان اظهار کرد: مجموعه مس از جامعه های 
به  نفر در آن مشغول  بزرگ کارگری است و 20 هزار 
ها  مجموعه  این  مدیریت  حوزه  در  اگر  و  هستند  کار 
مشکلی به وجود بیاید، در حوزه های امنیتی و اجتماعی 
که  فضایی  افزود:  وی  شد.  خواهم  مواجه  مشکالتی  با 
تحت  را  مسائل  از  خیلی  آید  می  وجود  به  کشور  در 
پیگیری  را  کار  خودمان  باید  و  دهد  می  قرار  تاثیر 
بیفتد،  اتفاق  مدیریت  سوء  اگر  و  کنیم  مدیریت  و 
بود  خواهیم  شاهد  استان  در  را  ها  ناامنی  و  مخاطرات 
و  تامین  شورای  و  فرمانداران  تالش  با  خوشبختانه  که 
باید  و  رود  می  پیش  خوبی  به  کار  مس  های  مجموعه 
تصمیمات در فضای کنونی مدیریت کار را تسریع کرده 
و مانع نشود. مالنوری گفت: سوخت، مسئله ای حیاتی، 
مهم و سرمایه ملی و قاچاق آن تهدید است که قاعدتا با 
برخورد جدی خواهیم کرد.  کنندگان سوخت  قاچاق 
مدیریت  آینده  روز  بیان کرد: طی چند  ادامه  در  وی 
مس سرچشمه و خاتون آباد گزارش جامعی از وضعیت 

سوخت  مصرف  برنامه  و  سوخت  مصرف  تولید،  فعلی 
مایع و گاز خود تا پایان 98 را به ما ارائه کنند و شرکت 
های نفت و گاز نیز برای مدیریت مسئله، پیگیری کنند. 
در  کرمان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاونت  سرپرست 
مدیران  از  ای  کمیته  گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش 
فرمانداران  و  نفت  شرکت  راهدار،  معدن،  و  صنعت 
برای  طرحی  و  تشکیل  سوخت  مدیریت  برای  مربوطه 
سوخت  تامین  و  معادن  در  فعال  کامیونداران  تفکیک 

ارائه شود.
مدیرکل  میری«  »ارسالن 
استان  حکومتی  تعزیرات 
دستگاه  تعزیرات  گفت:  کرمان 
تخلفات  به  رسیدگی  اختصاصی 

اقتصادی است و باید دستگاه های متولی کشف تخلف، 
ما  و  کنند  گزارش  تعزیرات  به  را  جریان  سوء  مورد 
جریمه  ریالی  عدد  به  اشاره  با  کنیم.وی  می  برخورد 
برخی پرونده های تخلف عنوان کرد: نمی توانیم فراتر 
مقررات  و  قوانین  برخی  گرچه  کنیم،  عمل  قانون  از 

بازدارندگی الزم را ندارد.
پور«  حسن  سرهنگ«یداله 
استان  آگاهی  پلیس  رییس 
با  جلسه  این  در  نیز  کرمان 
درصدی   66 افزایش  به  اشاره 
قاچاق  کاالی  کشفیات  ارزش 

در 6 ماه نخست امسال در استان عنوان کرد: همچنین 
178درصد  مدت  این  در  نیز  قاچاق  سوخت  کشفیات 
بارهای  توسط  سوخت  قاچاق  عمده  و  داشته  رشد 

پوششی و با بارنامه جعلی صورت می گیرد

 اصالح قوانین مهریه
 از سوی مجلس ضرورت دارد

آمار  به  اشاره  استان کرمان ضمن  رییس کل دادگستری 
عنوان  به  زندان  تعیین  گفت:  مهریه  زندانیان  باالی  نسبتا 
»یداله  نیست.  مطلوب  مهریه  پرداخت  و  اجرا  ضمانت 
موحد« در جلسه هیات مدیره ستاد دیه نمایندگی استان 
کرمان اظهار کرد: مهریه یک بدهی مالی است و مجلس 
می تواند با تصویب قانونی به جای زندان زوج، سیستم های 
نظارتی قوی بر دارائی های فرد را تعیین کند تا  لیست 
اموال افراد مشخص باشد و فرد بر اساس توان مالی خود، 
به عملکرد  ادامه  مهریه شود. وی در  پرداخت  به  موظف 
ستاد دیه در استان کرمان اشاره کرد و گفت: با توجه به 
تجربیات کسب شده در  و  استان  زندانیان در سطح  آمار 
سال های گذشته برای سال 98 باید برنامه ریزی شود که 
کمک های خیران برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد 
افزایش یابد. نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان 
افزود: ضرورت دارد از ورود محکومان جرائم غیرعمد از 
قبیل دیه به زندان های استان جلوگیری شود و سعی کنیم 
در جذب کمک های خیران به مددجویان جرائم غیرعمد 
زندان ها از موازی کاری جلوگیری کرده و براساس یک 
رویه مدون و دقیق اقدام شود. موحد با اعالم اینکه برای 

کنترل آمار زندان ها  باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود، 
گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به منظور 
انجام اقدامات پیشگیرانه، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و 
کارهای گسترده ای در این مجموعه در دست انجام است 
که نتایج آنها در آینده به خوبی قابل مشاهده خواهد بود. 
وی افزود: نوسانات اقتصادی موجب افزایش برخی جرائم 
از جمله سرقت ها می شود و هر چه قدر در حوزه پیشگیری 
کار شود، تا زمانی که زمینه های اشتغال و درآمد در جامعه 
حل نشود، اثرگذاری الزم را نخواهد داشت و البته چاره 
دراز  در  زیرا  نداریم  پیشگیرانه  کارهای  انجام  جز  ای 
مدت اثرگذار خواهد بود. موحد به اجرای نظام مراقبت 
اجتماعی دانش آموزان )نماد( در مدارس نیز اشاره کرد و 
گفت: این نمونه ای از اقدامات پیشگیرانه معاونت اجتماعی 
در بین دانش آموزان است که دوسالی است در استان در 
حال اجراست و دراین طرح با همکاری تمامی نهادهای 
از  اقدام می شود که دانش آموز پیش  به شکلی  مربوطه 
ورود به مدرسه بررسی و از بروز آسیب های اجتماعی در 
ناهنجاری های رفتاری  برخی  بین دانش آموزان دارای 

مدرسه جلوگیری می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی کرمان:

تشکیل ساالنه بیش از 100 
هزار پرونده در پزشکی 

قانونی استان کرمان
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: ساالنه بیش 
کرمان  استان  قانونی  پزشکی  در  پرونده  هزار   100 از 
هزار   120 از  بیش  سال  طول  در  و  شود  می  تشکیل 

افتتاح  گواهی صادر می کنیم. عباس آمیان« در مراسم 
مجتمع قضایی شهید باهنر)جرائم امنیتی و مواد مخدر( و 
ساختمان اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان با حضور 
یک  قانونی  پزشکی  کرد:  اظهار  کشور  کل  دادستان 
سازمان کارشناسی است و یک سوم پرونده هایی که در 
مراجع قضایی مطرح است، در پزشکی قانونی نیز پرونده 
از  کارشناسی  درخواست  نوع   47 افزود:  وی  دارند. 
پزشکی قانونی می شود که این سازمان ابزار کار دستگاه 
قانونی در  اینکه پزشکی  به  اشاره  با  قضایی است. آمیان 
چند سال گذشته به لحاظ تربیت نیروی انسانی و علمی 

تربیت  خوبی  نیروهای  توانسته  و  داشته  خوبی  پیشرفت 
کند، گفت: تنها 17 درصد پست های سازمانی ما اشغال 
می  ارائه  قضایی  دستگاه  به  بسیاری  خدمات  اما  است 
دهیم. وی با اشاره به اینکه اعتبارات پزشکی قانونی استان 
کرمان عقب ماندگی تاریخی دارد، بیان کرد: در حال 
ارائه خدمات به مردم استان در پزشکی  بر  حاضر عالوه 
قانونی کرمان، آزمایشات هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
را نیز انجام می دهیم و با راه اندازی بخش آزمایش دی 

ان ای دیگر نیازی به خارج از استان نخواهیم داشت.
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معصومه ابتکار در سفر به کرمان:

افتتاح 2 طرح در حوزه بانوان
در  امروز  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
مرکز  بانوان  کار  و  کسب  شتابدهی  مرکز  کرمان  به  سفر 
روانشناختی و مشاوره ای حضوری و تلفنی را افتتاح کرد. 
به  سفر  در  همچنین  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
کرمان مرکز رشد و  شتابدهی کسب و کار بانوان را افتتاح 
این  در  کرمان  در  بانوان  حوزه  در  طرح   2 کرد.افتتاح  
مرکز بانوان تحصیل کرده بیکار در زمینه کسب و کارهای 
دانش بنیان ایده پردازی می کنند و ایده های خود را در 
اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.  دکتر معصومه ابتکار 
همچنین  وضعیت  اشتغال  بانوان  را نا مطلوب دانست و 
اشتغال دانش  البته رویکرد رئیس جمهور در بحث  گفت 

بنیان رویکردی مثبت است و در این زمینه دستگاه های 
اجرایی باید هم افزایی داشته باشند تا کسب و کارها به نتیجه 
برسد. دکتر معصومه ابتکار همچنین در حاشیه این جلسه از 
برخی کسب و کارهای بانوان این مرکز دیدن کرد . در 
ادامه سفر  همچنین خانم ابتکار  مر کز روانشناختی و مشاوره 
ای حضوری و تلفنی  را افتتاح کرد  این مرکز با سه مشاور 
حضوری و پنج مشاور تلفنی همه روزه 7 صبح تا 8 شب 
در زمینه های مختلف مشاوره می دهد . سیمین گلستانی 
رئیس مرکز مشاوره گفت: در این مرکز روزانه حدود 50 
می  مشاوره حضوری  نفر  از 20  بیش  و  تلفنی  مشاوره  نفر 
گیرند. دکتر ابتکار در سفر به کرمان از مرکز تاب آوری 
اجتماعی زنان در حاشیه شهر کرمان بازدید کرد مراکز تاب 
آوری اجتماعی به منظور توانمند سازی فردی و اجتماعی 
زنان حاشیه شهر و مناطق محروم ایجاد شد و هم اکنون 
در 23 شهرستان استان در حال اجراست.معاون امور زنان و 

خانواده ریاست جمهوری در جمع تسهیل گران گفت: این 
مراکز نشان دهنده عمق تالش و اثر بخشی کارهای صورت 
گرفته برای توان افزایی ، امید و نشاط اجتماعی است . دکتر 
معصومه ابتکار افزود: نقشه راه امور زنان در جهت تاب آوری 
زنان در 31 استان شکل گرفته و یکی از محورهای اصلی ما 

توان افزایی سازمان های مردم نهاد است

رییس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان :

ارائه طرح جامع گردشگری 
استان تا پایان سال

گردشگری  کمیسیون  رییس 
تدوین  و  تهیه  از  کرمان  اتاق 
طرح جامع گردشگری تا پایان 
بیان  و  داد  خبر  جاری  سال 
کرد: راه اندازی پرواز خارجی، 
داخلی،  پروازهای  افزایش 

حضور معین های اقتصادی در بحث مطالعات گردشگری 
این طرح است. مهندس »مهدی  و غیره در دستور کار 
گفت:  کرمان  استان  گردشگری  کارگروه  در  سیاوشی« 
مهمترین علل عدم توسعه استان کرمان در عدم معرفی 

 
لذا می باشد  استان  گردشگری  جاذبه های  و  ظرفیت ها 

را  کرمان  استان  واقعی  تصویر  و  مناسب  تبلیغات  با  باید 
طرح  تدوین  و  تهیه  از  وی  دهیم.  نشان  مردم  همه  به 
بیان  و  داد  خبر  جاری  سال  پایان  تا  گردشگری  جامع 
پروازهای  افزایش  خارجی،  پرواز  راه اندازی  کرد: 
مطالعات  بحث  در  اقتصادی  معین های  حضور  داخلی، 
رییس  است.  طرح  این  کار  دستور  در   ... و  گردشگری 
بیان اینکه تخصیص  با  کمیسیون گردشگری اتاق کرمان 
زیرساخت های  تکمیل  راستای  در  عمرانی  اعتبارات 
گردشگری از جمله راهکارهای توسعه گردشگری استان 
می باشد، عنوان کرد: استان کرمان در لیست گردشگری 
کشورهای ژاپن و فرانسه در وضعیت زرد قرار دارد که 
اگر از این وضعیت خارج شویم قطعا تعداد گردشگران 
این کشورها در استان افزایش پیدا خواهد کرد لذا باید 
استانداری کرمان و وزارت خارجه در راستای این مهم 
اقدام کنند. »غالمرضا فرخی« مدیر کل میراث فرهنگی، 
این  در  نیز  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
فرهنگی،  تاثیر گردشگری در حوزه های  تبیین  به  جلسه 

استان  گفت:  و  پرداخت  غیره  و  اقتصادی  اجتماعی، 
گردشگر  جذب  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت های  کرمان 
سیاسی  مسایل  از  آسیب  بیشترین  داد:  ادامه  وی  دارد. 
رود  می  انتظار  و  می شود  وارد  گردشگری  صنعت  به 
بخش  این  فعاالن  از  حمایت  برای  دولت  حمایتی  بسته 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  شود.  ارایه 
مقابله  در  اقداماتی  داد:  ادامه  کرمان  استان  گردشگری 
داده ایم  انجام  می کنند  ایران  از  که  سویی  تبلیغات  با 
به گونه ای که سومین ابرماراتن بین المللی در کرمان در 
حال برگزاری است. وی ابرماراتن را یک برنامه خوب 
گردشگری و ورزشی دانست و بیان کرد: در سال گذشته 
8 دونده خارجی داشتیم و امسال 18 دونده خارجی در 
این مسابقه داریم که نشان دهنده رشد این مهم می باشد. 
در  کرد:  عنوان  غیرمجاز  تورهای  به  اشاره  با  فرخی 
غیرمجاز  تورهای  برگزاری  به  اقدام  افراد  که  صورتی 
قاطعانه  برخورد  تا  معرفی  انتظامی  نیروهای  به  می کنند 

با این افراد صورت گیرد.

موزه دفاع مقدس کرمان
 در برنامه تورهای خارجی

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان 
در  کرمان  مقدس  دفاع  موزه  از  بازدید   : گفت  کرمان 
برنامه تورهای خارجی این استان قرار می گیرد. »غالمرضا 
کرمان،  مقدس  دفاع  موزه  از  بازدید  حاشیه  در  فرخی« 
جهانی  ثبت  اثر  وجود7  دلیل  به  خوشبختانه  کرد:  اظهار 
در استان کرمان، هرساله بین 40 تا 50 هزار نفر گردشگر 
خارجی به این خطه سفر می کنند. وی با بیان این که در 
حال حاضر بازدید از بیابان لوت شهداد، بازار بزرگ کرمان، 
باغ شاهزاده ماهان، ارگ کهن بم، مناطق باستانی جیرفت 
تاریخی راین و روستای دستکند میمند در صدر  و ارگ 
برنامه های بازدید گردشگران خارجی قرار دارند، افزود: 
در آینده نزدیک بازدید از موزه های  مشارکتی به ویژه 
موزه دفاع مقدس در برنامه تورهای خارجی قرار خواهد 
گرفت. فرخی با تاکید بر این که موزه دفاع مقدس کرمان 
نیاز به بازنگری در نحوه چیدمان اسناد و  لوازم موزه ای 

دارد، تصریح کرد: 

باید کلیه اسناد و اشیاء موجود در این موزه حداقل به 4 
گردشگران  به  فارسی  و  عربی  فرانسوی،  انگلیسی،  زبان 
خارجی و داخلی معرفی شوند. وی با بیان اینکه در موزه 
و  تحمیلی  ساله جنگ  تاریخ 8  باید  کرمان  مقدس  دفاع 
فرهنگ ایثار، شهادت و از خود گذشتگی ملت بزرگ ایران 
به مخاطبان به ویژه گردشگران خارجی معرفی و شناسانده 
شود، افزود: باید این موزه براساس کارکرد، اهداف و نوع 
اشیاء و مخاطبان خود چیدمان ویژه ای داشته باشد. مدیر 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  کل 
یکی  کرمان  مقدس  دفاع  موزه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
است،  کشور  مقدس  دفاع  های  موزه  باغ  بزرگترین  از 
خاطرنشان کرد: بدون شک این موزه می تواند پیام شهدا، 
خاطرات دوران دفاع مقدس، دالوریهای رزمندگان لشکر 
41 ثاراهلل در زمان جنگ تحمیلی، ابعاد مختلف توطئه های 
دشمنان و نحوه مقابله و ایستادگی ملت بزرگ ایران در آن 

دوران را به مخاطبان منتقل نماید.
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تصویر ارگ بم 
در دوره قاجار

در تصویر زیر، ارگ بم در اواخر دوره قاجار و زمانی که 
به عنوان پادگان نظامی استفاده می شده است، می باشد. 
قبل  سال   127 تا   122 حدود  قدمتش  که  تصویر  این  در 
است به وضوح، نظامی هایی که در قلعه ساکن بوده اند 
دیده می شوند، همچنین حفره هایی که در دیوار و برج 
های قلعه مشاهده می شود، مربوط به همین استفاده نظامی 

بوده و محلی جهت تیراندازی به دشمن بوده است.

تصویری از دروازه قدیمی شهر کرمان در دوره قاجار

»سنگ« 
جلوی پای گردشگری

عنوان  کرمان  استان  گردشگری  کمیسیون  رییس  نایب 
خدا  رضای  راه  در  کس  هر  کرمان  در  متاسفانه  کرد: 
یک سنگ جلوی پای گردشگری می اندازد، این امر از 
عمد نیست اما متاسفانه رخ می دهد. »مسعود دهقانی«در 
بن بست  از  با گالیه  استان کرمان  کارگروه گردشگری 

پروازی استان اظهار کرد: پروازهای خارجی در استان 
نداریم، اما باید مدنظر داشت که صنعت گردشگری در 
پایدار  درآمد  و  اشتغال زایی  که  صنعتی  عنوان  به  دنیا 

ایجاد می کند، می شناسند، اما متاسفانه در استان کرمان 
اینکه  بیان  با  نیست.وی  اقتصادی  گردشگری  به  نگاه 
این  گردشگری  های  ظرفیت  به  است،  غریب  کرمان 
اثر   7 دنیا  جای  هر  در  اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  استان 
ثبت جهانی در یک منطقه وجود داشت، تحول بزرگی 
متاسفانه شاهد هستیم کرمان  اما  ایجاد می شد،  آنجا  در 
حضور  وی  نمی کند.  ظرفیت  این  از  بهره برداری  هیچ 
خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های  در  را  کرمان  استان 
استان  در  نگاه ها  کرد:  بیان  و  دانست  کم رنگ  بسیار 

کرمان در راستای توسعه گردشگری نمی باشد.
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غذاهای سنتی کرمان
 از چغوک بریزو
 تا کباب زرگری

گردشگری  و  تاریخی  جاذبه های  بر  عالوه  کرمان 
انواع  از  خوشمزه ای  و  متنوع  غذاهای  دارای  کم نظیر 
ُچغوک بریزو،  مثل  غذاهای گوشتی  تا  و آش ها  قاتق ها 
بُزُقرمه و کباب زرگری است که با یک بار چشیدن این 
دندانتان  زیر  همیشه  برای  آنها  دلپذیر  طعم  خوراک ها، 

می ماند.

غذای کدبانوهای کرمانی را نوش جان کنید
زنان کرمانی به نجابت و کدبونایی شهره اند، طعم غذای 
غذایی  هیچ  طعم  با  کرمانی  مادربزرگ های  و  مادرها 
قابل مقایسه نیست، گرچه برخی از غذاهای سنتی کرمان 
فراموش شده اند، اما باز هم عطر خوش غذاهای متنوع 
کرمانی از آشپزخانه ها به مشام می رسد. اگر در تعطیالت 
و  دوست  کرمان  در  و  کرده اید  سفر  کرمان  به  نوروز 
آشنایی و یا فامیلی دارید، بی شک خانم خانه، شما را از 
نمی گذارد و می توانید  بی نصیب  غذاهای سنتی کرمان 
خوشمزه  البته  و  لعاب  و  رنگ  خوش  غذاهای  این  از 
استفاده کنید و ذوق و سلیقه بانوان کرمانی را از نزدیک 
ببینید. اما اگر در کرمان هیچ دوست و آشنا و یا فامیلی 
هم ندارید، اصال نگران نباشید، زیرا بسیاری از رستوران ها 
و سفره خانه های کرمان غذاهای سنتی دیار کریمان را با 
کیفیت خوبی تهیه می کنند و شما می توانید این غذاها 
را نوش جان کنید. تهیه غذاهای محلی کرمان ریشه در 
غنای فرهنگی و قدمت و تنوع منابع و محصوالت موجود 

در هر مکان دارد.

قاُتق های با گوشت و بی گوشت کرمانی
کرمانی  غذاهای  مجموعه های  انواع  از  یکی  قاُتق ها 
آسان  بسیار  آن  تهیه  بودن،  مقوی  بر  عالوه  که  هستند 
به  که  پختنی  غذای  نوع  هر  به  ایران  در جنوب  است. 
ترید  نان  آن  در  بتوان  و  شود  فراهم  آسانی  و  سادگی 
کرد، قاُتق می گویند. گرچه برخی از قاُتق های کرمانی 
مانند  شنبلیه  قاُتق  و  بابونه  قاُتق  مرزنجوش،  قاُتق  مانند 
جای  هم  هنوز  قاُتق گوشت  اما  نیستند،  معمول  گذشته 
تهیه  برای  دارد.  کرمانی  خانواده های  بین  در  را  خود 
گوشت  ار  استفاده  با  را  گلوله هایی  ابتدا  گوشت  قاُتق 
»تخم  می تخم  نخودچی،  آرد  ادویه،  پیاز،  کرده،  چرخ 

در حال جوش  آب  در  و  کرده  درست  زیره  و  شوید« 
می ریزیم که قدری سیب زمینی خردکرده و کمی برنج 
به آن اضافه شده است. بعد از آن که غذا کمی جا افتاد، 
مقداری رب گوجه فرنگی و در نهایت ترخان و شنبلیله 
 10 از  بعد  غذا  این  می کنیم،  اضافه  آن  به  شده  خشک 

دقیقه آماده می شود.

ُاماچو؛ آش خوشمزه کرمانی
عدس،  سبزی،  گندم،  آرد  با  که  است  آش  نوعی  ُاماچ 
گیاهان دارویی و سرکه یا قره قروت »تلف« تهیه می شود 
از  می شود.  شناخته  شولی  و  ُاماچو  نام  به  کرمان  در  و 
برگ  ُاماچو  ِفسرو،  ُاماچو  به  می توان  ُاماچ  دیگر  انواع 
کلم، ُاماچو برگ گوجه، ُاماچو ُترشک، ُاماچو ُمکو، ُاماچو 

پیچو و ُاماچو هریشو اشاره کرد.

کباب زرگری کرمان؛ کبابی متفاوت
گوشت  آن  در  که  است  غذا  نوعی  زرگری  کباب 
داغ  پیاز  با  و  می کنند  سرخ  روغن  در  را  کرده  چرخ 
مخلوط  شده،  داده  تفت  و  کرده  خرد  سیب زمینی  و 

می کنند و رب گوجه فرنگی هم به آن می زنند.

آبگوشت های متنوع کرمانی
از  که  دارد  متنوعی  آبگوشت های  همچنین  کرمان 
مهمترین آنها می توان به آبگوشت لیمو، آبگوشت یخنی، 
آبگوشت متنجبه، آبگوشت امام حسینی، آبگوشت ترشاله، 
غوره،  آبگوشت  سبزی،  آبگوشت  تنگاب،  آبگوشت 

آبگوشت قاتقو و آبگوشت قیمه اشاره کرد.

کشک کله جوش با چاشنی خرما و مغز گردو

کشک کله جوش هم یک غذای محلی است که از کشک 
ساییده شده با روغن، سبزی خشک، نعناع، سیر داغ و پیاز 
تهیه می شود و به طور معمول آن را با خرما، ترب سیاه، 

نان ترید شده و مغز گردو میل می کنند.

ُچغوک بریزو
ُچغوک بریزو هم غذایی حاضری است، تهیه شده از پیاز 
یا  مرغ  که جگر  کرده  و سرخ  سیب زمینی خرد شده  و 

گوسفند هم به آن اضافه می کنند.

کوفته ریزه
از  و  است  کرمانی  رشته  آش  اجزای  که  قلقلی  کوفته 
مخلوط گوشت چرخ کرده و آرد نخوچی تهیه می شود، 
چاشنی سرکه و شیره بعد از سرخ کردن کوفته قلقلی ها 

به آن اضافه می شود.

ِپرچو، پیتو و پتری
چغندر  عدس،  نخود،  ارزن،  از  متشکل  غذایی  پرچو 
به  هم  پیتو  می شود.  مصرف  روستاها  در  که  سرکه  و 
سینه درد  برای  که  می شود  گفته  گوسفندی  پاچه  آب 
است،  لواش  نان  شبیه  نان  نوعی  نیز  پتری  است.  خوب 
اما به جای آنکه در تنور پخته شود، آن را به پشت تابه 

می اندازند و می پزند.

عدسی چغندر
غذاهای  تهیه  در  که  است  حبوباتی  جمله  از  عدسی 
عدس  مانند  است،  کرمانی  زنان  استفاده  مورد  مختلف 
پلو، آش عدس و عدسی بادمجان که عدس در تمام آنها 
بادمجان سرخ  یا  برنج و  به عنوان ماده اصلی و چغندر، 

شده به عنوان ماده همراه مورد استفاده قرار می گیرد.

بُزُقرمه؛ غذایی لذیذ و خوشمزه
هنوز  که  است  کرمان  محلی  غذاهای  از  یکی  بُزُقرمه 
هم در بین مردم از رونق ویژه ای برخوردار است، این 
غذای لذیذ و خوشمزه از ترکیب گوشت، نخود، سیر و 

کشک تهیه می شود
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ستیغ رثیا
پرسه در حوزه آموزش و پژوهش کرمان



پیرو بازدیدهای دوره ای رئیس سازمان هواشناسی کشور از ایستگاه های هواشناسی، دکتر 
پرهیزکار در سفر به استان کرمان، با حضور در نخلستان، گلخانه و مزرعه سیب زمینی با 
باغداران و زارعین دیدار و در مورد نحوه اطالع رسانی هواشناسی و همچنین توصیه های 
هواشناسی کشاورزی ارائه شده توسط کارگروه تهک استان باز خوردگیری انجام داد.  در 
این دیدار ها که در شهرستان بم و جیرفت انجام شد، دکتر پرهیزکار تاکید کرد با تغییر 
هدف  و  بوده  توجه  مورد  نهایی  کاربر  تهک،  اندازی  راه  و  هواشناسی  سازمان  رویکرد 
سازمان هواشناسی بر آن است که از ابتدای نیازسنجی تا به کارگیری داده های هواشناسی 
با کاربران نهایی همراه باشد. در این سفر که مصادف شد با پایش سرمازدگی مناطق جنوبی 
استان کرمان درشهرستان های جیرفت، کهنوج و عنبرآباد؛ دکتر پرهیزکار از مزرعه سیب 
زمینی یکی از کاربران گروه سه تهک کشاورزی دیدن کرد و از نزدیک با روش محافظتی 
به کار گرفته شده آشنا شد. شایان ذکر است در دو سال اخیر تهک کشاورزی در جنوب 
کرمان با پایش سرمازدگی در این مناطق، موفق به ایجاد ارزش افزوده و کاهش خسارت در 

محصوالت جالیزی، گلخانه ای و صیفی جات شده است. 

محصوالت   دارید  اذعان  که  گونه  همان  گفت:  کشاورزان  با  گفتگو  در  پرهیزکار  دکتر 
کشاورزی از نظر کمی و کیفی تحت  تأثیر شرایط جوی هر منطقه قرار دارند و هواشناسی 
کشاورزی می تواند با مطالعه دقیق هر یک از گونه های گیاهی و آفات مرتبط با آن ها به 
یاری کشاورز آمده و او را در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و مقابله با آفات یاری 
رساند. در این دیدارها کاربران تهک کشاورزی استان کرمان ضمن اعالم رضایت از خدمات 
هواشناسی و همچنین تقدیر و تشکر از مسئولین هواشناسی استان، نقش و جایگاه هواشناسی 
در زندگی روزمره و تاثیرگذاری آن در تصمیم گیرهای مدیریتی باغ خود را اعالم کردند.

دیدار رئیس سازمان هواشناسی کشور
 با استاندار کرمان

استاندار  با  دیدار  در  کشور  هواشناسی  سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
گذشته  یکسال  طی  کشور  مناطق  از  برخی  در  هواشناسی  اطالعات  به  توجه  کرمان، 
داود  دکتر  دیدار  در  است.  شده  خسارت  تومان  میلیارد  هزار  یک  کاهش  موجب 
استاندار  با  کشور  هواشناسی  سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  پرهیزکار 
با حضور معاون هماهنگی استاندار و کارشناسان هواشناسی  کرمان که در دفتر وی و 
بیشتر  در  هواشناسی  سازمان  کارشناسان  پیشنهادات  و  ها  بینی  پیش   : گفت  شد  انجام 
اشاره  با  وی  نیست.  بی نیاز  هواشناسی  از  جامعه  از  بخشی  هیچ  و  است  الزم  ها  حوزه 
به فعالیت های گسترده کشاورزی در استان کرمان افزود: تطبیق و هماهنگی فعالیت 
های کشاورزی با اطالعات و پیش بینی های هواشناسی برای افزایش تولید و کاهش 
خسارت های بخش کشاورزی الزم است. سرمای زودرس و تغییرات آب و هوایی در 
است.  شده  کشور  کشاورزی  به  تومانی  میلیارد  هزار   12 خسارت  موجب  اخیر  یکسال 
رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به این خسارات اظهار داشت: طرح تهک )توسعه 
هواشناسی کاربردی( با هدف قرار دادن داده های هواشناسی در اختیار کاربر نهایی، 
در تمامی کشور اجرا شده و با اجرای این طرح طی چهار سال بیش از سه هزار میلیارد 
تومان ارزش افزوده ایجاد شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 2 میلیون 
کشاورز در کشور وجود دارد که عمدتًا اطالع رسانی به این افراد از طریق پیامک انجام 
به فرهنگ سازی  نیاز  از خسارت ها  بیشتر و جلوگیری  برای اطالع رسانی  می شود و 
وجود دارد. دکتر پرهیزکار ادامه داد: طرح استانی راه اندازی 15 ایستگاه هواشناسی 
استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  به  کرمان  استان  مختلف  مناطق  در 
ارجاع شده است.  دکتر پرهیزکار با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه هواشناسی 

کشور اضافه کرد: مجوز استخدام قطعی 850 نفر در سطح ادارات کل هواشناسی استانی 
گرفته شده است. وی افزود: امیدواریم اعتبار الزم برای ساخت ایستگاه های هواشناسی 
از طریق کشور و استان ها تخصیص یابد . معاون وزیر راه شهرسازی پس از این دیدار 
بارندگی کمک  افزایش  به  درصد   10 تنها  بارورسازی  کرد:  بیان  خبرنگاران  در جمع 
می کند و از این فرایند نمی توان برای رفع مشکل کم آبی استفاده کرد و هواشناسی 
برنامه ای برای بارورسازی ابرها ندارد. رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: تاکید 
بر بارورسازی ابرها تنها برخی فرهنگ سازی ها را برای مصرف بهینه از آب از بین می 
در  عنوان کرد:  افزایش یک سلسیوس گرمای جهانی  به  اشاره  با  پرهیزکار  برد. دکتر 
ایران دما طی پنج سال گذشته حدود 2 درجه گرمتر شده است و متوسط بارش ها در 
ایران کاهش یافته است.این مسئول افزود: در صورتی که افزایش دمای کره زمین در 
منطقه خاورمیانه بین 5 تا 7 درجه باشد تا سال 2100 خاورمیانه خالی از سکنه خواهد 
تعهدات خود در زمینه کاهش  به  ادامه داد: کشورها  شد. معاون وزیر راه وشهرسازی 

گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژی های پاک پایبند باشند که این اتفاق رخ ندهد

سفر رئیس سازمان هواشناسی 
به کرمان

انتصاب معاون آموزشی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی

آموزشی  معاون  عنوان  به  جواران  جاللی  مختار  دکتر 
دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد. طی حکمی از 
سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی 

معاون  عنوان  به  جواران  جاللی  مختار  دکتر  کاربردی، 

در  منصوب شد.  کاربردی  علمی  دانشگاه جامع  آموزشی 
بخشی از این حکم بر ارتقاء کیفیت آموزش های مهارتی 
دانشگاه با مشارکت واحدهای استانی و مراکز و تالش برای 
تحقق اهداف دانشگاه و تربیت دانش آموختگان کارآفرین 
امید،  است دکتر محمدحسین  گفتنی  است.   تاکید شده 
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تشکر و تقدیر از 
زحمات و خدمات ارزشمند دکتر محمدعلی اخوان بهابادی 
در مدت زمان تصدی این پست، وی را به سمت مشاور عالی 

رئیس دانشگاه در امور علمی منصوب کرد.
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دیدار دکتر باقری
 با استاندار کرمان

نشست صمیمانه قائم مقام وزیر علوم و هیات رئیسه دانشگاه 
شهید باهنر با دکتر فدائی؛ استاندار کرمان، در شامگاه 18 
دیماه97، برگزار شد. قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فن 
استان کرمان  مدیران صنایع  تعامل  اظهار داشت:  آوری 
با دانشگاهیان و برگزاری جلسات مدیران صنایع و آگاه 
تخصص  از  استفاده  در  دولت  اجرایی  مدیران  سازی 
فارغ التحصیالن در قسمت پژوهش پیشرفت بزرگی برای 
پژوهش محوری صنایع در کشور است. دکتر باقری گفت: 
دانشگاهیان طبق نیاز صنایع استان می توانند، پروپزال ارائه 
دهند و صنایع استان با تعامل می توانند به کاهش بیکاری 
کنند .  کمک  باالتر  و  ارشد  درمقاطع  التحصیالن  فارغ 
دانشگاه  و  دولت  بین  فاصله  افزود:  علوم  وزیر  مقام  قائم 
ظرفیت  از  استان  اجرایی  مدیران  و  شود  برطرف  باید 
دانشگاهیان استفاده کنند و حضور دکتر  فدائی در سمت 
استاندار کرمان این تعامل را تسهیل می کند. وی اظهار 
کرد: تقاضای پژوهش از بخش صنعت و ادارت دولتی می 
تواند چاره ساز باشد اما منابع دولت محدود است. دکتر 
استادان  از  تواند  می  کرمان  استان  کرد:  تصریح  باقری 
دانشگاهی که توانایی مدیرت اجرایی دارند  در توسعه و 
پیشرفت استان به  خوبی بهره ببرد. دکتر فدائی بابیان این 
که پژوهش اثری بلند مدت دارد، تصریح کرد: واحدهای 
پیشرفت  در  پژوهش  ارزش  به  باید  استان  بزرگ  صنعتی 
اظهار  استاندار کرمان  باشند.  بیشتری داشته  صنایع توجه 
داشت: درحالیکه برای تعداد زیادی از فارغ التحصیالن 

اشتغال در حوزه رشته تحصیلی شان  دانشگاهی، فرصت 
کم هست اما در استان کرمان، با وجود شرکت های بزرگ 
صنعتی، می توان با افزایش مهارت آموزی در رشته های 
فنی و حرفه ای برای رفع معضل بیکاری فارغ التحصیالن 
اقدامات خوبی انجام داد. دکتر فدائی بابیان اینکه حدود 
التحصیالن  فارغ  از  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  20 درصد  
فعال به شمار می روند پیشنهاد داد از تخصص این افراد در 
آموزش به صورت حق التدریس در مراکز آموزش عالی 
بیان کرد: در استان کرمان 100 هزار  استفاده شود. وی 

فرصت شغلی وجود دارد که نیازمند نیروی آموزش دیده 
و ماهر هستند و فارغ التحصیالن دانشگاهی با آموزش فنی 
و حرفه ای می توانند در این مشاغل فنی مشغول به کار 
اشتغال  ضریب  افزایش  برای  گفت:  طاهر  دکتر  شوند. 
بازنگری  به  افزایی،  مهارت  و  کارآفرینی  محوریت  با 
درس  ارائه  کارشناسی،  مقطع  در  دروس  سرفصل  کلیه 
کارآفرینی و مهارت های زندگی برای تمام رشته ها در 
دوره  برگزاری  دستورالعمل  تدوین  کارشناسی،  مقطع 

های مهارت افزایی و کارآفرینی پرداخته شده است.
و  کارآفرینی  و  خالقیت  کارگاه های  برگزاری  به  وی 

برگزاری  دانشجویان،  ویژه  آپی  استارت  رویدادهای 
اعضای  ویژه  افزایی  دانش  و  سازی  توانمند  دوره های 
توجهی  قابل  تعداد   برگزاری  و  تدوین  علمی،  هیات 
دوره های کارآفرینی و مهارتی ویژه دانشجویان، تقویت 
مرکز جوار دانشگاهی )با همکاری اداره کل فنی و حرفه 
ای استان( به منظور برگزاری موثرتر دوره های مهارت 
افزایی، اجرای طرح کارورزی ویژه دانشجویان در حین 
فرهنگ  ترویج  برای  سازی  زمینه   ،)1+5 )طرح  تحصیل 
کار و کارآفرینی در دانشجویان از طریق عقد تفاهم نامه 
ها و قراردادها با صنایع بزرگ و استفاده از ظرفیت آن 
ها، توجه به تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها برای افزایش 
فعالسازی  عملی،  درس های  در  دانشجویان  مهارتهای 
و  دامپروری  مزرعه،  مرغداری،  واحدهای  تقویت  و 
آموزی  مهارت  رویکرد  با  دانشگاه  دامپزشکی  بیمارستان 
دانشجویان نیز اشاره کرد. در ادامه، دکتر باقری؛ قائم مقام 
وزیر علوم و هیات رئیسه دانشگاه شهید باهنر، درخصوص 
ارتباط  تقاضا محور، مهارت آموزی دانشجویان،  پژوهش 
دانشگاه ها با صنعت و دستگاه های اجرایی با دکتر فدائی 

استاندار کرمان، تبادل نظر کردند.

بارورسازی ابر ها در 10 استان ایران با پهپاد

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها، از برنامه ریزی 
استان   10 در  ابرها  باروری  پروژه  اجرای  برای  نیرو  وزارت 

و  تحقیقات  ملی  مرکز  مدیر  گلکار  فرید  داد.  خبر  کشور 
پروژه  اجرای  برای  اینکه  بیان  با  ابرها  باروری  مطالعات 
سپاه  فضای  و  هوا  نیروی  همکاری  و  ابرها  بارورسازی 
هیچ مانعی نداریم و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز 
خواهد شد، اظهار داشت: این پروژه در استان های یزد، 
اصفهان،  بویراحمد،  و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال 
مناطقی  و  هواپیما  طریق  از  فارس  و  کرمان  خوزستان، 

از  غربی  و  شرقی  آذربایجان  و  جنوبی  خراسان  همچون 
اضافه کرد: در صورت  اجرا خواهد شد. وی  پهپاد  طریق 

شیوه  به  نیز  کرمانشاه  استان  در  ابرها  باروری  اعتبار،  تامین 
زمینی و از طریق ژنراتور انجام خواهد شد.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها اظهار کرد: قرارداد تامین پهپاد، مواد 
و  هوا  نیروی  با  آن  روی  نصب  قابل  تجهیزات  و  هواپیما  باروری، 
فضای سپاه آماده شده و به زودی وارد فاز اجرا خواهیم شد.
گلکار با اشاره به تامین »فلیر« و »پیروپاترون« به عنوان 
کرد:  تصریح  ابرها  باروری  در  استفاده  قابل  مواد 
توسط  پیروپاترون  و  هوافضا  نیروی  توسط  فلیر 
امکان  می شود.  تولید  داخل  در  دفاع  صنایع 
دارد،  وجود  نیز  مواد  این  خارجی  خرید 
از  است  شایسته  و  بهتر  منظر،  چندین  از  اما 
ملی  مرکز  مدیر  شود.  استفاده  داخل  تولید 
بیان  با  ابرها  باروری  مطالعات  و  تحقیقات 
اجرای  امکان  اردیبهشت ماه  اواخر  تا  اینکه 
دارد،  وجود  کشور  در  ابرها  سازی  بارور 
انجام  در  تسریع  صورت  در  کرد:  خاطرنشان 
امور و تبادل تفاهم نامه با نیروی هوافضا امکان 
افزایش  پروژه های  برای اجرای  و آمادگی  آغاز 

بارش نیز وجود دارد.

کاهش 40 درصدی بودجه 
معاونت علمی

 و بنیاد ملی نخبگان
معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری از 
کاهش40درصدی بودجه این معاونت و بنیاد ملی نخبگان 

در الیحه پیشنهادی 98 نسبت به بودجه 97 خبر داد. دکتر 
و  علمی  معاونت  پیشنهادی  بودجه  باره  در  دلیری  علیرضا 
معاونت  بودجه  گفت:  سال 98  جمهوری  ریاست  فناوری 
علمی و معاونت های تابعه آن در سال 97برابر با 540 میلیارد 
تومان بوده است که در مقایسه با بودجه 98 حدود 40 درصد 
برای  بودجه  این  این که  بیان  با  کاهش داشته است. وی 
ستادهای  معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان تعیین شده بود، 
افزود: بودجه پیشنهادی اولیه معاونت علمی، معاونت های 

تابعه و همچنین بنیاد ملی نخبگان برای سال 98 برابر با 640 
میلیارد تومان بود که در الیحه به320میلیارد تومان رسید.  
دکتر دلیری افزود: بودجه ای که برای سال98پیشنهاد شده 
نسبت به پیشنهاد اولیه ما 50 درصد کاهش پیدا کرده است. 
معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری خاطر نشان کرد: در حال حاضر بودجه پیشنهادی 
معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان در مجلس در حال بررسی 

است و اینکه بیشتر یا کمتر شود مشخص نیست.
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دوازدهمین کنگره بین المللی 
میکروب شناسی بالینی ایران 

این همایش در تاریخ 24 مهر 1397 تا 26 مهر 
1397 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر 
کرمان برگزار گردید.عالقمندان برای دریافت 
مقاالت پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه 

وبگاه همایش مذکور مراجعه فرمایید.
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دومین کنگره بین المللی 
پزشکی افضلی پور

آبان  تا 21  آبان 1397  تاریخ 19  در  این همایش   
معاونت  1397 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

و  پاتولوژی  تحقیقات  مرکز  و  فناوری  و  تحقیقات 
بنیادی در شهر کرمان برگزار گردید.  سلول های 
شما می توانید برای دریافت کلیه مقاالت پذیرفته 
مقاالت  مجموعه  صفحه  به  کنفرانس  این  در  شده 
پور  افضلی  پزشکی  المللی  بین  کنگره  دومین 

مراجعه فرمایید.
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اولین کنفرانس ملی
 کسب و کارهای نوین

این همایش  در تاریخ 1 اسفند 1397 در دانشگاه فنی و 
حرفه ای استان کرمان- دانشکده شهید چمران کرمان 

و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار می 
شود. با توجه به این که این همایش به صورت رسمی 
برگزار می گردد،  کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه 
سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد 
شد و شما می توانید  مقاالت خود را در این همایش 
ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با 

دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
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پیشرفت های حوزه ارتباطات
 در استان کرمان

/برخورداری بیش از 2700 روستا از اینترنت پرسرعت

کشور  نقاط  دورترین  در  اسالمی  انقالب  برکت  به  اکنون 
این  از  همگان  و  دارد  وجود  همراه  و  ثابت  تلفن  خطوط 
نعمت برخوردارند و این آمار باور نکردنی است . یکی دیگر از 
دستاوردهای انقالب اسالمی بعد از سال 57 پیشرفت در عرصه ی 
مخابرات است، توسعه ی مخابرات تا سال 57 در حد تلفن بوده 

است.

 در ایران قبل از انقالب تعداد مشترکین تلفن ثابت به 850 هزار 
و 800 نفر می رسید و تنها 312 روستا دارای ارتباط مخابراتی 
بودند . استان کرمان نیز از جمله استان هایی می باشد که بعد از 
انقالب پیشرفت ها و دستاوردهای چشمگیری در حوزه مخابرات 
و ارتباطات داشته است. در استان کرمان زمان پیروزی انقالب 
تعداد مراکز تلفن ثابت 2 مرکز و تعداد تلفن ثابت مشغول به کار 
12 هزار تا بود ولی اکنون تعداد مراکز تلفن ثابت به 792 مرکز 
و تعداد تلفن ثابت مشغول به کار به 852 هزار و 833 تلفن ثابت 
افزایش یافته است . قبل از انقالب شاخص هایی همچون شبکه 
فیبر نوری ، پهنای باند و دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود 
نداشت اما اکنون و ظرفیت پهنای باند استان به gbps 680 و 
طول شبکه فیبر نوری به 4 هزار و 750 کیلومتر در استان رسیده 

است .  در اوایل انقالب 12 روستا استان کرمان دارای امکان 
ارتباط تلفنی با یکدیگر را داشتند ولی اکنون تعداد این روستاها 

به 5 هزار و 48 افزایش یافته است .

حضور پررنگ پارک علم و فناوری استان کرمان
 در نمایشگاه فناوری و فن بازار ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان کرمان،پارک علم و فناوری 
این استان در قالب معرفی دستاوردها به صورت ویدئو،استند،بنر،بروشور ، کاتالوگ و محصول فناورانه 
در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ایران مشترکا با دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی استان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در محل نمایشگاههای بین المللی حضوری پر رنگ داشت.

درخشش فناوران پارک علم و فناوری 
کرمان در جشنواره هفته پژوهش

دکتر مسعود ترکزاده ماهانی اظهار داشت: فناوران پارک علم و فناوری استان کرمان 
موفق شدند در دوبخش شرکت فناور و افراد فناور رتبه های برتر را به خود اختصاص 

دهند.
وی ادامه داد: در بخش شرکت های برتر: شرکت پیشرو صنعت دانش فراز، شرکت 
تردد راهنما و شرکت ویژگان بسپار شرق و در بخش افراد فناور برتر: دکتر مسعود 
رضایی زاده، مهندس سیداحسان سید کاظمی ودکترمحمد مهدی افصحی حائز رتبه 
های برتر شدند. الزم به ذکر است جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان 
کرمان 26/9/97 با حضور استاندار کرمان،مدیران کل و روسای دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی استان در محل تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر به کار خود پایان داد.

نیازهای فناوری خود را 
به دست نخبگان استان 

بسپارید
و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به   
فناوری کرمان، در حاشیه برگزاری  نمایشگاه 
دکتر  استان،  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای 
مسعود ترکزاده ماهانی دبیر فن بازار و نمایشگاه 
هفته پژوهش   در گفتگو با روابط عمومی گفت: 
هدف از برگزاری این نمایشگاه و فن بازار، ارائه  
ویترین نهایی دستاوردهای پژوهش و فناوری 
دید  معرض  در  گذشته  سال  یک  طی  استان 
مردم و صنعتگران  بوده  است. عضو هیات علمی 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان افزود: 
شرکت در  نمایشگاه ها می تواند سبب قدرتمند 
و  صادرات  سطح  ارتقاء  و  ها  شرکت  شدن 
بنیان  دانش  شرکتهای  همچنین  شود  واردات 
و نوپا تقاضا و درخواست های مختلف خود را 
بهتر تشخیص خواهند داد. رئیس پارک علم و 

فناوری  ادامه داد: پارک علم و فناوری  استان با 
بیش از یک دهه فعالیت در حوزه اقتصاد دانش 
خوبی  بسیار  فناورانه  محصوالت  توانسته  بنیان 
تولید نماید و این محصوالت  تولید شده در 
شرکت های دانش بنیان  توانایی این را دارند 
گره های کور صنعت و اشتغال استان را بهبود 
بخشند و صنعتگران  باید به آنها اعتماد و نیازهای 
فناوری خود را به دست نخبگان استان بسپارند. 
دکتر ترکزاده در پایان تاکید کرد: مطمئن باشید 
در کمترین زمان ممکن و بهترین کیفیت مشکل 

صنعت را برطرف خواهند کرد. 

فناوری، در محل دانشگاه  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و  به ذکر است  الزم 
شهید باهنر کرمان به مدت سه روز برگزار و پارک علم و فناوری استان کرمان با 
11محصول فناورانه و قابل عرضه به بازار در فضایی بالغ بر 100متر مربع حضوری پر 

رنگ داشت که مورد استقبال عموم قرار گرفت.
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در پانزدهمین همایش علمي مهندسي معدن؛

سردار پوریاني
مدیر برتر معدني کشور شد

در پانزدهمین همایش علمي مهندسي معدن و بزرگداشت هفته معدن، سردار مهندس 
علي اکبر پوریاني، مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین، به عنوان مدیر برتر معدني 
با حضور استادان و مدیران دانشگاه ها، مقامات ارشد  انتخاب شد. این همایش  کشور 
معدني کشور، از جمله خانم دکتر راضیه لک، معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسي 
و اکتشافات معدني کشور، مهندس نادعلي اسماعیلي، رئیس سازمان نظام مهندسي معدن، 
دکتر عباس پرورش، استاد و پیش کسوت معدن کشور، دکتر اردشیر سعدمحمدي، عضو 
هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني، دکتر همایون کتیبه، رئیس 
دانشکده مهندسي معدن و متالوژي دانشگاه صنعتي امیرکبیر و جمعي از دانشجویان در 
تاالر دانشگاه صنعتي امیرکبیر برگزار شد.  در این همایش که در آن درخصوص اهداف 
و برنامه هاي سازمان و همچنین ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه صحبت شد، از مهندس 
علي اکبر پوریاني، مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین، به عنوان مدیر برتر معدني 
صنعتي  شرکت  برترین  تندیس  و  شد  تقدیر  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  زمینه  در  کشور 
معدني نیز به شرکت گهرزمین اهدا شد. الزم به توضیح است در اردیبهشت ماه گذشته 
و در پنجمین همایش بین المللي سنگ آهن ایران نیز شرکت سنگ آهن گهرزمین به 

عنوان شرکت برتر معدني ایران انتخاب شده بود.  
با استخراج بیش از 18 میلیون تن سنگ  شرکت سنگ آهن گهرزمین در سال 1396 
و  داد  انجام  را  کشور  آهن  سنگ  تاریخ  سنگ  استخراج  عملیات  ترین  بزرگ  آهن، 

رکورد جدیدي در این حوزه برجا گذاشت. 
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بزرگ ترین عملیات استخراج 
            تاریخ سنگ آهن ایران

رشد  و  شد  رکورد  این  ثبت  به  موفق  شرایطي  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت   
تولید 150 درصدي را تجربه کرد که بسیاري از واحدهاي صنعتي و معدني کشور 
از شرایط موجود ناراضي هستند. سردار علي اکبر پوریاني، مدیرعامل این شرکت، 
با وجود مشکالت اقتصادي کالن مي گوید: »این اتفاق،  درباره علت این موفقیت 
اراده اي که در مدیران و  با مجموعه  ما حاصل شد.  با مجموع زحمات همکاران 
کارکنان شرکت ما وجود دارد، تصمیم بر این شده است که فعالیت جهادي داشته 
باشیم. چنین چیزي سرلوحه کار ما بوده است. به این ترتیب توانستیم در سال 96، 
بیش از 150 درصد نسبت به سال 95 که تولید هفت میلیون تن سنگ آهن داشتیم، 
رشد داشته و به رکورد قابل توجهي برسیم«. مهندس پوریاني مي گوید: »بر اساس 
برنامه هاي زمان بندي شده اي که براي سال گذشته ترسیم کرده بودیم، قرار بر این 
بود که 15 میلیون تن عملیات استخراج سنگ آهن انجام دهیم. این کار در راستاي 
منویات مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي بود که تولید و اشتغال سرلوحه 
کار ما قرار گرفت. ما درباره این موضوع با کارشناس ها گفت وگوي مفصلي داشتیم 
و به این نتیجه رسیدیم که به ازاي هر 450 هزار تن عملیات معدن کاري، یک فرصت 
شغلي ایجاد مي شود. به همین دلیل برنامه مان را از 15 میلیون تن به 18 میلیون تن 
افزایش دادیم و نزدیک به هزارو 975 نفر فرصت شغلي ایجاد شد. به این ترتیب 

توانستیم با استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن، بزرگ ترین عملیات سنگ 
آهن را در طول تاریخ کشور داشته باشیم«. 

اولین کنفرانس بین المللي بهینه سازي معادن با حمایت سنگ آهن گهرزمین از سوي 
بهینه سازي  المللي  بین  اولین کنفرانس  اردیبهشت سال آینده  قرار است در  دیگر 
معادن و صنایع وابسته با حمایت شرکت سنگ آهن گهرزمین برگزار شود. امیربیژن 
یثربي، عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر و دبیر اجرائي این کنفرانس، دراین 
باره گفت: همایش ما اولین کنفرانس بین المللي بهینه سازي معادن و صنایع وابسته 
است که با همکاري مشترک شرکت سنگ آهن گهرزمین، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه 
شهید باهنر کرمان در تاریخ دوم، سوم، چهارم و پنجم اردیبهشت سال 98 برگزار 
مي شود. وي درخصوص برگزار کننده این همایش هم افزود: باني این همایش و 
اسپانسر اصلي، شرکت سنگ آهن گهرزمین است. این شرکت ارتباط بسیار خوبي با 
بخش دانشگاهي براي انجام این گونه همایش هاي علمي به وجود آورده است. این 
شرکت به انضمام شرکاي اقتصادي بر این شدند که حتما این همایش را با همکاري 
واحدهاي علمي و دانشگاهي حوزه صنعت و معدن، به خصوص دانشگاه امیرکبیر و 
شهید باهنر کرمان برگزار کنند. یثربي با بیان اینکه در بخش معدن، کشور ما پتانسیل 
اجالس  بر  اي  مقدمه  همایش  این  که  است  این  هدف  گفت:  دارد،  باالیي  بسیار 
وزراي کشورهاي تولیدکننده مواد معدني باشد که بعد از برگزاري اجالس وزراي 
کشورهاي تولیدکننده، این جلسه منجر به جلسه اجالس سران کشورهاي تولیدکننده 
شود. یثربي در پایان گفت: برگزاري این همایش هاي بین المللي، به خصوص در 
حوزه معدن مسیر ورود تکنولوژي هاي نو را به کشور باز مي کند، پتانسیل معدني 
براي سرمایه  ترغیب خواهد کرد که  را  آنها  و  نشان داده  ها  به خارجي  را  کشور 

گذاري اقدام کنند.
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اولین نشست روسای دانشگاه ها و پارک علمی مراکز آموزشی منطقه 8 کشور، با حضور 
دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  وزیرعلوم،  مقام  قائم  باقری؛  دکتر 
از  جمعی  و  رفسنجان  عصر)عج(  ولی  دانشگاه  رئیس  دهقان؛  دکتر  کرمان،  شهیدباهنر 
ولی  دانشگاه  هنری  شهید  سالن  در  19دیماه97،  پژوهشی،  مراکز  و  دانشگاه ها  روسای 
عصر)عج( رفسنجان، برگزار شد.  دکتر باقری؛ قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری 
بنای  افرادی که ذکر خیرشون هست در کار نیک و  یاد و خاطره  ضمن گرامیداشت 
دانشگاه که تعدادی از این افراد در قید حیات نیستند و آرزوی سالمتی برای همه کسانی 
که در حوزه کمک به آموزش عالی و به خصوص دردانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان، 
قدم های نیک برداشتند. وی  گفت: امیدوارم شروع این نشست مقدمه ای برای اقدامات 
سمت  به  متداول  و  کالسیک  دوره  از  گذر  حال  در  عالی  آموزش  باشد.  بعدی  موثر 
دوره گذشته،  در  افزود:  وی  است.  های جدید  مسئولیت  با  همراه  است،  نو  دوره ای 
معموال به دنبال تربیت نیروی انسانی و انجام پژوهش های موردنیاز جامعه به خصوص 
پژوهش های بنیادی و توسعه مرزهای دانش بودیم اما امروزه جایگاه مناسبی داریم در 
این حوزه ها. قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری اظهار کرد: پاسخگویی به نیازهای 

جامعه در کنار مسئولیت های قبلی در دوران 
گذر، اهمیت دارد، این تجربه جدیدی در 
بایستی  لذا  است.  المللی  بین  و  ملی  حوزه 
انتقال  نظری  هم  و  فکری  هم  افزایی،  هم 
تجارب، داشته باشیم. بدلیل معضالت جامعه 
شود.  می  احساس  موضوع  این  ضرورت 
بعالوه که مسآله تحریم و شرایط دشوار پس 
از آن توجه بیشتری را برای این موضوع می 
طلبد. این ضرورت حکم می کند پژوهش ها 

را به سمت نیازهای موجود ببریم.
در  امروز  خوشبختانه  گفت:  باقری  دکتر 
خوبی  دانشگاه های  از  کشور  مناطق  تمامی 
باید  برخورداریم. می توان گفت دانشگاه ها 
پر  و  بهتر  را  خود  ای  منطقه  و  محلی  نقش 

رنگ تر از نقش ملی و بین المللی ایفا کنند. به عنوان مثال نیاز نیست دانشگاه رفسنجان 
دغدغه مسائل استان را داشته باشد آنها باید به مسائل شهر رفسنجان بپردازند. قائم مقام 
نیروهای متخصص  از دستاوردهای وزارت علوم، وجود  وزیر علوم تصریح کرد: یکی 
در تمامی مناطقی است که می تواند به حل معضالت کمک کند. باید از تجارب مراکز 
دانشگاهی و پارک های علم و فناوری سراسر کشور استفاده شود. در واقع ستاد وزارت، 
باید به امور سیاست گذاری و نظارت پرداخته و امور اجرایی به دانشگاه ها و مدیران 
باید  و  است  ضرورت  یک  منطقه ای  مدیریت  بحث  کرد:  بیان  وی  بسپارد.  ای  منطقه 
اهتمام جدی به خرج داد و مناطق که یکی از آنها منطقه 8 کشوری است، باید به هم 
افزایی و هم فکری پیرامون انتقال تجربه و استفاده مشترک از امکانات بپردازند. ما در 
باید در این دستورالعمل  پی تدوین دستورالعمل های اجرایی برای مناطق هستیم که 
ها استقالل دانشگاه ها حفظ شود و در عین حال بخشی از اختیارات ستاد وزارت بدون 
حتما  افزود:  باقری  دکتر  شود.  تفویض  مناطق  مدیران  به  باالدستی  قوانین  با  تعارض 
توسعه  کنند.  عمل  منطقه  کاری  حوزه  در  توانند  می  وزارت  از  بهتر  منطقه  مدیران 
امکانات آزمایشگاه ها و غیره از این قسم اختیارت است. قطعا تجربه همکاران در این 
نشست به تدوین این دستورالعمل کمک خواهد کرد، مدیریت منطقه ای باید به گونه 
ای تنظیم شود که نقض اختیارات پارک ها و دانشگاه نباشد. وی تاکید کرد: در حوزه 

آموزشی باید اهتمام ویژه ای به خرج داد. با توجه به توسعه کمی در دهه گذشته، باید 
بازگشتی به افزایش کیفیت داشت و نواقص برطرف شود.  امروزه جامعه، طالِب فارغ 
التحصیالن دارای توانایی های حرفه ای و کارآمد در رشته مربوطه است. به خصوص 
در استان کرمان که ظرفیت های صنعتی و معدنی مناسب وجود دارد، فلذا دانشجویان 
باید در بازه ای که در دانشگاه هستند از مهارت های الزم  برخوردار شوند و تجربه کار 
با رشته را کسب کنند. این مهم ترین وظیفه در حوزه آموزش  در حوزه های مرتبط 
است. قائم مقام وزیر علوم  گفت: امروزه کیفیت بیش از کمیت دغدغه جامعه است. پس 
مدیران باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند، به ویژه در مورد بازنگری محتوایی 
دروس و حذف دروسی که مورد نیاز جامعه نیستند. گاهی حذف به دلیل اشباع بودن 
نیز مورد نیاز است. تمام این مسائل باید با توجه به تحوالت جامعه رخ دهند. وی افزود: 
موضوعات  از  یکی  زیرا  باشند.  بازآموزی  حال  در  دائما  باید  آزمایشگاه ها  کارشناسان 
مهم در کیفیت، نحوه ارائه دروس عملی متناسب با تکنیک ها و نیازهای روز است. باید 
باال بردن تجربه یکدیگر اسفاده  باتجربه موجود در منطقه جهت  از کارشناسان قوی و 
فارغ  بینیم  باید  و  است  مهم  ها  رشته  التحصیالن  فارغ  گفت:رصد  باقری  دکتر  شود. 
مشغول  در حال حاضر  ها  رشته  التحصیالن 
به چه کاری هستند. امروزه نمی توان نسبت 
ویژگی  از  یکی  بود.  تفاوت  بی  قشر  این  به 
که  است  این  سوم  نسل  دانشگاه های  های 
داشته  شغل  باید  تنها  نه  التحصیالنش  فارغ 
آیا  کنند.  کارآفرینی  می بایست  بلکه  باشند 
اند  دیده  که  آموزشی  از  التحصیالن  فارغ 
عملکرد  از  کارفرمایان  آیا  و  هستند  راضی 
باید  مسائل  هستند؟این  راضی  نیروها  این 
در  مدیران  وظایف  از  این  شوند،  بررسی 
آن  به  باید  حتما  که  باشد  می  دوره جدید 
خاطر  علوم  وزیر  مقام  قائم  شود.  پرداخته 
فناوری  و  پژوهش  حوزه  در  کرد:  نشان 
تعیین برنامه راهبردی 5 ساله توسط دانشگاه 
ها بسیار اهمیت دارد و باید مشخص شود دراین برنامه چه مشکالتی از منطقه قرار است 
مرتفع شوند. این برنامه باید با نظرسنجی و همفکری تمام اعضای دانشگاه نوشته شود. مشخص 
نمودن سهم هر کدام از اعضای هیات علمی در تحقق این برنامه بسیار ضروری است. دکتر 
باقری عنوان کرد: زمانی دانشگاه ها می توانند درست عمل کنند که همه اعضا سهم مشخصی 
در تحقق برنامه راهبردی دانشگاه داشته باشند. هم چنین سهم گروه های آموزشی و دانشکده 
ها نیز باید مشخص باشد. نمی توان در دنیایی که تحوالت سریع در حال رخ دادن هستند 
برای موضوعات پراکنده زمان و هزینه صرف کنیم. شرایط جامعه این مساله را نمی پذیرد. 
وی اظهار کرد: باید از افراد توانمند بیرون از دانشگاه نیز بهره ببریم به خصوص کسانی که 
پیشینه و تجربه صنعتی دارند. این افراد قطعا تاثیر زیادی در پیوند دانشگاه با مراکز اجرایی 
و صنعتی خواهند داشت. باید به سمتی برویم که دانشگاه در حل مشکالت جامعه موثر باشد. 
یکی از ویژگی های دانشگاه کارآفرین، نبوِد مرز میان گروه های آموزشی مختلف آموزشی 
است.دکتر باقری گفت: برای اولین بار در سطح ملی نمایشگاه تقاضای ساخت برگزار شد که 
در این برنامه هر ارگان نیازهای خود را در شرایط تحریم مطرح کرد. این برنامه در سطح 
استان ها باید اجرا شود. در حقیقت یکی از وظایف دانشگاه کمک به ارتقای کیفیت کاالهای 
داخلی است. درست در شرایط تحریم قرار داریم ولی باید بدانیم که اتفاقات و تحوالت 

بزرگ در شرایط سختی ایجاد می شوند.

اولین نشست روسای دانشگاه ها و پارک علمی منطقه ۸ کشور
 با حضور  قائم مقام وزیرعتف

همکاری بانک انصار 
با معاونت علمی  و فناوری 

ریاست جمهوری
 با حضور دکتر ابراهیمی، مدیرعامل و برخی از معاونان 
و  مدیریت   توسعه  معاون  دلیری،  دکتر  با  انصار  بانک 
جذب  سرمایه معاونت علمی  و فناوری ریاست  جمهوری 

و همراهانشان، تفاهم نامه همکاری امضاء شد. 
انصار  بانک  عامل  شعبه  تأسیس  پیرامون  نشست  این  در 

بنیان  دانش  شرکت های  به  خدمات  ارائه  منظور  به 
به  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  تسهیالت  پرداخت  و 
شد.  توافق  بانک انصار  حمایت  مورد  استارتاپ های 

طرفین  مقررشد  توافق نامه،  این  مفاد  براساس  همچنین 
بانک  گذاری  سرمایه  صندوق  تشکیل  راستای  در 
پروژه  به  مربوط  های  ضمانتنامه  صدور  همچنین  انصار، 
توسط  تسهیالت  پرداخت  و  بانک  به  شده  معرفی  های 
نوآوری همکاری کنند. طرفین  و  پژوهش  صندوق های 
بالک چین  فناوری  از  استفاده  اهمیت  بر  تأکید  ضمن 
فناوری،  این  های  پروژه  در  انصار  بانک  نقش  ایفای  و 
توافق کردند که این بانک به عنوان سرمایه گذار برای 
مشارکت در پروژه های نوآورانه و فناورانه روستایی بر 
روی پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی، با معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری همکاری کند.
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قوانینی که باعث می شود 
زلزله تهران ویرانگر باشد

کشور،  اجرایی  و  فنی  نظام  معماری  و  شهرسازی  اسناد 
در افزایش آسیب پذیری بناها در برابر زلزله چه تأثیری 

دارند؟
تمرکز  بیشترین  است:  نوشته  الهی  ناطقی  فریبرز  دکتر 
با آسیب پذیری ساختمان ها و  در متون علمی در رابطه 
مطالعات  روی  بر  امروز  به  تا  زلزله  برابر  در  مستحدثات 
بوده  متمرکز  سازه  مهندسی  و  ژئوتکنیک  شناسی،  زلزله 
ساخت  ناموفق  جریان  بررسی  و  سالیان  طی  در  است. 
ولیکن  پنهان  های  حلقه  به  کشور  در  مقاوم  بناهای 
بسیار تاثیرگذار در زمینه نقش معماران و همچنین نقش 
شایسته  که  میخوریم  بر  نیز  قوانین  و  اسناد  ناهماهنگ 
و  ناکافی  قوانین  به  یادداشت  این  توجه ویژه است. در 
در برخی موارد ناکارامد در این زمینه پرداخته می شود؛ 
هم  مهم  بسیار  ولیکن  پنهان  حلقه های  این  اهمیت  باشد 
طراحی  تحول  سیر  تطبیقی  بررسی  بگیرند.  قرار  مدنظر 
تدوین  علیرغم  که  است  آن  نشانگر  ایران  در  لرزه ای 
سال  یک صد  به  قریب  تهران  شهرداری  قانون  نخستین 
با جنبه های  ارتباط  پیش، روند توسعه قوانین به ویژه در 
 1366 سال  تا  زلزله  برابر  در  ساختمان  ایمنی  با  مرتبط 
هجری شمسی )1987 میالدی( سیر قهقرایی داشته است 
و قوانین و ضوابط و مقررات اندک تهیه شده یا اشاراتی 
از  تفصیل  صورت  در  یا  و  دارند  ایمنی  مقوله  به  کلی 
تحلیل  الزمه  نبوده اند.  برخوردار  الزم  اجرایی  ضمانت 
ضوابط  و  سیاست ها  برنامه ها،  اصالح  نیاز  صورت  در  و 
در  بناها  آسیب پذیری  کاهش  راستای  در  مقررات  و 
آن  عام ترین  و  کلی ترین  از  قوانین  بررسی  زلزله،  برابر 
همچون بخشی از مواد قانون مدنی مصوب 1370/02/18 
صدور  بخش نامه های  و  مقررات  و  ضوابط  مجموعه  تا 
پروانه ساختمانی است. نتایج بررسی های صورت پذیرفته 
نشانگر آن است: بخش اعظمی از اسناد منتشره از سوی 
دفتر تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری زلزله معاونت 
از  جمهوری  ریاست  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی 

و  داشته  یک ساله  کارکردی  تاکنون  آن  پیدایش  بدو 
معیارها  حوزه  در  منتشره  اسناد  مطالعه  تکراری اند.  بعضًا 
و استانداردها و ضوابط و مقررات فنی همچون ضوابط 
بازنگری  نیازمند  آموزشی  فضاهای  معیارهای طراحی  و 
به  مستدل  و  محکم  ارزیابی  اسناد  فقدان  هستند.  جدی 

یکی از آسیب های جدی صنعت ساختمان اشاره دارد.
در خصوص مقررات ساخت وساز در قانون شهرداری تنها 
می توان به ماده ی 100 و بند 14 اصالحی ماده 55 اشاره 
کرد که به صورت غیرمستقیم با کاهش آسیب پذیری بناها 
در برابر زلزله مرتبط است. به طورکلی در تمامی اسناد و 
قوانین شهرداری فقدان آیین نامه های اجرایی مهم ترین 
مشکل ساخت وساز و ریشه ناتوانی در نظارت و پایش از 
عالی  شورای   70/02/16 مصوبه  شهرداری هاست؛  سوی 
شهری  طرح های  تهیه کنندگان  معماری،  و  شهرسازی 
مناطقی  برای  فنی  مقررات  و  تدوین ضوابط  به  ملزم  را 
عوارض  یا  زلزله  گسل  خطر  معرض  در  که  شهر  از 
این  زمین شناسی هستند، می نماید؛ مقررات موردنیاز در 
زمینه که در طرح جامع 48/6/26 تحت عنوان جنبه های 
بود،  نام برده شده  از آن  معماری و محاسباتی ساختمان 
در طرح مسکوت گذاشته شد و در طرح جامع ساماندهی 
تهران سال 1371 هم بدان اشاره نگشت؛ از میان مباحث 
نظامات  مبحث  دو  ساختمان  ملی  مقررات  بیست گانه 
در  مشخص  به طور  ساختمان  عمومی  الزامات  و  اداری 
آسیب پذیری  کاهش  مسئله  به  معماری  طراحی  حوزه 
بناها در برابر زلزله می پردازد. اسلوب و چارچوب مبحث 
پیش پاافتاده  ساختمان های  با  متناسب  اداری  نظامات 
نظر  به  کافی  ساختمانی  گروه های  سایر  برای  و  است 
الزامات عمومی ساختمان  تنها بخش 7-2-4  نمی رسد و 
تحت عنوان »الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در 
می پردازد.  آسیب پذیری  کاهش  مقوله  به  زلزله«  برابر 
که مفاد آن فراتر از آیین نامه 2800 زلزله نیست. ضامن 
اجرای مقررات ساختمان تحقق مواد 34، 36، 38 و 40 
قانون نظام مهندسی است که علی رغم ابالغ آن ضمانت 
فقدان  موارد  از  بسیاری  در  است؛  نکرده  پیدا  اجرایی 
ناقص  اجرای  و  استناد  قابل  و  محکم  مقررات  و  ضوابط 
فرآیند تهیه، نظارت و ارزیابی طرح نقش مؤثرتری را در 
مصادیق  از  می نماید.  ایفا  آسیب پذیری  مشکل  پیدایش 

 63/12/16 مورخ   420/50867 مصوبات  به  می توان  آن 
ماده  کمیسیون   70/8/8 مورخ   811/11048/40683 و 
خصوص  در  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  پنج 
بند 5-5 صورت جلسه  تهیه طرح های ساختمانی،  فرآیند 
مصوبه   4 و   3 بندهای  بررسی،  و  طرح  شورای   239
 200 صورت جلسه   1 بند  و   67/4/15 مورخ   10/10232
پنج  ماده  کمیسیون   71/4/4 مورخ   114/4002 شماره  به 
مصوبه  و  ساختمان  در  پیلوت  از  استفاده  خصوص  در 
410/22175/57826 مورخ 64/12/15 در خصوص ارتفاع 
در   52/8/16 مورخ   89304 مصوبه  و  تجاری  واحدهای 

خصوص نحوه استقرار بنا در زمین اشاره کرد.
با وجود آن که توجهات الزم در تدوین اصول و قوانین 
کالن کشور همچون بند ب رکن 6 اصل 2، بند 4 اصل 3، 
بند 7 اصل 43، اصل 101 و 102 قانون اساسی - بندهای 
 ،1404 سال  در  ایران  چشم انداز  سند  چهارم  و  اول 
 31 و   30 مواد  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات 
برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی مقاوم سازی و کاهش 
عدم  اما  است  گشته  مبذول  زلزله  از  ناشی  خطرپذیری 
نظام  یک  در  اجرایی  اسناد  و  طرح ها  برنامه ها،  تدوین 
یکپارچه و هماهنگ باعث شده، هر یک از دستگاه های 
نیازهای موردی  اجرایی به صورت پراکنده و بر اساس 
نسبت به تهیه و تدوین قوانین موردنیاز اقدام نمایند. از 
نتایج منفی این روند وجود اسناد متعدد و متناقض مالک 
عمل در این نظام است. از این رو تدوین اسناد اجرایی 
اجرایی  دستگاه های  تمامی  هماهنگی  با  و  یکپارچه 
موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نظارت بر 
فرآیند به کارگیری اسناد مذکور و اعمال بازخورد ناشی 

از اجرای آن به صورتی مستمر ضروری به نظر می رسد.

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان مطرح کرد؛

بسیاری رشته های دانشگاهی 
به رشته های »فرعی« تبدیل شده اند

باهنر  شهید  دانشگاه  باغبانی  علوم  گروه  دانشیار 
کرمان گفت: رشته های پزشکی و تخصص های زیاد 
آن، درآمد خوبی دارند و همین دلیلی بر انحراف 
مسیر دانش شده که بسیاری از رشته های دانشگاهی 
دانشجویان  و  شده  تبدیل  فرعی  رشته های  به 
رغبتی برای تحصیل در این زمینه ها ندارند. دکتر 
که  اندازه ای  همان  به  ایران  فرهمند:  همایون 
دارد  وکیل  و  متخصص  پزشک،  مهندس،  به  نیاز 

به مهندسان فضای سبز، باغبانان تحصیلکرده و مجرب و متخصصان در سایر زمینه ها هم 
احتیاج دارد. وی با بیان این که هنگامی که صحبت از دانشگاه به میان می آید، زدگی از 
علم را هم به دنبال دارد، اظهار کرد: سیاست سازمان سنجش، آموزش و پرورش و وزارت 
علوم ایراداتی داشته و نیاز به شالوده ریزی دوباره، ظرفیت سنجی و برنامه مدونی دارد که 

بتوانیم دانش آموزان را تا حدی توانمند کنیم و بعد از آن وارد دانشگاه شوند.
» باغبانی« یک رشته اشتغال آور و کمک کننده به کشور است

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اضافه کرد: در زمینه رشته های کشاورزی، 
لحاظ  از  و  است  باغبانی  ایران،  به  کمک کننده  و  اشتغال آور  بسیار  گرایشات  از  یکی 
نه زراعت و کشاورزی.  دکتر فرهمند  بوده  باغبانی  ایران در گذشته کشور  مقایسه ای، 
افزود: اگر به مراکز فروش گیاهان زینتی بروید، بسیاری از فروشنده ها اطالعات آکادمیک 
و دانشگاهی نداشته و به صورت تجربی فراگرفته اند؛ در حالی که اگر دانشجویان، باانگیزه 
وارد این حرفه و بازار آن شوند، زمینه اشتغال برای زنان و مردان در این رشته وجود 
دارد. وی خاطرنشان کرد: در خصوص بازار کار، گرایش گیاهان دارویی و زینتی در رشته 
باغبانی وضعیت بهتری داشته و امیدوار کننده است. مهندسان و متخصصان قوی و مجرب 
فضای سبز در ایران بسیار کم بوده و زمینه برای پیشرفت در این گرایش نیز مطلوب است. 
دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: اگر در زمینه هایی که نیاز به 
مصرف آب زیاد نداشته  باشد، سرمایه گذاری کنیم و به مرحله ای برسیم که سبد کاالی 
خانوار شدیداً به نفت وابسته نباشد، موفق خواهیم بود. دکتر فرهمند عنوان کرد: فضای 
باغبانی  اشتغال آور رشته  از گرایش های خوب و  سبز، گیاهان دارویی و گیاهان زینتی 
برایم لذت بخش است  اند و  این رشته روی آورده  به  است. اخیراً، خانم های خانه دار 
که خانه داران به تحصیل در این رشته بپردازند و به آن به عنوان یک شغل و محل کسب 

درآمد بنگرند، اگرچه از دیدگاه علمی شاید کمی جای تامل داشته باشد.
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امضاء تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و 
نیروی انتظامی، هالل احمر و فنی و حرفه ای

  
و  انتظامی،سازمان هالل احمر  نیروی  و  مابین جهاددانشگاهی  نامه همکاری فی  تفاهم 
اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان امضا شد. در راستای بهره گیری از ظرفیت ها 
و توانمندی های دستگاههای اجرایی و سازمانهای استان در جهت امور تسهیل گری در 
محالت حاشیه ای شهر کرمان، با حضور دکتر محبوبی معاون سازمان اجتماعی کشور 
تسهیل  طرح  عالی  ناظر  و  استانداری  فرهنگی  اجتماعی  کل  مدیر  پور  موسی  خانم  و 
عنوان  به  استان کرمان  مابین جهاددانشگاهی  توافقنامه همکاری فی  گری محالت سه 
مجری طرح تسهیل گری محالت و نیروی انتظامی استان، سازمان هالل احمر استان و 

اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان در سالن دکتر کاظمی آشتیانی جهاد دانشگاهی 
منعقد گردید. در این برنامه که مدیران و کارشناسان دفاتر تسهیل گری شهر کرمان نیز 
حضور داشتند خانم موسی پور مدیر کل فرهنگی اجتماعی استانداری به بیان جنبه های 
دستگاه  مشارکت  و  از همکاری  و  پرداخت  تسهیل گری  دفاتر  کار  پیشرفت  گوناگون 

های اجرایی استان با جهاد دانشگاهی در اجرای این طرح مهم تقدیر به عمل آورد.
دکتر محبوبی در این مراسم ابراز داشت اقدام و نگاه وزارت کشور در این حوزه یک 
وزارت  در  گرانه  تسهیل  اقدامات  لزوم  و  نشینی  حاشیه  مسئله  و  است  استراتژیک  نگاه 
ابراز  باشد. وی در ادامه  به عنوان یک موضوع و سرفصل راهبردی مطرح می  کشور 
داشت مقام معظم رهبری مسئله حاشیه نشینی را بعنوان یکی از 5 اولویت اصلی معضالت 
اجتماعی کشور مطرح فرموده اند. دکتر محبوبی خطاب به دست اندرکاران امور تسهیل 
از  یکی  مسئله  در  شما  مداخله  روش  که  آنست  موید  نظری  مبانی  گفت:  استان  گری 
کارآمدترین روشهای ممکن است و آن تعیین کار با جلب مشارکت ذینفعان که همان 
ساکنان محالت هدف می باشند. دکتر محبوبی افزود اگر در مسئله محالت حاشیه ای 
به  مسئله  و  ایم  گرفته  فاصله  جانبه گری  همه  از  باشد  عمرانی  و  کالبدی  ما صرفا  نگاه 
میلیاردها اعتبار نیازمند است اما نگاه تسهیل گرانه نگاهی گسترده و همه جانبه نگر است 
و مسائل اجتماعی ،مددکاری و روانشناسی و اقتصادی را نیز عالوه بر بعد کالبدی در بر 
می گیرد. وی بهره گیری از توان و ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی و مهیا نمودن 
بسیا رمهم و حائز  به محالت  افزایی را در خدمت رسانی  از هم  بهره گیری  برای  فضا 
و مدیر کل  استان کرمان  دانشگاهی  و موفق جهاد  موثر  تالشهای  از  و  اهمیت خواند 
اجتماعی فرهنگی استاندر کرمان تقدیر و تشکر به عمل آورد.  دکتر محبوبی در این 
 220 به   68 از  کشور  در  گری  تسهیل  دفاتر  تعداد   97 سال  پایان  تا  نمود  اعالم  جلسه 

دفتر  توسط  شده  انجام  اقدامات  کشور  اجتماعی  سازمان  رسید.معاون  خواهد  دفتر 
چارچوب  از  فراتر  را  کرمان  استان  جهاددانشگاهی  و  استانداری  فرهنگی  اجتماعی 
نمود. پس  اعالم  برای کشور  ملی  الگوی  را یک  و آن  برشمرد  وزارت کشور  ابالغی 
برنامه  اجرای  ای،  مشاوره  آموزشی،  های  زمینه  در  همکاری  های  توافقنامه  آن  از 
های مشترک و بهره گیری از توانایی های متقابل در محالت حاشیه ای، بافت های 
جهاددانشگاهی  رئیس  مقدس  کامیاب  دکتر  توسط  کرمان  شهر  فرسوده  و  تاریخی 
استان، سرهنگ فرشید قائم مقام فرماندهی نیروی انتظامی به نمایندگی از سردار بنی 
اسد فرمانده نیروی انتظامی استان، دکتر جهانگیری مدیر کل فنی و حرفه ای و آقای 
سرهنگ  گردید.  مبادله  و  امضا  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  فالح 
فرشید قائم مقام فرماندهی نیروی انتظامی استان در این مراسم ضمن ابراز خرسندی 
از اقدامات خالصانه و صادقانه دفاتر تسهیل گری بیان داشت: بعنوان پلیس خدمتگذار 
ما خود را ملزم به حضور و مشارکت در این طرح می دانیم و در کنار دفاتر تسهیل 
گری در جهت دستیابی به اهداف واالی این طرح که کاهش آسیب های اجتماعی 
و افزایش احساس امنیت در جامعه است گام برمیداریم. الزم به ذکر است که مسئله 
و محالت  فرسوده  های  بافت  در  تسهیل گری  دفاتر  های  مهمترین دغدغه  از  امنیت 
این  در  استان  ای  حرفه  و  فنی  کل  مدیر  جهانگیری  دکتر  باشد.  می  شهر  ای  حاشیه 
جلسه ابراز داشت اداره کل فنی و حرفه ای آمادگی کامل دارد تا برای کسانی که از 
سوی دفاتر تسهیل گری جهاددانشگاهی معرفی می شوند آموزش های خود اشتغالی 
نماید. وی از کمک های موثر  و دوره های آموزش مهارتی بصورت رایگان برگزار 
آورد.  عمل  به  تقدیر  استان  اجتماعی  فرهنگی  کل  اداره  و  کشور  اجتماعی  سازمان 
آقای فالح مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان ضرورت ورود هالل احمر به 
موضوعات آسیب های اجتماعی را جدی برشمرد و افزود فقر، مهاجرت های بی رویه 
و خشکسالی باعث ایجاد حاشیه در شهر ها شده است. وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
اعتیاد، سبک فرزند  از  پیشگیری  استان کرمان آموزش های  افزود جمعیت هال احمر 
پروی، آموزش های همگانی کمک های اولیه را برای افراد معرفی شده توسط دفاتر 
نفره   5000 اردوی  یک  برگزاری  از  همچنین  فالح  خواهدکد.  برگزار  گری  تسهیل 
پایان سال جاری خبر داد. در ادامه این نشست  تا  برای اعضای جمعیت هالل احمر 
مدیران دفاتر محالت 10 گانه، گزارشی در خصوص موضوعات و فعالیت های خود در 
زمینه های: معضل کودکان بازمانده از تحصیل، مسئله پیگیری اشعابات غیرقانونی آب، 
برق و گاز، زنان سرپرست خانوار، اعتیاد، کارتن خوابها، روسپی گری، جمعیت باالی 
اتباع خارجه در محالت مرکزی، شناسایی و اقدام برای معلولین جسمی و ذهنی، نبود 
آسفالت، عدم جمع آوری زباله، ایجاد بازارچه های محلی و اشتغال زایی، برگزاری 
کارگاه های آموزشی با موضوعات اجتماعی، حقوقی، روانشناسی، کشاورزی شهری و 

...، پیگیری اراضی بالتکیف و مسائل خاص آن ارائه نمودند.

قول داده ایم بیکاری را 
در شهرستان راور ریشه کن کنیم

داده  قول  گفت:  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
که  کنیم  کن  ریشه  راور  شهرستان  در  را  بیکاری  ایم 
این  و مسووالن محلی  مردم  و همیاری  با کمک  انشاءاهلل 
قبل  نیم  و  سال  یک  در  افزود:  وی  کرد.  راخواهیم  کار 
که  کردم  بیان  خداوند  به  توکل  روی  از  را  حرف  این 
راستای  در  خوبی  اقدامات  خداوند  یاری  به  خوشبختانه 

ایجاد شغل در شهرستان افتاده است. مخبر دزفولی در ادامه با اشاره به این که جان نثار 
تدابیر رهبریهستیم خطاب به مردم، تصریح کرد: نجات کشور در حضور شما، با امثال شما 
و مدل شماست و شما امروز اقتصاد مقاومتی را مستند کردید که نشان می دهد اقتصاد 
مردمی بوده، به تولید کمک می کند و اقتصاد کشور را از نفت می بُرد و ایثار و انگیزه 
باال را به منصه ظهور می رساند. وی بیان کرد: شما مردم همت کرده اید که خود را 
نجات داده و مدلی ارائه کنید که بشود کشور را نجات داد. رییس ستاد اجرایی فرمان 
امام گفت: در بیش از 600 روستای محروم در کشور که 70 مورد محرومیت فوق العاده 
و  انجام می دهیم  مناطق  این  راور در  به  زیادی دارند حضور داریم و کارهای شبیه 
امیدواریم نهضت ایجاد اشتغال به منظور محرومیت زدایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
به راه بیفتد. وی خاطرنشان کرد: برخی فعالیت ها زمان بر است و در زمان باقی مانده 

پیگیری می شود.
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

از دست رفتن ۹0 درصد 
محصول پسته استان

رییس سازمان جهاد کشاورزی شمال 
استان کرمان با اشاره به اینکه کاهش 
در  درصدی  نیز  محصول  تولید 

 
افزود: داشته،  نقش  قیمت  افزایش 

 90 جاری  زراعی  سال  در  ما  مختلف  دالیل  به  متاسفانه 
بینی  پیش  و  ایم  از دست داده  را  پسته  درصد محصول 
90 هزار تن تولید پسته در سال جاری در استان کرمان 
داشتیم که شاید با اتمام برداشت، 10 هزار تن محصول 
نیز نداشته باشیم که این مسئله نیز در بازار اثر می گذارد.

»عباس سعیدی« درباره افزایش قیمت پسته اظهار کرد: 
افزایش قیمت پسته به دلیل افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده 
زیرا عمدتا محصول صادراتی است و با افزایش نرخ دالر 

مانند دیگر کاالها قیمت پسته نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به این که کاهش تولید محصول نیز درصدی 
به دالیل  متاسفانه  افزود:  داشته،  نقش  قیمت  افزایش  در 
مختلف ما در سال زراعی جاری 90 درصد محصول پسته 
را از دست داده ایم و پیش بینی 90 هزار تن تولید پسته 
در سال جاری در استان کرمان داشتیم که شاید با اتمام 
برداشت، 10 هزار تن محصول نیز نداشته باشیم که این 
مسئله نیز در بازار اثر می گذارد. رییس جهاد کشاورزی 
استان کرمان بیان کرد: 85 درصد محصول پسته صادرات 

و 15 درصد نیز در داخل کشور مصرف می شود.

با حضور در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی کرمان؛

تقدیر نماینده مردم کرمان 
از اقدامات جهاددانشگاهی

نماینده مردم کرمان و راور  دکتر محمدمهدی زاهدی 
و  آموزش  کمیسیون  عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
از  استان  جهاددانشگاهی  در  حضور  با  مجلس  تحقیقات 

اقدامات این نهاد در استان تقدیر به عمل آورد.

نماینده مردم کرمان و راور  دکتر محمدمهدی زاهدی 
طی  بازدید،  این  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
استان کرمان  معاونان جهاددانشگاهی  و  رییس  با  نشستی 
دستگاه  تمامی  مبرم  نیاز  روحیه جهادی  از  برخورداری 
جریان  در  برشمرد.  کشور  اجرایی  مجموعه های  و  ها 
فعالیت های  از  تقدیر  ضمن  زاهدی  دکتر  بازدید  این 
بیشتر  استان خواستار گسترش هرچه  در  جهاددانشگاهی 
این فعالیت ها در زمینه های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی 
جهاددانشگاهی  رییس  کامیاب مقدس  رضا  شد.دکتر 
استان کرمان نیز در این جلسه به بیان برنامه ها، مشکالت 

دستاوردهای  مهمترین  و  پرداخت  نهاد  این  نیازهای  و 
علمی جهاددانشگاهی استان کرمان را برشمرد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرمان:

پژوهش های دانشگاهی
 باید به سمت فناوری پیش بروند

به  باید  دانشگاهی  پژوهش های  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی کرمان  آزاد  دانشگاه  رئیس   
سمت فناوری پیش بروند گفت:زیرا مبنای کاری نسل چهارم دانشگاه ها تولید ثروت 
از ایده ها است. دکتر حمداهلل منظری توکلی در دیدار رئیس خبرگزاری جمهوری 
اسالمی استان کرمان با وی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی کرمان با وجود 61هسته فناوری 
در حوزه مراکز رشد و سه شرکت دانش بینان در راستای تولید علم به ثروت اقدامات 
ارزشمندی انجام داده است. وی با اشاره به اینکه 2 شرکت دانش بنیان دانشگاه آزاد 
کرمان در حال ثبت است گفت: معتقدیم باید از راه شرکت های دانش بنیان و ایده ها 
تولید ثروت کنیم. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کرمان با اشاره به اینکه یکی از شرکت ها 
دانش بنیان دانشگاه ایده اسید فسفریک خوراکی را طراحی کرده که در حال حاضر 
این ایده را 800 میلیون تومان خریداری می کنند گفت: دانشگاه نمی تواند به سبک 
و سیاق گذشته ادامه فعالیت داشته باشد و باید تولید ثروت کند. دکتر منظری توکلی با 
اشاره به راه اندازی سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد )ساها( در دانشگاه آزاد اسالمی 
جامعه  به  هزار خدمت   4 واحد  این  در  آزمایشگاهی  دستگاه  هزار   2 طریق  از  افزود: 
ارائه می شود. وی با بیان اینکه در راستای تبدیل علم به فناوری؛ شهرک  فناوری آزاد 
اسالمی با عنوان ›شفا‹ در سایتی به مساحت 80 هکتار در محی آباد کرمان راه اندازی 
شده است گفت: از این مساحت 6هزار متر مربع به عنوان دفتر کار صنعتگران ساخته 

و تجهیز شده است.

** پایان نامه های دانشجویان دانشگاه آزاد براساس نیازهای جامعه 
اثرگذار یکپارچه  از طراحی سامانه پژوهش  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان 
پروپوزال  های دانشگاه  تمامی  این سامانه  یاد کرد و گفت: در  این دانشگاه  شبکه  ای 
آزاد اسالمی در آن ارائه و موضوعات پژوهشی که اولویت  های کشور است، به اساتید 
و دانشجویان معرفی می شود . وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی کرمان مساله 
نظر گرفته است گفت: شرکت  این سامانه در  از موضوعات در  یکی  عنوان  به  را  آب 
را  پژوهش هایی  تصفیه آرسنیک آب  بر روی  دانشگاه  این  مرکز رشد  نانو کامپوزیت 

در دست اقدام دارد.

براساس  و  باشد  باید کاربردی  نامه های دانشجویان  پایان  تاکید کرد:  توکلی  منظری 
مشکالت جامعه نیازسنجی شوند و نباید در کتابخانه های دانشگاه ها خاک بخورند.

وی یادآورشد: دانشگاه ها باید به کمک صنعت و جامعه بیایند که یکی از مطالبات رهبر 
معظم انقالب است که از طریق پژوهش ها باید مشکالت جامعه مرتفع شود.

**دانشگاه آزاد اسالمی ثمره انقالب است
اسالمی  آزاد  دانشگاه  که  این  به  اشاره  با  کرمان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مراکز  این  در  افزود:  است  فعالیت  به  مشغول  استان  در  مرکز  و  واحد   13 با  کرمان 
دانشگاهی32هزار دانشجو با 757 نفر هیات علمی مشغول به تحصیل هستند. وی با اشاره 
به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی ثمره انقالب اسالمی است گفت: مسائل فرهنگی سرلوحه 
کار ما در این دانشگاه است به گونه ای در سالجاری بیست و سومین جشنواره قرآن و 

عترت دانشگاه آزاد سراسر کشور در کرمان برگزار شد.

*داوری سه پایان نامه همزمان با کنگره سرداران 6500 شهید استان 
دکتر منظری توکلی به مسئولیت این واحد دانشگاهی به عنوان دبیر کمیته علمی کنگره 
سرداران 6500 شهید استان کرمان و دبیر کمیته دانشگاهیان در چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: همزمان با کنگره سرداران سه پایان نامه از دانشگاه 

آزاد کرمان در حوزه دفاع مقدس داوری می شود.
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بحران در باغات پسته؛

تیشه تغییر اقلیم
 به ریشه اشتغال

 بیش از 430 هزار فرصت شغلی از دست رفت

در  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
کارگر  یک  کیلوگرم   250 هر  ازای  به  پسته  برداشت 
تن  هزار   90 مجموع  در  که  شده  می  کار  به  مشغول 
نفر  هزار   360 اشتغال  موجب  شده  بینی  پیش  محصول 
فقط در برداشت محصول می شد و حدود نیمی از این 
از  که  بوده  نقل  و  حمل  و  محصول  فرآوری  در  تعداد 

دست رفته است.

اجرای 5۹00 برنامه 
پدافندغیرعامل در استان

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان گفت: 
 900 و  هزار   5 از  بیش  غیرعامل  پدافند  هفته  در  امسال 
برنامه پدافند غیرعامل در سطح استان کرمان در بخشهای 
مختلف از جمله در مدارس، واحدهای آموزشی، سازمانی 
و غیره اجرا شده است. حمید مالنوری شامگاه امروز 13 
سایبری  رزمایش  و  غیرعامل  پدافند  همایش  در  ماه  آبان 

کارخانه  اجتماعات  سالن  محل  در  صنعتی  اتوماسیون  در 
فجر سرچشمه اظهار کرد: دوران پر فراز و نشیبی را پشت 
سر گذاشتیم و رسیدن به 40 سالگی انقالب اسالمی نشان از 
بلوغ و ثبات کشور و نظام و انقالب است و مردم پای اهداف 
و آرمان های انقالب ایستاده اند و امروز در راهپیمایی 13 

آبان شاهد حضور باشکوه و مقتدرانه مردم بودیم.

نماینده مردم رفسنجان در خانه ملت:

هزینه تولید هر کیلو پسته یک 
میلیون تومان

اسالمی  انار در مجلس شورای  و  رفسنجان  مردم  نماینده 
اظهار کرد: امسال متاسفانه بیش از 95 درصد محصول پسته 
به دلیل تغییرات اقلیمی از بین رفت بنابراین اگر هزینه های 
یک  از  بیش  کیلو  هر  کنیم  محاسبه  را  امسال  پسته  تولید 
میلیون تومان برای کشاورز هزینه در برداشته است و این 
مهم فقط امسال به دلیل خسارات زیاد بوده است. »احمد 

انارکی محمدی« در بازدید از چهارمین نمایشگاه مطبوعات 
و رسانه استان کرمان گفت: 40 درصد قیمت پسته به طور 

معمول هزینه های تولید آن است.

وی ادامه داد: امسال متاسفانه بیش از 95 درصد محصول 
اگر  بنابراین  رفت  بین  از  اقلیمی  تغییرات  دلیل  به  پسته 
هزینه های تولید پسته امسال را محاسبه کنیم هر کیلو بیش 
از یک میلیون تومان برای کشاورز هزینه در برداشته است 
و این مهم فقط امسال به دلیل خسارات زیاد بوده است. 
اسالمی  انار در مجلس شورای  و  رفسنجان  مردم  نماینده 
ادامه داد: محصول پسته سال آینده خیلی بهتر از امسال 
خواهد بود و تا این لحظه پیش بینی می کنیم که حداقل 
60 درصد محصول پسته برداشت شود. وی به خانه حاج 
آقا علی اشاره کرد و افزود: منتظر هستیم که استاندار کرمان 

مشخص شود تا مراسم بهره برداری آن را انجام دهیم.

رئیس سازمان نقشه برداری :

فرونشست زمین
 استان کرمان را تهدید می کند

رئیس سازمان نقشه برداری کشور نسبت به تغییرات پوسته 
زمین در استان کرمان هشدار داد و اظهار داشت: فرونشست 
جمله  از  استان  این  مناطق  برخی  در  ساالنه  بطور  زمین 
رفسنجان 20 سانتیمتر بوده که نشان از وضعیت بحرانی دارد. 
مهندس مسعود شفیعی در دیدار با استاندار کرمان افزود: به 
دلیل مصرف بی رویه آب های زیرزمینی در دشت رفسنجان 
شاهد کاهش ارتفاع ناشی از فرونشست پوسته زمین هستیم . 
وی تصریح کرد: اطلس نقشه برداری استان کرمان به زودی 
تهیه خواهد شد و در صورت حمایت مدیران استانی، 20 
شهر استان که فاقد نقشه هستند دارای نقشه جدید می شوند. 
با اشاره به لزوم بهنگام  رئیس سازمان نقشه برداری کشور 
سازی اطالعات نقشه های استان کرمان گفت: فعالیت های 
حوزه نقشه برداری در این استان بسیار گسترده است و در 
بسیاری از موارد، تهیه نقشه مناطق سخت گذر به صورت 
هوایی امکان پذیر است. وی افزود: در اواخر دهه 80 نقشه 
های بیست و پنج هزارم استان همگام با سایر مناطق کشور 
تهیه شده و جدیدترین نقشه استان کرمان مربوط به سال 
1391 است. شفیعی با اشاره به اهمیت زلزله بم در ایجاد 
ایستگاه های ژئودینامیک خاطرنشان کرد: بعد از زلزله بم 
ایستگاه های ژئودینامیک را برای سنجش تغییرات پوسته 
زمین در سراسر کشور ایجاد کردیم و هم اکنون در 9 نقطه 

از استان این ایستگاه ها وجود دارند.

**آرشیو نقشه های کرمان مورد نیاز است 
استاندار کرمان نیز در این دیدار گفت: با توجه به اهمیت 
نقشه برداری به عنوان مبنای اجرای پروژه های عمرانی در 
کشور، به آرشیوی مناسب از نقشه های قدیم و جدید استان 
نیاز داریم. دکتر محمد جواد فدائی افزود: نقشه برداری 
نحوی  به  و  است  نیاز  مورد  ها  فعالیت  از  بسیاری  برای 
زیربنای پروژه های عمرانی در کشور نقشه های دقیق می 
باشد ه ویژگی های مکانی و جغرافیایی منطقه را مشخص 

می کند. 

وی با اشاره به لزوم تهیه آرشیو از نقشه های قدیم و جدید 
در استان اظهار داشت:  بسیاری از اختالفات ملکی در استان 
به دلیل فقدان نقشه جغرافیایی مناسب از منطقه همچنان 
الینحل باقی مانده است که اگر سازمان نقشه برداری این 
آرشیو را در اختیار استان قرار دهد به توسعه شهری کمک 
زیادی خواهد شد. دکتر فدائی بیان کرد: استفاده از مدل 
نقشه های گوگل ارث یکی از مواردی است که همچنان 
مبنای بسیاری از کارها در کشور است و بنظر می رسد تهیه 

جایگزینی مناسب برای آن باید در اولویت باشد.
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سیاست کالن وزارت عتف
 توسعه کیفی است

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت های 
امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست شورای دانشگاه 
و  کمی  توسعه  از  پرهیز  علوم،  وزارت  کالن  سیاست  کرد:  اظهار  کرمان  باهنر  شهید 
ارتقای کیفی آموزش عالی است. دکتر باقری با بیان این که آموزش عالی کشور مفتخر 
عالی کشور  آموزش  بخش  در  این 40 سال  در  است، گفت:  فراوانی  به دستاوردهای 
توفیقات زیادی داشتیم که امروزه می توانیم به آنها افتخار کنیم، زیرا بخشی از آن در 
قابل  کیفیت  با  را  نیاز جامعه  مورد  با تخصص  افراد  دانشگاه ها همه  و  است  ملی  اسناد 
قبول، تأمین می کنند. وی افزود: اکنون جایگاه علمی مناسبی در عرصه های بین المللی 
داریم و استادان دانشگاه های ما در حوزه های بین المللی در انتشار مقاالت و فناوری های 
جدید خوش درخشیدند. دکتر باقری تصریح کرد: جایگاهی که دانشگاه ها در نظام های 
رتبه بندی بین المللی کسب کردند همگی نشان دهنده این است که علیرغم کاستی ها، 
با همیاری استادان دانشگاه ها می توانیم مشکالت  بار نشسته و  به  تالش های همکاران ما 
جامعه،  روز  نیازهای  به  نگاه  با  باید  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  برطرف  را  کشور 
از مشکالت بزرگ آموزش  تربیت کند، گفت: یکی  متناسب جامعه  با رشته  را  دانشجو 
عالی، کنترل کّمی مراکز آموزش عالی است پس الزم است تا جایی که مقدور است به 

ساماندهی کمیت ها در آموزش عالی بپردازیم.
کشور  عالی  آموزش  کالن  حوزه  در  اکنون  که  سیاستی  افزود:  علوم  وزیر  مقام  قائم 
ارتقای  کنترل  و  عالی  آموزش  کیفی  ارتقای  کمی،  توسعه  از  پرهیز  می شود،  دنبال 
کیفی در جذب اعضای هیأت علمی است. دکتر باقری در ادامه گفت: با توجه به اینکه 
فارغ التحصیالن دانشگاهی از مهارت الزم برای ایجاد کسب و کار برخوردار نیستند، در 
است که  این  مقطع کارشناسی  برنامه های جدی در  از  یکی  معضل،  این  راستای حل 
دروس عملی برگزار کنیم و فارغ التحصیالن دانشگاهی مهارت های شخصی، اجتماعی و 

همچنین مهارت های فنی رشته مربوط را کسب کنند. 
بروند  پیش  به سمتی  فناوری،  و  پژوهش  باید در حوزه  دانشگاه ها  این که  بیان  با  وی 
تحت  امروز  که  مفهومی  آن  گفت:  باشند،  پاسخگو  را  جامعه  نیازهای  بتوانند  که 
بزرگ صنعتی و حجم  پروژه های  انجام  دانشگاه های جامعه محور مطرح است،  عنوان 

قراردادهای صنعتی است که نمونه های این کار در نمایشگاه پژوهش و فناوری سال 97 
هم مبادله شد. در این نشست، مسئوالن و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با قائم مقام وزیر علوم در میان گذاشتند.
استاندار  فدایی،  محمدجواد  دکتر  با  کرمان  به  سفر  برنامه های  ادامه  در  باقری  دکتر 
کرمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شهید 
باهنر کرمان صورت گرفت، درخصوص پژوهش تقاضامحور، مهارت آموزی دانشجویان، 

ارتباط دانشگاه ها با صنعت و دستگاه های اجرایی بحث و تبادل نظر شد.

قائم مقام وزیر علوم،در نشست شورای دانشگاه شهید باهنر 

اولین نوآوردگاه تخصصی 
جنوب کرمان

نوآوردگاه  اولین  برگزاری  از  جیرفت  دانشگاه  رئیس 
تخصصی جنوب کرمان به میزبانی این دانشگاه خبر داد.

کارآفرینی  نوآوردگاه  کرد:  اظهار  کوهستانی  شاپور 
نخستین  برای  کرمان  جنوب  کشاورزی  حوزه  تخصصی 
از نخبگان علمی در  نفر  با حضور 120  بار دراین منطقه 
رویداد  این  کرد:  تصریح  وی  است.  برگزاری  حال 
در  روز  چهار  مدت  به  ماه  بهمن   27 تا   24 از  علمی 
نوآوردگاه  اولین  داد:  ادامه  وی  شد.  برپا  دانشگاه  این 
اثرگذار  ارتباط  تخصصی جنوب کرمان در زمینه ایجاد 
بین دانشگاه و صنعت اقدام به برگزار شده است تا شاهد 

تربیت نسلی کارآفرین با اذهانی خالق و مبتکر باشیم.
منطقه  کشاورزی  ظرفیت  به  جیرفت  دانشگاه  رئیس 
جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: این نوآوردگاه ها ایده 
کشاورزی  بخش  به  کمک  برای  ای  خالقانه  تفکرات  و 
جنوب کرمان است. وی با بیان اینکه 4 هزار دانشجو و 
110 عضو هیات علمی در دانشگاه جیرفت وجود دارد، 
در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  پنج  کرد:  اظهار 

این دانشگاه با 40 رشته دایر شده است.
*** برگزاری 18 نوآوردگاه در سطح کشور

مدیر شرکت نوآوردگاه گفت: اولین نوآوردگاه تخصصی 

سطح  در  نوآوردگاه  رویداد  هجدمین  کرمان  جنوب 
کشور است. حامد حامدیان افزود: از این 18 نوآوردگاه 
30 استارت آپ )کسب و کار نوپا( به وجود آمده است تا 
ایده های خالق تبدیل به کسب و کار شوند. وی با بیان 
برگزار  متفاوتی  موضوع های  با  نوآوردگاه ها  این  اینکه 
به  نوآوردگاه های  اجرایی  مدل  کرد:  بیان  است،  شده 
در  بار  نخستین  برای  فرد  به  منحصر  و  ابتکاری  صورت 
سطح کشور در حوزه رویدادهای کارآفرینی طراحی و 
اجرا شده است. وی تصریح کرد: نوآوردگاه ها بر اساس 
نیازسنجی ها در زمینه کارآفرینی، ارزش آفرینی، اصول 
تجاری  طرح  و  کار  و  کسب  مدل  طراحی  تیمی،  کار 
شده  ریزی  برنامه  سرمایه گذار  به  مؤثر  ارائه  نحوه  و 
نوآوردگاه  اولین  نوآوردگاه گفت:  است. مدیر شرکت 

تخصصی کشاورزی جنوب کرمان به صورت یک پکیج به 
همراه ابزارهای نوآوری به شرکت کنندگان نوآوردگاه 
آموزش داده می شود که مزیت این مساله آموزش کار 
بازی و شبیه سازی فضای واقعی کسب و  با  تیمی همراه 
آن  اجرای  دیگر  رویدادهای  با  آن  تفاوت  و  است  کار 
در  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  فیکشین  گیم  صورت  به 
نفر در حوزه  با عضویت حدود 50  تیم  این رویداد 13 
تا  آمدند  هم  گرد  جیرفت  دانشگاه  محل  در  کشاورزی 
ایده های خود را توسعه و به سرمایه گذاران ارائه دهند، 
دانشگاه  این  توسط  رویداد  این  برتر  تیم های  افزود: 
نخستین  کرد:  بیان  وی  می گیرند.  قرار  حمایت  مورد 
توسط  کرمان  جنوب  کشاورزی  تخصصی  نوآوردگاه 
»شرکت  شزان  شتاب دهنده  جیرفت،  دانشگاه  مسؤوالن 
شناختی،  همگرای  فناوری های  نوآوران  دانش بنیان 
زیستی، اطالعات و نانو« و اتاق بازرگانی و مرکز نوآوری 
است.  شده  برگزار  ایرانسل  شرکت  حمایت  با  کرمان 
حامدیان اظهار کرد: این پنجمین رویداد برگزار شده در 
استان کرمان است که رویدادهای برتر نوآوردگاه های 
سال های گذشته این استان توسط مرکز نوآوری کرمان 
جمله  از  استان  این  با  مرتبط  سرمایه گذاری  مراکز  و 
گفت:تعداد  وی  شدند.  حمایت  دبی  مقیم  ایرانیان 
نوآوردگاه ها را در منطقه جنوب کرمان افزایش خواهیم 
داد و این مورد نیازمند زیرساخت ها و ظرفیت ها، ورود 
مراکز حمایتی برای تأمین مالی این رویداد و مشارکت 
فضای عمومی جامعه از جمله دانشجویان، کارآفرینان و 

شرکت های دانش بنیان است.

به میزبانی دانشگاه جیرفت 
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عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد:

رفسنجان یکی از چهار نقطه 
برتر جهان در تابش انرژی 

خورشید

عضو هیئت علمی دانشگاه کار رفسنجان گفت: شدت تابش 
خورشید در رفسنجان 5.7 کیلووات بر ساعت است و این 
به این معنا می باشدکه رفسنجان یکی از چهار نقطه برتر 
جهان در تابش خورشید است و می توانیم در روز تا پنج 

ساعت و 40 دقیقه تابش خورشید را داشته باشیم.
موسسه  در  مگاواتی  یک  خورشیدی  نیروگاه  فاز  اولین   

با  ماه  آذر   14 امروز  عصر  رفسنجان  کار  عالی  آموزش 
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  محجوب  علیرضا  حضور 
از مسئولین شهرستان رفسنجان  شورای اسالمی و جمعی 
کار  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  رسید.  برداری  بهره  به 
رفسنجان و مدیر اجرایی این پروژه در این مراسم اظهار 
کار  داشگاه  خورشیدی  نیروگاه  پروژه  اول  فاز  کرد: 
به  تومان  میلیارد  اعتبار یک  با  و  با قدرت 100کیلو وات 
بهره برداری رسید و فاز دوم آن با قدرت 500 کیلو وات 

پایان  تا  تومان کلنگ زنی شد که  میلیارد  ارزش 5  به  و 
امسال به بهره برداری می رسد.  دکتر »علیرضا سلیمانی« 
افزود: رفسنجان در ذوزنقه طالیی سوالر دنیا قرار دارد، 
کشاورزی پایدار نیاز ما است و صنعتی که کربن زا نباشد 
را دنبال خواهیم کرد اما توان زمین و تغییرات اقلیمی در 
رفسنجان دیگر جواب نمی دهد باید نخبگان و دانشگاهیان 

در  دیگری  مرحله  وارد  فکر  خوش  مسئولین  کمک  با 
یک  خورشید  که  این  به  اشاره  با  وی  شوند.  رفسنجان 
نعمت خدادادی است به دالیلی که شهر رفسنجان جای 
مناسبی برای نیروگاه به شمار می رود اشاره و خاطرنشان 
کرد: شدت تابش خورشید در رفسنجان 5.7 کیلووات بر 
ساعت است و این به این معنا می باشدکه رفسنجان یکی 
می  و  است  تابش خورشید  در  برتر جهان  نقطه  از چهار 
توانیم در روز تا پنج ساعت و 40 دقیقه تابش خورشید را 
داشته باشیم. دکتر سلیمانی تصریح کرد: بین 300 تا 320 
روز میانگین روزهای آفتابی در رفسنجان است و نیروگاه 
خورشیدی هزینه تعمیر و نگهداری نزدیک به صفر دارد و 
برای 20 سال با قرارداد تضمینی با باالترین ارگان کنترل 
انرژی در کشور یعنی وزارت نیرو قرارداد می بندند و هیچ 
آلوگی زیست محیطی ندارد. مدیر اجرایی پروژه نیروگاه 
خورشیدی یک مگاواتی دانشگاه کار رفسنجان بیان کرد: 
اولین موسسه آموزش عالی در ایران هستیم که در چنین 
هستیم.  خورشیدی  نیروگاه  روی  بر  کار  حال  در  فازی 
حضور  با  نیروگاه  این  انرژی  کرد:  ابراز  سلیمانی  دکتر 
نماینده های توزیع، شرکت برق و نماینده پیمانکار وارد 
شبکه شده که درآمد حاصل از فروش آن صرف دانشگاه 
نیز  به شبکه آن  اتصال  و  قرائت کنتور  می شود و بحث 

انجام می شود.

رفسنجان توان تأمین برق
 چند استان را دارد

امام جمعه رفسنجان با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی 
شهرستان  مجموعه  کرد:  تصریح  شهرستان،  این  در 
رفسنجان می تواند برق استان کرمان و حتی برق چندین 
استان را تولید کند. حجت االسالم«عباس رمضانی پور« 
خورشیدی  نیروگاه  یک  فاز  از  برداری  بهره  مراسم  در 
اظهار  رفسنجان  کار  عالی  آموزش  موسسه  مگاواتی  یک 
کرد: رسالت دانشگاهها این است که باید کار تولیدی و 
از دانشگاهها  باید  باشند و اشتغال  جایگاه تولیدی داشته 
ریشه گرفته و شکل بگیرد. وی با اشاره به ظرفیت انرژی 
مجموعه  کرد:  تصریح  شهرستان،  این  در  خورشیدی 
استان کرمان و حتی  برق  تواند  شهرستان رفسنجان می 
رفسنجان  جمعه  امام  کند.  تولید  را  استان  چندین  برق 
ابتدای  در  مگاواتی   25 نیروگاه  یک  کرد:  خاطرنشان 
استانداری آقای رزم حسینی در حالی که قرار بود 18 

تسهیالت  دریافت  فازهای  در  شود،  برداری  بهره  ماهه 
گرفتار شد و تنها یک چهاردیواری شده و برقی به مدار 
یک  سال  آخر  تا  نیروگاه  این  که  حالی  در  نشد  وارد 
کند  می  تولید  را  برق  مگابایت   30 تا   25 تا  و  مگابایت 
بگیرد.  بخواهد  ساختمان  و  زمین  دنبال  اینکه  بدون 
در  نیز  برقی  های  پنل  تولید  کرد:  بیان  پور  رمضانی 
است  انجام  حال  در  رفسنجان  عصر)عج(  ولی  دانشگاه 
تولید  به  تا  کرد  کمک  نیز  زمینه  این  در  توان  می  و 
ای  گسترده  اشتغالزایی  صورت  این  در  که  برسند  انبوه 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه در منطقه ویژه رفسنجان 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  مدار  وارد  برق  مگابایت   6
در شهرک صنعتی رفسنجان همین مجموعه 25 مگابایتی 
وارد مدار شود و مجموعه های دیگری که کلنگ زنی 
آنها صورت گرفته است خدا را شاکریم که در رفسنجان 
برای  انرژی خورشیدی  از  که  دارد  پتانسیل وجود  این 
تولید برق استفاده شود. امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه 
هر کسی قدمی برای این نظام بردارد یک کار جهادی 
و اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، تصریح کرد: می 
توانیم به بسیاری از کشورهای همسایه برق را صادر کنیم، 

ساالنه حدود 50 هزار مگابایت نیاز داریم که می توانیم 
100 تا 200 هزار تولید کرده و تا 100 هزار آن را صادر 
ارزان  که  چرا  بود  درآمد خواهد  منبع  بهترین  و  کنیم 
ترین کار اقتصادی است و کمترین هزینه و بیشترین سود 
را دارد. رمضانی پور بیان داشت: بزرگترین مانع اشتغال 
خود دولت است و باید خودمان حرکتی را آغاز کنیم 
و اگر بخواهیم اشتغال را از راه دولتی انجام دهیم زمان 
زیادی الزم دارد و اگر این اشتغالزایی توسط خود مردم 
انجام شود مسلمًا دولت همراه با مردم خواهد بود. وی 
که  شهرستان  دانشگاههای  ظرفیت  از  باید  کرد:  عنوان 
شهرستان  دانشگاههای  مجموعه  در  زمین  هکتار   600 تا 

رفسنجان است برای تولید برق استفاده شود

افتتاح دانشکده ایران شناسی 
در رفسنجان

با  رفسنجان  )عج(  ولیعصر  دانشگاه  در  ایرانشناسی  دانشکده 
حضور معاون توسعه مدیریت جذب سرمایه معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری به بهره برداری رسید.
رئیس دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان در این آیین گفت: 
اقوام، موسیقی، لباس، غذاها، معماری، حیات وحش، حیات 
کویری ایران و دیگر موارد در ایران بحث های مفصلی است 

که جای کار دارد. 

دکتر محمدعلی دهقان بیان کرد: این دانشکده با 2 رشته 
ایرانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و زبان های باستانی 
صادر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از  آنها  مجوز  که 
شده فعالیت خود را آغاز می کند. وی تصریح کرد: با همت 
مترمربع  هزار  چهار  در  دانشکده  این  تجدد  خیر  خانواده 
زیربنا و هزینه پنج میلیارد تومان ساخته شده است که نیمی 
از این هزینه را خانواده تجدد پرداخت کرده است.  وی 
تصریح کرد: دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان در سال 1370 
در  دانشجو  هزار  در حال حاضر حدود 10  و  تأسیس شد 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می  
کنند. وی با اشاره به این که 275 عضو هیأت  علمی، 18 استاد 
تمام، 38 دانشیار و 178 استادیار، ترکیب اعضای هیأت  علمی 

این دانشگاه هستند گفت: با گذشت 25 سال از تأسیس این 
دانشگاه با دانشگاه  های همزاد رقابت خوبی داشتیم و تمام 
پیشرفت دانشگاه را مرهون خیرانی هستیم که در ساخت 

خوابگاه ها و دانشکده های مختلف همکاری کردند.
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رئیس کار گروه آب، محیط زیست و کشاورزی شبکه جامعه و دانشگاه استان کرمان:

 »کرمان«
قطب علمی گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری کشور

دکتر »قاسم محمدی نژاد« رئیس کار گروه آب، محیط زیست و کشاورزی شبکه جامعه و دانشگاه 
استان کرمان اظهار کرد: ضرورت برنامه جامع مشترک بین شهرداری و دانشگاهشهید باهنر کرمان 
در حوزه معضالت  شهری در راستای تفاهم نامه موجود می تواند زمینه ساز هدفمندی پروژه های 
تحقیقاتی با شهرداری باشد. رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
اظهار کرد: قطب علمی گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری به استان کرمان داده شده است و ما 
طرح های بسیار خوب ملی و بین المللی در این زمینه داریم به طورمثال یک طرح با کشور آلمان 

داریم که آلمان 300 هزار یورو اعتبار برای این طرح اختصاص داده است. 

وی از همکاری برای ساماندهی حوزه گیاهی شهر کرمان خبر داد و بیان کرد:  کارگروه پژوهش 
های استان در دانشگاه شهید باهنر کرمان دایر است و این کار گروه  حدود 25 عضو دارد.

نحوه  از  کرمان،  استان  دانشگاه  و  جامعه  شبکه  کشاورزی  و  زیست  محیط  آب،  گروه  کار  رئیس 
پژوهشکده  این  به  محوله  مأموریت های  گفت:  و  آورد  میان  به  سخن  پژوهشکده  این  اقدامات 
تحقیقاتی همراه با کار پژوهشی و فناوری است، در راستای رفع مسائل و مشکالت مطرح شده، است.
در  آبی  کم  به  مقاوم  الین  و  رقم  هزار  یک  کنون  تا  که  مطلب  این  بیان  با  محمدی نژاد  دکتر 

پژوهشکده آورده شده که عمده آنها از کشور هند می باشند، تصریح کرد: دانشگاه از تصمیم سازی 
تا اجرای کار در کنار شهرداری خواهد ماند، گفتنی است که ما از همه ظرفیت های فکری کرمان 
استفاده خواهیم کرد و از افرادي که توان علمي دارند، براساس دستاوردهایشان حمایت مي کنیم.

رئیس کار گروه آب، محیط زیست و کشاورزی شبکه جامعه و دانشگاه استان کرمان  خاطر نشان 
پژوهشگران  همه  فعالیت  و  حضور  برای  زمینه  کرمان،  شهر  در  شهری  معضالت  به  توجه  با  کرد: 
متخصص و دلسوز از همه دانشگاه های استان فراهم است بنابراین کارگروه استان وظیفه هماهنگی 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را در جهت همگرایی و هم افزایی برای عمران آبادانی هر چه بیشتر 
کرمان دارد. وی گفت: پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان عزم خود 

را برای بهره وری باالی آب در تولیدات گیاهی آب استان کویری جزم کرده است.
پژوهشکده  آمادگی  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس 
آب،  حوزه های  در  همکاری  برای  استان  دانشگاهی  مراکز  سایر  و  کشاورزی  دانشکده  همراه  به 
کشاورزی و محیط زیست خبر داد و عنوان کرد: محیط زیست و جهادکشاورزی معضالت خود را 
ارائه داده اند اما شهرداری تا کنون همه معضالت شهری خود را در حوزه فضای سبز به ما ارائه 
نکرده است. محمدی نژاد افزود: با توجه به مسائل گفته شده، بایستی برنامه ریزی برای ایجاد طرح 

جامع فضای سبز ایجاد گردد و در قالب پروژه های مختلف تعریف شود.
رئیس کار گروه آب، محیط زیست و کشاورزی شبکه جامعه و دانشگاه 
دانشگاه های  متخصصین  تمام  توان  از  است  الزم  گفت:  کرمان  استان 

مختلف استان که در این حوزه مسولیت پذیر هستند، استفاده کرد.
زهرا ایرانمنش«، دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان کرمان در این 
جلسه رویکرد شورای پنجم را فرهنگی و پژوهشی دانست و بیان کرد: 
باید از ظرفیت دانشجویان جوان و باانگیزه در راستای برنامه های شهری 
و مدیریت شهری استفاده شود. دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان 
کرمان و رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای شهر کرمان، برلزوم 
ساماندهی فضای سبز شهر کرمان تاکید کرد و افزود: باید با همفکری با 

دانشگاه شهید باهنر کرمان طرح های کارشناسی شده اجرا کنیم.
جلسه  این  در  نیز  کرمان  شهر  شورای  رئیس  فرشاد«،  »محمد  همچنین 
با اشاره به کمیت و کیفیت آب شهر کرمان گفت: پژوهشکده فناوری 
تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به شهرداری گونه های مقاوم 
در برابر کم آبی و کیفیت پایین آب که می توان به عنوان فضای سبز 
چشم  بودن  مشخص  برلزوم  کند.وی  معرفی  کرد،  استفاده  کرمان  شهر 
نوین  تکنولوژی های  از  بایستی  کرد:  بیان  و  کرد  تاکید  برنامه ها  انداز 
برای ایجاد فضای سبز استفاده کرد. براسا این گزارش، علی خدادادی 
اظهار کرد: آب یکی از معضالت کشور و شهر کرمان است و امسال نیز 
شهر  شورای  رییس  نائب  بهرامی  است.علی  بوده  کم  بسیار  بارندگی ها 
ندارد،  منطقی  قیمت  کرمان  در  آب  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
باید  کرمان  استان  اقلیم  نوع  و  آب  بحران  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.وی با اشاره به انتقال آب از 
خلیج فارس عنوان کرد: با توجه به اینکه اگر اقداماتی برای بهینه سازی 
مصارف آب در بخش های مختلف و صرفه جویی انجام شود، هزینه های 

آنها بسیار کمتر از انتقال آب از خلیج فارس خواهد بود.
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همایش ملی »نظام فکری حضرت آیت اهلل خامنه ای با حضور سردار سرلشگر حاج قاسم سلیمانی

 در تاالر وحدت دانشگاه باهنر کرمان 
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از جمله کارهای علمی  ها  مطالعه و رصد شهاب سنگ 
با  ایران  سنگی  شهاب  مرد  که  است  کمیابی  و  سخت 
همت و پشتکار خود تحولی بزرگ در آن ایجاد کرده 
است. آسمان و اجرام آسمانی همواره مورد عالقه بشر 
سعی  تاریخ  در طول  محققان  و  دانشمندان  است  بوده 
شهاب  دارند.  را  بیکران  فضای  اسرار  کردن  آشکار  در 
افراد،  عموم  برای  فضا  از  میهمانانی  عنوان  به  ها  سنگ 
جذاب  بسیار  نجوم  علم  محققان  و  پژوهشگران  بویژه 
هستند و عالقه مندان خود را برای کشف به بیابان ها و 
نقاط سخت گذر می کشاند. اکتشاف ها و یافته های این 
پژوهشگر جوان در نوع خود بی نظیر است و به شدت 
مورد توجه مراکز دانشگاهی و سازمان های متولی قرار 
سیارک  از  شده  جدا  سرگردان  اجرام  است.  گرفته 
تاثیر  و  زمین  به جو  ورود  اثر  بر  منظومه شمسی  در  ها 
جاذبه به شدت گرم شده و می سوزند و اگر تکه هایی 
از این اجرام که وزنشان از چندین گرم تا چندین تن 
نامیده  به زمین سقوط کنند، شهاب سنگ  هم می رسد 
شهاب  بزرگترین  قبل  سال  هزار   80 حدود  شود.   می 
نامیبیا  از 60 تن در مزرعه هوبا  بیش  با وزن  دنیا  سنگ 

به زمین برخورد کرد که امروزه  در آفریقا 
آن را بزرگ ترین شهاب سنگ شناخته شده 
دنیا می دانند. تاریخچه نخستین شهاب سنگ 
ایران به سال 1880 میالدی در ورامین برمی 
هم  و  دارد  وزن  کیلوگرم   54 که  گردد 
نگهداری می  اکنون در موزه کاخ گلستان 
شود. حجت کمالی، جوان کرمانی 15 سال 
از عمر خود را در پهنه های بیابانی کویری 
و مناطق بکر ایران به جستجو و کشف شهاب 
به موفقیت  این راه  سنگ ها پرداخته و در 
های چشمگیری رسیده است. کمالی ملقب 
به مرد شهاب سنگی ایران گفت :از کودکی 
به جمع آوری سنگ عالقه زیادی داشتم و 
همین عالقه من را به دنیای شهاب سنگ ها 
کشاند. وی با اشاره به تخصصی بودن بحث 
شهاب سنگ افزود: اغلب مردم فکر می کنند 
با جمع آوری و فروش شهاب سنگ به ثروت 
برسند، اما شهاب سنگ ها با خود مجموعه یا 
اطالعات گرانبهای علمی به همراه دارند که 
از آن برای تکمیل و گره گشایی مجهوالت 

علوم فضایی و نجومی استفاده می شود.
بیان کرد: نمونه ای از شهاب سنگ های کشف  کمالی 
شده پس از کشف به مرکز تحقیقات شهاب سنگ ها در 
دانشگاه سرژ )CEREGE( فرانسه ارسال می شود که پس 
از آزمایشات تخصصی در سایت بولتن جهانی به ثبت می 
رسد. مرد شهاب سنگی ایران بیان کرد: در طول فعالیت 
ها و کاوش های خود بیش از سه هزار شهاب سنگ از 
که  ام  کرده  آوری  جمع  و  کشف  ایران  مختلف  نقاط 
افزون بر 200 قطعه از آن در بولتن جهانی شهاب سنگ 
به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: جغرافیای کویری 
استان کرمان یکی از مناطق مهم سقوط شهاب سنگ ها 
است که تاکنون 240 شهاب سنگ از این خطه در بولتن 

جهانی شهاب سنگ ثبت شده است. 
شهاب  مخاطرات کشف  و  ها  سختی  به  اشاره  با  کمالی 

سنگ تصریح کرد: افراد زیادی به سودای پیدا کردن 
کمتر  اما  زنند  می  صحرا  و  بیابان  دل  به  سنگ  شهاب 
زیرا  این سنگ گرانبها می شوند،  پیدا کردن  به  موفق 
این کار تجربه و مهارت خود را الزم دارد.محقق شهاب 
سنگ گفت: ایران در سال 2016 در زمینه ثبت شهاب 
سنگ رتبه دوم جهانی را کسب کرده است و هم اکنون 
فعالیت  ها  سنگ  شهاب  کشف  زمینه  در  تیم   100 فقط 

دارند. وی با بیان این که شهاب سنگ ها در سالیان دور 
محمل افسانه و رویا پردازی بوده است افزود: در مورد 
شهاب سنگ در ایران کار علمی منسجم چندانی انجام 
پراکنده  و  فردی  صورت  به  همواره  تحقیقات  و  نشده 
سنگ  شهاب  محقق  و  کاوشگر  این  شود.  می  انجام 
گفت: در سالهای گذشته از لحاظ یافته های علمی در 
حوزه شهاب سنگ بسیار ضعیف بودیم و با کشف نمونه 
علمی  موسسات  و  ها  دانشگاه  جدید  های  سنگ  شهاب 
فاز  وارد  سنگ  شهاب  مقوله  نوعی  به  و  شدند  درگیر 
2 سال  در  داد:  ادامه  است. وی  ایران شده  در  جدید 
شناسی  زمین  سازمان  و  تهران  دانشگاه  همت  به  اخیر 
استادان  برای  آموزشی  و سمینارهای  ها  کارگاه  کشور 
و دانشجویان برگزار کردیم. کمالی تاکید کرد: همین 

کارگاه های علمی باعث شد دانشجویان و عالقه مندان 
به  و  کنند  برقرار  زیادی  های  تماس  همکاری  برای 
در  بسیاری  علمی  دستاوردهای  آینده  در  قطع  طور 
زمینه  در  تصریح کرد:  این حوزه خواهیم داشت. وی 
و  ندارد  معتبر علمی وجود  شناخت شهاب سنگ کتاب 
درصدد هستیم کتابی جامع راجع به این پدیده فضایی 
شناسی  زمین  سازمان  همکاری  با  همچنین  و  شود  تهیه 
اطلس عکس شهاب سنگ های کشور بزودی 
ایران  سنگی  شهاب  مرد  شد.  خواهد  چاپ 
انتشار اخبار کشف شهاب سنگ ها  با  گفت: 
و فعالیت های علمی این حوزه گروه های 
زیادی از نقاط مختلف کشور برای همکاری 
اعالم آمادگی کرده اند. وی اظهار داشت: 
مطالعه شهاب سنگ ها از آن جهت اهمیت 
دارند که در یافتن نشانه های حیات زیستی 
در کره ها و سیارات دیگر فضا به بشر بسیار 
که  این  بیان  با  کمالی  کنند.  می  کمک 
اولین مجموعه شهاب سنگ در ایران را در 
به حجم شهاب  توجه  با  افزود:  دارد  اختیار 
سنگ های کشف شده درصدد راه اندازی 
نخستین موزه شهاب سنگ هستم، اما متاسفانه 
مسئوالن بویژه میراث فرهنگی در این زمینه 
همکاری الزم را ندارند. وی تاکید کرد: از 
شهرهای مختلف کشور پیشنهاد تاسیس موزه 
این  مند هستم  اما عالقه  شهاب سنگ دارم، 
موزه در کرمان باشد و دلیل آن هم اینست 
که کرمان قطب شهاب سنگ کشور و جزو 
10 شهر شهاب سنگی دنیا بشمار می رود. مرد 
موره  اندازی  راه  هزینه  داد:  ادامه  ایران  سنگی  شهاب 
هنگفت است و امیدوارم بخش خصوصی در این زمینه 
ورود پیدا کند و نگذارد این گنجینه ارزشمند پنهان بماند. 
وی گفت: شهاب سنگ ها عالوه بر مزیت های علمی می 
تخصصی  مرکز  اندازی  راه  و  توریسم  جذب  در  توانند 
و  کشور  برای  نیز  ارزش  با  سنگ  این  فروش  و  مبادله 
تاکید کرد: هر شهاب  استان درآمد زایی کنند. کمالی 
سنگ هزاران بلکه میلیون ها سال عمر دارد و نباید با بی 
مباالتی و یا به دست افراد نااهل ارزش علمی آن به خطر 
افتد. وی بیان کرد: در حال حاضر بزرگترین شهاب سنگ 
است  شده  کشف  کویر  در  کیلوگرم   56 وزن  به  ایران 
که مراحل اولیه ثبت در بولتن جهانی را می گذراند و 

بزودی به دنیا معرفی خواهد شد.

مرد شهاب سنگی ایران
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با حضور قائم مقام وزیر عتف؛

افتتاح مراکز پردازش سریع 
)HPC( در دانشگاه باهنر

 به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با 
و  مقام وزیرعلوم، تحقیقات  قائم  باقری  حضور عبدالرضا 
پردازش  مراکز  دانشگاهی  مدیران  از  جمعی  و  فناوری 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  وایرلس  ابر  و   )HPC(سریع
فناوری  امور  مدیرکل  شدند.  اندازی  راه  و  افتتاح 
اطالعات دانشگاه شهید باهنر کرمان در حاشیه این مراسم 
به  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  نیاز  به  توجه  با  گفت: 
پردازش های سریع، این مرکز طی سال 96 در دستور 
این مرکز  قرار گرفت.  دکتر محسن صانعی گفت:  کار 
حافظه  منطقی،  پردازشی  120هسته  و  هزار  یک  با 

دیسک  فضای  کل  1.6ترابایت،مجموع  حدود  کل 
نرم  کل  16ترافالپ،تعداد  پردازش  کارت  44ترابایت، 
استفاده  یوزر   120 تاکنون  و   88 شده  نصب  افزارهای 
جنوب  در  پردازش  مرکز  بزرگترین  عنوان  به  شده 
شرق کشور است.وی بیان داشت: خدمات این مرکز در 
باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویان  اختیار  در  اول  اولویت 
قرار می گیرد و اولویت های بعدی سرویس دهی سایر 
دانشگاه های منطقه و همچنین سایر بخش های خصوصی 
دانشگاه  اطالعات  فناوری  امور  است. مدیرکل  و دولتی 
تومان  میلیارد   2 : حدود  یادآور شد  باهنر کرمان  شهید 
است. هزینه شده  پروژه  این  برای  دانشگاه  اعتبارات  از 
اَبر وایرلس )پوشش اینترنت بی  با اشاره به اینکه  صانعی 
سیم( گفت : حدود 300هزار مترمربع زیرپوشش اینترنت 
بی سیم پرسرعت قرار گرفته که شامل تمام خوابگاه ها و 

فضاهای دانشگاهی است.

دانشگاه باهنر کرمان به جمع 
دانشگاه های برتر دنیا پیوست

معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت : براساس 
نظام رتبه بندی الیدن نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر 
نخستین  برای  دانشگاه  این  میالدی،   2018 سال  در  دنیا 
بار، در جمع 938 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.  دکتر 
شهید  دانشگاه  پژوهشی  معاون  پور،  آبادی  نظام  حسین 
باهنر کرمان و استاد تمام بخش مهندسی برق این دانشگاه 
استان  فناوران  از پژوهشگران و  در حاشیه مراسم تجلیل 
ارزیابی  معتبر  های  نظام  از  یکی  ›الیدن‹  افزود:  کرمان 
دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر 
اساس شاخص های علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه  بندی 
قرار می دهد.  وی گفت: در چارچوب آخرین رده بندی 
›نظام ارزیابی الیدن‹ 23 دانشگاه از ایران، 19 دانشگاه از 
ترکیه، پنج دانشگاه از مالزی و چهار دانشگاه از عربستان در 

جمع 938 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. 

داشت   بیان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
که  دانشگاه های دنیا در 9 شاخص در قالب دو معیار کلی 
›مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی‹ در الیدن رتبه  بندی 
بندی الیدن  نظام رتبه   : بیان داشت  آبادی  نظام  شدند. 
در این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها طی سال 
 Web of های 2013 الی 2016 میالدی از پایگاه اطالعاتی
Science استفاده کرده است.  وی یادآورشد: همچنین در 
معیار مرجعیت یا تاثیر علمی از شاخص هایی چون مقاالت 
یک درصد برتر، مقاالت پنج درصد برتر، مقاالت 10 درصد 
است.  شده  گرفته  بهره  برتر  درصد   50 مقاالت  و  برتر 
دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 54 13با 90 دانشجو آغاز 
به کار کرد و در حال حاضر 15 هزار دانشجو دارد که در 
20دانشکده ، 400 رشته و گرایش مشغول به تحصیل هستند 
و همچین این دانشگاه دارای 650 عضو هیات علمی است.

در حمایت های مالی 
شرکت های دانش بنیان

 با کمترین مشکل مواجه ایم
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه  معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهور در جمع اعضاء شورای عالی 
بحث  در  گفت:  کرمان  استان  آوری  نو  و  فناوری 
کمترین  با  بنیان  دانش  شرکتهای  مالی  حمایتهای 
مشکل مواجه ایم و به خوبی می توانیم پشتیبانی الزم 
را انجام دهیم. دکتر علیرضا دلیری  اظهار داشت: در 
بحث حمایتهای مالی شرکتهای دانش بنیان  با کمترین 
مشکل مواجه ایم و به خوبی می توانیم پشتیبانی الزم 
را انجام دهیم وی ادامه داد اعتبارات روستایی سقف 
طرح  بدون  خالق   طرحهای  و  ندارند  محدودی  
برای  کارا  سامانه  طریق  از  و  استانی  کارگروه  در 
صندوق  در  ما  کرد:  بیان  دلیری  شوند  می  ارسال  ما 
عنوان  به  را  بانک  دوازده  و  داریم   سهم  ملی  توسعه 
و  برای صنعت 12 درصد  معرفی کردیم که  کارگزار 
شده   گرفته  نظر  در  سود  درصد   10 کشاورزی  برای 
است.   معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت 
علمی و فناوری رییس جمهور شرایط کنونی کشور را 
ویژه دانست و تاکید کرد ما با چالش جدی تحریم ها 
روبه رو  هستیم و از این کارگروه ها و دور هم بودن ها  

هر میزان که در کشور برگزار شود کم است چرا که 
راه نجات کشور و برون رفت از اقتصاد سنتی،  بستری 
باید  اقتصادی  های  فعالیت  و  است   دانش  فضای  در 
بیشتری داشته  تا دوام  باشد  با  تحقیق و توسعه همراه 
باشد. دکتر دلیری تصریح کرد: ما باید تالش کنیم تا با 
پیشرفت های دنیا هماهنگ باشیم و از آنها عقب نمانیم، 
خوشبختانه  روز به روز در کشور خدمات زیادی در بستر 
معاون  معاون  است.  شدن  شکوفا  حال  در  المللی  بین 
علمی و فناوری رییس جمهور در رابطه با نخبگان اظهار 
داشت: قطعا اگر بخواهیم موفق شویم باید به نخبگان و  
محققان توجه بیشتری کنیم و  بعد  برون سپاری کنیم و 
فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که ضریب 
موفقیت بیشتر خواهد شد چراکه سیستم دولتی چابکی 
و کارایی الزم را نخواهد داشت. دکتر دلیری همچنین 
در رابطه با اعتماد کردن به جوانها تاکید کرد: اعتماد 
کردن به جوان ها مطمئنًا همراه با تحول خواهد بود 
و یقین داشته باشید می توانند اثر گذار باشند و اقتصاد 
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 
از  تر  متفاوت  بسیار  کرمان  استان  بستر  گفت:  فناوری 
جزو  و  دارد  باالیی  بسیار  ظرفیت  و  استانهاست  سایر 
نظر  از  چه  شود  می  محسوب  کشور  برتر  های  استان 
به سمتی  باید  انسانی و  نیروی  از نظر  دانشگاهی و چه 

حرکت کنیم که در دانشگاه ها شغل ایجاد کنیم و این 
امر در صورتی محقق خواهد شد که دانشجو  و استاد 
همراه آموزش درگیر فعالیتهای اقتصادی شوند و ایده 
پروری نمایند. دکتر دلیری  بخشی از صحبت ها خود 
را  به چالش اساسی شرکت های بزرگ استان اختصاص 
داد و عنوان کرد:  شرکت های بزرگ و  بسیار خوبی 
در استان کرمان داریم اما متاسفانه هیچ کدام در زمینه 
تحقیق و توسعه ورود نکردند که باید افراد خالق و نخبه 
را جهت دهیم به سمت نیازهای این شرکتها تا بتوانند 
به خوبی آسیب شناسی و نیازهای آنها را برطرف کنند. 
پایان  در  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون  معاون 
تاکید کرد:استان باید تالش کند زیر ساخت های حوزه 
اقتصاد دانش بنیان را تقویت نماید و معاونت علمی و 
فناوری در این زمینه  آمادگی همکاری و پشتیبانی الزم 

را خواهد داشت.
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ثبت هفت اختراع در دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی کرمان

 

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
کرمان با اشاره به دستاوردهای این دانشگاه گفت: هفت 
اختراع و 53 نمونه محصول در سایه فعالیت های پژوهشی 
استادان این دانشگاه در هشت سال گذشته به دست آمده 

و به ثبت رسیده است. 
دکتر محمدجواد آروین افزود: شرکت های دانش بنیان 
نیز تاکنون موفق به ثبت 39 اختراع شده  استان کرمان 
این واحدها تجاری سازی شده  از سوی  و 47 محصول 
و به تولید انبوه رسیده است. وی تصریح کرد: انعقاد 43 
ایجاد کلینیک صنعت  استان،  با مراکز صنعتی  نامه  تفاهم 
برگزاری  و  معدن  و  صنعت  سازمان  محل  در  معدن  و 
کارگاه های مورد نیاز واحدهای صنعتی با حضور استادان 
دانشگاه از مهم ترین اقدامات دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس  رود.  می  بشمار  کرمان 
ایجاد  داشت:  اظهار  کرمان  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی 
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( استان در دانشگاه 
فعالیت  از  پیشرفته،  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 

به  اشاره  با  انجام شده است. وی  های دیگری است که 
استقرار مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای 
)آپا( استان در دانشگاه تحصیالت تکمیلی افزود: این مرکز 
غیردولتی می  و  به دستگاه های دولتی  ارائه خدمات  به 
پردازد و مدیریت یکپارچه و ایجاد هماهنگی در واکنش 
به تهدیدات امنیتی در فضای سایبری و مدیریت زمان و 
منابع در مقابله موثر با تهدیدات امنیتی در حوزه سرویس 
ها و شبکه ها، از اهداف اصلی راه اندازی این مرکز است. 
دکتر آروین گفت: همچنین در حال حاضر با اخذ دفتر 
منطقه ای مالکیت فکری، صدور مجوز اختراع در استان 
فناوری  و  علم  پارک  توسط  کشور،  شرق  جنوب  های 
تاسیس مرکز مبادالت  با  و  انجام می شود  استان کرمان، 
بین المللی فناوری و تجاری، سه جشنواره تجاری سازی 
در شهرهای کرمان، دبی و کیش برگزار شده است. وی با 
اشاره به سرمایه انسانی دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری 
پیشرفت کرمان تصریح کرد: دارا بودن 44 رشته و گرایش 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، پنج دانشکده، پنج 
دانش  شرکت   34 آزمایشگاه،   34 فعالیت  و  پژوهشکده 
بنیان، 43 شرکت در مرحله پارک، 80 شرکت در مرحله 
پیش رشد، 59 شرکت در مرحله رشد، 8 مرکز رشد وابسته 
مستقر  فناوری  توسعه  مرحله  در  شرکت   12 و  پارک  به 
این  ذاتی  توان  کرمان،  استان  فناوری  و  علم  پارک  در 
تحصیالت  دانشگاه  رئیس  کند.  می  نمایان  را  مجموعه 
تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان گفت: کتابخانه دانشگاه 
منبع مهمی  از 17 هزار جلد کتاب التین جدید،  بیش  با 
برای پژوهشگران است و مرکز همایش های دانشگاه نیز 
با داشتن سالن های 800 و 300 نفره و با امکانات متنوع 
کنفرانس  برگزاری  قطب  عنوان  به  جانبی  های  سالن  و 
وی  کند.  می  عمل  استان  در  المللی  بین  و  ملی  های 
تاکید کرد: طی هشت سال گذشته، در دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به ازای هر عضو هیات 
از  زمینه  این  در  که  شده  تولید  مقاله  دهم   8.2 علمی 

برنامه ششم توسعه جلوتر هستیم. دکتر آروین ادامه داد: 
بین  در  نهم  رتبه  کسب  به  منجر  اقدامات  این  مجموعه 
علوم  استنادی  پایگاه  توسط  کشور  صنعتی  های  دانشگاه 
معیارهای  و  ها  گرفتن شاخص  نظر  در  با  و  اسالم  جهان 
وجهه  آموزش،  پژوهش،  معیار  پنج  قالب  در  بندی  رتبه 
بین المللی، امکانات و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
گزارش  مبنای  بر  همچنین  کرد:  بیان  وی  است.  شده 
مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، دانشگاه تحصیالت 
بهره  به عنوان  پیشرفته کرمان،  فناوری  تکمیلی صنعتی و 
ور ترین دانشگاه صنعتی کشور معرفی شد. رئیس دانشگاه 
تاکید کرد:  پیشرفته کرمان  فناوری  و  تکمیلی  تحصیالت 
و  ارشد  کارشناسی  التحصیالن  فارغ  فنی  توانمندسازی 
دکتری با همکاری صنایع استان و ایجاد ظرفیت استفاده 
از فرصت های مطالعاتی صنعتی کوتاه مدت و بلندمدت 
منظور  به  کشور  صنایع  در  علمی  هیات  اعضای  برای 
برنامه  از  صنعتی  فرایندهای  و  صنایع  مشکالت  با  آشنایی 
کرد:  بیان  وی  رود.  می  بشمار  دانشگاه  روی  پیش  های 
اختصاص اعتبارات پژوهشی از محل بودجه های مصوب 
ساالنه توسط دولت و از محل 2درصد تولید ناخالص ملی 
و همچنین الزام صنایع در جهت وارد نمودن دانش فنی به 
همراه تکنولوژی مورد نیاز از انتظارات این دانشگاه است. 
ارائه  و  مالیاتی  های  حمایت  کرد:  تصریح  آروین  دکتر 
بنیان،  دانش  های  شرکت  محصوالت  از  بانکی  تسهیالت 
نظارت جدی بر واردات کاالهایی که توان تولید آنها را 
شرکت های دانش بنیان دارند و ایجاد تسهیالت صادراتی 
برای محصوالت شرکت ها باید در دستور کار قرار گیرد. 
وی با اشاره به پیشرفت های علمی استان کرمان در 40 
سال گذشته تصریح کرد: به برکت پیروزی انقالب اسالمی 
در تمامی استان ها و شهرهای بزرگ کشور دانشگاههای 
تاسیس شد که در مجموع تعداد دانشگاه های  جدیدی 
باید  آمار  این  به  که  است  دانشگاه   120 از  بیش  دولتی 
دانشگاه های غیر دولتی و واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 

تجلیل از56 پژوهشگر برتر 
استان کرمان

تعداد 56پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی و دانشگاه های 
استان کرمان با حضور استاندار و جمعی از مسئوالناین استان 
تجلیل شدند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر 
کرمان در این آیین با بیان این که تحقیق شیوه ای برای 
رسیدن به هدف است افزود: پژوهش راهی برای جستجوی 
به  اشاره  با  پور،  آبادی  نظام  حسین  دکتر  است.  آگاهی 
اهمیت پژوهش تصریح کرد: تولید دانش، اساس و پیشرفت 
هر جامعه ای است و براساس تحقیقات افزایش تولید مقاالت 

علمی، نشر کتاب و روزنامه ها در تولید ناخالص ملی نیز تاثیر 
دارد. وی با بیان اینکه از طریق تبدیل علم به فناوری می 
توانیم تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم گفت: پژوهش ها 
باید تبدیل به فناوری شوند. معاون پژوهشی دانشگاه شهید 
باهنر کرمان با بیان این که این دانشگاه در سال جاری توجه 
ویژه ای به حوزه کارآفرینی و مهارت آموزی دارد بیان 

دانشگاه  التحصیالن  فارغ  پایش  سال  اولین  برای  داشت: 
در این حوزه انجام شد و این مهم به بازنگری در برخی 
در رشته کمک کرد. دکتر نظام آبادی با تاکید بر این که 
گذر از نسل دوم به سوم در دانشگاه شهید باهنر ضروری 
به صورت  کارآفرینی  سال جاری درس  در  افزود:  است 
اجباری در دانشگاه تدریس می شود. وی با اشاره به اینکه 
پژوهش بدون زیرساخت محقق نمی شود گفت : هشت 
میلیارد تومان اعتبار برای تجهیزات آزمایشگاهی هزینه شده 
است. معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان از افتتاح 
باهنر  شهید  دانشگاه  در  نسوز  مواد  و  سرامیک  آزمایشگاه 
کرمان همزمان دهه فجر خبرداد و گفت: تاکنون برای این 
پروژه 20 میلیارد تومان هزینه شده که تمام دانشگاه های 

استان می تواند از این آزمایشگاه بهره ببرند.

مراکز پژوهشی خصوصی
 راه اندازی شود

استاندار کرمان با اشاره به این که هم اکنون بسیاری از 
انجام  را مراکز خصوصی  فعالیت های تحقیقاتی در دنیا 

می دهند بر راه اندازی این مراکز در استان تاکید کرد.

دکتر محمدجواد فدایی در مراسم تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران استان کرمان با گرامیداشت هفته پژوهش افزود: 
استاندار  است.  اهمیت  حائز  دنیا  در  تحقیق  و  پژوهش 
کرمان با اشاره به اینکه تحقیقات یکی از زیربناهای توسعه 
است بیان داشت: برای توسعه و رسیدن به رفاه نسبی مردم 
پژوهش  و  تحقیق  جز  ای  چاره  جامعه  مشکالت  حل  و 
وجود ندارد. دکتر فدایی با اشاره به این که در تحقیق 
و پژوهش تاحدودی عقب هستیم ادامه داد: پژوهشگران 

با چرایی پژوهش و تحقیق، مشکالت  باید در رابطه  برتر 
این مسیر و غیره توضیح دهند تا دیگران از تجربیات آن 

ها استفاده کنند. 
وی با بیان این که تعداد محققان به نسبت جمعیت جامعه 
در  محققان  امیدواریم  رشد:  یادآو  یابد  افزایش  باید 
گسترش، توسعه و هدفمند کردن جامعه تاثیر داشته باشند 
و کارهای تحقیقاتی نیز می توانند به مدیریت استان کمک 

کنند.
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رپنیان خیال
پرسه در حوزه فرهنگ و هنر کرمان 



وزیر ارشاد گفت: ظرفیت ها و استعدادهای قابل توجهی وزیر ارشاد: 
کرمان  استان  در  دین  و  رسانه  هنر،  فرهنگ،  حوزه  در 

وجود دارد که باید با شتاب بیشتری از آن استفاده کرد.
دکتر سیدعباس صالحی در بدو ورود به استان کرمان با 
اشاره به اهداف سفر به استان کرمان کرمان اظهار داشت: 
طراحی و برنامه ریزی یک نقشه راه 3 ساله برای حمایت 

و پشتیبانی در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه مد نظر است.

آلبوم موسیقی روِز عشق 
در کرمان رونمایی می شود

 هنرمند و خواننده کرمانی گفت: آلبوم »روز عشق« 
16 اسفندماه سال 97 با حضور مردم، مسئوالن و متولیان 
فرهنگ و هنر استان در کرمان رونمایی می شود. رضا 
آلبوم  دومین  از  رونمایی  خبری  نشست  در  بیجاری 
کرمان  آوید  مجله  دفتر  محل  در  عشق(  خود)روز 
کرمان،  خوب  مردم  شأن  در  عشق  روز  آلبوم  افزود: 
فرهیختگان و هنرمندان این استان تنظیم و تولید شده 
است. وی اظهار داشت: بیش از سه و نیم سال برای تهیه 
آلبوم روز عشق فعالیت کردم که فضایی متفاوت نسبت 
کریمان  دیار  برجسته  خواننده  این  دارد.  قبل  کار  به 
تصریح کرد: آلبوم روز عشق با همکاری تیمی از استان 
تهران و دارای 11 بخش است و تمامی این مجموعه 
در تهران ضبط شده و هزینه ای فراوانی داشته است. 
وی ادامه داد: شاعِر چهار قسمت آلبوم روز عشق سروده 
میالد حسینی شاعر کرمانی است که قسمت شهر  سید 
قالی  پته، زیره،  معرفی  آلبوم موجب  این  کریمان در 
و بازار کرمان می شود. بیجاری با بیان این که آلبوم 
عامه  برای  و  نیست  خاصی  دستگاه  مختص  عشق  روز 
خیران  برای  کار  این  گفت:  است  شده  ساخته  مردم 
با 11 ترکت  مدرسه ساز اجرا شده و آلبوم روز عشق 
منتشر می شود و در استان کرمان چنین مجموعه ای 
برندهای کشوری  با  بسیار، تالش و همکاری  با هزینه 

اقشار  باید  ابتدا  کرد:  عنوان  وی  است.  نشده  انجام 
پیام  به موسیقی جذب کرد و سپس  را  مختلف جامعه 
خود را به آنان منتقل کرد که این موارد در آلبوم روز 
عشق توجه شده است. خواننده آلبوم روز عشق افزود: 
این آلبوم به صورت ملی ساخته شده و در این زمینه 
تولیدات موسیقی کرمان باید بتواند خود را در سطح 
برندهای درجه یک کشور نشان دهد. وی با بیان این 
با  نام ‘مهم نیست’ خرداد سال 94  با  که آلبوم نخست 
9 ترکت منتشر و استقبال خوبی از این آلبوم با تیراژ 
10 هزار نسخه شد گفت: این آلبوم در استان اصفهان 
بود.  نسب  حسینی  سیدمیالد  آن  شاعر  و  شد  ضبط 
بیجاری اضافه کرد: هنرمند باید فکر تجارت کار خود 
باشد و موفقیت محصول نهایی شکست است. وی با بیان 
از یک هزار شب  بیش  برندسازی  راستای  این که در 
برنامه کاری اجرا کردم و تجربه سوپر استاری را دارم 
افزود: باید محصول را متناسب با بازار هدف تولید کرد. 
هنرمند کرمانی تاکید کرد: عوامل آلبوم روز عشق 20 
نفر ازجمله شاعر، آهنگساز، تنظیم کننده و ناظر، طراح و 
مدیر هنری حضور دارند و تنظیم قسمت های مختلف 
آن با همکاری فتاح فتحی، سامان امامی، مهدی معظم 
و شاهین طاها بوده است. وی گفت: آلبوم روز عشق 
با 6 شاعر و تنظیم کننده مختلف کار شده که موجب 
خواهد  گذشته  آلبوم  به  نسبت  متفاوت  کاری  تولید 
روز  آلبوم  نخست  ترکت  کرد:  عنوان  بیجاری  شد. 
عشق با عنوان آروم آروم با تعداد یک میلیون و 500 
هزار دانلود در سایت ها مجوز پخش کشوری دریافت 
کرده است.وی یادآورشد: 2 کنسرت در تابستان سال 

های 94 و 95 با مشارکت تیم های کرمانی در این شهر 
پایتخت  در  مالی  حامی  دنبال  به  و  است  شده  اجرا 
کشور هستم که کنسرتی شفاف و پرقدرت برگزار شود و 

توانایی رقابت با استان های دیگر را داشته باشد.
این هنرمند کرمانی افزود: در صورت تامین هزینه های 
کنسرت قدرتمند، کنسرت سوم خود را به مرحله اجرا 
مخاطبانی  موسیقی  کرد:  اضافه  وی  گذاشت.  خواهم 
متناسب  اجراها  عموم  و  دارد  وسیعی  طیف  و  فراگیر 
با فهم عمومی و ذائقه های شنیداری مردم تولید می 
بیجاری خواننده  رضا  عشق  روز  موسیقی  آلبوم  شود. 
کرمانی 16 اسفندماه 97 با حضور مدیرکل فرهنگ و 
کرمان  نماینده  کرمان،  شهردار  استان،  اسالمی  ارشاد 
و راور در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مردم و 
فروشگاه  در محل  دیار کریمان  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
بیجاری  شد.  خواهد  رونمایی  کرمان  فرنگ  شهر 
استان  بومی  سنتی،   - پاپ  تلفیقی  موسیقی  خواننده 

کرمان است.

برنامه ریزی یک نقشه راه 
3 ساله در حوزه فرهنگ و هنر

به بهانه درگذشت حاج سیدصادق سبزواری

 روحانی کارآفرین
مهندس محسن جالل پور

دور از ذهن است که بر کرسی هیأت مدیره چند شرکت، 
روحانی پرتالشی ببینیم که دغدغه اش صادرات است. مگر 
می شود یک روحانی تولیدکننده و صنعتگر باشد؟ »حاج 
صنعتگر  تاجر،  روحانی  یک  اما  سبزواری«  صادق  سید 
،کارآفرین و صادرکننده بود. خبر درگذشت بنیان گذار 
شرکت »کاچیران« را شنیدم که چرخش زندگی خیلی ها 
که  معرفتی  با  روحانی  چرخاند.  خواهد  و  چرخانده  را 
هم درس دین خوانده و هم درس زندگی داده.  حاج 
چرخ  تولید  پیشگامان  از  یکی  که  سبزواری  سیدصادق 
شهر  در   1305 سال  در  می شود،  شناخته  ایران  خیاطی 
اهواز به دنیا آمد. پدر ایشان یکی از وارد کنندگان چرخ 
خیاطی در ایران بود و در بازار به سخت کوشی و تالش 
شهرت داشت. پس از آن که قانون کشف حجاب در ایران 
اجرایی شد، خانواده سبزواری ایران را به مقصد عراق ترک 
و در دیار غربت کارگاه فروش و تعمیر چرخ خیاطی دایر 
کردند. این کارگاه تا میانه های دهه 1320 در عراق دایر بود 
اما پس از آنکه راه بازگشت شان به ایران هموار شد،فعالیتش 

را متوقف کردند. سیدصادق سبزواری در عراق هم طلبگی 
کرد و هم کسب وکار آموخت و زمانی که همراه با خانواده 
را  سبزواری«  سیدصادق  »بازرگانی  بازگشت،  ایران  به 
تأسیس کرد. این شرکت به عنوان نمایندگی انحصاری 
شرکت سوئدی »هسکوارنا«سال ها در ایران فعال بود تا 
این که انقالب شد و روحانی کارآفرین همراه با گروهی 
از واردکنندگان چرخ خیاطی مجال راه اندازی شرکت 
کارخانجات چرخ خیاطی ایران- کاچیران- را پیدا کردند. 
به دلیل مشکالتی که در دهه 60 پیش روی تولیدکنندگان 
قرار داشت، آغاز به کار خط تولید شرکت 15 سال زمان برد 
تا این که در سال 1374 به راه افتاد. کاچیران از آن روزها 
تا هنوز چرخش چرخیده و نه تنها به چندصد کارگر رزق 
و روزی داده که چرخ زندگی هزاران نفر را نیز گردانده 
است. در تمام این سال ها پشت چرخ کاچیران یک روحانی 
بوده که کارآفرینی را به مثابه دین داری با ارزش می دانسته. 
حاال او نیست و باید تالش کنیم تا یادش را زنده نگه داریم و 

از میراث فکری با ارزشش دفاع کنیم.
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تئاتر  جشنواره  دومین  و  بیست 
می  برگزار  کرمان  در  دانشگاهی 
شود بیست و دومین جشنواره تئاتر 
دانشگاهی بخش مناطق به میزبانی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 
امروز  از  جشنواره  این  شود.  می 
14 تا 18 اسفند ماه جاری در شهر 
اثر   10 که  میشود  برگزار  کرمان 
جز  به   ( ایران  سراسر  از  منتخب 
تهران و البرز ( به روی صحنه می 
راه صنعی  یادگاران  روند. موسسه 
و پالتو موج نو میزبان نمایش آثار 

تئاتر دانشجویی هستند.
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»فرهنگ«
 زیربنای توسعه پایدار

 استاندار کرمان با اشاره به اینکه فرهنگ مقوله ای بسیار 
مهم و زیربنای توسعه پایدار است گفت: تحقیقات جامع 
انجام شده نشان می دهد در بسیاری از کشورها به ویژه 
توسعه  عامل  مهمترین  فرهنگی  آفات  فقیر،  جوامع  در 
نیافتگی و تخریب محیط زیست است. دکتر محمدجواد 
فدائی در شورای مشترک اداری و فرهنگ عمومی استان 
کرمان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر 
اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار به تحول فرهنگی نیاز 
داریم، افزود: فرهنگ کلیتی پیچیده شامل باورها، هنرها، 
عاداتی  و  قابلیت  هرگونه  و  رسوم  ها،  قانون  اخالقیات، 
است که فرد به عنوان عضو جامعه کسب می کند. وی 
نیز در سخنرانی  انقالب اسالمی  تاکید کرد: رهبر معظم 
خود در سال 93 در مشهد فرموده اند فرهنگ از اقتصاد 
مهم تر است، زیرا به معنای هوایی است که ما تنفس می 
رسیدن  برای  که  این  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  کنیم. 

شود،  ای  ویژه  توجه  فرهنگی  مسائل  به  باید  توسعه  به 
فرهنگی  مشاهیر  و  ها  ظرفیت  استان  این  داشت:  اظهار 
زیرساخت  در  مقداری  اما  دارد  زیادی  بسیار  هنری  و 
های فرهنگی مشکل داریم و حمایت های مالی به اندازه 
استان  که  مطلب  این  بیان  با  فدائی  دکتر  نیست.  کافی 
کرمان نسبت به برخی شاخص های فرهنگی از متوسط 
فضاهای  شاخص  سرانه  گفت:  است،  تر  پائین  کشور 
این  باید  و  است  کشور  سرانه  نصف  کرمان  فرهنگی 
کمبودها را جبران کنیم. وی افزود: در جلسه با مسئوالن 
مالی و عمرانی درباره پروژه های عمرانی از جمله تاالر 
مرکزی کرمان پیگیری و مقرر شده این تاالر تا تابستان 
98 به پایان برسد و پرداخت های آن تا پایان سال 99 

انجام شود. استاندار کرمان گفت: در زمینه مرمت آثار 
نیز مقرر  نقاشی های موجود در موزه هنرهای معاصر  و 
استان و کمک  منابع  از  تومان  میلیارد  با صرف یک  شد 
های فنی و اجرایی معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ 
مرمت خانه  آغاز  به  فدائی  انجام شود.  اسالمی  ارشاد  و 
های تاریخی و هنری نیز اشاره و عنوان کرد: در رابطه با 
برگزاری جشنواره ها نیز موسیقی نواحی سال آینده در 
هفته  برگزاری  به  اشاره  با  وی  شود.  می  برگزار  کرمان 
داشت:  اظهار  تهران،  وحدت  تاالر  در  کرمان  فرهنگی 
اپرای عروسکی منظومه خواجو نیز در استان کرمان اجرا 
می شود. استاندار کرمان با تاکید بر این که در مجموع 
استان کرمان به پایلوت گردشری هنری تبدیل می شود، 
کنگره  برگزاری  برای  خوبی  تصمیمات  کرد:  تصریح 
سرداران شهید استان کرمان گرفته شده است. وی با بیان 
اینکه یکی از کارهای انجام شده، عملیاتی شدن شورای 
فرهنگ عمومی است، تاکید کرد: امیدواریم با این کار 
هنری  و  فرهنگی  در حوزه  بسیار خوبی  تحوالت  شاهد 
باشیم. استاندار کرمان ضمن تاکید بر اینکه برای رسیدن 
به توسعه پایدار مبتنی بر حفظ محیط زیست نیاز به تحول 
رسانه های دستگاه های  داریم، گفت: سیاست  فرهنگی 

اجرایی استان تدوین، تصویب و اجرایی خواهد شد.

هزینه کرد 130 میلیارد تومان 
در حوزه های فرهنگ و هنر کرمان

استانداری  بین  منعقد شده  نامه  تفاهم  اساس  بر   : اسالمی گفت  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 130 میلیارد تومان در حوزه های زیرساختی 
و رویدادی فرهنگ و هنر استان کرمان هزینه می شود. دکتر سید عباس صالحی در 
در  اعتبار  میزان  این  افزود:  کرمان  استان  عمومی  فرهنگ  و  اداری  مشترک  شورای 
راستای تکمیل تاالر مرکزی کرمان، کتابخانه های عمومی شهرهای مختلف، سیستم های 
ها،  شهرستان  فرهنگی  های  مجتمع  تجهیز  و  تعمیر  سیار،  سینماهای  و  دیجیتال  نمایش 
موزه هنرهای معاصر ، تامین مکان خانه هنرمندان و حمایت از آن، کمک به صندوق 
تئاتر و ایجاد ظرفیت برای معین های اقتصادی در حوزه مختلف در شهرستان  توسعه 

ها هزینه خواهد شد.

**پیشرفت های علمی قابل توجه است اما با قله ها فاصله داریم 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین به تبیین برخی بخش های بیانیه اخیر مقام معظم 
رهبری پرداخت و گفت : علم و پژوهش و جهاد علمی یکی از محورهای این بیانیه است 
که در این رابطه باید توجه داشت که حرکت های قابل توجهی را در حوزه پیشرفت های 
علمی پیدا کرده ایم اما با قله ها فاصله داریم. دکتر صالحی با تاکید بر این مطلب که در 
حوزه فرهنگ و مناسبات آن در حوزه جهاد علمی باید کارهایی انجام شود، اظهارداشت : 

جامعه ایرانی به مفاخر کهن و معاصر خود به عنوان گروه مرجع توجه دارد و به عنوان 
هویت خود روی آن تمرکز دارد و بحث اتاق های فرهنگ با علم و فناوری در مرکز 
مناسبات حوزه  تا  ایجاد می شود  نیز  به کار کرده است و در شهرستان ها  کشور آغاز 
کرمان  استان  در   : داشت  اظهار  وی  شود.  قوی  و  مستحکم  فناوری  و  علم  فرهنگ، 
شرایط بهتری داریم و مناسبات حوزه دانشگاه و فرهنگ باید ارتقا یابد و این کار می 
تواند به مناسبات حوزه فرهنگ کمک کند. دکتر صالحی معنویت و اخالق را از دیگر 
محورهای بیانیه رهبر معظم انقالب اسالمی برشمرد و گفت: سرمایه اجتماعی خوبی در 
حوزه معنویت داریم و با وجود اینکه فضای جهانی، فضای معنویت زدایی است، سرمایه 
معنویت گرایی در ایران داریم و قطعا جریان هایی که می خواهند معنویت را تحت 

الشعاع قرار دهند نیز فعال هستند.
و  تاریخی  اجتماعی،  سرمایه  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
به  احتیاج  ای  حرفه  و  عمومی  اخالق  حوزه  در  افزود:  است،  قوی  کشور  در  بالفعل 
فرهنگ  کالن،  مدیریت  حوزه  در  راستا  این  در  و  داریم  تری  جدی  بسیار  کارهای 
انجام دهیم. دکتر  اخالق کار جدی  باید در حوزه  فرهنگ عمومی  و  مناسبات آن  و 
صالحی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای سخنان رهبری در حوزه اقتصاد است، 
تاکید کرد: نباید تصور کرد که فرهنگ هنر حتما هزینه ساز است و در این حوزه می 
توانیم به یک اقتصاد خالق فکر کنیم. وی ضمن اشاره به اینکه در حوزه تولید محتوا 
در فضای سنتی و دیجیتال کارهای خوبی در حال شکل گیری است، گفت: در صنعت 
سینما، هنرهای تجسمی، اسباب بازی و تبلیغات زمینه های اقتصادی خوبی وجود دارد.

وی در ادامه از استان کرمان به عنوان استان مقاومت و تمدن تاریخی یاد کرد و ادامه 
داد: کرمان استانی پرظرفیت است و حتما با این نگاه در خدمت مردمان آن هستیم.
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وزیر ارشاد :

فضای توازن در سیاست گذاری موسیقی 
دنبال می شود

سنتی،  موسیقی  در  توجهی  قابل  اندوخته  اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نواحی و اقوام داریم گفت: سیاست گذاران موسیقی کشور توجه به فضای توازن در 

موسیقی را تعقیب می کنند.
در  کرمان  استان  به  روزه  دو  سفر  تشریح  خبری  نشست  در  شامگاه  صالحی  سیدعباس 
محل فرودگاه کرمان افزود: فضای توازن جشنواره فجر برای موسیقی سنتی، کالسیک، 

نواحی و پاپ و تمامی سبک ها حفظ شده است.
صالحی بر حفظ موسیقی سنتی تاکید کرد و اظهار داشت : آفرینندگان موسیقی سنتی 

باید برای حفاظت از آن ارتباط بهتری با ذائقه ها داشته باشند.

*دولت تبعیضی مثبت به مناطق کمتر برخوردار کشور دارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در راستای کاهش فاصله های امکاناتی و زیرساختی 
مناطق برخوردار و کم برخوردار این وزارت خانه در زمینه توزیع حمایت ها نوعی 

تبعیض مثبت به مناطق کمتر برخوردار کشور دارد.
و  دولت  کالن  های  برنامه  در  مدبرانه  نگاهی  با  حمایتی  دیدگاه  این  افزود:  صالحی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و استان ها لحاظ خواهد شد.
گذشته  سال  چهل  طی  کرمان  استان  برخوردار  کمتر  های  منطقه  داشت:  اظهار  وی 
حرکت مطلوبی در محرومیت زدایی داشتند و در این زمینه منطقه جنوب و دیگر مناطق 

کمتر برخوردار استان کرمان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

**اقتصاد فرهنگ و هنر کرمان تقویت شود
قابل  و  متفاوت  افزود: ظرفیت های  صالحی 
شود  می  مشاهده  کرمان  استان  در  توجهی 
و  گیرد  قرار  بیشتری  توجه  مورد  باید  که 
سابقه دیرینه فرهنگی هنری و دینی پشتوانه 

قوی برای حال و آینده این استان است.
کرد:  تصریح  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تنوع حوزه های مختلف کاری و حوزه های 
متنوع در سبک، قالب و جریان خالق جوان 
استان  نقطه قوت در  به عنوان  پیشکسوتان  و 
کرمان وجود دارند اما نقطه های خالی نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد که بخشی در حوزه فضا و زیرساخت است و در این زمینه با 
شرایط ایده آل فاصله ای وجود دارد. وی با اشاره به لزوم تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر 
و رسانه در استان کرمان گفت: فرهنگ و هنر ظرفیت اقتصادی دارد و استان کرمان 
نگاه های اقتصادی خوبی در 20 سال گذشته دنبال کرده و با ایده های تازه و خالقانه 
می تواند فرهنگ و هنر را با اقتصاد پیوند دهد.صالحی بیان کرد: گام های مناسبی در 
حوزه صنعت و فرهنگ استان کرمان برداشته شده و توسعه فضای اقتصادی این استان 
را شتابان کرده است لذا در این زمینه ضرورت دارد در مناسبات حوزه فرهنگ با صنعت 

تبادل و همکاری داشته باشند.

**رسانه های کاغذی مزیت های خود را افزایش دهند
وی نیز در پاسخ به خبرنگاری پیرامون شرایط دشواری که با رشد شبکه های اجتماعی 
گریبانگیر مطبوعات و رسانه های کاغذی شده ، گفت :مشکل فضای مجازی در ارتباط 
با رسانه های کاغذی محدود به ایران نیست لذا رسانه های کاغذی باید با ایده های 
متفاوت جهانی مورد توجه قرار گیرند تا مزیت های نسبی رسانه های کاغذی نسبت به 

فضای مجازی افزایش یابد.
جمله  از  مختلفی  های  ایده  افزایش  با  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اعتمادسازی می توان جایگاه رسانه های کاغذی را بین مردم ارتقا بخشید زیرا ایده ها 

می توانند از این رسانه ها صیانت کنند.

**بودجه فرهنگ و ارشاد اسالمی کاهش یافته است
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت بودجه وزارت ارشاد ؛ 
اظهار داشت : بودجه سال 98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجموع هفت درصد 
مجلس  های  نشست  در  اعتبار  این  میزان  که  است  یافته  کاهش  جاری  سال  به  نسبت 

شورای اسالمی طی روزهای آینده بررسی می شود.
صالحی افزود: بودجه فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری 2.5 درصد از بودجه عمومی 

کشور را به خود اختصاص داده اند که از این 2.5درصد سهم وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تنها 15 درصد است.

فشاری در فضای  و  افزایش  پشتیبانی  و  باالسری  بودجه  به طور طبیعی  ادامه داد:  وی 
افراد دلسوز شرایط فرهنگ را در بودجه  ایجاد می کند لذا ضرورت دارد  برنامه ای 

کشور لحاظ کنند.

**اساسنامه نقطه عطف کانون های فرهنگی و هنری مساجد است
اساسنامه کانون های فرهنگی، هنری مساجد در  ارشاد اسالمی گفت:  وزیر فرهنگ و 
شورای انقالب فرهنگی تصویب و به ابالغ رئیس جمهوری در اختیار وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی قرار گرفت که نقطه عطفی در این کانون خواهد بود.
وی اظهار داشت: شورای سیاست گذاری به هم افزایی فعالیت ها در کانون فرهنگی و 
هنری مساجد کمک می کند و اختیاراتی به این شورا واگذار شده که مسائل کانون ها 

با سرعت بیشتری حل و فصل شود.

**تشریح دستاوردهای سفر وزیر ارشاد به کرمان
صالحی همچنین دستاوردهای سفر 2 روزه به استان کرمان را تشریح کرد و از تفاهمنامه 
میان وزارت ارشاد و استانداری به عنوان دستاورد شاخص این سفر در راستای تقویت 

حوزه فرهنگ و هنر استان نام برد .
وی به محورهای اصلی این دستاوردها از جمله تفاهم نامه ای با استانداری کرمان در 
راستای تخصیص 136 میلیارد تومان اعتبار ریالی و تعهد غیر ریالی تا پایان سال 99 که 
تنظیم و مصوب شده یاد کرد که فرصتی برای اتفاقات خوب در فضای این استان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: این تفاهم نامه در محورهای اصلی در حوزه های 
تاالر  جمله  از  شده  تنظیم  کرمان  استان  هنری  و  فرهنگی  فضای  توسعه  و  زیرساختی 
بهره  آینده  بیشتر در سال  با سرعت  مرکزی 

برداری خواهد رسید.
صالحی گفت: احداث و تکمیل 10 کتابخانه، 
فرهنگی،  مجتمع  هشت  تجهیز  و  احداث 
و  تجهیز  قرآنی،  دانشگاه  فاز نخست  احداث 
توانمندی خانه هنر استان، 10 خانه دیجیتال، 
کمتر  مناطق  هنری  فرهنگی  مرکز   15
اقتصادی،  های  معین  همکاری  با  برخوردار 
راه اندازی هنرستان زیبای دختران و پسران 
استان در جیرفت و موارد دیگر برای توسعه 
فضای زیرساختی استان کرمان در تفاهم نامه 
مابین استانداری کرمان و وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین در بحث حمایتی افزایش یکهزار و 500 نفر بیمه هنرمندان و 
اصحاب رسانه، کمک به صندوق توسعه تئاتر استان، تسهیالت کارآفرینی برای کمک به 

اشتغالزایی از دیگر اقدامات در استان کرمان خواهد بود. 
به عنوان حوزه حمایتی مورد توجه دولت است  تاکید کرد: مشاغل فرهنگی  صالحی 
و هنری  فرهنگی  ایجاد 20 هزار شغل در حوزه  برای  تومان  میلیارد  امسال 2 هزار  و 
تخصیص و سالهای آینده این اعتبار افزایش می یابد و تجمیع اعتبارات با استان کرمان 

فرصت ها را برای اشتغالزایی در عرصه فرهنگ و هنر فراهم می کند.
وی افزود: حمایت از حضور و اعزام اهالی رسانه و فرهنگ و هنر به خارج از کشور و 

استان در این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته است.
صالحی بیان کرد: در حوزه برنامه ای و رویدادی موزه هنرهای معاصر مرمت و حفاظت 
می شود و برگزاری نمایشگاه و اتفاقات دیگر نیز در تفاهم نامه بین وزارت فرهنگ و 
سینمای  پنج  تعداد  احداث  گفت:  وی  دارد.  قرار  کرمان  استانداری  و  اسالمی  ارشاد 
خواجوی  منظومه  اپرای  کوتاه،  مستند  فیلم   19 تولید  از  حمایت  سیار،  سه  دیجیتال، 
کرمانی، حمایت از موسیقی نواحی، فعال شدن دبیرخانه آن و حمایت های جدی تر 
فرهنگی، هنری و رسانه ای، برگزاری نمایشگاه مطبوعات و کتاب، پژوهش های فرهنگی 
و  فرهنگ  است.وزیر  گرفته  قرار  توجه  مورد  نامه  تفاهم  این  در  مفاخر  حوزه  استان، 
ارشاد اسالمی گفت: همچنین طی این سفر 2 روزه به استان کرمان در نشست هایی از 
جمله گفت و گو با مدیران و اصحاب فرهنگ و هنر کرمان، جلسات با مدیران ارشد 
استان، اصحاب فرهنگ و هنر ، نشست با فرمانداران و ائمه جمعه شرق کرمان، با اصحاب 
رسانه و فرهنگ سیرجان، رونمایی از کتاب سال و گردهمایی اصحاب فرهنگ و هنر 
شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه مسائل و مشکالت شناسایی که بررسی و پیگیری می 
شود.همچنین در این نشست استاندار کرمان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، 
مجلس  در  جنوبی  شهرستان  پنج  نماینده  و  کرمان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

شورای اسالمی و دیگر مدیران استانی و کشوری حضور داشتند.
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در آستانه فصل بهار صورت گرفت؛

احیاء آیین سنتی »چوچاپ«
 در ریگان

 آیین سنتی چوچاب که در گذشته در آیین های ملی 
می رفت  به کار  این شهرستان  در  ازدواج  و جشن های 
چند سالی بود که روبه فراموشی می رفت اما با احیاء 
در  ریگان  روستاهای  در  خاصی  شکوه  با  مراسم  آن، 
با توجه به نزدیک بودن نوروز  حال برگزاری است.  
و آغاز سال نو و همچنین آغاز مراسمات عروسی، این 
رونق  از  شهرستان  این  در  محلی  و  بومی  آیین های 

خاصی برخوردار است.

این  در  گفت:  ریگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
و  میان سال  افراد  از  زیادی  تعداد  سنتی که در آن  مراسم 
به  با نواختن طبل و زدن چوب ها  افراد مسن حضور دارند 
را  مجلس  که  می آورند  وجود  به  دلنشین  صدایی  یکدیگر 
سنتی  مراسم  این  افزود:  موسوی  مجتبی  می آورد.  وجد  به 

اکنون در ریگان از رونق خاصی برخوردار است. 
چوچاپ  سنتی  مراسم  گفت:  ریگان  فرماندار  باقری  امین 
ملی  ثبت  به  نیاز  باال  قدمت  و  قدیمی  دلیل سنت  به  ریگان 
دارد، یکی از روستاهایی که از گذشته های دور تاکنون، این 
رستم آباد  روستای  اجراست،  حال  در  آن  در  سنتی  مراسم 
اهالی  مراسم،  این  در  کرد:  تصریح  وی  است.  چاه ملک 
روستا به دنبال صدای طبل با چوب هایی به صورت زوج در 
کنار یکدیگر صدای دلنشین ایجاد می کنند که هر لحظه بر 
شهرستان  که  این  بیان  باقری  می شود.  افزوده  آنها  استقبال 
به  نیاز  که  دارد  سنتی  و  فرد  به  منحصر  جاذبه های  ریگان 
ثبت ملی آنهاست، افزود: کارشناسان میراث فرهنگی از این 
مراسم سنتی بازدید کرده و در حال پیگیری ثبت آن هستند.

بازدید وزیرارشاد اسالمی از 
آثار خوشنویسی استاد مودب

سفر خود  روز  در سومین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
الدین  استاد جمال  آثار خوشنویسی  از  کرمان  استان  به 

مودب هنرمند برجسته کرمانی بازدید کردند. 
دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را 
در این بازدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
کرمان  استان  فرهنگی  مدیران  از  جمعی  و  اسالمی 
حاشیه  در  مودب  الدین  جمال  استاد  کردند.  همراهی 

با  آثارش  پیرامون  اسالمی  ارشاد  فرهنگ  وزیر  بازدید 
وادی  هفت  تشریح  اثر  این   ‹ پریشانی  ›مجموعه  عنوان 
آن  کریم‹  ›قرآن  وحی  وادی  که  است  اسالمی  عرفان 
اینک در حال نگارش است. وی با اشاره به این که در این 
مجموعه 110 اثر نگارش شده است افزود: برای این آثار 
به هفت سالن نیازمندم اما هم اکنون 30 درصد از مجموعه 
در معرض دید گذاشته شده است. این استاد خوشنویسی 
با اشاره به این که در این مجموعه 11 میلیون واژه عشق و 
55 میلیون ذکر نوشته شده است تصریح کرد:  نگارش این 
مجموعه اولین اتفاق تاریخی است. استاد مودب با اشاره 

به این که در دنیا این نوع سبگ خاص بی سابقه است بیان 
داشت: تمام خطاطی ها بدون محاسبه نگارش شده است. 

وی با اشاره به این که محاسبه شده اگر روزی 20 ساعت 
کار شود بیش از 400 سال زمان می برد گفت: در حالی 
که کار این آثار از 30 سال پیش آغاز شده است. استاد 
مودب تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت اتمام 
بازگشایی  نوروز  ایام  در  آثار  موزه  عمرانی  های  پروژه 
شود. وی با اشاره به این که برای اتمام موزه نگهداری 
تمام  با وجود  بیان داشت:  اعتبارات هستیم  نیازمند  آثار 
قول هایی که از سوی مسئوالن شد؛ تاکنون هیچ اعتبار 
استاد  است.  نیافته  تخصیص  موزه  این  برای  دولتی 
سال  متولد  محمدحسین،  فرزند  مودب  الدین  جمال 
1327 هجری شمسی صادره از کازرون و از اساتید بنام 
خوشنویسی) نستعلیق عالی و ممتاز( و از شاگردان استاد 
از  نستعلیق یکی  بودند.خط  مرحوم سید حسن میرخانی 
شیوه های نگارش خط در خوشنویسی اسالمی است. این 
رواج  ایران  در  بیشتر هم  و  ایران شکل گرفت  در  خط 
دارد وخوشنویسان ایرانی بیشتر با این خط به هنرنمایی 
ایرانی  فرهنگ  و  روح  معرف  نستعلیق  خط  می پردازند. 
شناختی  زیبایی  سلیقه  و  طبع  از  بارز  نشانه ای  و  است 
خط  ظریف ترین  و  زیباترین  بی شک  و  است  ایرانیان 
در میان خطوط اسالمی است تا جایی که آن را به حق 

»عروس خطوط اسالمی« لقب داده اند.
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نامه دختر 11 ساله کرمانی
 به دانشمند نامی ناسا

فیروز  پروفسور  به  کرمان،  خطه  از  ساله   11 دختر  یک 
در  آمریکا  فضایی  آژانس  ایرانی االصل  دانشمند  نادری 
است.  گفته  خود  شدن  فضانورد  آرزوی  از  نامه  یک 
»نگار« دختری 11 ساله از کرمان است که یک دل نوشته 
را  آن  نیز  وی  و  است  نوشته  ناسا  ایرانی  پروفسور  برای 
این  نگار در  است.  منتشر کرده  در صفحه شخصی خود 
فضانورد  بر  مبنی  آرزوی خود  از  نگارشی جالب  با  نامه 
شدن و پیوستن به ناسا نوشته است و گفته که می خواهد 
روزی سوار بر یک موشک رهسپار فضا شود. شاید عالقه 
این دختر ایرانی به فضانورد شدن، تمایلی بچه گانه تلقی 
شود، اما احاطه اطالعات وی در حوزه فضا و کارهایی که 
یک فضانورد باید انجام دهد، در همین نامه کوتاه نشان 
از یک آرزوی  بیش  »نگار« چیزی  می دهد که خواسته 
سالم  است:   نوشته  نامه  این  در  »نگار«  است.  بچه گانه 

از  ساله ای   11 دختر  هستم،  نگار  من  عزیز.  نادری  دکتر 
کرمان -ایران. من آرزوی بزرگ زندگیم اینه که تو ناسا 
کار کنم و یک فضانورد باشم. خیلی دوست دارم تفکراتم 
را در مورد فضا با شما درمیان بگذارم ولی فکر نمی کنم 
در این برگه جا بشه. من همه برنامه ها و خبرهای در مورد 
فضا و ناسا رو دنبال می کنم. او در ادامه نوشته است: من 
از همین االن ورزش می کنم و کارهایی رو می کنم که 
یک فضانورد باید بکنه. من عاشق فضا، ریاضی، نقاشی و 
ورزش هستم. عالوه بر NASA امیدوارم روزی در یک 
موشک بنشینم و آماده پرتاب باشم. من تمام سختی های 

این شغل را می دانم و می خواهم یک فضانورد بشوم! 
نامه هم یک نقاشی زیبا به تصویر کشیده  نگار در پایان 
خودش  از  تصویری  نشانگر  زیاد  احتمال  به  که  است 
سرش  پشت  زمین  که  حالی  در  است،  ماه  کره  روی 
آسمان  سیارات،  و  ستاره ها  و  می کند  خودنمایی 
بادهای  هم  خورشید  جانب  از  و  کرده اند  تزئین  را 
خورشیدی در حال وزش هستند. دکتر نادری این نامه 
کرده  منتشر  انگلیسی  زبان  به  انگیزشی  جمله  یک  با  را 
است که ممکن است از این پس چراغ راهی برای نگار 

11 ساله و الهام بخش او برای رسیدن به آرزویش باشد. 
آن  به  اگر  حتی  بگیر،  هدف  را  »باال  است:  نوشته  وی 
نرسی بهتر از آن است که هدف کوچکی داشته باشی و 

تنها یک توهمی از موفقیت داشته باشی.

به بهانه 18 اسفند؛ 

گام دوم انقالب را با پرورش 
متخصصین مسجدی

 پیش می بریم 
محمدابدالی تکلو، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان کرمان به مناسبت 18 اسفند، سالروز 
تأسیس کانون های فرهنگی هنری با اشاره به اینکه امسال 
بیست و ششمین سالگرد تأسیس این تشکل ها، نتیجه این 
تأسیس را وجود بیش از 24 هزار کانون فرهنگی هنری 

 
کانون  100 و  هزار  یک  آن  تبع  به  و  کشور  سراسر  در 

فرهنگی هنری در دو هزار و 800 مسجد استان کرمان 
به  با توجه  افزود:  از 120 هزار عضو است.  وی  بیش  با 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  تا  اسالم  صدر  از  مساجد  نقش 
اکنون نوبت به پرورش متخصصین مسجدی رسیده و ما 
مهندسین  مسجدی،  پزشکان  مسجدی،  هنرمندان  به  نیاز 
جامعه  تمایز  وجه  این  و  داریم  آن  امثال  و  مسجدی 
اینکه  بیان  با  تکلو  ابدالی  است.  دیگر جوامع  با  اسالمی 
با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار ما »گام 
دوم انقالب با بچه های مسجد« است؛ افزود: ویژگی کار 
کانون های فرهنگی هنری مساجد وابستگی آن به مسجد 
است و هدف پرورش نیروهای متخصص مسجدی، اعتال 
سال،  در طول  مستمر  فعالیت  دینی،  باورهای  تقویت  و 
در  و  آنها  دادن  مشارکت  و  مردمی  امکانات  از  استفاده 

نهایت گستردگی این کانون های در اقصی نقاط کشور 
حتی در مناطق روستایی است. وی با تصریح به این نکته 
قرار  استفاده  مورد  باید  که  آنگونه  مسجد  ظرفیت  که 
نگرفته، بیان داشت: در صدد هستیم در کنار پایگاه های 
به  مساجد  از ظرفیت  بیشتر  با هماهنگی  و  بسیج  مقاومت 

نحو احسن استفاده شود.

مستند فائزه هاشمی
 توقیف شد

کارگردان مستند »مثل یک زن« با اعالم توقف نمایش این اثر در سینماهای هنر و تجربه 
گفت: »در حکم توقیف نمایش این اثر آمده است که تا اطالع ثانوی به دلیل مفتوح 

بودن پرونده قضائی فائزه هاشمی هرگونه اکران این اثر ممنوع است. «
مژگان ایالنلو، کارگردان فیلم »مثل یک زن« که پرتره ای درباره زندگی فائزه هاشمی 
است و از 15 دی اکران آن در سینماهای هنروتجربه آغاز شده بود، با تایید این خبر 
»امروز  بیان کرد:  توقیف شده است،  اثر در سینماها  این  نمایش  و  اکران  که هرگونه 
آقای حسین پارسایی از طرف وزارت ارشاد به من نامه ای را نشان دادند که بر اساس 
اثر توقیف شده است. این در حالی است که اکران  این  آن متاسفانه هرگونه اکران 
تهران  اکران های  امروز صبح هم  از  و  بود  توقیف شده  از چند روز پیش  شهرستان ها 
مستند  این  برای  نمایش هایی که  پروانه تک  داد: »حتی  ادامه  او  است.«  توقیف شده 
وجود داشت را هم از ما گرفتند و هرگونه اکران و نمایشی را توقیف کردند. ما تا کنون 
تنها دو اکران داشتیم که خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شد. یکی از نمایش ها 
در خانه هنرمندان و دیگری در سینما فرهنگ بود که هر دو سالن  هم پر از جمعیت 
بودند و حتی بلیت به تعدادی از مراجعه کنندگان نرسید.« این مستندساز در پاسخ به 
این سوال که آیا باید مجددا تغییراتی در این اثر انجام دهد تا اجازه نمایشش صادر 
شود، گفت: »من تغییرات الزم را در فیلم داده بودم، بنابراین با کلیت موضوع فیلم و 
شخصیتی که این مستند به آن پرداخته شده است مشکل داشتند و در متن نامه اشاره 

شده که به دلیل مفتوح بودن پرونده فائزه هاشمی این توقیف صورت گرفته است.« 
ایالنلو افزود: »وزارت ارشاد و شخص وزیر همکاری الزم را در رابطه با اکران این مستند 

با من داشته اند. بنابراین، این حکم از خارج از اداره ارشاد صادر شده است. با این حال 
در آن نامه اعالم شده که تا اطالع ثانوی این اثر توقیف خواهد بود و امیدوارم این 
اطالع ثانوی زیاد طول نکشد، سوءتفاهمات برطرف شود و تماشای مجددش روی پرده 
به عمر من کفاف دهد.« او همچنین اظهار کرد: »من به عنوان یک مستندساز حق دارم 
این کشور زندگی  افرادی که در  و  این کشور وجود دارد  درباره سوژه هایی که در 
می کنند فیلم بسازم. یعنی فیلمی بسازم، از وزارت ارشاد با تمام چارچوب ها و قوانین 
سفت و سختی که تعیین کرده است، مجوز بگیرم اما با همه این حرف ها وقتی در همان 
چارچوب کار کنی ولی نیروهای فرامتنی وارد شوند و جلوی کار شما را بگیرند شرایط 
ناامید کننده می شود. با این حال امید، بذر هویت ماست!« مژگان ایالنلو در پایان با 
تاکید بر این که من از توقیف این فیلم سودی نمی برم گفت: »اگر صدها بار در ایران 
فیلم بسازم و توقیف شوند باز هم در همین مملکت و با همین شرایط و درباره همین 

سوژه های سیاسی فیلم خواهم ساخت و برای اکران آن جا نمی زنم.«
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روضه رضوان
پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 



نقش »زکات« 
در ایجاد توازن اقتصادی

استاندار کرمان و قائم مقام شورای زکات استان کرمان با 
اشاره به این که زکات وظیفه ایجاد توازن اقتصادی در 
اقتصادی  توازن  ایجاد  می دهد، گفت:  انجام  را  جامعه 
از  اقداماتی  با  نیز  و دولت  است  مردم   و  وظیفه دولت 
پرداخت  نظام  سازی  یکسان  مالیاتی،  نظام  اصالح  جمله 
حقوق ها، در این راستا اقدام می کند و توجه به نقش 

زکات در این حوزه بسیار کارساز خواهد بود.
دکتر محمدجواد فدائی در همایش زکات استان کرمان 
مشکالت  از  یکی  افزود:  مرتضوی  شهید  سالن  محل  در 
موجود در جامعه، عدم توازن اقتصادی بین افراد جامعه 
این  توان  از ظرفیت های زکات می  استفاده  با  و  است 
مصرف  باالی  آمار  به  اشاره  با  وی  کرد.  حل  را  مشکل 
در کشور بیان کرد: این موضوع بیانگر آن است که در 
اینکه  دوم  و  است  اقتصادی کشور خوب  مجموع وضع 
بسیار  مردم  نیازهای  تامین  سرجمع  در  نظام  و  دولت 
اقتصادی موجب شده  اما عدم توازن  موفق بوده است 

که شاهد نابسامانی هایی در جامعه باشیم.
سرانه  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 
مصرف نان در سال در کشور ما 160 کیلوگرم و در جهان 
25 کیلوگرم، سرانه مصرف شکر در کشور ما 30کیلوگرم 
و در دنیا 5 کیلوگرم، سرانه گوشت مرغ در کشور ما بین 
24 تا 26 کیلوگرم و در دنیا بین 11 تا 13 کیلوگرم، میزان 
مصرف بنزین در کشور ما روزانه 90 میلیون لیتر و متوسط 
دنیا 15 میلیون لیتر،  مصرف روزانه سرانه ّآب در  کشور ما 
300 لیتر و در دنیا 150 لیتر، سرانه مصرف برق در کشور 
 800 مصرف  سرانه  دنیا  در  و  سال  در  مگاوات   2500 ما 

کیلووات است.
و  دارایی  لحاظ  به  که  این  به  اشاره  با  فدائی  دکتر 
هستیم،  مصرفی  کشور  یک  سرجمع  در  اقتصادی 
ها  تحریم  و  مشکالت  همه  وجود  با  دولت  اظهارداشت: 
توانسته این میزان کاال را تامین کند اما عدم توازن باعث 
بروز مشکل می شود. وی یادآور شد: به عنوان نمونه یکی 
از بنگاه های اقتصادی استان کرمان4 هزار میلیارد تومان 
سود سالیانه دارد اما 60 درصد جمعیت این استان جز 4 
این  تا 15 درصد مردم  و 12  پائین جامعه هستند  دهک 

استان نیز  تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.
به  نیاز  توسعه زکات  این که  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
حوزه  مشکالت  از  دیگر  یکی  گفت:  دارد،  فرهنگسازی 
زکات این است که برخی از مصارف زکات در قوانین 

دیده نشده است.

* جمع آوری 11 میلیارد تومان زکات در استان کرمان
کرمان گفت:  استان  امام خمینی  امداد  کمیته  مدیرکل 
11 میلیارد تومان زکات طی سال جاری در استان کرمان 
جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 

درصد افزایش داشته است.
دکتر یحیی صادقی افزود: در استان کرمان 31 روحانی 
کار جمع آوری، پیگیری امور و تبلیغات زکات را انجام 
می دهند. وی با اشاره به اینکه در سال جاری  شورای 
استان  در  مختلف  های  رده  در  زیادی  جلسات  زکات 
کرمان برگزار داشته است، ادامه داد: با وجود خشکسالی 
کاهش  کرمان  استان  در  زکات  پرداختی  میزان  ها، 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  یافته  نیز  رشد  بلکه  نداشته 
مردم با اعتقاد نسبت به پرداخت زکات اقدام می کنند، 
جمع  زکات  درصد   60 که  داریم  مجوز  اظهارداشت: 
آوری شده را برای امور نیازمندان و 40 درصد را برای 
پروژه های عمرانی و عام المنفعه هزینه کنیم اما در استان 
مبلغین،  و  جمعه  ائمه  دهندگان،  زکات  همت  با  کرمان 
حدود 70 درصد زکات جمع آوری شده برای خدمت 
به محرومان استفاده می شود و حدود 30 درصد به امور 

عمرانی عام المنفعه اختصاص می یابد.

* افزایش پرداخت زکات در کشور
مدیرکل امور اجرایی زکات کشور گفت: در سال جاری 
450 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شده که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد رشد 
داشته است. محمد سراب نشین افزود: از مجموع زکات 
پرداختی در سال جاری 315 میلیارد تومان زکات مال 
و 135 میلیارد تومان زکات فطریه بوده است. وی ادامه 
داد: از مجموع زکات مال جمع آوری در کشور، 165 
میلیارد تومان زکات واجب و 150 میلیارد تومان زکات 
مستحب بوده است. مدیرکل امور اجرایی زکات کشور 
ادامه داد: در 9 ماه امسال 409 میلیارد تومان زکات جمع 
آروی شده در کشور، هزینه شده است که 308 میلیارد 
تومان آن معادل 75 درصد صرف امور محرومان از جمله 
زندانیان  ازادی  درمانی،  امور  مسکن،  مرمت  و  احداث 
محروم، امور تحصیلی، تامین جهیزیه و غیره شده است و 
مابقی آن نیز صرف پروژه های عمرانی عام المنفعه شده 
آوری  جمع  زکات  تمام  داد:  ادامه  نشین  سراب  است. 
شده در همان محل هزینه می شود و تمام هزینه های 
می  تامین  امداد  کمیته  اعتبارات  محل  از  زکات  جاری 
شود. وی با اشاره به این که ایجاد نهضت احیاء و ترویج 
انقالب  معظم  رهبر  تاکید  مورد  موارد  از  یکی  زکات 
اسالمی به شمار می رود، گفت: این امر نیاز به مشارکت 

همگانی و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود است.
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نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

احترام مکتب اسالم
 برای تولیدکننده

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت:  در 
را  اهلل  سبیل  فی  مجاهد  مقام  تولیدکننده  اسالم،  نگاه 
دارد و تولید، صدقه جاریه است و هیچ مکتبی به اندازه 
پیامبر  که  نیست  قائل  ارزش  تولیدکننده  برای  اسالم 
صورت  به  باید  را  اینها  و  بوسید  را  کننده  تولید  دست 
حجت  بیندازیم.  جا  و  کنیم  مطرح  جامعه  در  فرهنگ 
باورهای  تقویت  همایش  در  تقوی«  االسالم«سیدرضا 
دینی و روحیه جهادی در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی 
باید  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  کرد:  اظهار  کرمان  در 
روزانه  خانوار  سبد  باید  شما  زیرا  بدانیم  معیشت  وزارت 
این حاصل دانش،  و  پر کنید  اثر تالش هایتان  بر  مردم 
مدیریت، نظارت و کار شماست که بازار را در این بخش 
رونق و خانه مردم را صفا می بخشد. وی با اشاره به این 
که کارتولیدی و تولید در اسالم ارزش است، افزود: اگر 
کسی تنبلی کند و به تولید بی توجه باشد از نظر فرهنگ 
تولید شکل می  بر اساس  اسالمی محکوم است. زندگی 
گیرید و تداوم وجود است و اگر نباشد هستی مشکل پیدا 
 می کند. تقوی در ادامه با بیان اینکه کشاورزی به شکل 
نیازها پاسخگوی  تواند  نمی  و  دهد  نمی  جواب  سنتی 

کشت  و  شود  علمی  باید  کشاورزی  کرد:  تصریح  باشد، 
های گلخانه ای و اصالح نژاد دام و.. از اقدامات خوب 
با شیوه های  تا  توجیه کرد  باید  را  لذا کشاورزان  است 
جهاد  وزارت  در  فقیه  ولی  نماینده  برویم.  پیش  علمی 
مقام  تولیدکننده  اسالم،  نگاه  در  کرد:   بیان  کشاورزی 
مجاهد فی سبیل اهلل را دارد و تولید، صدقه جاریه است 
ارزش  تولیدکننده  برای  اسالم  اندازه  به  مکتبی  هیچ  و 
قائل نیست که پیامبر دست تولید کننده را بوسید و اینها 
جا  و  کنیم  مطرح  جامعه  در  فرهنگ  صورت  به  باید  را 
روی  بر  خدا  های  گنجینه  را  کشاورزان  وی  بیندازیم. 
ملی  قدرت  هر کشور  تولید  کرد:  بیان  و  توصیف  زمین 
بر  به حساب می آید لذا هر کس کار کند و  آن کشور 
تولید بیفزاید قدرت او افزایش می یابد؛ نمی شود مرگ 
بر آمریکا گفت و دست مان را کمی دراز کرد که به ما 
گندم بدهند ما باید در زیر سایه کارهای مفید و مؤثر و 
نیز  را  علم  تقوی  شویم.  خودکفا  غیره  و  بازی  دالل  نه 
قدرت خواند و ادامه داد: در برابر قدرتمندان سیاه دل 
خونخوار باید با قدرت ایستاد و اگر قدرت هسته ای ما 
نبود وزیر امور خارجه آمریکا 20 روز طرف مقابل ما در 
مذاکره نمی نشست. قدرت ما قدرت برای تهاجم به یک 
کشور و یا ملت دیگری نیست بلکه هم برای خودمان و 
هم در خدمت ملت های مظلوم است. نماینده ولی فقیه 
تولید  با  که  این  بر  تأکید  با  وزارت جهاد کشاورزی  در 
امکانات  از  باید  لذا  آید  بوجود می  ملی  ثروت  افزایش 
و  فقر  تا  کرد  استفاده  طبیعی  های  سرمایه  و  خدادادی 
سیاهی و تاریکی را به کمک تولید از زندگی محرومان 

بزدائیم؛ اظهار کرد: خدمات جهاد کشاورزی و نقش این 
این  حالیکه  در  شود  نمی  گفته  ملی  امنیت  در  سازمان 
وزارتخانه  ترین  علمی  علوم،  وزارت  از  بعد  وزارتخانه 
برای  انتصاب جداگانه  این همایش دو حکم  در  است.  
وی  به  و  قرائت  زاده«  قاسمی  »محمد  االسالم  حجت 
مشاور  عنوان  به  نامبرده  حکم،  نخستین  در  شد.  اعطا 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  فقیه  ولی  نماینده  ریاست 
در حکم دوم به عنوان حاکم شرع در هیئت واگذاری 
االسالم  حجت  شد.  منصوب  کرمان  استان  در  زمین 
وزارت  در  فقیه  ولی  نماینده  تقوی  سیدرضا  والمسلمین 
جهاد کشاورزی با اشاره به این که حجت االسالم قاسمی 
زاده سال های زیادی است که در نهاد نمازجمعه فعالیت 
دارد، افزود: دوره مدیریت او در اداره کل اوقاف استان 
کرمان منجر به کسب رتبه نخست کشوری در چند سال 
وی  تجربه  به  توجه  با  و  شد  دستگاه  آن  برای  متوالی 
در  تجربیات  این  از  استفاده  بر  تصمیم  وقفی  اراضی  در 

اراضی کشاورزی شد.

برای مردم تبیین شود؛

با  زکات 
چه اتفاقاتی در کشور می افتد

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با تاکید 
باید  گفت:  زکات  حوزه  عملکردهای  سازی  برجسته  بر 
وسیله  به  اتفاقاتی  باشد چه  لمس  قابل  مردم  برای  بیشتر 

زکات در کشور رقم خورده و می خورد.
و  اسفندماه   5 سلیمانی«  علیدادی  االسالم«حسن  حجت 
ولی  نماینده  حضور  با  کرمان  استان  زکات  همایش  در 
عالی  شورای  رییس  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  فقیه 
در  زکات  بحث  نماز  اقامه  کنار  در  کرد:  اظهار  زکات 
قرآن کریم به صورت جدی مطرح است و هر جا سخن 
از اقامه نماز است، به دنبال آن پرداخت زکات و توجه 
به این بخش در آیات و روایات مطرح شده است. وی 
با اشاره به این که نکته مهم این است که »اقم الصاله« 
فقط ماموریت به اقامه نماز نیست و دو پیام دارد، افزود: 
نخست این که ما موظف به اقامه نماز هستیم و پیام دوم 
این است که نماز سمبلی از ارتباط شخص با خداست و 

در اقم الصاله همه عبادات نهفته است.

مسئله  نیز  زکات  درباره  کرد:  تصریح  سلیمانی  علیدادی 
همین است و دو پیام دارد نخست اینکه زکات به عنوان 
پیام  و  شود  ترویج  مسلمین  جامعه  در  باید  دینی  وظیفه 
دیگر این است که ارتباط شخص باید با جامعه اطراف و 

همنوعان و به ویژه در جنبه های مالی توجه شود.
به  نیاز  زکات  بحث  در  کرد:  بیان  کرمان  جمعه  امام 
آوری،  زمینه جمع  در  داریم که  بخش  در سه  بازنگری 

مدیریت و مصرف زکات خیلی اهمیت دارند.
که  شده  دیده  ای  گونه  به  شرع  در  زکات  افزود:  وی 
الزام نیست همیشه از یک مسیر جمع آوری و هزینه شود 
و بخشی از آن در آمارها می آید و اگر نقص ها در این 

سه حوزه جبران شود، وضعیت بهتر می شود.
بازنگری  مورد  نخستین  کرد:  اظهار  سلیمانی  علیدادی 
را جمع آوری،  و ساختاری که زکات  در ساختار است 
مدیریت کرده و به مصرف می رساند، باید مقداری قوی 
تر و دقیق تر از این دیده شود. بعضا کسانی که در این 

زمینه تاثیرگذار هستند، از این حلقه خارجند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت زکات در کشور و یا در هر 
است،  بیشتر  خیلی  افتد  می  اتفاق  اکنون  که  ای  منطقه 
با  متناسب  که  رویکردهاست  دوم  محور  کرد:  تصریح 
آنچه در چارچوب شرع دیده شده، باید توجه بیشتری به 

آن صورت بگیرد و تبلیغی باشد برای اینکه افراد رغبت 
بیشتری به ورود به بحث زکات پیدا کنند.

برجسته  بر  تاکید  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
برای  بیشتر  باید  عملکردهای حوزه زکات گفت:  سازی 
در  زکات  وسیله  به  اتفاقاتی  چه  باشد  لمس  قابل  مردم 
کشور رقم خورده و می خورد و برجسته سازی عملکرد 
در  که  بگیرد  قرار  زکات  اندرکاران  دست  دستور  در 
موثر  و  ارزشمند  مفید،  ای  فرضه  عنوان  به  صورت  این 
هر  و  دهد  می  نشان  را  خود  این  از  بیش  ما  جامعه  در 

چه جلوتر برویم و این سیر باید سیر تکاملی داشته باشد.

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

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

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

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

 international.relations@uk.ac.ir
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مسئول  جعفری  سیدحسین 
سیزدهمین  دبیرخانه 
مدهامتان  قرآنی  جشنواره 
به  اشاره  با  کرمان  استان 

شهرستان  افزود:  شهرستان  قرآنی  خوب  های  ظرفیت 
برگزاری  دائمی  محل  عنوان  به  قبل  سال  از  انار 
وی  است.  شده  تعیین  مدهامتان  قرآنی  جشنواره 
بسیار  نحو  به  دوره جشنواره  دوازدهمین  کرد:  تصریح 
با  امیدواریم  و  شد  برگزار  شهرستان  این  در  مطلوبی 

شرکت  هم  امسال  جشنواره  برگزاری  ستاد  تالش 
کنندگان از برگزاری سیزدهمین دوره خاطره خوشی 

باشند. داشته 
در  استان  از سراسر  نفر   260 این دوره  در  افزود:  وی 
استاد  و  پردازند  می  رقابت  به  هم  با  قرآنی  رشته   13
شیخ زاده از قاریان و داوران مطرح کشوری هم برای 
از  همچنین  مسئول  مقام  این  دارند.  حضور  داوری 
خصوصی  و  عمومی  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری 
افزود:  و  داد  خبر  در حاشیه جشنواره  رایگان  بصورت 
در  کنندگان  شرکت  کلیه  ویژه  آموزشی  کارگاه  یک 
مورخ چهارشنبه18 مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در 
کارگاه  یک  و  صالح)ع(  محمد  زاده  امام  رواق  محل 
جماعت  ائمه  ویژه  قرآنی  مروجان  آموزشی  روزه  دو 
روستاهای سراسر استان در تاریخ های 19 و 20 مهرماه 
با حضور اساتید برجسته در حاشیه این جشنواره برگزار 

می شود.
انار  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
محل  در  آموزشی  کارگاههای  کرد:  خاطرنشان 
محل  در  بانوان  مسابقات   ، محمدصالح  امامزاده 
تاالر  محل  در  آقایان  مسابقات  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
برگزاری  از  جعفری  سیدحسین  شود.  می  شهربرگزار 
شبی در محفل قرآن در پنج نقطه از شهرستان همزمان 
و  داد  خبر  شب  چهارشنبه  در  جشنواره  افتتاحیه  با 
و  برجسته کشوری  قاریان  با حضور  محافل  این  افزود: 
مسجد   5 در  انار  شهرستان  قاریان  و  حافظان  و  استانی 
مراسم  گفت:  همچنین  وی  شود.  می  برگزار  همزمان 
محل  در  شب  پنجشنبه  قرآن  محضر  در  شبی  پرشکوه 
کشوری  قاری  حضور  با   ، محمدصالح  امامزاده  رواق 
عالقمندان  و  متسابقین  کلیه  حضور  و  زاده  شیخ  آقای 
این جشنواره  های  برنامه  دیگر  از  هم   ، به کالم وحی 
جشنواره  اختتامیه  مراسم  کرد:  عنوان  است.جعفری 
مسئولین  حضور  با  صبح   9 ساعت  جمعه  صبح  سیزدهم 
می  برگزار  انار  شهر  تاالر  محل  در  استانی  و  کشوری 
،فرمانداری  از  انار  شهرستان  ارشاد  اداره  رئیس  شود. 
دفترامام  مجلس،  در  رفسنجان  و  انار  مردم  نماینده   ،
مس  عمومی  روابط  شهر،  شورای  شهرداری،  جمعه، 
و  آموزش  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  سپاه،  سرچشمه، 
امامزاده  مقدس  آستان  مدیریت  اوقاف،   ، پرورش 
در  گسترده  همکاری  جهت  به  اسالمی  تبلیغات  و 
تشکر  انار  شهرستان  در  فرهنگی  رویداد  این  برگزاری 
مدیرکل  علیزاده  آقای  جناب  از  همچنین  وی  کرد. 
ابدالی  آقای  و  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم 
هنری  فرهنگی  کانونهای  دبیرخانه  محترم  مسئول  تکلو 

مساجد استان کرمان هم تقدیر و تشکر کرد.

سفر رییس سازمان
 تبلیغات اسالمی به کرمان

به  روزه  یک  سفری  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رییس 
یافت.  بینی شده حضور  پیش  برنامه  تعدادی  کرمان در 
نماینده  با دیدار  برنامه های حجت االسالم محمد قمی 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان آغاز و در ادامه 
وی با وعاظ و روحانیون مستقر استان و سپس با مسئولین 
با  دیدار  برگزار شد.  استان جلسه  اسالمی  تبلیغات  دفاتر 

 
مذهبی، هیئات  شوراهای  مسئولین  کرمان،  استاندار 

کارشناسان  استان،  مداحان  کانون 
قرآنی، جمعیت بانوان فرهیخته، قرارگاه 
فضای مجازی و جبهه فرهنگی انقالب از 
برای  شده  بینی  پیش  های  برنامه  دیگر 
سازمان  رییس  بود.  روزه  یک  سفر  این 
با  دیداری  همچنین  اسالمی  تبلیغات 
شهرستان  فرهنگی  فعال  بانوان  جمعیت 
در  شرکت  نهایت  در  و  دارد  کرمان 
زهراسالم  حضرت  شهادت  ایام  برنامه 
واقع  کرمان  المهدی  بیت  در  علیها  اهلل 

در بلوار 22 بهمن به ایراد سخن پرداخت.گفتنی است، 
این نخستین سفر حجت االسالم قمی در جایگاه ریاست 

سازمان تبلیغات اسالمی کشور به استان کرمان بود.
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معاونت قرآن و عترت وزارت  به گزارش روابط عمومی 
تبلیغ  مدیرکل  امیرنیا،  اصغر  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت  ترویج  و 
با  آیات  عکس  ملی  جشنواره  دومین   برگزاری  از  اسالمی 

داد  خبر  کرمان  استان  در  زندگی«  معنای  »قرآن،  عنوان 
مفهوم  با  جامعه  بیشتر  آشنایی  با هدف  جشنواره  این   : گفت  و 

قرآن به عنوان یک راهکار و مسیر عبور در همه زمینه وجوانب 
برای زندگی بهتر و سالم ، همزمان با والدت نبی اکرم )ص( پیامبر 

موزه  در  جاری  سال  آبانماه   ، وحدت  هفته  و  مهربانی  و  رحمت 
صنعتی کرمان برگزار می شود.

محورهای برگزاری این جشنواره به شرح زیر است:
1-معنویت یا عرفان عملی با فرهنگ قرآن برای زندگی بهتر

2- روزنه عشق به همنوع با توجه به تاکید قرآن بر بخشش
رمضان  مبارک  ماه  در  قدر  ،شب های  قرآنی  اعیاد  و  3-مراسم 

و مناسک حج
4-سبک زندگی سالم با توجه به آیات و روایات

5-فضاهای اسالمی )مساجد، امامزاده ها،تکایا(مرتبط با آیین 
ها و مناسبت های مذهبی

داوطلبان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را برای دبیرخانه این جشنواره
 به نشانی   www.ivaquran.ir  ارسال کنند.

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



موسسه خیریه طلوع
 نقش ماندگار

و افق پیش رو

از جمله موسسات خیریه و مردم نهادی که جزء مراکز 
بیماران  ایتام، معلولین ذهنی و  نگهداری شبانه روزی 
موسسه  به  توان  می  باشند،  می  روان  و  اعصاب  مزمن 
بم اشاره کرد  خیریه طلوع نقش ماندگار درشهرستان 
این  های  نیازمندی  و  مشکالت  از  عظیمی  بخش  که 
عزیزان را هماهنگ وحمایت میکند از این رو مصاحبه 
مهدی  اقای  جناب  موسسه  این  مدیرعامل  با  را  ای 

دهقان داشتیم. 

 با سالم و عرض ادب خدمت جنابعالی لطفا بفرمایید که 
به  هدفی  چه  با  و  سالی  چه  ماندگاردر  نقش  خیریه 

وجود آمد؟
نقش  طلوع  خیریه  موسسه  تشکر  و  سالم  عرض  با   
ماندگار درسال 85 در  شهرستان بم آغاز و پس از طی 
7 سال تجربه و کار و انجام امور فرهنگی و اجتماعی 
دوره  سه  برگزاری  جمله  از  محرومین  حوزه  در 
اردوهای مشهد مقدس جهت مددجویان تحت پوشش 
بهزیستی و چندین دوره اهدای سبد کاال، در سال 92 
به طور رسمی به ثبت رسید که همان سال مرکز شبه 
خانواده ایتام دخترانه جواد االئمه با بیست فرزند کار 
بعد مرکز معلولین  اغاز کرد و در سال های   خود را 
اعصاب  مزمن  مرکزبیماران  و  فاطمیه  دخترانه  ذهنی 
روان پسرانه علوی را به مجموعه ی نقش ماندگاراضافه 
کردیم هدف از تاسیس موسسه، اول از همه یک تکلیف 
و مشیت الهی بود و دیگرخدمت وحمایت افراد ناتوان 
و بی سرپرست وبد سرپرست بوده و سوم ایجاد بستری 
جهت رشد و پویایی و استفاده از استعدادها و پتانسیل 
موجود در افرادی که به دالیلی از نعمت کانون گرم 

خانواده به دور بوده اند.
  

هم اکنون چه تعداد  مدد جو و پرسنل در این موسسه 
مشغول نگهداری و خدمت هستند؟

نیروی  با 31  تعداد 80 معلول ذهنی  در مرکز فاطمیه 
در  و  پرستار  یار،  ،مادر  ،بهیار  پزشک  از  اعم  مراقبتی 
مرکز علوی تعداد 80 بیمار اعصاب و روان با16 نیروی 
مراقبتی ود ر مرکز جواداالئمه تعداد 20 یتیم دختر با 

6 نیروی مراقبی مشغول فعالیت هستند .

فعالیت خاصی عالوه بر نگه داری شبانه روزی بچه ها 
این موسسه انجام میدهد؟ 

به  توجه  با  که  میباشد  حاکم  اصولی  مرکز  هر  در  بله 
شرایط مراکز برنامه های تفریحی، گردشی، آموزشی، 

ای  حرفه  فنی  فرهنگی  و  مذهبی  هنری،  ورزشی، 
دارای  مددجویان  از  کدام  هر  و  بینیم  می  تدارک 
مهارت نسبی از شکوفایی استعدادشان میشوند و با این 
را  گروهی  کار  انجام  و  تالش  و  زندگی  به  امید  کار 

واموزش می بینند.

موسسه خیریه فعالیت های دیگری داشته است؟
طور  به  داشته  فعالیت  مختلفی  های  زمینه  در  موسسه 
چند  در  مهربانی  بزرگ  های  جشن  برگزاری  مثال 
کوهبنان،  جیرفت،  راور،  بم،  کرمان:  استان  شهرستان 
تیم  جهادی  گروه  همچنین  داشتیم  سیرجان   بروات، 
پزشکی نقش ماندگار ایجاد کردیم که درحوزه درمان 
و پیشگیری در کل سطح کشور خدمت رسانی می کنند، 
سه دوره اردوهای سالمت پزشکی در کرمان، دو دوره 
اردوهای  همچنین  و  کرمانشاه  در  دوره  یک  بم،  در 
جهادی با رویکرد سالمت در تهران در مناطق محروم 

کوره پز خانه برگزار کردیم. 
 

ارائه  و  موسسه  پیشرفت  جهت  شما  آینده  های  برنامه 
خدمات بهتر چیست؟

ان شا اهلل عالوه بر بهبود وضع موجود، اقدامات و برنامه 
هایی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار 

که  است  انجام  حال  در  ها  آن  از  برخی  و  باشد  می 
عبارتند از: توسعه گروه جهادی پزشکی-درمانی نقش 
ماندگار، برنامه سازی تلویزیون )برنامه آدم های خوب 
شهر از شبکه دو سیما(، رونمایی از آلبوم یاد آن شب از 
خواننده ارزشی که به موسسه خیریه طلوع نقش ماندگار 

تقدیدم کردند .
 

چه توصیه یا درخواستی از نیکوکاران دارید؟
را  خود  تکلیف  انها  و  نداریم  مردم  از  خاصی  انتظار 
میدانند و خود واقف هستند رسیدگی به محرومین هم 
نتیجه دنیوی و هم اخروی دارد .توقع  ما این هست 
که همه چیز به تمکن مالی برنمی گردد آنها می توانند 
به مراکز سر بزنند و آن را  به همدیگر معرفی کنند و با 
صحبت با بچه ها انها را از تنهایی در بیاورند و امید به 
زندگی را در آنها به وجود آورند مخصوصا بچه های 
معلولین ذهنی که به محبت بیشتری نیاز دارند. انشاهلل 
که این جور مراکز در هر جای کشور که هست مورد 
باشند هم از نظر حضور و دیدن بچه ها هم از  توجه 
نظر روحی، به آنها حس زندگی و مفید بودن بدهند. 
ارزشی  ازخواننده  کنم  ویژه  تشکر  دارد  جا  همچنین 
آلبوم  که  عزیز  شاهی  محمود  محمدحسین  آقای 
تقاضا  مردم  از  و  کردند  هبه  موسسه  به  رو  خودشون 

کردند هزینه خرید آلبوم روبه موسسه اهدا کنند.
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»آیا  که  سؤال  به  پاسخ  در  موحدی کرمانی  آیت اهلل 
شد«،  خواهند  شما  جایگزین  علی اکبری  حجت االسالم 
آیت اهلل  آمده اند.  خودشان  جای  ایشان  نه،  گفت: 
در  تهران  موقت  امام جمعه  کرمانی  موحدی  محمدعلی 
علی اکبری  انتصاب حجت االسالم  به سؤالی درباره  پاسخ 

به عنوان امام جمعه موقت تهران، گفت:

 این خبر را شنیدم، مبارک باشد، امیدواریم که بتوانند موفق 
حجت االسالم  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی  باشند. 
ایشان  نه،  گفت:  شد،  خواهند  شما  جایگزین  علی اکبری 
جای خودشان آمده اند. آیت اهلل موحدی کرمانی همچنین 
برخی ادعاها مبنی بر خداحافظی او از نماز جمعه تهران به 

دلیل کهولت سن را تکذیب کرد.

واکنش موحدی کرمانی
 به انتصاب امام جمعه جدید تهران 

اثر  بر  مهندس محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی 
استانداری  مسئولیت های  وداع گفت.  را  فانی  دار  قلبی  عارضه 
استان های فارس، خراسان و تهران و شهرداری تهران و از جمله 

سوابق اجرایی وی بوده است. شایان ذکر است مرحوم حبیبی 
سال  از  وی  بود.  کرمان  استاندار  معاون  مدتی  انقالب  ابتدای 
مؤتلفه  دبیرکل حزب  عسگراوالدی  حبیب اهلل  از  پس  نیز   1383

درگذشت محمد نبی حبیبی 
معاون اسبق استاندار کرمان

 و دبیرکل حزب موتلفه

درگذشت 
حجت االسالم زادسر

مجلس شورای  در  مردم جیرفت  اسبق  نماینده   
مغزی  سکته  اثر  بر  گذشته  دوره  سه  در  اسالمی 

درگذشت.
و  قبل  مدتی  از  زادسر  االسالم  حجت  مرحوم   
تهران  بهمن  بیمارستان  در  مغزی  سکته  علت  به 
 1335 متولد  زادسر،  علی  مرحوم  بود.  بستری 
مردم  نماینده  عنوان  به  جیرفت  شهرستان  در 

پنجم  چهارم،  های  دوره  در  وعنبرآباد  جیرفت 
داشت.   حضور  اسالمی  شورای  مجلس  هفتم  و 
معاونت  و  همدان  اسدآباد  شهر  جمعه  امامت 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
قم از دیگر مسئولیت های وی بود. مرحوم زادسر 
سامان  و  ستمشاهی  رژیم  علیه  مبارزه  سوابق  که 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  قبل  تظاهرات  دهی 
جبهه  در  هم  مقدس  دفاع  دوران  در  داشت  را 
لشکر  فرهنگی  واحد  مسئول  و  یافت  حضور  ها 
تحصیالت حوزوی  بر  عالوه  بود. وی  ثاراهلل   41
باهنر  دانشگاه  در  اصول،  و  فقه  خارج  سطح  تا 
هم  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  و  کرمان 
 62 فوت  هنگام  به  زادسر  مرحوم  کرد.  تحصیل 

سال داشت.
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به عنوان سومین دفتر در کشور

افتتاح دفتر نمایندگی 
مسجد مقدس جمکران

 در رفسنجان
با حضور مسؤوالن، سومین دفتر نمایندگی مسجد مقدس 
شد.   افتتاح  رفسنجان  شهرستان  در  کشور  در  جمکران 
حجت االسالم عباس رمضانی پور امام جمعه رفسنجان در 
آیین افتتاح دفتر نمایندگی مسجد مقدس جمکران در این 
شهرستان اظهار داشت: بعضی افراد در معنویت از یکدیگر 
بیت )ع(  به اهل  از دلدادگی  نشان  سبقت می گیرند که 
قبل  سال   15 از  رفسنجان  مردم  اینکه  بیان  با  وی  دارد. 
با انقالب و نهضت امام  از پیروزی انقالب اسالمی همراه 
که  لیاقتی  و  رفسنجان  مردم  دلداگی  داد:  ادامه  بودند، 

داشتند موجب شد دفتر نمایندگی مسجد مقدس جمکران 
از قم و  بعد  افتتاح شود و این سومین دفتر  در این شهر 
تهران است و در واقع یک فرصت برای مردم رفسنجان 
است. رمضانی پور با اشاره به اینکه این دفتر می تواند منشأ 
کمک های  کرد:  تصریح  باشد،  زیادی  برکات  و  خیرات 
رفاه  برای  جمکران  مسجد  توسعه  و  ساخت  برای  مردم 
زائران مهدوی از طریق این دفتر می تواند ارسال شود. 
یاد  رفسنجان  خیران  خدمات  از  رفسنجان  جمعه  امام 

و  است  موقوفات  به  متعلق  رفسنجان  که 70 درصد  کرد 
از جنگ هم نقش  پشتیبانی  این مردم در دفاع و  افزود: 
پررنگی داشتند.وی با اشاره به اینکه 400 خادم افتخاری 
از رفسنجان جذب مسجد مقدس جمکران شده که مایه 
موعود)عج(  مهدی  فرهنگی  بنیاد  ما  است، گفت:  افتخار 
را داریم که می تواند همسو با این دفتر کارهای فرهنگی 
انجام دهد و زمینه سازی ظهور با ترویج فرهنگ مهدوی را 

در جامعه بیشتر کنیم.

یادواره شهدای تبلیغات و روحانی کرمان

یادواره شهدای تبلیغات و روحانی از سری برنامه های ستاد کنگره بزرگداشت 6500 شهید 
استان کرمان با حضور حجت االسالم سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا امروز برگزار و از تعدادی کتاب از جمله تذکره شهدای روحانی استان کرمان 
رونمایی شد. سیدابراهیم یزدی مسئول واحد عملیات لشکر 41 ثاراهلل در دوران دفاع مقدس 
در این آیین اظهار داشت: با شکل گیری تیپ ثاراهلل شهید ناصر فوالدی از دانشجویان پیرو 
خط امام و فعال در تسخیر النه جاسوسی آمریکا نخستین کسی که َعلم تبلیغات را به دوش 
گرفت، بود. وی با اشاره به حضور تبلیغات در محل استقرار نیروها و خط پدافند و عملیات ها 
عنوان کرد: لشکر 41 ثاراهلل، 138 شهید روحانی دارد و تنها در عملیات کربالی پنج، 85 شهید 

روحانی را تقدیم کرد که جایگاه ویژه ای داشتند. یزدی با اشاره به نقش مهم شهدای روحانی 
و تبلیغات در سرنوشت جبهه و جنگ اظهار کرد: شهدا رفتند و ما را در حسرت گذاشتند.

افزایش 23 درصدی استقبال کرمانی ها
از سفر اربعین

نشست خبری  در  ماه  آبان   12 کرمان  استان  زیارت  و  مدیر حج  نژاد«  عرب  »محمود 

اظهار کرد: ثبت نام و اعزام زائران اربعین به عهده حج و زیارت بود و رسانه های استان 

فعالیت خوب و اطالع رسانی خوبی داشتند و نتیجه کار، افزایش 23 درصدی استقبال 

مرم استان از این سفر معنوی نسبت به سال قبل بود.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

هزینه کرد زکات
 باید ملموس باشد

 نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید 
پرداخت زکات ملموس باشد و کارهایی که با هزینه کرد 
زکات صورت می گیرد، اعالم شود ضمن این که باید در 

این حوزه ها اعتمادسازی کرد.
همایش  در  اسفندماه   5 تقوی،  سیدرضا  االسالم  حجت 
زکات استان اظهار کرد: اسالمیت نظام به اسم نیست و به 
این است که احکام اسالمی در نظام پیاده شود و هرچه 
بتوانیم احکام را بهتر و جامع تر پیاده کنیم، به اسالمیت 

نظام و استحکام پایه های آن کمک کرده ایم. 

وی افزود: یکی از احکام حاکمیتی اسالم زکات است که 
زیر نظر ولی فقیه است و حکومت باید با جدیت به میدان 
شده  انجام  کار  این  و  کند  پیاده  را  حکم  این  و  آمده 
است. تقوی با اشاره به این که زکات حکم عام است که 
خیرات و برکات آن عمومیت دارد، تصریح کرد: زکات 
امر الهی، انسانی، عرفانی و سیاسی است و براساس روایت 
اگر کسی نماز بخواند و زکات ندهد، نمازش قبول نمی 
شود. رییس شورای عالی زکات درباره پیشنهاد مبنی بر 
جایگزینی در هزینه کرد زکات بیان کرد: ما این کارها 
را با اجازه مقام معظم رهبری انجام می دهیم و هر چند 
کسانی که پیشنهاد جایگزین را می دهند، بگویند چه نهاد 
دیگری کار را انجام بدهد؟ وی افزود: هیچ نهادی برای 
این کار به پای کمیته امداد نمی رسد و نهادی مناسب تر 
و بهتر از کمیته امداد در امر زکات نداریم و خیلی خوب 

عمل کرده است.تقوی تصریح کرد: باید پرداخت زکات 
ملموس باشد و کارهایی که با هزینه کرد زکات صورت 
باید در این حوزه ها  اینکه  می گیرد، اعالم شود ضمن 

اعتمادسازی کرد.
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سفر  در  قاضي عسکر  سیدعلي  حجت االسالم  والمسلمین 
حسن  المسلمین  و  حجت االسالم  با  کرمان  استان  به 
کرمان  جمعه  امام  و  ولي فقیه  نمایند  علیدادي سلیماني 
دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نماینده ولي فقیه در 
امور حج و زیارت ظرفیت هاي استان کرمان براي براي 
حوزه  در  کرمان  گفت:  و  شد  یادآور  را  رشد  و  توسعه 
خوبي  پتانسیل  از  کشور  هاي  استان  درمیان  اقتصادي، 

برخوردار است. وي با اشاره به جاذبه هاي استان 
کرمان اظهار داشت: کرمان، استاني گردشگرپذیر 
اقتصاد  مي تواند  ظرفیت  این  به  توجه  با  و  است 
ادامه  در  فقیه  ولي  نماینده  کند.  شکوفا  را  کرمان 
گفت:  و  خواند  ضروري  را  مساجد  در  محتوا  به  توجه 
عقب تر  زمان  از  را  روحانیت  که  است  درصدد  دشمن 
نشان بدهد درحالي که روحانیون و طالب علوم روز را 
با  از رشته ها متخصص هستند. وي  بسیاري  و در  شناخته 
فعالي  و  انقالبي  روحانیون  کرمان  استان  اینکه  به  اشاره 
این  در  روحانیت  ظرفیت  از  بهره گیري  با  افزود:  دارد، 
استان مي شود کارهاي خوبي انجام داد. در این دیدار 
از  نیز  علیدادي سلیماني  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
اینکه  به  اشاره  با  و  کرد  تقدیر   96 برگزاري خوب حج 
نیروي  گفت:   ، ابزاراست  نیازمند  امور  در  موفقیت 
به  اشاره  با  وي  دارد.  اساسي  نقش  موفقیت  در  انساني 
اظهار  درکارها  اخالص  داشتن  و  خدا  به  توجه  اهمیت 
در  مهم  بسیار  اصل  یک  اخالص  دیني،  نگاه  با  داشت: 
با  کرمان  دراستان  ولي فقیه  نماینده  کارهاست.  انجام 
است،  اصل  یک  نیز  مدیریت  و  اختیارات  اینکه  بیان 

اختیار  در  را  الزم  بودجه  باید  مدیران  کرد:  تصریح 
داشته باشند تا بتوانند کاري انجام دهند. حجت االسالم 
علیدادي سلیماني با بیان اینکه کرمان استان بسیارپهناوري 
دارد،  مسجد  هزار  سه  باالي  رسمي  آمار  طبق  و  است 
تعداد حدود 600 مسجد آن در شهرستان  ازاین  افزود: 
پایگاه  و  نبض  را  مساجد  وي  است.  شده  واقع  کرمان 
یک شهر برشمرد و عنوان کرد: ساماندهي مساجد را در 
دستور کار قرار داده ایم و این کار از شهر کرمان آغاز 
شده است. امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه سه گروه 
مساجد  در  محتوایي  کار  و  مساجد  امور  بررسي  براي 
تشکیل شده است ، افزود: در فاز اول، شناسنامه هر مسجد 

جمع آوري خواهد شد.

دیدار حجت االسالم   قاضی عسکر با 
نماینده ولی فقیه در استان کرمان

دبیر ستاد اربعین استان کرمان:

صدور بیش از 50 هزار ویزا 
برای اربعین

دبیر ستاد اربعین استان کرمان از صدور بیش از 50 هزار 
استان کرمان خبر  در  امام حسین)ع(  اربعین  برای  ویزا 
 48 قبل  سال  در  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  و  داد 
اربعین شرکت  راهپیمایی  در  کرمان  استان  از  نفر  هزار 
کرده اند لذا تعداد زائرین در سال جاری نسبت به سال 

گذشته تاکنون )28 مهرماه( 10 درصد بیشتر بوده است.

 مسئوالن برای بهبود معیشت 
مردم تحولی آغاز کنند

اصولی  راه  اینکه  به  تصریح  با  کرمان  جمعه  خطیب 
گام  کردن  عملیاتی  بر  است  تقواپیشگی  مشکالت،  رفع 
بیان کرد: همه  مسئوالن  به  و خطاب  تاکید  انقالب  دوم 

معیشت  بهبود  برای  تحولی  باید  ها  دستگاه  و  مسئوالن 
اینکه  بیان  با  عربپور  االسالم  کنند، حجت  آغاز  را  مردم 
گاهی مشکلی در زندگی فردی و اجتماعی پیش می آید 
حل  راه  گاهی  آن  حل  برای  کنند  می  فکر  مسوالن  و 
افزود:  شود،  نمی  رفع  گاهی  و  شود  می  رفع  که  دارد 
بندگان  در  خداوند  نافرمانی  از  ناشی  مشکالت  گاهی 
است و راه اصولی برطرف کردن مشکالت هم تقوا است 

لذا تک تک افراد تقوا داشته باشند.

در کرمان برگزار شد؛

چهل و یکمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم

اینکه  بیان  با  کرمان  خیریه  امور  و  اوقاف  قرآنی  امور  مسوول 
سازمان اوقاف تنها متولی برگزار کننده مسابقات قرآن در سطح 
جهان اسالم است، گفت: چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری 

قرآن کریم امسال با رقابت 600 نفر در کرمان برگزارشد.
حجت االسالم«مختار یعقوبی« در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن 
کریم  که در حرم مطهر امامزاده محمد)علیه السالم( شهر کرمان 

برگزار شد، با اشاره به پایان رقابت های استانی  چهل و یکمین 
کرد:  اظهار  اوقاف  سازمان  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره 
این مسابقات اردیبهشت ماه امسال با حضور 600  نفر در رده سنی 
بزرگساالن  در 8 رشته آوایی و یک رشته معارفی در 15 شهرستان  
حضور  با  استانی  مرحله  مسابقات  افزود:  وی  برگزارشد.  استان 
نفرات اول تا سوم مرحله شهرستانی در کرمان برگزارشد که در 
برتر این مسابقات برگزار خواهد  نفر  نهایت مراسم تجلیل از 63 
شد و این عزیزان به عنوان قرآن آموزان بر تر استان  لوح تقدیر 

این مسابقات را دریافت می کنند.
مرحله  کرد:  تصریح  کرمان  استان  اوقاف  قرآنی  امور  مسوول 
نهایی  مسابقات قرآن کریم در شهر اراک برگزار می شود که از 
استان کرمان 3 نفر در بخش معارفی و 7 شرکت کننده در بخش 
حضور  مسابقات  این  در  کشوری  برتر  رتبه  کسب  برای  آوایی 
دارند. یعقوبی اظهار کرد: سازمان اوقاف تنها متولی برگزار کننده 
مسابقات در سطح جهان اسالم می باشد که هر ساله مسابقات قرآن 
کریم را در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می کند 
فعالیتهای  ترویج  المللی،  بین  مسابقات  برگزاری  با  نهایت  در  و 
گفت:  وی  دارد.  خود  قرآنی  های  برنامه  دستور  در  را  قرآنی 
این سازمان در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک در برگزاری 
مسابقات قرآن کریم با نهاد های قرآنی کشور طی سه سال گذشته 
با همکاری اداره آموزش و پرورش  مسابقات دانش آموزی کشور 

را به صورت مشترک برگزار می کند و 
مسابقات  دوره  ششمین  و  سی  نیز  امسال 
دانش اموزی استان در 14 گروه و رشته 
قرآنی برگزار شد که مراسم اختتامیه آن 
با تجلیل از 350 دانش آموز برگزیده در 
اینکه  بیان  با  یعقوبی  برگزارشد.  کرمان 
در  موقوفه  یا  و  پایدار  استان درآمد  در 
قرآن  مسابقات  برگزاری  جهت  آمدزا  
نداریم و  باالیی  آن هم در چنین سطح 
خود  توجه  از  بخشی  خیرین  است  نیاز 
آموزش  امر  و  قرآنی  های  برنامه  به  را 
تا  نمایند  معطوف  جامعه  در  کریم  قران 
موقوفاتی در راستای این مهم در استان 

صورت گیرد.
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پنج  کرد:  اظهار  کرمان   استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
میلیارد و 800 میلیون تومان زکات در شش ماهه نخست 

امسال در استان کرمان جمع آوری شده است. 
 یحیی صادقی با اشاره به اینکه پنج میلیارد و 800 میلیون 
تومان زکات واجب و مستحبی در شش ماهه نخست امسال 
در استان کرمان جمع آوری شده است، گفت: این میزان 
زکات جمع آوری شده در شش ماهه نخست امسال نسبت 
است. داشته  رشد  درصد   140 قبل  سال  مشابِه  مدت  به 
میزان زکات جمع آوری شده دو  این  از  ادامه داد:  وی 
میلیارد و 100 میلیون تومان مربوط به زکات واجب و سه 
میلیارد و 700 میلیون تومان نیز مربوط به زکات مستحبی 

ادامه  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  است.  بوده 
داد: هم چنین در روز عید فطر امسال دو میلیارد و 700 
میلیون تومان زکات فطریه در استان کرمان جمع آوری 
و در همان روز عید فطر بین نیازمندان این استان توزیع 
در  امسال  که  خوبی  تبلیغات  با  کرد:  بیان  صادقی  شد. 
زمینه زکات انجام شد 83 درصد زکات جمع آوری شده 
فقرا  امسال صرف  استان کرمان در شش ماهه نخست  در 
عمرانی  پروژه های  صرف  درصد   17 و  نیازمندان  و 
به  توجه  با  کرد:  بیان  است.وی  شده  عام المنفعه  و 
رشد  شاهد  خوشبختانه  آمده  وجود  به  خشک سالی های 
نخست  شش ماهه  در  کرمان  استان  در  زکات  قابل توجه 
امسال نسبت به مدت مشابِه سال قبل بوده ایم و امیدواریم 
تبلیغات  کشاورزی،  جهاد  سازمان  خوب  همکاری  با 
ائمه جمعه و صداوسیما  اسالمی، شورای سیاست گذاری 
به عنوان چهار دستگاه تأثیرگذار در امر زکات شاهد رشد 
باشیم.  کرمان  استان  در  زکات  جمع آوری  بیش ازپیش 

و  خشکسالی  به  توجه  با  امسال  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
آسیب دیدگی محصول پسته امکان کاهش زکات در این 
محصول وجود دارد، گفت: 60 درصد از درآمد زکات 
محصول پسته امسال صرف محرومان و 40 درصد صرف 
پروژه های عمرانی و عام المنفعه هر منطقه ای که زکات 

در آن جمع آوری شده است، می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

وقت پرداختن
 به مسائل جناحی نیست

گفت:  کرمان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شرایط کشور شرایطی است که باید دل ها خیلی به هم 
های  گرایش  به  پرداختن  زمان  فعال  و  شده  تر  نزدیک 

جناحی نیست.
شورای  در  سلیمانی«  علیدادی  االسالم«حسن  »حجت 
و  رده  هر  در  مدیر  کرد:  اظهار  کرمان  استان  اداری 
محدوده کاری که مسوولیتی به عهده بگیرد باید متناسب 
با مسوولیتش دو ویژگی اصلی یعنی قوی و امین بودن 

را داشته باشد.
های  رده  کارگیری  به  در  شود  تالش  باید  افزود:  وی 
جدی  صورت  به  شرط  دو  این  زیرمجموعه  مختلف 

رعایت شود که در این صورت مدیر می تواند برای هر 
شرایط  مجموعه خود را بسیج کرده و در اختیار بگذارد.

همیشه  تاریخ  طول  در  اینکه  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 
حکومت ها به دلیل رعایت نکردن این دو شرط آسیب 
دیده و بعضا متخصص ها خیانت کرده و گروه دوم افراد 
خوبی بودند اما علم نداشته و متناسب با مسوولیتشان آگاه 
نبودند بیان کرد: تخصص، علم، تقوا و امانتداری باید در 
کنار هم باشد و به عنوان مثال وقتی می گوییم مجتهد 
کامل  امانتداری  در  که  تقوا  با  متخصص  یعنی  عادل 

تخصص خود را به کار بگیرد.
وی ضمن توصیه به مدیران استان کرمان گفت: شرایط 
کشور شرایطی است که باید دل ها خیلی به هم نزدیک 
جناحی  های  گرایش  به  پرداختن  زمان  فعال  و  شده  تر 
با صفا و  باید  اینکه  بر  تاکید  با  امام جمعه کرمان  نیست. 
صمیمیت دست به دست هم داده و به فضل خداوند به 
سالمت از خوابی که دشمن دیده عبور کنیم و انقالب را 
چهلمین  در  افزود:  بسپاریم  آن  اصلی  صاحب  دست  به 

بدهیم خواب  اجازه  نباید  اسالمی  انقالب  پیروزی  سال 
وظیفه  به  بتوانیم  و  شود  تعبیر  دیده  دشمن  که  هایی 
تاریخی خود عمل کرده و از این پیچ پیش رو به سالمت 

عبور کنیم.

در شش ماهه نخست امسال

هزینه کرد ۸3 درصد زکات 
استان در حوزه فقرا

باید معنویت سفر اربعین 
پایدار باشد

استاندار کرمان گفت: باید معنویت این سفر پایدار 
باشد و ارزش معنوی مراسم نباید تحت الشعاع برنامه 

ریزی های مادی قرار بگیرد.
استانی  ستاد  جلسه  در  فدایی«  »محمدجواد  دکتر 
اربعین در کرمان اظهار کرد: فعلیت در زمینه زیارت 
و سفر اربعین کار خیلی بزرگی است و در رسانه های 
دنیا از زیارت اربعین به عنوان بزرگ ترین حرکت 
از  بیش  اینکه جمعیتی  و  است  یاد شده  دنیا  زائرانه 
این مراسم شرکت می کنند.وی  برابِر حج در  پنج 
به  نشان دهنده عظمت کار است  مسئله  این  افزود: 
ویژه این که به لحاظ امنیتی، منطقه شرایط مناسبی 
ندارد و هنوز گروه های تروریستی و داعش دنبال 

فرصت هستند ضربه بزنند. دکتر فدایی تصریح کرد: 
مذاهب  دیگر  از  اما  است  شیعی  مراسم  اربعین یک 
به  و گروه ها از جمله اهل تسنن، زرتشتیان و غیره 
و  کنند  می  خدمت  السالم  علیه  حسین  امام  زائران 
نشان می دهد مردم فارغ از قومیت، ملیت و حتی 
عنوان  به  را  السالم  علیه  و مذهب سیدالشهداء  دین 
ایثار، شجاعت و انسانیت فراتر از مذهب تلقی  نماد 
کرده و برای ایشان احترام قائل هستند و باید به ین 
که  این  بیان  با  فدایی  دکتر  کرد.  توجه  ها  ارزش 
آمار فعالیت ها نشان دهنده حجم بزرگ کار است 
و حدود 50 میلیون وعده غذا در هر در بین زائران 
اربعین توزیع می شود گفت: باید معنویت این سفر 
پایدار باشد و ارزش معنوی مراسم نباید تحت الشعاع 
اشاره  با  وی  بگیرد.  قرار  مادی  های  ریزی  برنامه 
استان  اربعین  ستاد  های  کمیته  عملکرد  گزارش  به 
شود  اعالم  پیامکی  سامانه  باید  کرد:  اظهار  کرمان 
بتوانند  کنند،  می  برخورد  مشکل  به  که  افرادی  تا 

آن را اطالع رسانی کنند تا مسائل ریز از قلم نیفتد 
آتی  های  برنامه  در  مشکالت،  این  بندی  جمع  با  و 
رفع شوند. دکتر فدایی تصریح کرد: خوشبختانه در 
استان کارها کامل پیش رفته و مشکل اساسی وجود 
برای رفع مشکالت احتمالی  پیگیری  ندارد و آماده 

هستیم تا کار به نحو احسن انجام شود.
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امام جمعه منوجان اعالم کرد:

برادری به معنای واقعی بین اهل 
تسنن و شیعه در جنوب کرمان

امام جمعه منوجان به برادری به معنای واقعی بین اهل 
کرد:  عنوان  و  کرد  اشاره  منطقه  این  در  شیعه  و  تسنن 
 امیدوارم که این دوستی و وحدت در این منطقه همواره 
هشتمین در  رضوانی  امین  االسالم  حجت  باشد.  پایدار 

آئین برادری در شهرستان منوجان گفت: منوجان یکی 
کرمان  استان  جنوب  آرام  و  فرهنگی  شهرستان های  از 
است که در بعد فرهنگی اولین مدرسه در این شهرستان 
در سال 1318 در جنوب استان کرمان تاسیس شد. وی با 
بیان این مطلب که امروز شاهد خدمت رسانی مسئولین 
به نظام جمهوری اسالمی هستیم، ادامه داد: این با رویکرد 
دینی و دین محوری و چهره های برجسته ای که پرچم 
برافراشته اند، صورت  منطقه  این  را در  دینداری  و  دین 
اجتماعی  از سرمایه های  منوجان  امام جمعه  گیرد.  می 
شهرستان منوجان سخن به میان آورد و بیان کرد: بیش 

از 200 شهید در جنوب استان کرمان تقدیم انقالب شده 
و  تسنن  اهل  بین  واقعی  معنای  به  برادری  به  است. وی 
شیعه در این منطقه اشاره کرد و عنوان کرد: امیدوارم که 
این دوستی و وحدت در این منطقه همواره پایدار باشد.

منبرهای فضای مجازی گاهی 
مستمعین میلیونی دارد

مقام معظم رهبری در حج  بعثه  نمایندگی  مسوول دفتر 
با اشاره به فعالیت کمیته فرهنگی ستاد  و زیارت کرمان 
بیشتر  مجازی  فضای  در  شد  سعی  گفت:  استان  اربعین 
سرمایه گذاری شود زیرا منبرهای فضای مجازی گاهی 

اوقات مستمعین میلیونی دارد و افراد مختلف و در سنین 
گوناگون حضور دارند. حجت االسالم حسین سازندگی 
در نشست خبری اظهار کرد: فرهنگ از مهم ترین مسائل 
است و در اربعین، فرهنگ دینی و اسالمی مد نظر است.

اربعین کشور وظایف 27 گانه  از سوی ستاد  افزود:  وی 
استفاده  برای  اربعین  ستاد  فرهنگی  کمیته  عهده  به  ای 
هرچه بیشتر از این فضای معنوی گذاشته شد که در چهار 
فضای  و  اربعین  معنوی  یاران  تبلیغ،  بانوان،  کارگروه 
بندی شد. سازندگی تصریح  تقسیم  مجازی این وظایف 
گذاری  سرمایه  بیشتر  مجازی  فضای  در  شد  سعی  کرد: 
شود زیرا منبرهای فضای مجازی گاهی اوقات مستمعین 
میلیونی دارد و افراد مختلف و در سنین گوناگون حضور 
زبان  به  مهدویت  داستان  کتاب  کرد:  بیان  وی  دارند. 
کودکانه در 500 جلد تهیه، به کربال ارسال و به کودکان 
ستاد  فرهنگی  توسط کمیته  و همچنین  اهدا شد  عراقی 
نیز  بهداشتی  فرهنگی  های  بسته  کرمان  استان  اربعین 
استان  اربعین  ستاد  فرهنگی  کمیته  مسوول  شد.  ارسال 
کرمان گفت: برای نخستین بار اعزام گردان بانوان نانوا 

را داشتیم که برای پخت نان برای زائران اربعین به عراق 
تبلیغ و قرآن،  افزود: توسط کارگروه  اعزام شدند. وی 
و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  توسط  »زائرمبّلغ«  فراخوان 
حوزه علمیه داده شد که تعدادی از طالب )بیش از 500 
نفر( حوزه های علمیه استان کرمان به عتبات اعزام شدند. 
سازندگی تصریح کرد: با توجه به اینکه وهابیت با محور 
را  زائران  بین  افکنی  تفرقه  بحث  غربی  و  عبری  عربی، 
دنبال کرده و بحث  ایرانی عراقی را برنامه ریزی کرده 
بودند و این اهداف را قبل از اربعین دنبال می کردند، 
شد.  گرفته  مسائل  این  جلوی  موقع  به  رسانی  اطالع  با 
وی بیان کرد: سه موکب اصلی در بم، ماهان و سیرجان 
در استان کرمان به زائران پاسکتانی خدمت رسانی می 
کردند که برای هر کدام از موکب ها روحانی پاکستانی 
حضور داشت و برنامه های فرهنگی مختلفی برگزار شد.

توانند  می  ها  رسانه  کرد:  اظهار  پایان  در  سازندگی 
را  نظر خود  برنامه های فرهنگی مورد  و  انتقاد  پیشنهاد، 
به ما اعالم کنند تا برای سال آینده بتوانیم برنامه ریزی 

بهتری داشته و ا نظرات استقبال می کنیم.

تسلیت فرمانده نیروی انتظامی 
به سردار سلیمانی

فرمانده نیروی انتظامی طی پیامی درگذشت والده 
همسر سرلشکر حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است؛

و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا هلل و 
انا الیه راجعون )سوره بقره آیه 169(

و  مصیبت  گاه  هر  که  آنان  را  صابران  ده  بشارت  و 
از  ما  گویند:  می  دهد،  روی  برایشان  گرفتاری 

خداییم و به سوی او باز می گردیم.
سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

خانواده  و  جنابعالی  به  را  وارده  مصیبت  احترام  با 
محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان 

و  شکیبایی  سوگواران  دیگر  و  شما  به  دارم  مسئلت 
بهشتی آن  و  بلند  و روح  فرموده  عنایت  طول عمر 
اهلل  )سالم  زهرا  فاطمه  حضرت  با  را  مکرمه  بانوی 
بیکران  دریای  و  ملکوتی  در جوار  و  محشور  علیها( 

رحمتش به آرامش رساند.
روحش شاد و جایگاهش متعالی                           

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

استاندارکرمان درگذشت 
آیت اهلل مومن را تسلیت گفت

انتشار  با  کرمان  استاندار  فدائی  جواد  محمد  دکتر   
اهلل  آیت  حضرت  نستوه،  و  واالمقام  فقیه  رحلت  پیامی 
مومن، عضو فقید شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس 

خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن پیام دکتر محمد جواد فدائی به شرح زیر است:

رحلت جانگداز فقیه واالمقام و نستوه، حضرت آیت اهلل 
محمد مؤمن، عضو فقید شورای نگهبان قانون اساسی و 

مجلس خبرگان رهبری، موجب تالم و تاثر گردید.
فقیه انقالبی و مبارزی که توسط رژیم ستمشاهی با حکم 
اقامت اجباری مدتی را در شهداد کرمان گذراند. مردم 
خوب و مهمان نواز شهداد از ایشان به گرمی پذیرایی 

کردند و  حضورشان را گرامی داشتند. 
ارتباطات  و  خدمات  منشا  دیار  این  در  که  حضوری 
ارزنده ای شد که تا پایان عمر با برکتشان ادامه داشت و 
آثار آن ادامه خواهد داشت. اینجانب فقدان این فقیه 
بزرگوار که از مبارزان با طاغوت بود و نقش تاثیرگذاری 
معظم  مقام  به  را  داشت  نظام  مختلف  های  عرصه  در 

بازماندگان و ملت  عالیقدر، خانواده،  رهبری و مراجع 
شریف ایران تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه خداوند عزیز برای ایشان رحمت واسعه الهی 
صبر  ارادتمندان  و  بارماندگان  برای  و  درجات  علو   و 

مسالت می نمایم.
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فرهیخته گرامی، همشهری گرانقدر
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ن شاهد شهیدا
پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان 



یادواره یک هزار و 31۹ شهید 
دانش آموز کرمان

استان  آموز  دانش  شهید   319 و  هزار  یک  یادواره    
حضور  با   2 ناحیه  پرورش  و  آموزش  میزبانی  به  کرمان 
اسکندری  احمد  شد.  برگزار  شهدا  خانواده  و  مسیوالن 
نسب، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در آیین 
یادواره شهدای دانش آموز استان کرمان گفت: یاوداره 
شهدای دانش آموز همزمان با هفته بسیج دانش آموزی 
یاد و خاطره 36 هزار دانش آموز شهید  و گرامیداشت 
ارزشی  برنامه  این  افزود:  وی  شود.  می  برگزار  کشور 

طی  استان  متوسطه  دوم  و  اول  دوره  مدارس  همه  در 
آموز  و خاطره شهدای دانش  یاد  و  برگزار  سال جاری 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  شد.  خواهد  داشته  گرامی 
برگزاری  استانی  دستورالعمل  ارسال  از  کرمان  استان 
و  اداری  های  واحد  به  آموز  دانش  شهدای  یادواره 

نقش  همواره  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان  آموزشی 
دانش آموزان در انقالب و دفاع مقدس تاثیرگذار بوده 
است. وی اظهار کرد: استان کرمان در هشت سال جنگ 
تحمیلی یک هزار و 319 شهید دانش آموز تقدیم انقالب 
اسالمی کرده است . وی افزود: فرهنگ شهید و شهادت 
از  تا  کنیم  تبیین  و  منتقل  بعدی  های  نسل  به  باید  را 

بسیاری از معضالت اجتماعی جلوگیری شود.
سر  بر  متنعم  اگر  امروز  که  این  بیان  با  نسب  اسکندری 
به برکت خون شهداست  الهی هستیم  سفره نعمت های 
سیاسی  علمی،  بعد  در  که  هایی  پیروزی  کرد:  تصریح 
و  شهدا  خون  حاصل  تماما  نیز  آمده  بوجود  دفاعی  و 
رهبری های حکیمانه حضرت امام خمینی)ره( و رهبری 

مدبرانه خلف صالح آن امام، مقام معظم رهبری است.

 

پیامی  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
نیز  و  ارشد  مقامات  مردمی؛  حمایت  از  اینستاگرامی 
متن  کرد.  تشکر  سلیمانی  قاسم  حاج  سرلشکر  اظهارات 

کامل این پیام به شرح زیر است:

دوستان سالم
و  ایران  دالور  و  بزرگ  مردم  محبت  بیکران  دریای 
برادر  بزرگوارانه  اظهارات  ارجمندشان،  نمایندگان 
سخاوتمندانه  نامه  سلیمانی،  قاسم  سرافراز  سردار  عزیزم 
لطف  و  کرامت  و  محترم جمهوری  ریاست  پرصالبت  و 
پدرانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی، عزم من و همکارانم 

در وزارت امور خارجه برای پاسداری از منافع ملی و 
حقوق این مردم بزرگ را دو چندان نمود. این وفاق 
در  بزرگ  ملت  این  پیشرفت  و  پیروزی  رمز  همدلی  و 
طول چهل سال گذشته بوده است و نیز بزرگترین دلیل 
شکاف  ایجاد  در  را  خود  منافع  که  سلطه گران  شکست 
در جامعه  ایرانی جستجو کرده اند. با اعتماد میان مردم 
بوم  و  مرز  این  خدمتگزاران  افزایی  هم  و  مسئوالن  و 
قانون، فشارهای سلطه گران  بر اساس  انجام وظایف  در 
کم خرد -که پس از تحمل شکست ها و خسارت ها، هنوز 
بی حاصل،  و  پرهزینه  سلطه طلبی  در  را  منافع شان  هم 
فروش سالح و ناامن سازی غرب  آسیا و فشار حداکثری 
بجایی  راه   - می کنند  جستجو  ایران  بزرگ  مردم  بر 
باور  این  بر  همواره  خارجه  امور  وزارت  برد.  نخواهد 
انسجام  ملی،  قدرت  سایه  در  تنها  دیپلماسی  که  بوده 
داخلی و حمایت مردمی می تواند دستاورد های میدانی 
را در صحنه های منطقه ای و جهانی تثبیت کند. امروز به 
لطف خدا، ثمره دالوری ها و رشادت های بزرگ مردان 

سربازان خط  مخلصانه  تالش  با  ایثار،  و  مقاومت  میدان 
صهیونیست ها  تالش  شکست  به  دیپلماسی  جبهه  مقدم 
سازی  امنیتی  خطرناک  و  شوم  پروژه  احیای  برای 
افراط   ضد  و  طلبانه  صلح  سازنده،  نقش  تثبیت  و  ایران 
با  است.  انجامیده  منطقه ای  ایران در صحنه  و خشونت 
سازنده،  نقد  و  همفکری  کنار  در  هم افزایی  و  همدلی 
مسیر  و  جبران  موجود  کاستی های  الهی،  عنایت  با  و 
با امید و خودباوری برای کمک به پیشرفت  باقی مانده 
طی  مردم  معیشتی  وضعیت  بهبود  و  کشور  اقتصادی 
گرایش  به  توجه  بدون  ایرانیان  ما  شد.تمامی  خواهد 
نشسته ایم  کشتی  یک  در  قومیت  و  مذهب  یا  و  سیاسی 
های  دغدغه  همه  نوروز،  آستانه  در  که  نیکوست  چه  و 
مشترک خود را به امید و فرصتی برای امنیت و پیشرفت 
درون زای ایران عزیز و برون گرائی خودباورانه و تعامل 
سازنده با جهان تبدیل کنیم تا کشتی ایران عزیزمان در 
تعالی  و  پیشرفت  مسیر  پساغربی  جهان  پرتالطم  دریای 

را بپیماید.

واکنش سردار سلیمانی به استعفای ظریف:

مورد  ظریف  بود/  ریاست جمهوری  نهاد  در  ناهماهنگی 
تأیید رهبری است سردار سلیمانی در واکنش به استعفای 
وزیر امور خارجه گفت: در جریان سفر بشار اسد به تهران 
و مالقات وی با رئیس جمهور، برخی ناهماهنگی ها در نهاد 
ریاست جمهوری منجر به عدم حضور وزیر خارجه در این 
مالقات شد. در پی اعالم استعفای دکتر محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان و برخی اظهارنظرها پیرامون 
نیروی  پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده  آن، سردار سرلشکر 
این  به  واکنش  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 
موضوع گفت: حتمًا آقای ظریف مسئول سیاست خارجی 
در  مسئولیت  مدت  طی  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  حمایت  مورد  همواره  کشورمان  خارجه  امور  وزارت 
رهبری  معظم  مقام  به ویژه  نظام،  عالی رتبه  مقامات  تأیید 

)مد ظله العالی( بوده و هستند.
پیوسته  کشور  ملی  منافع  تأمین  برای  ایشان  افزود:  وی 
داده  انجام  گوناگون  سطوح  در  را  ارزشمندی  اقدامات 
و در مسیر مبارزه با دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی و 

صفحه اینستاگرام سردار قاسم سلیمانی تصویری از ایشان در آغوش محمدجواد ظریف منتشر کرد.ملت ایران نیز همراهی الزم را داشته اند.

ظریف مورد تأیید 
رهبری است

پیام تشکر دکتر ظریف 
از دکتر روحانی

         و سردار سلیمانی 
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پاسخ سردار سلیمانی
 به مدح گویی رضا رشیدپور

برنامه حاال خورشید در  بود. مجری  برنامه حاال خورشید  تلفنی  سردار سلیمانی مهمان 
سلیمانی  قاسم  پرداخت که حاج  سلیمانی  به مدح شخصیت سردار  تلفنی  تماس  پایان 

خطاب به وی گفت: اگر ادامه دهید صحبت هایم را قطع می کنم.

»جدایی دین از سیاست«
 تحجری دانشگاهی

رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح  قدس  سپاه  فرمانده 
از دین  فهم  و  متوقف کردن عقل  معتقدند تحجر سبب 
نتوانیم  مانع می شود که  اسالمی  اهداف  تحقق  برای  و 
لوازم هر لحظه زندگی را بشناسیم و در وضعیت ایستا به 
پیش برویم و حتی ممکن است در دانشگاه باشد و یکی از 
تحجرها در دانشگاه، زمزمه های جدایی دین از سیاست 

است.

»نظام  ملی  همایش  در   سلیمانی«  قاسم  حاج  سردار«   
فرهنگ«  گستره  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  فکری 
ضمن تشکر از دانشگاه شهید باهنر کرمان، نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان کرمان، جهاد 
این  برگزاری  اندرکاران  دست  و  استان  دانشگاهی 

همایش، گفت: این همایش بسیار به جا، ضروری و مهم 
کار  این  جایگاه  افزود:  وی  است.  جامعه  امروز  برای 
دانشگاه است و حق این است دانشگاه تبیین کننده این 
انجام  این کار دیر  باشد، شاید  بلند  افکار و نظریه های 

شد اما اقدامی ارزشمند است. 
مهمی  توفیق  زمینه  این  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
برای استان کرمان است، نظریه ها و دیدگاه های مقام 
هر  و  دارد  ای  گسترده  بسیار  محدوده  رهبری  معظم 
دهیم  قرار  کندوکاش  مورد  بخواهیم  که  را  موضوعی 

کتاب قطوری خواهد شد.
نظریه  ایشان  کرد:  اضافه  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
های متفاوت و بلندی درباره جهان اسالم، غرب، داخل 

کشور، صنوف متعدد، حوزه های نظامی، سیاسی، امنیتی 
با  ادامه  در  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  دارد.  غیره  و 
ویژگی  دو  رهبری  معظم  مقام  نظریات  اینکه  به  اشاره 
که  است  این  ویژگی  نخستین  کرد:  عنوان  دارند،  مهم 
های  نظریه  بر  شاگردی  استاد  انطباق  له  معظم  نظریات 
نظریات  که  است  این  دوم  ویژگی  و  دارند  )ره(  امام 
ایشان توحید محور می باشد. وی افزود: معرفت دینی، 
مهم  موضوعات  از  اسالمی  فرهنگ  و  تربیت  معنویت، 
سلیمانی  سردار  هستند.  رهبری  معظم  مقام  نظریات  در 
با مطرح کردن این سئوال که چرا شناخت اندیشه های 
ویژه  به  جامعه  برای  رهبری  معظم  مقام  و  راحل  امام 
در  پیوسته  کرد:  تصریح  است؟  ضروری  علمی  جامعه 
نیازمند  همه موضوعاتی که می خواهیم طراحی کنیم، 
منابع باالدستی و مادر هستیم که قرآن و سنت است. اما 
هر خبره ای نمی تواند از این منابع آن کاوش را داشته 
از گنج را  به متخصص است که برداشت حقیقی  نیاز  و 
بیان کرد: برای شناخت مسیر انقالب و  داشه باشد. وی 
مسووالن نظام برای تبیین نقشه راه نیازمند شناخت این 
برگزاری  و  اندیشه ها هستند  این  پیاده کردن  و  عرصه 
این همایش یکی از ضرورت ها برای خدمت به جامعه 

اسالمی امروز و نسل جوان ماست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

آغاز به کار 
قرارگاه فرهنگی کرمان

از  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
آغاز بکار قرارگاه فرهنگی استان کرمان با حضور سردار 

سرلشکر حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

نشست مشترک اعضای قرارگاه فرهنگی استان کرمان با 
حضور حجت االسالم و المسلمین علیدادی نماینده ولی 
سلیمانی  قاسم  سرلشکر  امام جمعه کرمان، سردار  و  فقیه 
فرمانده سپاه قدس، دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، دکتر فدایی 
سابق  استاندار  حسینی،  رزم  مهندس  کرمان،  استاندار 
سیرجان  مردم  نماینده  پور،  شهباز حسن  سردار  کرمان، 
های  شرکت  عامل  مدیران  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
گل گهر، ملی مس ایران، بانک رسالت، الستیک بارز، گهر 

با  مقابله  هدف  با  ماهان  هواپیمایی  و  نصر  جهاد  زمین، 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی و تقویت جبهه فرهنگی 

نیروهای انقالبی برگزار شد.
در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
و  فرهنگی  قرارگاه  قبلی  از جلسات  این جلسه گزارشی 
اقدامات صورت گرفته برای دعوت و بکارگیری ظرفیت 
از  حمایت  برای  کرمان  استان  اقتصادی  های  معین 

فعالیت های قرارگاه فرهنگی استان کرمان ارائه کرد.
نماینده  علیدادی  المسلمین  و  االسالم  حجت  همچنین 
ولی فقیه و امام جمعه کرمان در این نشست گفت: هدف 
است  کرمان  استان  فرهنگی  بخش  متولیان  از  حمایت 
زیرساخت های  تشکیل  و  ایجاد  به  کمک  با  همزمان  تا 
مورد  فرهنگی  عرصه  تقویت  فرهنگی،  بخش  با  مرتبط 
فعالیت  انجام  داد:  ادامه  وی  گیرد.  قرار  جدی  توجه 
های فرهنگی در حوزه های همانند دانشگاه ها، مراکز 
از  فرهنگی  های  فعالیت  ارتقای  و  مدارس  و  حوزوی 

محورهای کار قرارگاه فرهنگی استان کرمان است.
میزبان  به عنوان  نیز  فرمانده سپاه قدس  سردار سلیمانی 
جلسه قرارگاه فرهنگی استان کرمان در خصوص اهمیت 
های  آسیب  با  مواجه  برای  فرهنگی  مسائل  به  توجه  و 
هماهنگی  و  همراهی  گفت:  و  کرد  تاکید  اجتماعی 
فرهنگی  بزرگ  کارهای  انجام  برای  کرمان  استان  در 
با  فرهنگی  حرکت  این  از  نیز  بنده  گرفته  صورت 
کرمان  استان  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده  محوریت 

استقبال و حمایت می کنم.
سردار سلیمانی افزود: یکی از کارهای خوب انجام شده 
توسط مهندس رزم حسینی استاندار سابق کرمان حضور 

اقتصاد  های  سیاست  اجرای  برای  اقتصادی  های  معین 
های  مأموریت  حرکت،  این  آغاز  با  که  است  مقاومتی 
مسئولیت های  به  رویکرد جدید  با  اجتماعی  و  فرهنگی 

معین های اقتصادی استان کرمان اضافه می شود.
ضمن  نیز  کرمان  استاندار  فدایی،  محمدجواد  دکتر 
کرمان  استان  در  فرهنگی  قرارگاه  ایجاد  از  حمایت 
های  عرصه  در  دولت  های  بودجه  ظرفیت  گفت: 
اقتصادی  های  معین  های  حمایت  همراه  به  فرهنگی 
استان کرمان می تواند ظرفیت مضاعفی در حوزه تقویت 
فعالیت های فرهنگی در استان کرمان فراهم کند. وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاه 
های دولتی و غیردولتی متولی این حوزه هستند، شورای 
فرهنگ عمومی با محوریت نماینده ولی فقیه می تواند 
استفاده  خصوصی  و  دولتی  بخش  های  ظرفیت  همه  از 
نماید و از این رو در سطح استان کرمان فعالیت دارند، 
تصمیمات مربوط به قرارگاه فرهنگی با همراهی شورای 
فرهنگ عمومی و هماهنگی با دستگاه دولتی و غیردولتی 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  و  جمعه  امام  محوریت  با 
کرمان می تواند سرآغاز تحوالت در عرصه فرهنگی این 

استان باشد.
در این جلسه نیز سردار »شهباز حسن  پور« نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر نیز بر لزوم تقویت موضوعات فرهنگی 
گزارش  این  اساس  بر  همچنین  کرد.   تاکید  استان  در 
مدیران عامل شرکت های مذکور که در جلسه قرارگاه 
فرهنگی حضور داشتند ضمن حمایت از تشکیل قرارگاه 
اعالم  همکاری  هرگونه  انجام  برای  را  خود  آمادگی 

کردند.
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پیوند فاطمی 1200 زوج 
جوان در کرمان

زوج  فاطمی 1200  پیوند  مراسم  و  اجالسیه شهدای زن 
کرمان  استان  شهید   6500 کنگره  راستای  در  جوان 
برگزار شد. در راستای کنگره 6 هزار و 500 شهید استان 
استان  ثاراهلل  سپاه  خواهران  بسیج  همت  به  و  کرمان 
کرمان، اجالسیه شهدای زن استان و مراسم پیوند فاطمی 
یک  هزار و 200 زوج جوان به صورت همزمان در سراسر 

استان برگزار شد. در شهر کرمان و در 10 مسجد خطبه 
شادی  کاروان های  و  شد  جاری  جوان  زوج   400 عقد 
با سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا  )س( در  همزمان 
امام  مصالی  در  پایانی  مراسم  و  افتاده  راه  به  خیابان ها 
خانواده های  مسؤوالن،  حضور  با  کرمان  شهر  علی)ع( 
زوجین و جمع کثیری از میهمانان برگزار شد. همچنین 
همچنین  و  سفیدبختی  یمن  به  چادر  دو  مراسم  این  در 
حجاب با دستان مادر شهیدان اشرف گنجوئی و محبوبه 
مرسلپور رونمایی و به یک عروس خانم و همچنین خانم 
مسابقات  در  ایران  نشسته  والیبال  تیم  جعفرپور سرپرست 

جاکارتا اهدا شد.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور142



حجت االسالم سیدحسین آقامیری در این مراسم با تشریح ویژگی های زن سلیمه 
و مرد سلیم در زندگی اظهار کرد: بر اساس روایات به زنی سلیمه می گویند که 
برابر  فروتن،  و  متواضع  شوهر  مقابل  در  محترم،  فامیل  نزد  پاکدامن،  مهربان، 
نامحرمان بی اعتنا و باحیا و برای همسرش اهل زینت کردن  باشد. وی با بیان 
این که هر زمانی که در زندگی ها مبانی بر اساس تربیتی و اهل بیت )ع( بود، 
زندگی بر وفق مراد است، عنوان کرد: باید زوج های جوان کتاب های مرتبط با 
آداب زندگی را بخوانند و مهارت های فراوانی داشته باشند. آقامیری با تأکید بر 
این که طعم آرامش در زندگی محقق نمی شود مگر اینکه بر اساس قوائد دینی 
مدیریت شود، بیان داشت: در روایات آمده است؛ خوشرویی از نشانه های سلیمه 
بودن یک زن است و مصداق دیگر سلیمه بودن نظافت است. وی با بیان این که 
اگر همسران و مادران شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع وطن سلیمه 
نبودند، هیچ کدام از اینها از خانه بیرون نمی رفتند، تصریح کرد: مادران شهدا 

و همسران شهدا همدل و سازگار بودند. 
آقامیری با تأکید بر این که زندگی قائده دارد و سواد می  خواهد، خاطرنشان 
در  که  هستند   ... و  حوزوی  و  دانشگاهی  سواد  دارای  زوج های  خیلی  کرد: 
افراد  بین  در  طالق  آمار  بیشترین  و  دارند  آمد  و  رفت  خانواده  دادگاه های 
تحصیلکرده است. وی سواد زندگی را سواد مطالعه دانست و خاطرنشان کرد: 
مهارت های سلیمه بودن و سلیم بودن را باید آموخت. همچنین به مناسبت میالد 
باسعادت حضرت فاطمه )س(، مراسم ازدواج 19 زوج جوان در محل امامزاده 

محمد صالح شهر انار برگزار شد.
مصطفی دهقانیان فرمانده سپاه شهرستان ریگان نیز گفت: در راستای کنگره 6 
ازدواج  مناسبت میالد حضرت زهرا )س( جشن  به  و  استان  هزار و 500 شهید 

فاطمی 47 زوج جوان ریگانی برگزار شد.
فاطمی  پیوند  جشن  همزمان  صورت  به  نیز  استان  شهرستان های  دیگر  در 

زوج های جوان برگزار شد.
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اجالسیه نهایی کنگره 6 هزار و 500 شهید استان کرمان 
امروز با حضور سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  نیروی قدس سپاه  فرمانده 
میهمانانی از کشورهای عراق، لبنان و سوریه در مصلی 
این  در  شد.  برگزار  کرمان  شهر  علی )ع(  امام  بزرگ 
مراسم حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، 

امام جمعه کرمان، دکتر  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
فدایی، استاندار کرمان، نمایندگان مردم استان کرمان 
در مجلس شورای اسالمی، فرماندهان نظامی و انتظامی 
استان، خانواده های معظم شهدای استان، حضور پرشور 
جوانان و اقشار مختلف مردم از سراسر استان کرمان نیز 
حضور داشتند.  اجالسیه نهایی کنگره 6 هزار و 500 شهید 

استان کرمان با حضور شهدای گمنام شش شهید گمنام، 
خادمان حرم امام رضا )ع( و مداحی مداح اهلبیت )ع( 
حاج مجتبی رمضانی همراه بود. در اجالسیه نهایی کنگره 
6 هزار و 500 شهید استان کرمان فیلم دیدار اعضای ستاد 
کنگره شهدای استان کرمان با رهبر معظم انقالب اسالمی 

نیز پخش شد.

اجالسیه کنگره 6500 شهید استان کرمان به روایت تصویر
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان:

پیام جاودانه شهیدان 
برحذر داشتن جامعه از ترس و اندوه است

شهید   6500 بزرگداشت  کنگره  دیدار دست اندرکاران  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
استان کرمان، پیام جاودانه شهیدان را برحذر داشتن جامعه از ترس و اندوه خواندند.

پایگاه  از  نقل  به  است  اندوه  و  ترس  از  جامعه  داشتن  برحذر  شهیدان  جاودانه  پیام 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  رهبری،  معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع 
دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان که در تاریخ 6 اسفند 97 
برگزار شده بود، صبح امروز در مصالی امام علی )ع(  در کرمان منتشر شد. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در این دیدار، بزرگداشت نام و یاد شهیدان را تکریم جهاد و مجاهدان در 
راه خدا، و تشویق به ادامه دادن راه پر افتخار آنان دانستند و گفتند: در دوران دفاع 
مقدس، یاد کردن توأم با احترام و افتخار از شهیدان و رزمندگان موجب شد میل به 
با  نیز هدف دشمنان از ضدیت  امروز  یابد و  از کشور گسترش  حضور در میدان دفاع 
از تشویق آحاد  احیاء یاد شهیدان، مسدود کردن جاده پرافتخار شهادت و جلوگیری 
جامعه به حرکت مجاهدانه است. رهبر انقالب اسالمی، افزودند: تعظیم نام و یاد شهیدان 
وجود  را  ملت  یک  اقتدار  راز  ایشان  می کند.  تقویت  کشور  در  را  مجاهدانه  حرکت 

جوانان دلیر، نترس و آماده سینه سپر کردن و ایستادگی در عرصه های گوناگون دانستند 
ذلیل  هرگز  و  است  مقتدر  و  پیروز  باشد،  برخوردار  سرمایه  این  از  که  ملتی  گفتند:  و 
نخواهد شد، و احیاء نام شهیدان، سازنده چنین سرمایه و جوانانی است. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای پیام جاودانه شهیدان را برحذر داشتن جامعه از ترس و اندوه خواندند و 
خاطرنشان کردند: تالش و هدف دشمنان ایران از جنگ نرم، »اندوهگین و ناامید کردن 
ملت ایران و ترساندن آن از ورود در میدان« است اما در مقابل، پیام و بشارت شهیدان 
برای ما این است که اگر بر خالف خواست دشمنان وارد میدان مبارزه شوید، خدای 
انقالب  رهبر  دور خواهد کرد.  را  اندوه  و  ترس  مقدس،  دفاع  دوران  متعال همچون 
اسالمی همچنین با تجلیل از علما، جوانان و عموم مردم مؤمن و شریف و نجیب کرمان و 
یادآوری خدمات آنان به اسالم و انقالب، افزودند: همه به ویژه جوانان باید هرچه بیشتر 

کار و تالش کنند تا بتوانند سهم خود را در پیشرفت کشور همچون گذشته ادا کنند.

همزمان با سالروز میالد باسعادت دخت نبی اکرم؛

تجلیل از »مادران آسمانی« 
همزمان با سالروز میالد باسعادت دخت نبی اکرم، طرح کشوری تجلیل از مادران شهدا با نام 

»مادران آسمانی« در استان کرمان آغاز شد.
 سیدحسن مهدوی، دبیر طرح مادران آسمانی در استان کرمان اظهار داشت: در این طرح 
معنوی گروهی از جوانان به صورت خودجوش برای ادای دین به مادران شهدا و گسترش 
فرهنگ ایثار و شهادت  با حضور در منزل مادران شهدا به نیابت از فرزند شهید وی، روز مادر 
را  به الگوهای صبر و مقاومت  تبریک گفته و تندیس منقش به شهید و یک شاخه گل راهدیه  
می دهند. مهدوی عنوان کرد: این طرح به همت جمعی از جوانان انقالبی استان متشکل 
از 100 گروه مردمی اعم از جوانان، نوجوانان، جانبازان، رزمندگان و اقشار مختلف مردم 
با 370 مادر شهید در شهرستان های کرمان، زرند، سیرجان، رفسنجان، بافت، جیرفت و بم  

دیدار دارند.وی ادامه داد: این برنامه همزمان با سالروز والدت بانوی دو عالم حضرت زهرا 
)س( با رمز یا زهرا آغاز شده و تا هشتم اسفند ادامه خواهد داشت و گروه های مردمی در 
این زمان میهمان مادران آسمانی خواهند بود. در یکی از دیدارها خادمین شهدا به دیدار 

مادر نخستین شهید مدافع حرم در شهرستان زرند »شهید علی عظیمی« رفتند.
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صهبای صعود
پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کرمان



سهم کرمانی ها از مسابقات 
پاراآسیایی جاکارتا؛

 سه طال، یک نقره

سه نماینده کرمانی در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا موفق به 
کسب سه مدال طال و یک مدال نقره این رقابت ها شدند. 
با  تیراندازی  مسابقات  ریکرو  رشته  فینال  در  نعمتی  زهرا 
کمان بخش زنان در یک رقابت برابر به مصاف حریفی از 
چین رفت و با نتیجه 6 بر چهار شکست خورد و به مدال نقره 

این رقابت ها دست یافت و عنوان نایب قهرمانی بازی های 
پاراآسیایی 2018 جاکارتا را کسب کرد. این بانوی تیرانداز 
بخش  در  نقره  مدال  یک  کسب  ضمن  کرمانی  پرافتخار 
موفق  آسیایی جاکارتا، هم  پارا  بازی های 2018  انفرادی 
به کسب عنوان قهرمانی در بخش تیمی میکس ریکرو این 
مسابقات شد.تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب زهرا نعمتی 
و غالمرضا رحیمی در فینال رقابت های تیراندازی با کمان 
مقابل تیم ژاپن قرار گرفت و با نتیجه 6 بر صفر پیروز شد 
و عنوان قهرمانی این مسابقات را برای کشورمان به ارمغان 
بازی های  در  ایران  کمان  با  تیراندازی  ملی  آورد.تیم 
یک  و  نقره   2 طال  مدال   2 کسب  با  جاکارتا  پاراآسیایی 
برنز به کار خود پایان داد. نعمتی پیش ازاین مدال طالی 
بازی های پاراالمپیک لندن، ریو و پاراآسیایی اینچئون را 
کسب کرده بود. عشرت کردستانی ملی پوش کرمانی ضمن 

طالی  مدال  کسب  به  موفق  آسیا،  قهرمانی  رکورد  زدن 
پاراآسیایی 2018  بازی های  بانوان  پرتاب وزنه بخش  ماده 
جاکارتا شد. کردستانی در بازی های پارالمپیک ریو در قامت 
پرچم دار کاروان شهدای منا بود.وی اکنون از والیبال نشسته 
خداحافظی کرده و به رشته پرتاب وزنه روی آورده است 
و اکنون مدال طالی پرتاب وزنه مسابقات پاراآسیایی 2018 
جاکارتا را کسب کرد.در ادامه بازی های پاراآسیایی 2018 
جاکارتای اندونزی نیز »پیمان نصیری« دونده 1500 متر از 
کرمان توانست در پایان مسابقه با به جا گذاشتن حدنصاب 
چهار دقیقه و هفت ثانیه و 10 صدم ثانیه مدال طالی این 
رشته را در کالس T20 به دست آورد.سومین دوره بازی های 
پاراآسیایی 2018 به میزبانی جاکارتای اندونزی در روزهای 
14 تا 21 مهرماه امسال با حضور 2 هزار و 880 ورزشکار از 41 

کشور در 18 رشته ورزشی برگزار شد

بانوی مدال آور 
مسابقات جوانان جهان

فائزه کرمانی گفت: در بازی های پاراآسیایی 2014 
اینچئون کره جنوبی در پرتاب وزنه مقام دوم و در 
ماده پرتاب نیزه مقام سوم را به دست آوردم اما این 
بار در جاکارتا به مدال نقره ماده پرتاب نیزه دست 

تیم  انتخابی  مسابقات  در  یکسال  از  پس  وی  یافتم. 
ملی برای اعزام به مسابقات جهانی امارات شرکت 
آن  از  پس  کرمانی  یافت.  راه  ملی  تیم  به  و  کرد 
توانست یک نشان نقره از این رقابت ها، یک نشان 
و  چک  جمهوری  جهان  جوانان  مسابقات  از  برنز 
یک نشان طال از مسابقات پاراآسیایی جوانان مالزی 
بدست آورد و رقابت های پاراآسیایی اینچئون نیز 

برای او با کسب یک نشان نقره و برنز همراه بود.

کشتی گیر جیرفتی
 قهرمان کشور شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جیرفت از کسب 
گیر  کشتی  سنجری  متین  توسط  کشور  قهرمانی  عنوان 
داشت:  اظهار  معاضدی  علی  داد.  خبر  شهرستان  این 
این کشتی گیر در وزن 55 کیلوگرم تیم منتخب استان 
کرمان موفق به کسب مقام قهرمانی رقابت های کشتی 

مسابقات  داد:  ادامه  وی  شد.  کشور  نوجوانان  فرنگی 
انتخاب  )ره( سهمیه  امام خمینی  یادگار  الملی جام  بین 

نهایی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا و جهان است 
 55 برتر وزن  مقام  به کسب  موفق  نوجوان جیرفتی  که 
جیرفت  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  شد.  کیلوگرم 
جامعه  به  ارزشمند  و  بزرگ  پیروزی  این  تبریک  ضمن 
قهرمانی  این  داشت:  اظهار  کشتی،  ویژه  به  ورزش 
مربیان  و  ورزشکار  این  روزی  شبانه  های  زحمت  نتیجه 
بوده است. وی گفت:  و مسئوالن هیات کشتی جیرفت 
پایه  ورزش  به  خاصی  توجه  باید  ورزشی  های  هیات 
شاهد  پایه  ورزشکاران  اصولی  تربیت  با  تا  باشند  داشته 

قهرمانان بیشتری در عرصه ملی باشیم.

کرمان 
میزبان  کشتی آزادکشور

استان کرمان میزبان مسابقات چند جانبه کشتی آزاد در 
رده های سنی خردساالن و نونهاالن شد و این رقابت ها 
با حضور تیم هایی از استانهای مختلف در اسفند ماه سال 

جاری برگزار می شود.
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توسط شناگر سیرجانی صورت گرفت؛

ثبت رکورد غوطه وری روی 
آب بدون استفاده از دست

رکورد  گفت:  ورزشی  رکوردهای  ثبت  کمیته  رئیس 
با ثبت 10 ساعت غوطه وری روی آب  شناگر سیرجانی 
ورزش  رکوردهای  کتاب  در  دست  از  استفاده  بدون 
همگانی کشور به ثبت می رسد و مستندات آن به شرکت 

رکوردهای جهانی گینس ارائه خواهد شد.
ثبت رکورد غوطه وری روی آب بدون استفاده از دست
هادی رضایی در مورد این شناگر پراستقامت سیرجانی 
آب  در  غوطه وری  بیشترین  حاج اکبری  داشت:  اظهار 
بدون استفاده از دست ها را داشت و به مدت 10 ساعت 

رکوردهای  ثبت  کمیته  رئیس  ماند.  غوطه ور  آب  در 
ورزشی عنوان کرد: موفقیت وی در کتاب رکوردهای 
سال  پایان  تا  و  می رسد  ثبت  به  کشور  همگانی  ورزش 
شرکت  به  کرده ایم  جمع آوری  که  مستنداتی  با  آینده 

رکوردهای جهانی گینس ارائه خواهد شد.
احد حاج اکبری در این زمینه گفت: رکورد 10 ساعت 
رساندم  ثبت  به  ایران  در  بار  اولین  برای  را  دوچرخه 
استفاده  بدون  دوچرخه  پای  رکورد  هیچ  حال  به  تا  و 
دیروز  صبح   10 ساعت  از  و  است  نشده  ثبت  دست  از 
استخر  در  مطرح  داورهای  حضور  با   20 ساعت  تا 
نشان  را  خود  توان  سیرجان  دریایی  نیروی  دریادالن 
دادم. وی افزود: تفاوت استعدادها در هر انسانی هست 
و تفاوت های کوچک نتایج بزرگی را می آفریند و یک 
موفقیت  زحمت  و  تالش  با  می تواند  جزئی  خیلی  چیز 
بزرگی را داشته باشد و من خستگی را خسته خواهم کرد.

دلیل  رییس شبکه ورزش
 ازگزارش نکردن فردوسی پور

برای  تلویزیون  گزارشگران  انتخاب  در  تلویزیون  سازوکار  درباره   ورزش  شبکه  مدیر 
گزارش بازی های جلم ملت های آسیا و شایعه هایی مبنی بر حذف عادل فردوسی پور از 

قاب تلویزیون همه رایزنی ها را شایعه خواند.  
احسان شیعه اظهار داشت: همه این اخبار درباره حذف فردوسی پور شایعه است. ما در 
شبکه ورزش همچنان با ایشان همکاری داریم و آقای فردوسی پور به عنوان تهیه کننده 
همچنین  بود.  خواهند  هم  همچنان  و  هستند   »120 »فوتبال  برنامه  و  تلویزیونی  برنامه 
به  فردوسی پور  آقای  می دهند.  ادامه  را  کارشان  و  هستند  ما هم  فوتبال های  گزارشگر 
طور معمول هفته ای یا دو هفته ای یک بار فوتبال گزارش می کنند و هیچ تغییری اتفاق 
نیفتاده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از برگزاری 26 مسابقه فوتبال، عادل 

فردوسی پور تاکنون گزارش مسابقه ای از جریان جام ملت های آسیا را عهده دار نبوده 
است؟ اظهار کرد:  عادل فردوسی پور در این مدت مشغولیت های دیگری داشته اند که 
بهتر است خود ایشان در این زمینه توضیح بدهند. به دلیل همین مشغولیت ایشان کمتر در 
شبکه ورزش گزارش کردند اما با اصرار ما قرار است از این هفته بازی ها را گزارش کنند. 
شیعه توضیح داد: مسابقات ایران از امارات گزارش داده می شود و در صورتی که اشکاالت 
فنی به وجود بیاید گزارشگر از داخل ایران بازی را گزارش خواهد کرد. اما به طور کلی 
آقای محمدرضا احمدیـ  گزارشگر اعزامی صداوسیماـ  از امارات مستقیم بازی های ایران 
نیز از قبل تمهیدات فنی را برای این کار چیده  را گزارش می کند سازمان صداوسیما 
است و اقداماتی از قبیل باکس صدا خریداری شده است تا از محل استادیوم به خوبی 
بتوانیم گزارش داشته باشیم.  وی درباره انتخاب گزارشگران بازی های آسیایی و اینکه با 
چه سازوکاری در تلویزیون انتخاب می شوند، توضیح داد: اینطور نیست که صرفًا چند 
مجری برای گزارش بازی ها انتخاب شوند. در هر صورت تعداد کسانی که دوست دارند 
گزارش کنند در کشور ما بسیار باالست و ما روزانه مراجعه های متعددی مبنی بر گزارش 
بازی ها داریم اما طبیعتاً نمی توانیم به همه مراجعه ها پاسخ مثبت بدهیم. تعداد مشخصی 
هستند که گزارش می کنند در حال حاضر در شبکه ورزش سیما هم از گزارشگران قدیمی 
و هم از گزارشگران جدید بازی ها را گزارش می کنند عده ای نیز جوانانی هستند که 
از بین مسابقه آقای گزارشگر انتخاب شده اند؛ البته این گزارشگران بیشتر در حوزه های 
تناسب تخصص گزارشگران  به  بازی ها هم  انتخاب شده اند و  با وسواس زیادی  دیگر و 
تقسیم می شوند؛ به عنوان مثال برخی از گزارشگران در حوزه فوتبال های آلمان تخصص  
الزم را دارند و برخی در حوزه فوتبال انگلیس تخصص بیشتری دارند در نتیجه با در نظر 
گرفتن این موارد انتخاب گزارشگر صورت می گیرد. وی افزود: اگر به مسابقاتی که از 
علیفر،  علیرضا  آقایان جواد خیابانی،  شبکه ورزش پخش می شوند دقت کنید، همچنان 
مزدک میرزایی و همچنین عادل فردوسی پور گزارش بازی ها را انجام می دهند. دوستان 
دیگر از جمله آقای محمدعلی و آقای محمدی مرام گزارشگران جدیدتری هستند که به 

تناسب، گزارش بازی ها به آنها واگذار می شود.

حامد امیری
 موفق به کسب مدال طال شد

 12 و  متر   28 رکورد  ثبت  با  امیری  حامد   54/F53 کالس  مردان  نیزه  پرتاب  ماده  در 
سانتی متر موفق به کسب مدال طال شد. امیری در پرتاب آخر خود توانست این رکورد را 
به ثبت برساند. نماینده دو و میدانی ایران با این رکورد عالوه بر کسب مدال طال، رکورد 
مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی را نیز به نام خود کرد.بعد از امیری، عبدالرضا 
جوکار بود که توانست با ثبت رکورد 19 متر و 62 سانتی متر به مدال نقره برسد. نشان برنز 
این ماده نیز به ورزشکار سوری رسید. در ماده پرتاب نیزه مردان کالس F37/38 هرمز 

سیدی با ثبت رکورد 48 متر و 28 سانتی متر به مدال نقره دست یافت.
پس از سیدی، جواد حردانی با پرتابی به میزان 45 متر و 61 سانتی متر به مدال برنز رسید.
در این ماده ورزشکار پاکستانی با ثبت رکورد 48 متر و 83 سانتی متر توانست به مدال طال 
دست یابد. محسن مجیدی جمال آبادی، دیگر نماینده ایران در پرتاب نیزه بود که عنوانی 
بهتر از دهمی کسب نکرد. در کالس F33/34 فائزه کرمانی توانست با رکورد 17.22 پس 

از پرتابگر چینی، صاحب گردن آویز نقره شد. بتول جهانگیری نیز با رکورد 10.60 در رتبه 
سوم قرار گرفت تا برنز را به کاروان ایران هدیه بدهد. البته جهانگیری از کالس پایین تر 

در این رقابت شرکت می کرد و به همین علت فاصله رکوردش با نفر دوم زیاد بود.
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دکتر امیری خراسانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به مناسبت درخشش 
ورزشکاران کرمانی در رقابت های پاراآسیایی جاکارتا پیامی بدین شرح صادر کرد:

بین  تازه در عرصه  افتخاراتی  با  ایران اسالمی  پرور  بار دیگر فرزندان غیور ملت شهید 
المللی دل ملت، جامعه ورزش و به ویژه خانواده بزرگ ورزش معلولین استان کرمان 
را شاد کردند.کسب مدال ارزشمند طالی رقابت های 1500 متر کالس T20 بازی های 
بار دیگر کام ملت ایران و ورزش دوستان  آسیایی 2018 جاکارتا توسط پیمان نصیری 
به سرمایه های ارزشمند  ایران  مباهات مردم  افتخار و  کرمانی را شیرین کرد و موجب 
کشورشان شد. افتخار آفرینی عشرت کردستانی با کسب مدال طال در ماده پرتاب وزنه 
بانوان کالس F56/57 افتخاری کم نظیر است که بار دیگر نام زیبای ایران را در فضای بین 
المللی طنین انداز کرد و زیبایی پرچم سرزمین حماسه و افتخار را به رخ جهانیان کشید. 
انفرادی  رقابت های  نقره  مدال  و کسب  بانوی کماندار کرمانی  نعمتی،  زهرا  موفقیت 
ریکرو  و طالی تیمی بخش میکس ریکرو ایران، توانمندی باالی بانوان و جوانان ایران 
عزیز را می رساند که نویدبخش آینده ای روشن برای فتح قله های ترقی و پیشرفت کشور 
به دست جوانان این مرز و بوم و مایه خودباوری و امید هر چه بیشتر بانوان ایرانی در 
دیگر عرصه های ورزشی است.  درخشش منصور پورمیرزایی، قهرمان سنگین وزن کرمانی 
با مهار وزنه 248 کیلویی و کسب مدال نقره رقابت های پاراوزنه برداری 2018 جاکارتا 

برگ زرینی را در تاریخ این سرزمین ورق زد. 

همچنین نایب قهرمانی تیم والیبال نشسته ایران در رقابت های پاراآسیایی 2018 جاکارتا 
با حضور مریم ایرانمنش مربی و بتول جعفریان، بتول خلیل زاده و فاطمه جهانی به عنوان 
بازیکنان کرمانی تیم ملی در میان حریفان قدرتمند آسیایی نشان از شایستگی و لیاقت 
بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال نشسته ایران و همدلی و دلسوزی آنها را دارد. تالش 
های سمیه عباس پور و سینا منشازاده برای حضوری موفقیت آمیز در این رقابت ها که 
متأسفانه به دلیل آسیب دیدگی به نتیجه نرسید، بر هیچ کس پوشیده نیست و قابل تقدیر 
است. اینجانب این موفقیت های بزرگ را به بازیکنان، مربیان، جامعه ورزش استان به 
ویژه جامعه جانبازان و معلولین دیار کریمان تبریک عرض می نمایم. یقین داریم موفقیت 
های اخیر در سطوح و رشته های مختلف متوقف نخواهد شد و در آینده ای نزدیک در 
سایه عنایت و لطف حضرت حق، دعای خیر ملت بزرگوار ایران و با درایت و هوشمندی 

مسئوالن شاهد دستاوردهای بیشتری در سطح بین المللی خواهیم بود.

»کرمان« 
قهرمان جودو بانوان کشور

فرم  در  رضوی  خراسان  و  کردستان  کرمان،  های  تیم 
های مختلف، قهرمان مسابقات کاتای جودو بانوان کشور 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  جام 

انقالب اسالمی به میزبانی کرمان شدند.

»کرمان« بر سکوی نخست
 رقابت های جودو بانوان کشور ایستاد

 

دومین دوره مسابقات قهرمانی کاتا کشور در بخش بانوان 
مغفوری  شهید  ورزشی  مجموعه  جودو،  خانه  محل  در 
استان   10 حضور  با  ها  رقابت  این  یافت.  خاتمه  کرمان 

و  نوکاتا  کاتامه  نوکاتا،  ناگه  های  فرم  در  کاتارو   40 و 
جونوکاتا برگزار شد. در پایان این مسابقات در بخش فرم 
جونوکاتا، تیم های کردستان، گیالن و کرمان به جایگاه 
نخست تا سوم دست یافتند. در بخش فرم ناگه نوکاتا نیز 
تیم های کرمان، آذربایجان شرقی و کردستان به ترتیب 
تا سوم رسیدند. در حوزه فرم کاتامه  مقام های نخست 
کرمان  و  تهران  رضوی،  خراسان  های  تیم  هم  نوکاتا 
تصاحب کردند.  را  ها  رقابت  تا سوم  نخست  نیز سکوی 
ها  رقابت  این  مدال  و  حکم  اهدای  و  اختتامیه  مراسم 
کل  اداره  بانوان  ورزش  مسئول  گرامی،  گیتا  حضور  با 
ورزش و جوانان استان کرمان برگزار شد. تیم های برتر 
به اردوی آماده سازی برای حضور در تیم ملی دعوت 

خواهند شد.

شطرنج باز جیرفتی 
قهرمان جام فجر شد

گفت:  جیرفت  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
پوریا درینی استاد بزرگ شطرنج ایران قهرمان مسابقات 

بین المللی جام بلیتز )برق آسا( فجر کشور شد.
علی معاضدی افزود: مسابقات شطرنج جام فجر کشور در 
بلیتز با حضور 150 شرکت کننده از بهترین های  بخش 

شطرنج کشور در تهران به مدت یک روز برگزار شد.
وی ادامه داد: استاد بزرگ پوریا درینی ضمن کسب 53 
واحد ریتینگ با اقتدار قهرمان شد. معاضدی بیان کرد: 
پرهام مقصودلو پدیده اول شطرنج کشور و محمد امین 
هنرنمایی  مقهور  کشورمان  پوش  ملی  دیگر  طباطبائی 
به شکست دادند.  تن  و  بزرگ دیار کریمان شده  استاد 
هم  خارجی  بازیکنان  مسابقات  این  در  داد:  ادامه  وی 
شرکت داشتند. در مسابقات شطرنج اگر جمع مدت زمان 
فیشر و زمان اصلی از 10دقیقه تا صفر باشد به آن مسابقات 

بلیتز یا برق آسا می گویند.

نونهال کرمانی
مدال آور مسابقات جهانی 

»آی مت«

آرنیکا عامری در مسابقات »آی مت« که امسال در مالزی 
برگزار شد رتبه سوم جهان را از آن خود کرد.نماینده آی 

امسال مسابقات ای مت 21 مرداد در  مت کرمان گفت: 
کشور مالزی با حضور 12 کشور جهان برگزار شد و ایران 
افزود:  درادامه  دانشمند  آقای  کرد.  کسب  را  اول  رتبه 
کرمان  استان  نماینده  دو  غفاری  آنوشا  و  عامری  آرنیکا 
در این مسابقات بودند که آرنیکا عامری رتبه سوم جهان 
را کسب کرد و آنوشا غفاری هم قدرداني شدند.الزم به 
ذکر است که »آی مت« یک سیستم جهانی آموزش 

پایه ریاضی با روش های سرگرم کننده است.

تبریک دکتر امیری به مناسبت
درخشش در المپیک پاراآسیایی
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در نشست عمومی شورای شهر کرمان؛

تقدیراز بانوان کرمانی
 مدال آور پارالمپیک

عمومی  نشست  در  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس   
عشرت  و  نعمتی  زهرا  از  تجلیل  با  همراه  که  شورا 

کردستانی مدال آوران پارالمپیک بود، گفت: 

این دو بانو، از افتخارات کرمان و کرمانی ها هستند.
محمد فرشاد با بیان این که این ورزشکاران موفق الگوی 
جامعه هستند و شورا و شهردار تصمیم گرفتند از این دو 
در  آنها  نمایندگان  که  بداند  جامعه  تا  کنند  تقدیر  بانو 
این دو نهاد، به فکر و یاد آنها و نیز قدردان زحمات شان 
پارالمپیک که  قهرمان  نعمتی  فرشاد گفت: زهرا  هستند. 
این رشته را  پارالمپیک در  ارزشمند  اولین مدال طالی 
رفت،  ملل  سازمان  به  و  آورد  ارمغان  به  ایرانیان  برای 
باید  که  کرد  عنوان  سازمان  این  در  ارزشمندی  جمله  
الگو قرار گیرد و آن این بود که »هرگز تسلیم معلولیت 

خود نشوید«. 
وی با اشاره به جمله دیگر وی که در  دنیا مورد استفاده 
از  یکی  »ورزش  براینکه  مبنی  شد  ثبت  و  گرفته  قرار 
تمام  در  معلوالن  توانمندسازی  روش های  بهترین 
از سوی  برتر سال 2014  بازیکن  نعمتی  افزود:  دنیاست: 
کمیته  پارالمپیک است که  اولین نشان طالی  این  دوره 

از رقابت ها را دریافت کرد.
وی به عشرت کردستانی به عنوان دیگر ورزشکار قهرمان 
ایران که کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته است نیز اشاره 

کرد و گفت: خانم کردستانی پرچم دار کاروان ایران در 
پارالمپیک ریو 2016، از جانبازان منطقه شلمچه  جنگ 
تصریح  فرشاد  هستند.  ما  جامعه  افتخارات  از  و  تحمیلی 
کرد: این لوح تقدیر برای قدردانی و سپاس از این دو 
بانوی قهرمان به آنها اهدا می شود تا بدانند افتخارات آنها 

هرگز فراموش نمی شود.
شهردار کرمان هم در این نشیت ضمن تبریک مجدد و 
گفت:  کرمانی،  آور  مدال  ورزشکار  دو  این   از  تقدیر  
این بزرگواران ثابت کردند که که معلولیت محدودیت 

نیست و پرچم ایران را در جهان برافراشتند.
از  خرسندی  ابراز  ضمن  زاده  عالم  سیدمهران  مهندس 
به  کرمان  معرفی  و  جهان  در  کرمانیان  آفرینی  افتخار 
جهانیان، گفت:جای خرسندی و افتخار است که فاطمه 
نوروزی مادر خانم زهرا نعمتی از بازنشستگان شهرداری 
و  نعمتی  زهرا  از  شورا  عمومی  نشست  در  است.  کرمان 
سوی  از  پارالمپیک  آوران  مدال  کردستانی  عشرت 
دلیل  به  که  شد  تقدیر  کرمان   شهردار  و  شهر  شورای 
به مادر این قهرمان   نعمتی، لوح تقدیر وی  نبودن زهرا 

فاطمه نوروزی اهدا شد.

تجلیل از پیشکسوت 
 فرهنگی و ورزشی کرمان

نایب رییس و تنی چند از اعضای شورای شهر کرمان به 
صنعتی«  »محمد  با  استان  رسانه  اهالی  از  جمعی  همراه 
معروف به تاریخ شفاهی استان کرمان و از خیرین به نام 
حوزه ورزش، فرهنگ و آموزش دیدار و با اهدا تصویر 

وی منقش بر یک تمبر مسی از وی تجلیل کردند.
نایب رییس شورای شهر کرمان خطاب  بهرامی«   »علی 
تاریخی،  مقاطع  تمام  در  به »محمد صنعتی« گفت: شما 
همیشه مطبوعات را حمایت کرده اید، بنده همیشه به این 
پیشرفتی  ما  به  نسبت  اروپا  و  اگرغرب  که  کنم  می  فکر 
داشته اند به واسطه وجود صنعت چاپ و نشریه هایشان 
می  رسانه  یک  افشاگرانه  یا  و  انتقادی  مطلب  زیرا  بود. 
تواند ازحیف و میل صدها میلیارد تومان جلوگیری کند 

و یا در بازگشت مبالغ به بیت المال نقش داشته باشد.
وی به نقش رسانه ها اشاره کرد و گفت: شما در مقاطعی 
که رکود و بحران برای چاپ نشریات بود و روزنامه ها 

دولتی  شبه  و  دولتی  های  روزنامه  فقط  و  شده  ضعیف 
توان چاپ داشتند، از روزنامه ها حمایت کردید که در 

تاریخ این دیار ماندگار خواهد بود.
شهر  شورای  اعضای  عنوان  به  امروز  داد:  ادامه  بهرامی 
تشکر  زحماتتان  بابت  شما  از  تا  ایم  آمده  شما  خدمت 
کنیم. امیدوارم شما الگویی باشید تا دیگران هم کار خیر 

و با مردم بودن را سرلوحه اعمال خودشان قراردهند.
محمد صنعتی نیز خطاب به حاضران راجع به خدمت به 
مردم و پاس داشتن حقوق آنها خاطره ای تعریف کرد و 
گفت: در خدمت کردن به مردم نباید مالحظه ای باشد. 
به  شاه  برادر  روز  یک  قدیم  سالهای  داد:  ادامه  وی 
از  آمد  می  کرمان  به  مقامی  وقتی  بود،  آمده  کرمان 
طرف استانداری ما را دعوت می کردند. آن موقع من 
جوانترین فردی بودم که درجلسه حضور داشت. مامور 
پذیرایی از من کمک خواست که میزی را جلوی برادر 
او  نزدیک  چون  دهیم  قرار  پذیرایی  برای  مخلوع  شاه 
نشسته بودم، من را بلند صدا می زد ولی من توجه نمی 
کردم. بابت آن عمل من از طرف ساواک و استانداری 
بازخواست  در جواب  که  گرفتم  قرار  بازخواست  مورد 
هایشان گفتم مردمی که به من به عنوان عضو انجمن شهر 

رای  کنم.  پذیرایی  کسی  از  ندادند  اجازه  دادند،  رای 
آنها به من برای دفاع از حقوقشان بود نه چیز دیگر! به 
تعارف  از حقوق مردم  و دفاع  شما هم می گویم حفظ 
های  گیری  تصمیم  در  ناکرده  خدایی  نباید  و  ندارد 

شورای شهر مردم نادیده گرفته شوند. 
در پایان این جلسه علی امیرتیموری عضو هیات مدیره 
خانه مطبوعات ضمن اشاره به فعالیت های خیرخواهانه 
از  و حمایت  فرهنگی  ورزشی،  در حوزه  صنعتی  محمد 
مورد  منابع  از  یکی  عنوان  به  وی  نقش  از  دانشجویان 
از  و  برد  نام  کرمان  شفاهی  تاریخ  بررسی  جهت  وثوق 

او قدردانی کرد.

مدال های رنگارنگ 
جوانان سیرجانی

 مربی و سرپرست تیم کاراته سیرجان گفت : در هشتمین 
دوره مسابقات بین الملللی کاراته که در تهران برگزار شد 
تیم کاراته سیرجان با کسب چهار مدال طال ، سه نقره و 7 

برنز خوش درخشید.
 قاسم مظفری در مراسم استقبال ازکارته کاران سیرجانی 
افزود : این مسابقات با سبک شوتوکان اس کی آی با حضور 
5 کشور و 20 استان در تهران برگزار شد که بیش از یک 
کاهای  کاراته   : گفت  وی  پرداختند.  رقابت  به  نفر  هزار 
امین پورصادقی، محمد  سیرجانی حسین سلطانی، محمد 
مسابقات  مدال طالی  اسفندیارپور  محسن  و  قاسمی  طاها 
ابوالفضل  پاسدار،  یونس  شهبا،  علی  کردند،  دریافت  را 

پورمهدی آبادی و علی نیکخواه صاحب مدال نقره شدند و 
حسین مظفری، محمد امین صادقی، محمد صادق کوچکی، 

مهدی  محمد  فاضلی،  امیر  شایان  جهانشاهی،  مهدی  امیر 
مریدی و ابوالفضل نویدی هم مدال برنز را گرفتند.
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سفیر سالمت
پرسه در حوزه بهداشت و درمان وسالمت کرمان



دیدار دکتر شجاعی
 با وزیر بهداشت عراق

دکتر احمد شجاعی، معاون قوه قضائیه و رییس سازمان 
پزشکی قانونی کشور، با دکتر عالء عبدالصاحب العلوان، 
وزیر بهداشت و محیط زیست عراق در شهر بغداد مالقات 
سازمان  معرفی  به  دیدار،  این  در  شجاعی  دکتر  کرد.  
به   )1396( گذشته  سال  که  توسعه  حال  در  کشورهای 
همت سازمان پزشکی قانونی ایران و با حضور نمایندگان 

17 کشور در تهران تشکیل شد، پرداخت. مالقات با ایرج 
مسجدی، سفیر ایران در عراق و بازدید از پزشکی قانونی 

عراق از برنامه های رییس سازمان پزشکی قانونی ایران و 
هیئت همراه در سفر به کشور عراق بود.

با  ایران  در  بالروس  سفیر  الزارچیک  ایوانوویچ  یوری 
دکتر احمد شجاعی، معاون قوه قضائیه و رییس سازمان 
سفیر  دیدار،  این  در  کرد.  دیدار  کشور  قانونی  پزشکی 
بالروس با اشاره به سوابق روابط حسنه دو کشور، اظهار 
سیاسی  روابط  ایران  با  که  است  سال   26 ما  داشت: 
متقابل  مشترک  مواضع  و  حسنه  و  مناسب  اقتصادی  و 

بسیاری داریم.

دیدار دکتر شجاعی 
سفیر بالروس در ایران

واگذاری طرح »مدیریت 
سالمت در بالیا«

 به علوم پزشکی جیرفت

دکتر اصغر مکارم در سمینار مدیریت سالمت در بالیا در 
جیرفت اظهار داشت: مدیریت سالمت در بالیا یک بحث 
تکلیفی است که در طرح تحول سالمت به دانشگاه علوم 
به وضعیت  با توجه  و  پزشکی جیرفت واگذار شده است 
دارای  کرمان  استان  در  موضوع  این  منطقه  جغرافیایی 
عوارض  از  بسیاری  که  این  بیان  با  وی  است.  اهمیت 
مخاطرات طبیعی را می توان با آموزش در جامعه به حداقل 
برسانیم، تصریح کرد: از زلزله بم درس های بسیاری گرفتیم 
بحث  در  دانشگاهی  مراکز  که  بود  اتفاق  این  از  بعد  و 
آنچه مورد  اما  دنبال شد  به شکل جدی  حوادث طبیعی 

انتظار و مطلوب است، هنوز محقق نشده است. وی بیان 
بالیا  در  صدمات  کاهش  برای  اقدامات  اصلی ترین  کرد: 
آموزش، آمادگی و واکنش و بازسازی هستند که اگر در 
این بخش ها خوب عمل کنیم، بسیاری از صدمات و تلفات 
را نخواهیم داشت. دکتر مکارم عنوان داشت: سه گسل در 
جنوب کرمان داریم که در صورت نبود، آموزش و امادگی 
الزم با فعال شدن هر یک از این گسل ها صدمات قابل توجه 
خواهد بود و برگزاری این سمینار می تواند، سرآغاز یک 
کار بلندمدت باشد تا ضرورت آموزش و آمادگی را تسری 

دهیم.
در  بالیا  در  مدیریت  سمینار  دبیر  حقیقت  غالمعلی  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اظهار کرد: در راستای نقشه 
مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام سالمت بر اساس سند 
1404 ماموریت سامانه مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام 
سالمت  به حداقل رساندن پیامدهای سوء مخاطرات طبیعی 
طرح  افزود:  وی  است.  جامعه  سطح  در  ساخت  انسان  و 
توسعه آموزش در وزارت بهداشت، عالوه بر طرح توسعه 

سالمت اجرا و دانشگاه های علوم پزشکی کشور به 10 کالن 
منطقه تقسیم شده است و در همین راستا دو ماموریت ویژه 
به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت واگذار شده که یکی عقرب 
گزیدگی و مورد دیگر مدیریت سالمت در بالیا است. دکتر 
حقیقت با اشاره به حضور دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، 
جیرفت، زاهدان، زابل، ایرانشهر، بم، رفسنجان و سیرجان در 
این سمینار گفت: این سمینار در دو نوبت اول و دوم اسفند 
ماه سال جاری و چهارم و پنجم اردیبهشت ماه سال 98 در 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار می شود.

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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تولید بیش از 30 هزار نسخه 
درمانی الکترونیک 

اظهار  کرمان  سالمت  بیمه  مدیرکل  جعفری،  محمد 
بیمه  دفترچه  حذف  زمینه  در  کرمان  استان  داشت: 
هزار   30 از  بیش  ماه  بهمن  تا  و  است  کشوری  پایلوت 
داشت:  بیان  وی  شد.  تولید  الکترونیک  شکل  به  نسخه 
مطب های  بخش خصوصی،  درمانی  موسسه   450 حدود 
مراکز  و  آزمایشگاه ها  داروخانه ها،  متخصص،  و  عمومی 
و  نسخه نویسی  برنامه  اجرای  حال  در  رادیولوژی 
سالمت  بیمه  مدیرکل  هستند.  الکترونیک  نسخه پیچی 
ترغیب  و  همراهی  برای  ما  داد:  ادامه  کرمان  استان 
که  موسساتی  داده ایم،  را  قول  این  درمانی  موسسات 

الکترونیک ویزیت می کنند، 90 درصد مطالبات  به شکل 
شان را پرداخت می کنیم.

سالمت  بیمه  مرکزی  سازمان  داشت:  ابراز  جعفری 
به  الکترونیک  نسخه نویسی  برنامه  تعمیم  فکر  در 

سه  طی  علت  همین  به  و  است  کشور  ز کل  و ر
از  نفر   100 برای  آموزشی  دوره  گذشته 

میزبانی  به  استان ها  سایر  همکاران 
کرمان برگزار شد. مدیرکل بیمه 

سالمت استان کرمان افزود: 
اطالعاتی  سامانه های 

به  سالمت  بیمه 
ی  ن ها ستا ر بیما

کرمان  استان  دولتی 
متصل است و سیستم

را  درمان  استحقاق سنجی 
وبیمار  کرده ایم  راه اندازی 

سایر  ملی  کد  ارائه  ورودبا  به محض 
و کنترل می شود. استخراج  داده هایش هم 

جعفری اظهار کرد: اداره کل بیمه سالمت استان 
کرمان با بیش از یک میلون و 850 هزار نفر بیمه شده 

حدود 62 درصد استان را زیرپوشش بیمه ای خود داشته 
با یک  مالی  تومان گردش  میلیارد   50 از  بیش  ماهانه  و 
کرمان  استان  سطح  در  درمانی  موسسه   400 و  هزار 
دارد. وی تصریح کرد: حدود 15 میلیارد تومان در ماه 
کرمان  استان  روستاهای  در  خانواده  پزشکی  سیستم  به 
درمانی شان  روستاییان دغدغه های  تا  می شود  پرداخت 

به حداقل برسد.جعفری گفت: با توجه به شایعات متعدد 
در سال 97 اما هیچ تعهدی از تعهدات بیمه سالمت در 
استان کرمان کاسته نشد و 8 میلون بار مراجعه بیمه شده ها 
بهداشتی،  خدمات  از  استفاده  برای  گذشته  ماه   11 در 
تشخیصی و درمانی دلیلی محکم بر جایگاه بیمه در نظام 
امروز  کرد:  تصریح  وی  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
که 40 سالگی انقالب را شاهد هستیم به زعم کارشناسان 
بین المللی و منابع علمی سازمان جهانی بهداشت و یا 
پیامدی  از شاخص های  بسیاری  بانک جهانی در 
اسالمی  جمهوری  جایگاه  سالمت  حوزه 
متوسط  با  کشورهای  بین  در  ایران 
درآمد باال )کشورهای هم گروه( در 
دارد  قرار  مناسبی  بسیار  جایگاه 
شگفتی صاحب  موجب  که 
شده  بین المللی  نظران 
بیمه  مدیرکل  است. 
کرمان  استان  سالمت 
یادآور شد: چتر بیمه بر سر 
همه ایرانیان باز نبود و بر اساس 
به  چتر  این  سالمت  خدمات  طرح 
گونه ای باز شده که نه تنها شهروند بدون 
بیمه نداریم بلکه بعضی از شهروندان دارای دو 
و یا سه دفترچه بیمه هستند.جعفری بیان داشت: 16 هزار 
نفر اتباع خارجی مجاز در استان کرمان زیرپوشش بیمه 
قرار گرفته اند و این در حالی ست که  خدمات بهداشتی 

درمانی اولیه به همه اتباع خارجی ارائه می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
ایران منصوب شد

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سرپرست 
عنوان  به  را  زاده  کوهپایه  جلیل  دکتر  حکمی  طی 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب کرد.
به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سعید نمکی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سرپرست 
عنوان  به  را  زاده  کوهپایه  جلیل  دکتر  حکمی  طی 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب کرد.
به  ابالغ  این  موجب  »به  است:  آمده  حکم  این  در 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  عنوان 
یاری  به  تا  شوید  می  منصوب  ایران  درمانی  بهداشتی، 

به  نسبت  قانونی  جوانب  رعایت  و  متعال  خداوند 
به  اتکال  با  است  امید  کنید.  اقدام  محوله  امور  انجام 
خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون 
تدبیر  دولت  اخالقی  منشور  و  گرایی  اعتدال  مداری، 
کوهپایه  جلیل  دکتر  باشید.«  سرافراز  و  موفق  امید  و 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  اصفهانی  زاده 
از این معاون آموزشی  ایران و پیش  بهداشتی، درمانی 

این دانشگاه بوده است.
دانشگاه  ریاست  پور  ناصری  مسعود  دکتر  این  از  پیش 
را  ایران  درمانی  بهداشتی،  خدمات  و  پزشکی  علوم 

برعهده داشت.

رئیس دامپزشکی شهرستان بم گفت:

تالش برای 
تأمین امنیت غذایی جامعه

رئیس دامپزشکی شهرستان بم گفت: دامپزشکان در راستای حفظ امنیت غذایی مانند 
سربازان در همه مناطق خدمت رسانی می کنند. دکتر »مسعود اسدی« با بیان این 
که کارمندان دامپزشکی را به عنوان سربازان گمنام در زمینه ایجاد سالمت، بهداشت 
عمومی و حفظ امنیت و سالمت سرمایه های دامی دانست و بیان کرد: دام پزشکان 
در صعب العبور ترین مناطق روستای تا مراکز شهرها وظیفه خدمت رسانی خود رابه 
جامعه انجام می دهند.وی با بیان این مطلب که چهاردهم مهرماه روز ملی دامپزشکی 
ضمن تقدیر از زحمات کارکنان در جهت خدمات رسانی به دامداران افزود: این 
شبکه با کمک نیروهای متعهد و آشنا به قوانین اهداف سازمان دامپزشکی در جهت 

کنترل و پیشگیری از بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام تالش می کند. 
هزار  ازچهل  97بیش  اول  ماه  در شش  کرد:  عنوان  بم  شهرستان  دامپزشکی  رئیس 
رأس دام  علیه تب مالت و800 رأس گاو علیه تب برفکی واکسینه شدند. وی تصریح 
بیماری آبله و 44 هزار و  کرد: واکسیناسیون حدود صدهزار رأس دام سبک علیه 
200 نوبت واکسیناسیون علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک و همچنین 
سمپاشی 263 هزار متر مربع اماکن دامی از جمله خدمات دامپزشکی بم بوده است.
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با حکم رئیس جمهور؛

دکتر حاتمی
رئیس سازمان نظام روانشناسی 

و مشاور کشور شد

متن حکم ریاست محترم جمهوری به شرح ذیل است:

 جناب آقای دکتر محمد حاتمی
در اجرای ماده 8 قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره جمهوری اسالمی ایران مصوب 27/1/1382 مجلس 
شورای اسالمی، نظر به انتخاب شورای مرکزی آن سازمان، 
به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان رئیس 
شوید.  می  منصوب  مشاوره  و  شناسی  روان  نظام  سازمان 
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت ضوابط و 

مقررات حاکم از خداوند متعال مسالت می نمایم.

حسن روحانی
رئیس جمهور

پیام دکتر محمد حاتمی
 رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل 
لی من لدنک سلطانا نصیرا

جامعه محترم و فرهیخته روان شناسی و مشاوره کشور؛
با سالم و آرزوی سالمت و توفیقات روزافزون الهی برای 
انتخاب  مستحضرید؛  همانطوریکه  بزرگواران،  شما  همه 
رئیس سازمان در دوره چهارم با مشکالتی مواجه گردید. 
ارتقاء  در  می توانست  که  زیادی  فرصتهای  دلیل  این  به 
رشته و تحول در سازمان منجر شود بامشکالتی مواجه شد 
حکم  اکنون  گردید.  ایجاد  سازمان  برای  چالش های  و 
بنام  جمهوری  محترم  ریاست  سوی  از  سازمان  ریاست 
اینجانب صادرشده است، برخود فرض می دانم ؛سپاس و 
تشکر خود را از ریاست محترم جمهوری و اعتماد اعضای 
گرانقدر و اندیشمند شورای مرکزی اعالم نموده و از تک 
تک شما عزیزان که با صبر و متانت در این مدت سازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره را مورد حمایت خود قرار داده 

اید، تشکر و قدر دانی نمایم.
اعضای محترم  و اساتید معظم، در شرایط کنونی با توجه به 
چالش های موجود، اولویت هایی وجود دارد که می بایست 
گام هایی  مدت  بلند  سپس  و  مدت  کوتاه  برنامه  یک  در 

جهت تحول آفرینی بنیادی در رشته و سازمان ایجاد شود. 
اهم این اولویت ها و برنامه ها عبارتند از: وحدت ودوستی 
درون سازمانی بین همه اعضاء، تدوین قوانین، آئین نامه 
تشکیل سازمان،  قانون  و دستورالعمل های الزم مطابق  ها 
، هماهنگی  شفاف سازی و اطالع رسانی عملکرد سازمان 
و یکسان سازی صدور مجوزها با نهادها و سازمان ها، نظارت 
دقیق برکلیه فعالیت های روان شناسی و مشاوره در سطح 
کشور، تعامل با   ساختارهای حاکمیتی و اجرائی کشور از 
جمله وزارتخانه های مرتبط، سازمان بهزیستی، صدا وسیما، 
پیگیری در سهم  علمیه،  و حوزه های  پرورش  و  آموزش 
بخشی در برنامه های باال دستی از جمله سند سالمت روان،  
نسبی خدمات سالمت  ارزش  و کتاب  اجتماعی  بیمه های 
و سایر حقوق صنفی  و حرفه ای رشته، برنامه ریزی جهت 
سازی،  تجاری  روان شناسی،  اقتصاد  صنعت  ساختارسازی 
اعاده  و  رشته  کارآفرینی  و  خودکفایی  زایی،  اشتغال 
کشور،  سالمت  نظام  در  رشته  جایگاه  و  واقعی  شخصیت 
تخصصی کردن و تفکیک مرزهای صالحیت حرفه ای رشته، 
کاهش صف طوالنی دریافت پروانه اشتغال، نظم دهی در 
بخشی  اعتبار  و آموزشی،  برگزاری کارگاه های تخصصی 
بر بسته های آموزشی و درمانی وآزمون های روانشناختی، 
باز آموزی،  از جمله  توانمند سازی  برنامه های  ساماندهی 
آموزش مداوم، دوره های کوتاه مدت،  دوره های حرفه ای 
و کارآموزی، فرهنگ سازی و نهادسازی  والزام دستگاه های 
کشور به اجرای استانداردهای موردنظر سازمان، مقابله با 
تهدیدهای جدی فضاهای مجازی، خصوصا«فعالیت افراد 
غیرمجاز و تبلیغات غیرواقعی توسط افراد سود جو، اطالع 
رسانی و ارتباط تعریف شده با اعضاء در داخل و خارج از 
کشور، سامان دهی امور استان ها  ساختارسازی و استفاده 
از ظرفیت های آنها جهت اجرای برنامه ها و نظارت ،تدوین 
و  باالدستی  اسناد  مطابق  راهبردی  و  علمی  جامع  برنامه 
اسالمی،  و  دینی  ارزش های  اساس  بر  رشته  بومی سازی 
شناساندن سازمان در جامعه و افزایش سواد سالمت روان و 

اولویت های دیگر که در این مختصر نمی گنجد.
پیش  چالش های  و  مشکالت  از  کامل  آگاهی  با  اینجانب 
رو برحسب تکلیف شرعی تالش های  خود را وقف برون 
عزیزان  شما  همه  از  و  می نمایم  موجود  شرایط  از  رفت 
دعای  و  حمایت  از  حساس  شرایط  این  در  دارم  انتظار 

خیرخود-کماکان بهره مند فرمایید. درصورت حمایت و 
ما  با همه مشکالت وکمبودها »  وحدت اطمینان می دهم 
نمائیم. ساحل آرام و  می توانیم » از شرایط موجود عبور 
زیبای روان شناسی و مشاوره کشور دست نیافتنی نیست. در 
این راه از خود گذشتگی وصداقت حرفه ای ضامن نقشه راه 

برای رسیدن به افق روشن موفقیت است.
شما  گذشته  سال  چند  در  گرامی،  برادران  و  خواهران 
شاهد تالش های صادقانه اینجانب جهت حفظ ارزش های 
قبلی ام  درسوابق  که  همانطوری  اکنون  اید.  بوده  رشته 
مندرج است با سرلوحه قرار دادن آرمان های شهداء، خط 
صراط المستقیم و دستورات مقام معظم رهبری در دیدار 
مورخ 1390/02/19 با اعضای شورای مرکزی با استفاده از 
تمام ظرفیت های ملی و با مشارکت کلیه تفکرات موجود 

برنامه های خود را آغاز می کنم.
اجرایی  سازمان  در  مداری«  قانون  و«  محوری«   »برنامه 
می شود. با برون سپاری و استفاده از تمام ظرفیت ها تالش 
فعالیتهای سازمان  تمام  را سرلوحه  می نمایم، خرد جمعی 
و  حاکم  رشته  در  را  معنویت  و  انس  فضای  و  دهم  قرار 
ارتباطی تعریف شده با همه اعضای خانواده  بزرگ جامعه 
روان شناسی و مشاروه برقرار نمایم. ضمن تشکر و سپاس از 
اللهیاری  زحمات رؤسای قبلی سازمان جناب آقای دکتر 
این  تجربیات  از  -مطمئنا«  افروز  دکتر  آقای  جناب  و 
بزرگواران  استفاده و کاستی های احتمالی را با همکاری 
شورای مرکزی و هیأت بازرسان برطرف می نمائیم. فلذا؛ 
اینجانب و همکارانم از امروز در قبال تمام عملکرد سازمان 
خواهیم  شما  پاسخگوی  زمان  هر  در  و  مسئول  را  خود 
بود و بطرق مختلف عملکرد سازمان را به سمع و نظرتان 
خواهیم رساند و با حمایت شما با سوء استفاده کنندگان، 
را  اخالق حرفه ای  و کسانی که  قانون گریزان  متخلفین، 
رعایت نمی کنند یا احیانا« به حقوق مراجعین احترام نمی 
در  هیچکس  قدرمسلم  و  می شود  جدی  مقابله  گذارند، 
از  می نمایم  اعالم  افتخار  با  ندارد.  مصونیت  قانون  مقابل 
امروز فصلی جدید در تاریخ سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره کشور آغاز شده است که صد البته منجر به پدید 
حقوق  از  دفاع  رشته،  ارتقاء  جهت  در  که  سازمانی  آئی 
روان شناسان و مشاوران و دفاع از حقوق مراجعان گام های 
با مشارکت همه اعضاء  بلندی برخواهد داشت. امیدوارم 
و  فرهیخته  اعضاء  مدبرانه  حمایت های  و  سازمان  فهیم 
تحول  و  رشد  مسیر  در  بتوانیم  مرکزی   شورای  دانشمند 
سازمان وظایف حرفه ای خود را انجام داده و رضایت شما 
اعضاءمحترم را تأمین نمائیم. ان شاء اهلل. »بارالها همیشه بهر 
جا روم بقدم صدق داخل و بقدم صدق مرا خارج گردان 
دائم  که  روشنی  حجت  و  بصیرت  خود  جانب  از  بمن  و 

مددکارم باشد عطا فرما«

با آرزوی توفیق الهی و سپاس فراوان
محمد حاتمی

استان کرمان پایلوت حذف 
دفترچه بیمه در کشور

بیمه سالمت استان کرمان گفت: استان کرمان  مدیرکل 
توسط  کار  این  و  است  بیمه  دفترچه  حذف  پایلوت 
افزود:  وی  شد.  خواهد  اجرا  سالمت  بیمه  کل  اداره 
آزمایشگاه  و  ها  با همکاری داروخانه  افزارهای الزم  نرم 
در  است  قرار  که  شده  اندازی  راه  و  نصب  طراحی،  ها 
کرد:  تصریح  جعفری  شود.   نصب  نیز  ها  مطب  داخل 

حذف دفترچه بیمه، خیلی از هزینه ها را کاهش می دهد 
از  مقاومتی و جلوگیری  اقتصاد  راستای  اقدام در  این  و 
کاغذ  با حذف  که  است  منابع حوزه سالمت  رفت  هدر 
بیمه  مدیرکل  شود.  می  جویی  صرفه  تومان  میلیاردها 
سالمت استان کرمان با اشاره به اینکه همچنین با این کار، 
خیلی از مشکالت کمتر شده و رفت و آمدها کاهش پیدا 
از داروها  الکترونیک بعضی  با نسخه  بیان کرد:  می کند، 
دریافت می شود و بعضی اقالم زمانی که در دسترس باشد 
و تا دو ماه قابل دریافت است. وی افزود: با حذف دفترچه 
بیمه و جایگزینی نسخه الکترونیک، کاهش خطاها در نخسه 

نویسی و نسخه خوانی را نیز شاهد خواهیم بود.
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بیماری های دانشگاه علوم  با  مبارزه  مدیر گروه 
پزشکی کرمان با بیان این که بیشتر از 40 درصد 
بر اساس  سرطان ها قابل پیشگیری است، گفت: 
سرطان  حاضر  حال  در  کشور  مرگ  ثبت  نظام 
محسوب  کشور  در  میر  و  مرگ  عامل  سومین 
سرطان  موجود  آمار  آخرین  طبق  و  شود  می 
های شایع در استان در بین زنان سرطان پستان، 
ریه،  مثانه،  مردان،  در  و  معده  و  پوست  تیروئید، 
پوست، معده و پروستات و سرطان روده بزرگ 

است. دکتر«مهدی شفیعی« در این خصوص گفت: سرطان بیماری دنیای مدرن نبوده 
و در دوران باستان در روم، ایران و یونان و پاپیروس های مصر باستان نیز سرطان حفره 
دهان، مری و حنجره و روده بزرگ توصیف شده است. وی افزود: علی رغم قدمت 

بیماری، درمان سرطان تا قرن هجدهم چندان پیشرفت نداشت.

آمار  آخرین  در کشور گفت: طبق  شیوع سرطان  میزان  در خصوص  شفیعی  دکتر 
کشوری میزان بروز سرطان در بین مردان ایرانی 177.44 و در بین زنان ایرانی 141.18 
در صد هزار نفر است. مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
مورد شایع ترین سرطان ها گفت: شایع ترین سرطان های جهان در مردان معده، پوست، 
پروستات، سرطان روده بزرگ، مثانه و در زنان پستان، روده بزرگ، پوست، معده و ریه 
است. شفیعی ادامه داد: پنج سرطان شایع مردان ایرانی به ترتیب پوست، معده، مثانه، 
پروستات و سرطان روده بزرگ و در زنان ایرانی سرطان پستان، پوست، روده بزرگ و 
سرطان های معده و مری است. وی با اشاره به آمار استانی سرطان گفت: طبق آخرین 
آمار موجود سرطان های شایع در استان در بین زنان سرطان پستان، تیروئید، پوست و 
معده و در مردان، مثانه، ریه، پوست، معده و پروستات و سرطان روده بزرگ است. دکتر 
شفیعی در مورد عوامل خطر ایجاد کننده سرطان گفت: این عوامل در همه جوامع 
از الگوی تقریبا مشابهی برخودار هستند که شامل مواد سرطان زا، شیوه زندگی، عادات 
بد غذایی و تغییرات جمعیتی می شود. مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان مصرف سیگار، عوامل بیولوژیک و برخی سموم مثل افالتوکسین، الکل، 
عوامل باروری و هورمون ها داخلی، چاقی و عدم فعالیت فیزیکی، پرتوهای یونیزان 
و اشعه آفتاب، آزبست و بنزن و آرسنیک، مواد پیچیده شیمیایی و مواجهات شغلی مثل 

آزبست و سیلیس و کادمیوم  را از دیگر عوامل  ایجاد کننده سرطان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خبر داد:

انجام ساالنه 2000 عمل آنژیوگرافی
 در بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( 

بیان  با  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
این که ساالنه حدود 2000 عمل آنژیوگرافی 
ابیطالب)ع( رفسنجان  ابن  بیمارستان علی  در 
به  ای  هفته  کرد:  خاطرنشان  شود،  می  انجام 
و  باز  قلب  تا 5 عمل جراحی  متوسط 4  طور 
ماهانه 20 عمل جراحی قلب باز در بیمارستان 
می  انجام  رفسنجان  ابیطالب)ع(  ابن  علی 
جمع  در  ندیمی  اسماعیلی  علی  دکتر  شود. 

خبرنگاران به مناسبت روز جهانی قلب، اظهار کرد: در حال حاضر بیماری های قلبی و 
عروقی در صدر علل مرگ و میر در کشور ما هستند به طوری که تقریبًا 40 درصد تمام 
مرگ ها به علت بیماری های قلبی عروقی می باشد. وی با بیان این که می توانیم این آمار 
را با کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی کاهش دهیم، افزود: شعار روز جهانی 
قلب در سال جاری 2018 »هم پیمان برای سالمت قلب« می باشد که پیام آن یک قول 
ساده برای سالمت قلب من، قلب تو و قلب همه اعالم گردیده است. این متخصص قلب 
و عروق تصریح کرد: این قول ساده یعنی کم کردن مصرف نوشابه و آبمیوه، جایگزینی 
سایر مواد بجای شیرینی، مصرف میوه، انجام 30 دقیقه فعالیت بدنی پنج بار در هفته به 
شکل پیاده روی و ورزش های هوازی، کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده، قطع مصرف 
سیگار، کنترل دیابت و فشار خون و کاهش چربی خون. این قول ساده یعنی اینکه سالم 
تر بخوریم، ورزش و تمرین بیشتری انجام دهیم و کمتر به سمت دخانیات برویم.رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ادامه با بیان اینکه ساالنه حدود 2000 عمل آنژیوگرافی 
در بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( رفسنجان انجام می شود، خاطرنشان کرد: هفته ای 
به طور متوسط 4 تا 5 عمل عمل جراحی قلب باز و ماهانه 20 عمل جراحی قلب باز در 

بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( رفسنجان انجام می شود.
دکتر اسماعیلی ندیمی تصریح کرد: بخش آنژیوگرافی قلب بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( 
رفسنجان تمامی خدمات قلبی و عروقی شامل آنژیوگرافی، کار گذاشتن استنت، اعمال 
جراحی قلب باز هم در محدوده بیماری های عروقی، دریچه ای و هم مادرزادی قلب 
و در مورد بیماریهای مادرزادی قلبی همه مواردی که در کشور در حال انجام می باشد 
در رفسنجان انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: بخش قلب و عروق بیمارستان علی ابن 
ابیطالب)ع( رفسنجان دومین مرکز از نظر اعمال جراحی قلب باز و آنژیوگرافی در استان 

کرمان می باشد و از شهرهای سیرجان، زرند، شهربابک پذیرش بیمار دارد

مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:

شایع ترین سرطان های استان کرمان

ارائه مشاوره های تغذیه 
و روانشناختی به بانوان 

رفسنجان
رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

سکته  عروقی،  و  قلبی  های  بیماری  شیوع  به  اشاره  با 
رفسنجانی  بانوان  به  گفت:   ... و  سرطان ها  مغزی، 
و  تغذیه  های  مشاوره  سالمت  ایستگاه  طرح  قالب  در 
زاده   جمالی  احمد  دکتر  شود.  می  ارائه  روانشناختی 
خردادماه  اوایل  سالمت  ایستگاه  طرح  کرد:  اظهار 
امسال در  پارک بانوان با هدف ارایه خدمات مشاوره 

سالمت  سطح  ارتقا  و  رایگان 
شهرداری  همکاری  با  جامعه 
راه  رفسنجان  شهرستان 
این  افزود:  وی  شد.  اندازی 
هفته  طول  در  ها  مشاوره 
معاونت  کارشناس  توسط 
می  انجام  دانشگاه  بهداشتی 
کنون  تا  ایستگاه  این  اندازی  راه  زمان  از  که  شود 
نفر در زمینه های خانواددگی، تحصیلی،   190 از  بیش 
خدمات  خودکشی  و  اعتیاد  از  پیشگیری  فرزندپروری، 

مشاوره ای دریافت نمودند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان ادامه داد: 

از این تعداد 68 نفر خدمات مشاوره ذکر شده دریافت 

نمودند که ازاین تعداد نیز 8 نفر به مراکز تخصصی تر 
بهداشتی  معاون  شدند.  داده  ارجاع  درمان  سیر  جهت 
همچنین  کرد:  تصریح  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کنترل  و  پیشگیری  جهت  تغذیه  مشاوره  هم  نفر   135
چاقی و اضافه وزن دریافت کردند. دکتر جمالی زاده 
بیان کرد: با توجه به تغییر سیمای بیماری   ها و ضرورت 
توجه ویژه به دو مقوله تغذیه سالم و سالمت روان و در 
حوزه  در  سالمت  تحول  جامع  برنامه  اجرای  راستای 
شده  آغاز  شهرستان  این  در  خوبی  طرح  بهداشت، 
روان   مراقبت  و  مشاوره  بیان کرد: خدمات  است. وی 
به   تغذیه سالم  از  مراقبت  و  شناختی و خدمات مشاوره 
در  پیش  بینی  شده  بسته خدمت   11 از  بسته  دو  عنوان 
برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت ارائه می شود.
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران:

ساز و کاری برای پاسخگویی 
به مردم نداریم

اجتماعی شدن سالمت، 
یکی از حلقه های مفقوده در نظام سالمت

اصول  گفت:  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
پرداخته  شهروندی  حقوق  به  اساسی  قانون  از  متعددی 
که اتفاقا بزرگ ترین خالء را در حوزه حقوق شهروندی 
داریم و مردم اگر حقوق خود را بدانند، مطالبه گر و بعد 
از آن نظارت گر می شوند و در صورت نظارت مردم، ما 

باید پاسخگو باشیم که اصوال به پاسخگویی متعهد نیستیم 
در  موهبتی«  »طاهر  نداریم.  آن  برای  کاری  و  ساز  و 
مدیران  و  بهداشت  اجتماعی،  معاونین  روساء،  اجالس 
های  دانشکده  و  ها  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  شبکه 
کرمان  در  کشور  آمایشی   8 منطقه  کالن  پزشکی  علوم 
نظام سالمت  مفقوده در  از حلقه های  یکی  اظهار کرد: 
دو  در  مسئله  این  و  است  سالمت  شدن  اجتماعی  بحث 
پیدا  بروز  و  ظهور  تواند  می  مفهومی  و  ساختاری  شکل 
کند که بحث ساختاری حل شده و البته مخالفینی داشت 
و همواره همپوشانی شما با حوزه های دیگر مطرح می 
شد. وی با بیان اینکه حوزه اجتماعی فرآیندها را تسهیل 
می کند، افزود: هر جایی که رد پایی از اجتماع و مردم 
سالمت  شدن  اجتماعی  و  سازی  جریان  دارد،  وجود 
موضوعیت پیدا می کند. موهبتی با تاکید بر اینکه آنچه 
که در حوزه بیمه ها و مهم ترین گام در سالمت وجود 
دارد و به فراموشی سپرده شده، حقوق شهروندی است 
و امکان ندارد حقوق شهروندی مجزای از سالمت باشد 
حقوق  به  اساسی  قانون  از  متعددی  اصول  کرد:  بیان 
در  را  خالء  ترین  بزرگ  اتفاقا  که  پرداخته  شهروندی 
حوزه حقوق شهروندی داریم و مردم اگر حقوق خود 
نظارت گر می شوند  از آن  بعد  و  مطالبه گر  بدانند،  را 
که  باشیم  پاسخگو  باید  ما  مردم،  نظارت  صورت  در  و 
برای  کاری  و  ساز  و  نیستیم  متعهد  پاسخگویی  به  اصوال 
بیان  با  بیمه سالمت ایران  آن نداریم.مدیرعامل سازمان 
به دسترسی عادالنه صحبت  از حق مردم  بیمه  اینکه در 

باور درستی نداریم، گفت: در حوزه های  اما  می کنیم 
مختلف از جمله شهرداری، آموزش و غیره اگر ضرری 
به مردم وارد شود، ضرر مالی است اما در حوزه سالمت 
در  باید  اجتماعی  معاونان  افزود:  داریم.وی  جانی  ضرر 
بپردازند  شهروندی  حقوق  به  سالمت  حوزه  در  کشور 
به  سال  در  مراجعه  بار  میلیون   195 بیمه سالمت  در  که 
مراکز درمانی را داریم که هر کدام از حقوق شهروندی 
را محقق کنید، دنیا و آخرتتان را تامین می کند. موهبتی 
تصریح کرد: افزایش اطالعات سالمت اهمیت زیادی دارد 
و باید یک فرد حقوقِی سالمت و مطمئن در کنار مردم 
باشد تا بدانند چه بکنند و این صیانت از جان مردم است 
و می خواهیم کاری کنیم که دیگر مردم در سال، 5 بار 
MRI نرفته و در مقابل اشعه قرار نگیرند. وی با تاکید بر 
دیگر  مسئله  سالمت  حوزه  در  مردم  توانمندسازی  اینکه 
باید  را  زندگی  سبک  کشور  کالن  در  کرد:  اظهار  است 
تغییر داد و معاونان اجتماعی باید این کار را انجام بدهند 
و اگر به این مسئله باور نداشته باشیم، با سخنرانی کار پیش 
نمی رود. یکی از مشکالت جدی ما در نظام سالمت، تغییر 
رفتار است که معاونان اجتماعی باید آن را جریان سازی 
جریان  باید  را  درمان  بر  مقدم  پیشگیری  بحث  و  کرده 
سازی کنید. مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره 
به اجرای طرح حذف دفترچه بیمه در استان کرمان گفت: 
برای الکترونیکی کردن خدمات، مهم تر از زیرساخت ها، 
تغییر رفتار است و برای انجام فعالیت های حوزه اجتماعی 

تعامالت فرابخشی اهمیت زیادی دارد.
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تپش قلم
پرسه در حوزه فرهنگ و ادب کرمان



با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد؛

بیستمین دوره جایزه انتخاب
 کتاب سال استان کرمان

از کرمان، بیستمین دوره جایزه انتخاب کتاب سال استان کرمان با حضور آقای دکتر 
استاندار کرمان،  فدایی  اسالمی، محمدجواد  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  سیدعباس صالحی 
نویسندگان،  از  جمعی  و  کرمان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده  محمدرضا 

مترجمان، پژوهشگران و محققان استان در کرمان برگزاری شد.
محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در این آئین با بیان 
این که جزو نخستین استان هایی هستیم که این انتخاب کتاب سال را در برنامه داشتیم 
و هر ساله این اتفاق در حوزه کتاب در استان کرمان می افتد اظهار داشت: ارتباط بین 
حوزه دانشگاه و فرهنگ از افتخارات ماست. وی با بیان اینکه هیئت نظارت بر چاپ و 
نشر استان کرمان یک تیم کامال دانشگاهی است که کار خود را از دهه 70 در استان 
کرمان آغاز کرده گفت: جایزه انتخاب کتاب سال استان کرمان با همکاری و مشارکت 
دانشگاهیان در استان انجام می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با 
بیان اینکه از دانشگاهیان استان در حوزه های مختلف در استان بهره می گیریم افزود: 
چاپ 27 عنوان مفاخر استان که امروز از 22 عنوان آن رونمایی می کنیم از جمله دیگر 
افتخارات استان است. وی با اشاره به وضعیت هئیت چاپ و نشر، حوزه چاپ و هیئت 
نظارت بر چاپ و نشر و آماری در این زمینه گفت: از سال 78 تا کنون بیش از پنج هزار 

و 500 عنوان کتاب در هیئت نظارت بر چاپ و نشر استان بررسی شده است.

درخشش فرزندان کتاب 
خوان کرمان

 در باغ کتاب تهران
 

 
های  باشگاه  جام  دوره  سومین  اختتامیه  مراسم  در 
97 در  ماه  اسفند   14 تاریخ  کتاب خوانی کشور که در 
خوش  کرمانی  های  بچه  شد،  برگزار  تهران  کتاب  باغ 
درخشیدند. استان کرمان که با ثبت 1580 باشگاه از نظر 
بخش  در  دارد،  قرار  کشور  سوم  رده  در  باشگاه  تعداد 
های نامه به نویسنده و فیلم معرفی کتاب در سطح کشور 

افتخار آفرید.

انتخاب کتاب هنرمند کرمانی به عنوان
کتاب »شایسته ترجمه« از سوی یونسکو

»سیدعماد توحیدی« )1351 -( نوازنده دف و سازهای کوبه ای و آهنگساز ایرانی 
است. وی فرزند سیدمحمود توحیدی، متخلص به »ارفع کرمانی«، از شاعران 
معاصر کرمان است. وی در سال 1358 فعالیت هنری خود را در موسیقی و با 
فراگیری ساز دف آغاز کرد. شیوه دف نوازی پرفروش ترین کتاب موسیقی 
بعد از انقالب با 22 چاپ و تیراژ بیش از 90000 نسخه است. وی در سال 1373 
تحصیل در رشته کارگردانی را در دانشکده هنرهای زیبا آغاز کرد. همچنین 
در این سال آکادمی دف را نیز تأسیس کرد.  در سال 1377 تحصیالت خود را 
در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر آغاز کرد. او در 
کنار تحصیل دانشگاهی به نویسندگی و کارگردانی نمایشهای رادیویی پسری که 
می خواست بداند و تیتیل و بیبیل پرداخت و همچنین موسیقی متن تئاتر معرکه 
در معرکه )به کارگردانی داود میرباقری( و فیلم مشت بر پوست )به کارگردانی 
محسن محسنی نسب( را ساخت. وی دانش آموخته رشته دکترای سخن شناسی 
در خارج از کشور و نویسنده کتاب »شیوه دف نوازی« )اولین دستور آموزشی 
علمی دف نوازی( و ده ها مقاله پژوهشی در موسیقی است که در »قلندروار« به 
خلق فضاهای بدیع و متنوع با بهره گیری از عناصر موسیقایی مشرق زمین دست 
زده است. جوایز در سال 1371 کتاب »شیوه دف نوازی« را منتشر نمود. این 
کتاب که اولین دستور آموزشی علمی دف نوازی در کشور به حساب می آید 
موفق شد جوایزی مانند جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، جایزه کتاب 
مرجع دانشگاه کلمبیا را به دست آورد و به عنوان کتاب شایسته ترجمه از سوی 

سازمان جهانی یونسکو شناخته شد.
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مرحوم  از کتاب خاطرات  رونمایی  مراسم  االسالم سیدمحمود دعایی در  حجت 
از دوران سفارت  کتاب  این  روایت  درباره  توضیحاتی  طباطبایی  االسالم  حجت 
شامل  مبارزه  اخالق  کتاب  از  رونمایی  مراسم  کرد.  بیان  عراق  کشور  در  خود 
چهره  از  جمعی  حضور  با  طباطبایی  سیدمهدی  االسالم  حجت  مرحوم  خاطرات 
های فرهنگی و کشوری در محل حسینیه جماران برگزار شد.در ابتدای این مراسم 
دارستانی معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( در سخنانی با 
مصاحبه  ساعت   70 حاصل  مبارزه  اخالق  کتاب  کرد:  عنوان  کتاب  این  به  اشاره 
و  تدوین  برای  کارشناسی  کار  ها  ساعت  که  است  طباطبایی  مرحوم  با  تصوری 
ویراش آن صورت پذیرفته است. همچنین بیش از یکصد سند که عمده آنها شامل 
اسناد ساواک می باشد به این کتاب افزوده شده تا مطالب مندرج در آن به همراه 

سند باشد.
با  سخنانی  در  طباطبایی  مرحوم  فرزند  طباطبایی  سیدمحمد  مراسم  ادامه  در 
خوشامدگویی به حاضران عنوان داشت: پدر من همیشه به من نصیحت می کرد 
که حسابگر باشم می گفت در دنیا کاری نکن که برای قیامتت دردسرساز باشد. 
صادقانه  جامعه  با  داشت  سعی  و  داشت  اهتمام  مساله  این  به  همیشه  نیز  خودش 
با  همیشه  پدرم  مرحوم  کند.  برخورد  گویند  می  مردمداری  آن  به  که  آنطور  و 
شهامت و شجاعت حرف می زد، این صریح بودن و واضح بودن در سخنان چیزی 
نبود که بخواهد پنهانش کند. در کنار این مساله جامعه را با مردم می شناخت و به 
مسائل آنها اهمیت می داد. بخش دیگری از این مراسم به سخنرانی حجت االسالم 
در  دعایی  داشت.  اختصاص  اطالعات  موسسه  مدیرمسئول  دعایی  سیدمحمود 
سخنان خود با اشاره به سابقه آشنایی خود با مرحوم طباطبایی در سال های پیش 
از انقالب و در عتبات عنوان کرد: وقتی انقالب اسالمی پیروز شد آقای طباطبایی 
موضوع خدمت به محرومین و مردم را به دریافت هر پست و مقام دیگری مقدم 
آورد  وجود  به  نیازمندان  مسکن  تامین  برای  را  جریانی  خاطر  همین  به  دانست. 
تمایلی  او  خود  اما  شد  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  ایجاد  به  منجر  نهایت  در  که 
نداشت در این بنیاد مسئولیتی داشته باشد به همین خاطر به عنوان نمایندگی امام 
در شهرداری تهران بسنده کرد.  حجت االسالم سیدمحمود دعایی افزود: آقای 
طباطبایی از قدیم در خیابان غیاثی تهران مسجدی داشتند که آنجا را به عنوان 
پایگاهی برای خدمت به مردم و رسیدگی به امور آنها قرار داده بود در کنار آن 

افرادی را که احساس می کردند باید برای مردم سخنرانی داشته 
به آنجا دعوت می کردند و ضمیمه استفاده عمومی از آنها را فراهم 

مهیا کردند.
مدیرمسئول موسسه اطالعات ادامه داد: بعد از رحلت امام احساس 
آقای طباطبایی دقت  است  ایشان در حال کمرنگ شدن  راه  شد 
بیشتری به این موضوع داشت، اگر احساس می کرد کسی مظلوم 
واقع شده و حق او زائل می شود تمام قد از او حمایت می کرد. 
به همین  نیز  از مرحوم آیت اهلل هاشمی  او  ماجرای حمایت های 
خاطر بود و یا دفاعی که از یادگار امام )ره( در جریان جسارت به 

ساحت شان در حرم امام شکل گرفت.
از  بخشی  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دعایی 
خاطرات مرحوم طباطبایی در این کتاب که در آن اشاره شده است 
که وی )دعایی( برای سفارت ایران در عراق در سال های ابتدایی 
انقالب اسالمی گزینه مناسبی نبود عنوان کرد: پس از انقالب اسالمی 
در نوبتی مرحوم احمدآقای خمینی به من گفتند که امام خواسته 
اند بنده برای سفارت به عراق بروم به ایشان عرض کردم پیغام بنده 
را برسانند که آمادگی این کار را ندارم و به امور دیپلماتیک و سیاسی وارد نیستم 
و ترجیح می دهم طلبه مبارزی باقی بمانم، دوست ندارم اگر خطایی در حوزه 
سفارت از من سر بزند به حساب روحانیت نوشته شود. مرحوم احمد آقا پیغام بنده 
را رساند و جواب آمد که امام مایل هستند شما که نماینده ایشان در دوران تبعید با 
حکومت عراق بوده اید به عنوان نشانی از حسن نیت ما با حکومیت عراق به عنوان 
سفیر ما در کشور عراق انتخاب شوید عرض کردم این مساله را به این شرط می 
پذیرم که بنده کارمند دولت و وزارت امور خارجه نباشم و اموراتم را از طریق 
قرار  موافقت  مورد  که  بگذرانم  کنند  می  تامین  امام  حضرت  که  طلبگی  شهریه 
گرفت. وی ادامه داد: آقای طباطبایی در خاطراتشان این دغدغه را داشتند که 
اگر یک طلبه عصبانی مثل من سفیر نمی شد،  در ابتدای انقالب می شد با عراقی 
ها به تفاهمی رسید و جنگ شکل نمی گرفت در واقع نگاه شان این بود که می شد 
با گزینشی بهتر برای سفارت راه را برای مذاکره باز کرد. دعایی در ادامه گفت: 
قرارداد الجزایر مساله ای بود که به صدام حسین تحمیل شد او در آبان ماه سال 
57 بود که متوجه شد رژیم ایران در حال از هم پاشیدن است ساواک منحل شده 
و کشور در آستانه تغییرات بزرگی است در همان زمان مسئولین عراقی به نماینده 
تام االختیار ساواک در امور قرارداد الجزایر پیغام می دهند که آماده ایم شما را 
در عراق به عنوان شهروند افتخاری بپذیریم و اگر این موضوع را قبول نکنید و 
با ما همکاری نداشته باشید خانواده ات در عراق تحت فشار قرار خواهند گرفت. 
آن نماینده آن زمان این مساله را به اطالع مسئوالن سفارت ایران می رسانند و 
عنوان می کند حاضر نیست با عراقی ها همکاری کند.  بعد از آن نیز این دست 
نبود  مسائل ادامه داشت. مساله اصلی این است که بدانیم موضوع جنگ چیزی 
که بعد از انقالب آغاز شود بلکه از قبل از انقالب زمینه های آن فراهم شده بود.  
حجت االسالم سیدمحمود دعایی در همین زمینه عنوان کرد: جریانی در کشور 
اصرار دارد که بگوید یکی از عوامل شروع جنگ انعطاف ناپذیری نهادهای حاکم 
انقالبی به ویژه مرحوم امام خمینی بوده است، مثال می گویند  من از صدام پیامی 
برای ایشان آورده ام که بیایید مذاکره کنیم و ایشان هم بالفاصله گفته است که 
خیر و حتی گفته اند که من با شنیدن پاسخ ایشان گریه کرده ام و گفته ام دیگر به 
عراق نمی روم و امام گفته اند رفتنت تکلیف است اما واقعیت چیز دیگری است و 
ماجرا از این قرار است که در زمان ابتدای انقالب از طرف وزیر امور خارجه عراق 
به من پیغام دادند که صدام مایل است نماینده تام االختیاری از سوی ایران به این 
کشور سفر کند تا در مورد مسائل پیرامون دو کشور مذاکره انجام شود. من هم این 
پیغام را به حضرت امام رساندم ایشان چند روزی تامل کردند و به من گفتند که 
در حال حاضر صالح نیست مذاکره کرد اما اگر به صراحت نپذیریم می گویند که 
ما حسن نیت داشتیم و ایرانی ها نداشتند. به همین ترتیب خواستند پیغام بدهم که 
در ایران انتخابات نخست مجلس و ریاست جمهوری به زودی برگزار می شود و 
ترجیح مان این است که نماینده منتخب مردم در دولت مذاکره کند و از شما می 

خواهیم تا آن موقع کماکان با حسن نیت با ما برخورد کنید.

رونمایی از کتاب اخالق مبارزه

روایت دعایی
 از درخواست مذاکره صدام پیش از جنگ
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حمایت استانداری از برگزاری 
جایزه هوشنگ مرادی کرمانی

مرادی  هوشنگ  دیدار  در  فدائی،  محمدجواد  دکتر 
نعمت  یک  شما  نویسندگی  ›قدرت  گفت:  کرمانی 
هستند‹. مند  بهره  آن  از  کمی  افراد  و  است  خدادادی 
کرمانی  مرادی  های  فعالیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
برای معرفی فرهنگ کرمان تصریح کرد: شما افتخار ایران 
و کرمان هستید و کتاب های شما به حفظ فرهنگ، آداب 
و رسوم کرمان و لهجه کرمانی کمک زیادی کرده و حتی 
به کتاب عالقه مند  با خواندن کتاب های شما  خیلی ها 
شمار  بی  های  فعالیت  به  اشاره  با  فدائی  اند.دکتر  شده 
مرادی کرمانی در معرفی فرهنگ ایران و کرمان اظهار 
می  حمایت  کرمانی  مرادی  جایزه  برگزاری  از  داشت: 
کنم و از مسئوالن ذیربط می خواهم پیگیری های الزم 
انجام  کرمان  استان  در  جایزه  این  برگزاری  برای  را 
به  گفت:  دیدار  این  در  کرمانی  مرادی  هوشنگ  دهند. 
به کرمان  مرتب  به کرمان،  وابستگی شدید  و  علقه  دلیل 

می آیم. نویسنده کتاب ›شما که غریبه نیستید‹ افزود: من 
مردم را دوست دارم و برای نویسندگی بین مردم می روم 
نویسندگی کمک می کند  به من در  ارتباطات  و همین 
تا نویسنده ای اتاق نشین نباشم. وی تصریح کرد: حدود 
80 درصد فارسی آموزان سراسر دنیا یکی از کتاب هایم 
و  دنیا  پنج مذهب  نمایندگان  از جانب  و  را می خوانند 
چندین دانشگاه معتبر از من تقدیر شده است. وی با اشاره 
به صحبت های استاندار در مورد قدرت نویسندگی اظهار 
فرهنگ  درک  و  روستا  در  زندگی  سابقه  بدلیل  داشت: 
روستایی، ذوق و قریحه نویسندگی من تقویت شده است. 
نویسنده کتاب ›قصه های مجید‹ گفت: از جانب چندین 

و  انتخاب شدم  افتخاری«  »شهروند  عنوان  به  ایران  شهر 
چندین استان پیشنهاد برگزاری جایزه مرادی کرمان را 
به من داده اند ولی افتخار می کنم این جایزه در کرمان 
برگزار شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان 
کل  اداره  های  برنامه  از  یکی  گفت:  دیدار  این  در  نیز 
کتابخانه های استان، برگزاری برنامه چهل قلم به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در استان است.
از نویسندگان  به تقدیر  با اشاره  محمدجواد حسین زاده 
برتر در استان در برنامه چهل قلم افزود: از هوشنگ مرادی 
کرمانی و آقای امیریان و همچنین خانم افسانه شعبان نژاد 
تقدیر کردیم. وی تصریح کرد: از 134 هزار عضو کتابخانه 
های استان تعداد 52 هزار نفر کودک و نوجوان هستند و 
توجه به حوزه کودک و نوجوان جزء برنامه های اداره 
با استفاده  کل کتابخانه ها است. در این جلسه مقرر شد 
از ظرفیت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشگاه شهید 
روابط  کل  اداره  استان،  های  کتابخانه  کل  اداره  باهنر، 
عمومی استانداری فعالیت های الزم برای انجام مقدمات، 
امنای  هیأت  تشکیل  و  اساسنامه  تدوین  برگزاری،  شیوه 
جایزه مرادی کرمانی فراهم و زمینه برگزاری آن در سال 

آینده پیگیری شود.

قرائت قرآن کریم
 بدون کفش

زائر  راهنمای  خادمین  از  تجلیل  همایش  در 
راهنمای  مردمی  ستاد  به همت  که  اربعین 
ارائه  منظور  به  و  حسینی  اربعین  زائران 
گزارش عملکرد چهارمین سال فعالیت این 
ستاد برگزار شد، از 10 راهنمای زائر خواهر 
نمادین  به صورت  از سراسر کشور،  برادر  و 
تجلیل به عمل آمد. در این مراسم که مزین 
به پرچم گنبد های مطهر حرمین امام حسین 
السالم  علیه  عباس  حضرت  و  السالم  علیه 
گردید،  از طرف این ستاد کامال مردمی لباس 
آذری  محمدجواد  مهندس  به  راهنمایان 
جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات 
تقدیم و از همکاری شخصیت های حقیقی و 

حقوقی نیز تقدیر به عمل آمد.  
از جمله سایر برنامه های جنبی این مراسم می 
توان به مراسم رونمایی از تمبر اختصاصی این 
ستاد در حضور وزیر ارتباطات و سایر فعالین 
قرآن  قرائت  آئین،  این  در  حاضر  اربعینی 
کریم توسط قاری رسمی جمهوری اسالمی 

ایران، استاد کریم منصوری، شعرخوانی صابر 
توسط گروه  اجرای همخوانی  و  خراسانی 

لیله القدر اشاره نمود. 

مهندس محمدجواد  با حضور  این همایش 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات، دکتر تقی پور 
)عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام(، 
حجت السالم هاشمی شاهرودی)فرزند ارشد 
مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی(، حجت 
االسالم مسعود تاج لنگرودی، سردار هاشمی 
دانا معاون روابط عمومی، تبلیغات و امور بین 
الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، نماینده ستاد بازسازی عتبات، رئیس 
پاسداران  سپاه  اطالعات  فناوری  سازمان 
انقالب اسالمی، مدیران عامل شرکت های 
سراسر  از  اربعین  فعالیت  و همچنین  حامی 
کشور برگزار شد. در این مراسم، استاد کریم 
از  کفش  کریم،  قرآن  احترام  به  منصوری 
های طوالنی جنگ  سال  در  درآورد.  پای 
تحمیلی، وی مقیم کرمان بوده و به تدریس 
قرائت  آموزش  و  تجوید  مختلف  سطوح 

قرآن می پرداخت.
قاری  ترین  شاخص  منصوری،  کریم  استاد 
در  که  است  اسالمی  جمهوری  قرآن 
قرآن  قرائت  به  جهان  مختلف  کشورهای 

پرداخته است.

 »کتاب« 
موثرترین وسیله 
پرورش استعداد

و  نوجوان  و  کودک  نویسنده 
کتاب  مجید’  ‘قصه های  کتاب 
و  رشد  برای  وسیله  موثرترین  را 

مطالعه،  و گفت: هر چه  توصیف کرد  استعدادها  پرورش 
بیشتر و قویتر باشد، استعداد در کودکان و نوجوان سریعتر 
رشد و پرورش می یابد. هوشنگ مرادی کرمانی در نشست 
نمایشگاه کتاب  ادبیات کودک در دوازدهمین  تخصصی 
گلستان با تاکید بر اینکه مطالعه استعداد را پرورش می دهد، 
افزود: عده ای بر این باروند که تحصیل در دانشگاه بستری 
برای شکوفایی است، اما کتاب بیشترین تاثیر را در پرورش 

استعداد دارد. مرادی کرمانی یادآور شد: 
کسی که استعداد نوشتن دارد به مثابه تکه طالیی است که 
پرورش و تبدیل آن به کاالیی احسن، نیاز به استاد دارد و 

در واقع کتاب برای افراد مستعد نقش استاد را ایفا می کند. 
وی با تراژدی خواندن ‘قصه های مجید’ اضافه کرد: نبود 
نیازهای دوران کودکی مجید، باعث شده تا این موضوع 
حالت تراژدی داشته باشد. البته در داستان ‘قصه های مجید’ 
طنز هم قرار داده شده بود، زیرا نیاز است که مخاطب به 

فکر فرو برود. 
با  پاسخ  پایان سخنان مرادی کرمانی، جلسه پرسش و  در 
حضور عالقه مندان به حوزه ادبیات، داستان و نویسندگان 
مختلف برگزار و این نویسنده به سئواالت مطرح شده پاسخ 

داد.
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از نویسنده کرمانی
 در آیین کتاب سال تقدیر شد

نویسنده  میرافضلی‹  ›سیدعلی  اثر  رباعی‹  ›جنگ  کتاب   
کرمانی و صاحب 20 اثر ادبی، در آیین جایزه کتاب سال 

جمهوری اسالمی ایران شایسته تقدیر شناخته شد.
بازیابی و تصحیح رباعیات کهن   کتاب  »جنگ رباعی«  
پارسی در آئین تجلیل از برگزیدگان سی  و چهارمین دوره 
اثر  به  عنوان  ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه 
شایسته تقدیر معرفی شد. آئین تجلیل از برگزیدگان سی  و 
چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران با 
حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در تهران برگزار 

شد. میرافضلی شاعر و پژوهشگر ادبیات و طنزنویس توانمند 
ایرانی و کرمانی که در 2 دهه گذشته آثار ارزشمندش در 
حوزه شعر و نقد ادبی همواره توجه اهل نظر و عالقه  مندان 
به ادبیات را به  خود جلب کرده است در سال 1348 در 
رفسنجان بدنیا آمد. وی که از دانش  آموختگان رشته زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از شاعران برجسته شعر کوتاه 
به  شمار می  رود، پدیدآورنده بیش از 16 کتاب و 101 مقاله 
ادبی است که بیشترین پژوهش  هایش را در زمینه رباعی و 
شعر کوتاه انجام داده و در حوزه تصحیح دیوان شاعران 
سال  از  میرافضلی  اشعار  است.  داشته   فعالیت  نیز  قدیمی 
1365 در مطبوعات به چاپ رسیده و اولین مجموعه شعر او 
با نام ›تقویم برگ  های خزان‹ در سال 1373 منتشر شد که 
در بردارنده غزل  ها، شعرهای نیمایی و اشعار کوتاه او بود.

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های معرفی »مفاخر استان کرمان«

 با حضور وزیر ارشاد اسالمی و استاندار

 بهمن ماه 13۹7

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



از سوی فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت:

اعطا پر افتخارترین
 مدال جمهوری اسالمی 

به سردار سلیمانی

سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سوی فرمانده معظم 
دریافت  به  خامنه ای  العظمی  آیت اهلل  حضرت  قوا  کل 
ترین  افتخار  پر  ذوالفقار  نشان  شد.  مفتخر  ذوالفقار  نشان 
نشان نظامی ایران است که پس از انقالب برای نخستین 
بار توسط رهبری به سرلشگر سلیمانی اعطا می شود. پیش 
از این پر افتخار ترین نشان نظامی ایران فتح بود که سردار 

سلیمانی سه نمونه از آن را بر سینه داشت.
و  اسفند 1335 در روستای کوهستانی  سلیمانی 20  قاسم 
جهان  به  چشم  کرمان  استان  در  ملک  قنات  دورافتاده 

گشود.
وی در 12 سالگی، پس از پایان تحصیالت دوره ابتدایی، 
زادگاه خود را ترک کرد و مشغول به کار ساختمان در 
کرمان شد. با شروع جنگ تحمیلی، وی راهی جبهه شد 
و کمی بعد، فرمانده بسیجی های هم والیتی اش شد و سپس 
لشگری از بسیجی ها تشکیل داد که به لشکر 41 ثاراهلل شهرت 
یافت. وی در طول دوران دفاع مقدس، با لشگر تحت  امر 
خود در عملیات های زیادی از جمله، والفجر 8، کربالی 4، 

کربالی 5 و تک شلمچه حضور موثر داشت.
قاسم سلیمانی اولین بار در آذر 1360 در عملیات مشترک 
غرب  در  القدس  طریق   عملیات  بنام  سپاه  و  ارتش 

و  از دست راست  انفجار گلوله خمپاره  اثر  بر  سوسنگرد 
شکم به شدت مصدوم شد. باپایان جنگ، لشگر 41 ثاراهلل 
به فرماندهی سردار سلیمانی به کرمان بازگشت و درگیر 
جنگ با اشراری شد که از مرزهای شرقی کشور هدایت 
تا  مقدس  دفاع  دوران  از  پس  سلیمانی  قاسم  می شدند. 
زمانی که به سمت فرماندهی سپاه قدس منصوب شد، با 
ایران  مرزهای  نزدیکی  در  مخدر  مواد  قاچاق  باندهای 
و افغانستان جنگید. وی در سال 1376، از سوی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، فرماندهی کل قوا، به تهران فراخوانده 
و مسوولیت سپاه قدس به او سپرده شد. رهبر معطم انقالب 
که بهمن ماه 1389 درجه سرلشگری را به سلیمانی اعطا 
به عنوان  او  از  قاسم سلیمانی  از عملکرد  تقدیر  کرد، در 
»شهید زنده« نام برده است. محبوبیت سردار سلیمانی به 
عنوان یک شخصیت بلند مرتبه نظامی از جنگ علیه داعش 
در خط مقدم عراق و سوریه شروع شد و هنوزم هم این 
پترائوس  دیوید  دارد.  ادامه  پیوسته  محبوبیت  و  حضور 
ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا که باالترین درجه نظامی در 
ارتش ایاالت متحده محسوب می شود درباره حاج قاسم 
سلیمانی گفت: چیزی که من می توانم بگویم این است 
که وی فردی بسیار توانمند، مدیر و دشمنی شایسته است. 
نیویورک تایمز، در سپتامبر 2013 او را به عنوان »دشمنی 
که هم مورد تنفر و هم مورد تحسین است« توصیف کرد. 
جان مگوایر افسر سابق سازمان سیا در عراق می گوید »او 
قوی ترین مامور مخفی در خاورمیانه است و هیچ کس 
او را نمی شناسد.« روزنامه امریکایی »مک کلثی« در سی 
برای توقف  ام مارس 2008 گزارش داده بود:»سلیمانی 
درگیری ها میان نیروهای امنیتی عراق که بیشترشان شیعه 
هستند و نیروهای رادیکال مقتدی صدر در شهر بصره، پا 
در میانی کرده است. یکی از نخستین و مهمترین پیروزی 
های سلیمانی بر امریکا در عراق، ایجاد برتری سیاسی بود، 
نه نظامی. زلمای خلیل زاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان 
نیز می گوید:»همان قدر که مقامات امریکایی سلیمانی را 

به جنگ افروزی متهم می کنند، او در ایجاد صلح نیز برای 
رسیدن به اهدافش فعال بوده است.  او در پایان دادن به 
درگیری های نیروهای مقتدی صدر و نیروهای عراقی در 
بصره، نقشی حیاتی داشت، تهدیدی که می رفت ناآرامی 
های آن گسترش یافته و پیامدهای وخیمی به ویژه برای 

منابع نفتی عراق در پی داشته باشد.«
ارشد  دستیاران  از  که  عراق  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
می  سلیمانی  سردار  درباره  هست،  هم  المالکی  نوری 
آمده  عراق  به  ساله  هشت  این  در  یکبار  فقط  گوید:»او 
است. او فردی است که آرام سخن می گوید و منطقی 
و بسیار مؤدب است. وقتی با او حرف می زنید، بسیار ساده 
برخورد می کند. تا زمانی که پشتوانه او را نشناسید، نمی 
دانید چه قدرتی دارد، هیچ کسی نمی تواند با او بجنگد.« 
یک مقام سابق ارشد عراقی نیز سرلشکر قاسم سلیمانی را 
توصیف  باهوش  به شدت  استراتژیستی  و  زیرک  فردی 
کرده و گفته بود: »زمانی که وارد اتاقی می شود که مثاًل 
10 نفر در آن حضور دارند، او جلو نمی آید، همان جا در 
نمی کند،  آرام می نشیند. صحبتی  بسیار  اتاق  طرف دیگر 
نظری نمی دهد و تنها می نشیند و گوش می دهد؛ و اگرچه 
قطعا همه ی در آن اتاق تنها به او فکر می کنند«. مجله 
فارن پالیسی در جدیدترین گزارش خود قاسم سلیمانی 
را در لیست 10 متفکر برتر عرصه دفاعی امنیتی قرار داد. 
این مجله با قرار دادن نام سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
سپاه قدس در فهرست 10 نفره از متفکران سراسر جهان در 
عرصه دفاعی-امنیتی درباره وی نوشت: قاسم سلیمانی به 
مدت دو دهه است که تالش های نظامی ایران را هدایت 
می کند اما نقش او هیچ گاه بزرگ تر از امروز نبوده است. 
اکنون سلیمانی با دریافت نخستین نشان نظامی »ذوالفقار« 
معظم  رهبر  دست  از  ایران  اسالمی  جمهوری  تاریخ  در 
انقالب در جایگاه پر افتخار ترین فرمانده نظامی کشور قرار 
گرفت. پیش از این پر افتخار ترین نشان نظامی ایران فتح 

بود که سلیمانی سه نمونه از آن را بر سینه داشت.
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گزارش کارمانیا
پرسه در همایش های کرمانی های مقیم تهران



دکتر  با  ساله  سی  گنج  جشنواره  برگزاری  ستاد  نشست 
طاهر رئیس و معاونان دانشگاه شهید باهنر کرمان پیرامون 
قرار است در  جزئیات همایش علمی گنج سی ساله که 
دانشگاه  در  آینده  سال  ماه  اردیبهشت  هفتم  شنبه  روز 

کرمان برگزار شد .
با اشاره  استاد سیدمحمدعلی گالب زاده در این نشست 
خاتون”  “ترکان  گفت:  مرکز  این  خدمات  تاریخچه  به 
700 سال پیش سنگ بنای دانشگاه را در کرمان گذاشت 
وهمواره از مدیران دولتی که در جهت تقویت فرهنگ 
و هنر گام برداشته اند در تاریخ به نیکی یاد شده است. 
مالی مرکز  تنگناهای  به رغم  در طول سی سال گذشته 
هایی  زمینه  در  ای  شایسته  خدمات  شناسی  کرمان 
همچون: چاپ و انتشار سیصد عنوان کتاب، راه اندازی 
شاخه بنیاد ایرانشناسی و کمک به تاسیس دانشکده هنر و 
در  دیگر  فعالیت  ده ها  و  هنرمندان  بهارستان  ساماندهی 
جهت توسعه فرهنگ و تاریخ کرمان برداشته شده است. 
با همراهی استانداری  گالب زاده ادامه داد: امیدواریم 
کرمان، شورای اسالمی شهر وشهرداری، سازمان میراث 
معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق  گردشگری،  و  فرهنگی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  باهنر،  شهید  دانشگاه  استان، 
و  بخشداران  و  فرمانداران  شناسی،  ایران  بنیاد  اسالمی، 
دهیاران سراسر استان، اصحاب قلم هنرومطبوعات، صدا 
گردشگری  زمینه  در  خصوصی  بخش  فعاالن  و  وسیما 
جشنواره  این  با  همزمان  بتوانیم  معادن  و  صنایع  و 
به  را  کرمان  استان  تاریخی  و  گردشگری  توانمندیهای 
دیار  فرهنگی  مفاخر  از  و  بازشناسیم  جهانیان  و  ایرانیان 
زاده،  گالب  آوریم.  عمل  به  ای  شایسته  تقدیر  کریمان 
رئیس مرکز کرمان شناسی گفت: مرکز کرمان شناسی ، 
ایران شناسی شناخته می شود و  به عنوان نخستین مرکز 

الگویی برای تاسیس بنیاد ایران شناسی بوده است.
جشنواره  اجرایی  دبیر  شهابی  حسین  نشست  این  در 
از  پس  جشنواره  این  های  برنامه  گفت:  ساله  سی  گنج 
مرکز کرمان شناسی در چهار  عالی  تصویب در شورای 
و  امید خداوند  به  و  برنامه ریزی شده  و  بخش طراحی 
همراهی اعضای ستاد و مشارکت مردم فرهنگ دوست 
برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: قرار است از دوشنبه 
نمایشگاه  ماه98  اردیبهشت  پنجم  شنبه  پنج  تا  دوم 
گردشگری کرمان با عنوان : »کرمان را باید دید« همراه 
با سیاه چادر عشایر و ارایه توانمندی های گردشگری و 
در  همچنین  و  شود  برگزار  تهران  دانشگاه  در  فرهنگی 
باشگاه  تاالر  در  ماه  اردیبهشت  سوم  شنبه  سه  روز  عصر 
های  کرمانی  جامعه  نشست  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
طبق  افزود:  شهابی  شد.  خواهد  برگزار  تهران  مقیم 
با هیات رییسه دانشگاه شهید  انجام شده  هماهنگی های 

تاسیس  ساِل  سی امین  علمی  همایش  است  قرار  باهنر 
آینده  سال  ماه  اردیبهشت  هفتم  شنبه  شناسی  کرمان 
با هفت پنل تخصصی در  باهنر همراه  در دانشگاه شهید 
این دانشگاه برگزار شود.و پس از آن از یکشنبه هشتم تا 
جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه 98 با همکاری استانداری، 
شهرداری، اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی، آموزش و 
کودکان  فکری  پرورش  عشایری،کانون  اداره  پرورش، 
اتاق  کشور،  شرق  جنوب  اسناد  مرکز  ونوجوانان، 
بازرگانی، کتابخانه ملی، فرمانداری ها، موسسات فرهنگی 
مفاخر  از  تجلیل  بر  عالوه  خصوصی  بخش  و  وهنری، 
ویژه ای  جشن  و  استان  شهرستان های  فرهنگی  و  علمی 
موسیقی، صنایع دستی  فرهنگ، سنت ها،  نشان دهنده  که 
توانمندی  از  نمایشگاهی  باشد  محلی  ارزش های  سایر  و 
پارک ریاضیات  و  های شهرستان ها، دریخدان مویدی 
بر  افزود:  وی  شود.  برگزار  مجاور  های  سالن  و  کرمان 
اساس جلسه مشترک ستاد جشنواره با شهردار و رییس و 
اعضای شورای اسالمی شهرکرمان و سایر مدیران شهری 
قرار است با حمایت شورا و شهرداری و با هماهنگی ستاد 
جشنواره از سردیس سه چهره علمی و فرهنگی : حجت 
االسالم والمسلمین محمد جواد حجتی کرمانی ، زنده یاد 
دکتر حمید فرزام ، زنده یاد دکتر محمود روح االمینی 
و  داشته  شایانی  همکاری  شناسی  کرمان  مرکز  با  -که 

اند  داشته  کرمان  فرهنگ  و  تاریخ  در  ای  ارزنده  نقش 
؛در ایام برگزاری جشنواره درشهر کرمان رونمایی شود 
با همکاری شورا وشهرداری کرمان )معاونت فرهنگی  و 
دبیر  هماهنگی  شهرداری(و  عمومی  روابط  و  واجتماعی 
اجرایی جشنواره تبلیغات ضروری مربوط به جشنواره و 
معرفی جاذبه های کرمان در شهرهای تهران،شیراز،مشهد 

،اصفهان،تبریز و سایر کالن شهرها انجام شود.
دکتر محمدعلی طاهر، رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان 
شناسی  کرمان  مرکز  گذشته،  سال  سی  مدت  در  گفت: 
به  است،  داده  انجام  برای جامعه  تأثیر گذاری  خدمات 
پذیری  الگو  مرکز  این  از  نیز  دیگر  استان های  طوریکه 
نبوده  موفق  شناسی  کرمان  مرکز  اندازه  به  اما  داشتند، 
با  کرد:  تاکید  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  رئیس  اند. 
مناسبت  به  ساله  سی  گنج  علمی  همایش  اینکه  به  توجه 
شود  می  برگزار  شناسی  کرمان  مرکز  سالگرد  امین  سی 
کرمان  در  دانشگاه  بنیانگذار  همایش  این  در  است  الزم 
فاخره صبا  بانو  پور و همسرشان  افضلی  مهندس  مرحوم 
اشاره  با  وی  شوند.  معرفی  ویژه  و  خاص  صورت  به  نیز 
بحث  از  یکی  اینکه  به  توجه  با  گفت:  رسانه  اهمیت  به 
های مهم در مسأله ارتباطات عمومی، میزان تاثیر رسانه ها 
است، باید از فناوری روز دنیا، در جهت معرفی دانشگاه 

و کرمان استفاده کرد.

جشنواره »گنِج سی ساله«
در تهران و کرمان برگزار می شود
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بسی گنج بردم در این سال سی

همایش علمی گنج سی ساله
            

محورهای همایش:

تاریخ کرمان
- تاریخ نگاری محلی استان کرمان و نسخه شناسی

ـ مؤلفه های تاریخ نگاری محلی کرمان در اعصار مختلف
ـ روش شناسی تاریخ نگاری محلی و معرفی تاریخ نگاران کرمانی

ـ جایگاه تاریخ اجتماعی در تاریخ نگاری محلی کرمان
ـ تاریخ شفاهی در کرمان

تاریخ اجتماعی استان کرمان
ـ اقوام حاضر در کرمان: تاریخ، اساطیر، آداب و رسوم

ـ مردم شناسی و انسان شناسی
ـ فرهنگ فولکلور کرمان

ـ ایالت و عشایر کرمان
ـ هنر و صنایع دستی کرمان

ـ زبان و گویش های کرمانی
ـ اعتقادات دینی مردمان کرمان
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جغرافیای تاریخی کرمان
ـ تبار شناسی و ریشه شناسی نام کرمان

ـ جغرافیای تاریخی کرمان و شهرهای آن
ـ شهر کرمان، فرهنگ و هویت

ـ کرمان از نظرگاه سیاحان
ـ ارزش های بومی و هویتی شهر کرمان

بخش ویژه ناگفته های تاریخ کرمان

ادبیات کرمان
ـ نسخه شناسی ادبیات کرمان

ـ مکتب ادبی کرمان

گردشگری کرمان
ـ فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای جذب گردشگران

ـ تحلیل وضعیت خدمات دهی به گردشگران خارجی
در  کرمان  استان  شده  ثبت  اثر  هفت  جایگاه  و  اهمیت  ـ 

یونسکو
ـ جایگاه و وضعیت کویر لوت در توسعه گردشگری، صنایع 

دستی و کار آفرینی
ـ توسعه بوم گردی

 
ضوابط پذیرش مقاله:

ـ مقاله نباید در جایی چاپ شده باشد.
کلیدی،  واژگان  فارسی،  چکیده  عنوان،  دارای  مقاالت  ـ 

مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.
ـ چکیده مقاالت از 300 کلمه بیشتر نباشد و اصل مقاالت با 

منابع بیش از 25 صفحه نباشد.
ـ چکیده و اصل مقاله در یک فایل) WORD( ارسال شود.

ـ مشخصات نویسنده و یا نویسندگان )نام و نام خانوادگی، 

صفحه  در  الکترونیکی(  پست  و  تماس  شماره  علمی،  مرتبه 
نخست ذکر گردد.

 زمان برگزاری: 7 اردیبهشت 1398
مهلت دریافت چکیده و اصل مقاالت: 20 فروردین 1398 

الزم به ذکر است که برای مقاالت تأیید شده گواهی پذیرش 
صادر می گردد و در مجموعه مقاالت همایش منتشر خواهند 
شد.  عالقه مندان می توانند مقاالت خود را به نشانی دبیرخانه 

همایش و یا پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

کرمان  مرکز  سینا،  ابن  خیابان  کرمان،  همایش:  دبیرخانه 
شناسی، کدپستی 7614613343

kerman.shenasi@yahoo.com     :رایانامه
به مرکز کرمان شناسی، واحد  بیشتر   برای کسب اطالعات 

پژوهش مراجعه و یا تماس حاصل شود شود.

الزم به ذکر است که چندی پیش و نشست مطبوعاتی، از 
پوستر جشنواره گنج سی ساله که با همکاری مهدی جعفری) 
از طراحان برجسته استان( به انجام رسیده ، رونمایی شد. تیم 
اجرایی و مشورتی همایش و نمایشگاه مذکور به شرح زیر 
می باشند: ریاست شورای عالی مرکزکرمان شناسی بر عهده 
آقای دکتر محمد جواد فدایی، استاندار کرمان )و عضویت 
همایش  علمی  دبیر  حقیقی(،  و  حقوقی  های  شخصیت 
دکترمحمد صادق بصیری )سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری کرمان( می باشد و همچنین سیدمحمد 
علی گالب زاده مدیر مرکز کرمان شناسی به عنوان دبیر، 
حسین شهابی دبیر اجرایی جشنواره گنج سی ساله )در کمیته 
اجرایی دکتر عباس تقی زاده، مسئول واحد ارتباطات )خانه 
واحد  مسئول  قنبری،  وحید  دکتر  صداوسیما(،  مطبوعات، 
مشورتی فعالیت های تهران، مهندس علی شیخ بهایی، مسئول 
واحد کرمانی های مقیم تهران، اکبر نقوی مسئول بخش 
کتاب شناسی، حمید قنبری مسئول کمیته مستندسازی، مهدی 
جعفری مسئول کمیته هنری، مهندس عابد شیخ بهایی، مسئول 
محمدرضا  دارند(  عضویت  مرکز  وبگاه  و  تارنما  طراحی 
ستاد  رییس  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  علیزاده، 
جشن های محلی شهرستان ها )با عضویت شهردار کرمان، 

اسالمی  وارشاد  فرهنگ  ادارت  روسای  استان،  فرمانداران 
شهرستان ها، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوبشرق، 
روسای ادارات آموزش وپرورش، نمایندگی میراث فرهنگی، 
کمیسیون  رییس  سیاوشی  مهدی  عشایری(،  امور  نماینده 
گردشگری اتاق بازرگانی و غالم رضا فرخی، مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مسئوالن برگزاری 
با  نمایشگاه  )کمیته  تهران  دانشگاه  در  نمایشگاه گردشگری 
عضویت دبیر اجرایی جشنواره، مدیران انجمن ها و اصناف 
و تشکل های تخصصی گردشگری (، دکتر محمدعلی طاهر 
رییس دانشگاه شهید باهنر، رییس ستاد برگزاری همایش علمی 
)کمیته علمی همایش به ریاست دکتر محمدصادق بصیری و 
عضویت جمعی از استادان دانشگاه و پژوهشگران سه عرصه 
تاریخ، ادبیات، گردشگری(. همچنین خانم مژده تقی زاده، 
مسئول پیگیری امور ستاد گردشگری و پشتیبانی جشنواره، 
مریم شمس الدینی، مسئول پیگیری امور دبیرخانه جشنواره 
و مستند سازی وارتباطات، لیال گهرگزی، مسئول پیگیری امور 
ستاد جشن های محلی شهرستان ها و نمایشگاه مربوطه، افسانه 
کامکار، مسئول پیگیری امور ستاد علمی همایش و تجلیل از 
مفاخر و آرش شمس الدینی مسئول پیگیری امور شهری و 

تدارکات جشنواره فعالیت دارند.

برگزاری جلسه هماهنگی همایش و نمایشگاه

 »کرمان را باید دید«
دید”  باید  را  کرمان  نمایشگاه”  و  همایش  هماهنگی  جلسه 
با حضور سیدمحمد علی گالب زاده، رئیس مرکز کرمان 
ایران شناسی- شعبه کرمان، غالمرضا  بنیاد  و مدیر  شناسی 
صنایع  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  فرخی 
دستی، حسین شهابی، دبیر اجرایی جشنواره گنج سی ساله، 
باستانی،  های  زبان  و  فرهنگ  گروه  مدیر  شهیدی  دکتر 
مهندس علی شیخ بهایی، دبیر جامعه کرمانی های مقیم تهران 
و خارج از کشور، مهندس کاووس نگینی، دکتر وحید قنبری 
و سایر اعضا، در تاریخ هشتم بهمن 97 و در دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران  برگزار شد. در این جلسه دکتر 
شهیدی گفت : توسعه رویدادهای حوزه ایرانشناسی در قالب 
هفته های استان شناسی را با استان کرمان آغاز خواهیم 
کرد. گفتنی است این همایش و نمایشگاه از دوم تا پنجم 
با نشست جامعه کرمانی های مقیم  اردیبهشت 98 همراه 
تهران با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در دانشگاه 

تهران برگزارخواهد شد.
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