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سردبیر افتخاری این شماره: 
دکتر احمد تویسرکانی راوری

سازمان ثبت اسناد و امالک؛ 
افق و راهبردها

فراگیر  سازمان  یک  کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
با خدمات گسترده این سازمان آشنا هستند  بوده و مردم 
این سازمان و آینده  برای  به همین جهت، دو رویکرد  و 
آن متصور است: یکی تحول گرایی و ایجاد تحول منطبق 

با نیازهای روز؛ و دیگری، نظارت، کنترل و پاسخگویی به تقاضاها. طی 
ده های اخیر، سنتی بودن ساختار سازمان، مشکالت عدیده ای را موجب 
شده است؛ همچون تاخیر در پاسخگویی؛ سخت و صعب بودن جستجو 
در صدها هزار¬ دفتر بزرگ سوابق، وجود ده ها میلیون پرونده ثبتی، 

خطر پوسیدگی و از بین رفتن اسناد قدیمی و غیره.
سازمان ثبت در سال های اخیر با سیاست گذاری انجام شده و بر اساس 
های  دستگاه  بین  در  اداری  تحول  حوزه  در  رسمی،  های  گزارش 
کشوری پیشگام بوده است. بخش زیادی از فرآیندها اصالح شده، سیستم 
اند و این  الکترونیکی مستقر و زیرساخت های مناسب ایجاد شده  های 
روند توسعه و به سازی، همچنان ادامه دارد. برخی از شکایات و نارضایتی 
ها، درباب سرعت ارائه خدمات است. در گذشته مردم در چندین مرحله 
به سازمان ثبت مراجعه و امور براساس اوراق بهادار انجام می گرفت اما 
امروز و به یمن فناوری های پیشرفته، خوشبختانه اوراق بهادار حذف و 

همه ادارات به امضای الکترونیک تجهیز شده اند.
در بسیاری از نهادها و ازجمله، سازمان مذکور، ما وارث عقبه ای قدیمی، 
حجیم و  آشفته هستیم، بنابراین نیاز به بهسازی بیش از هر زمان دیگری 
احساس می شود. به عنوان مثال، در مورد سند دفترچه ای منگوله دار 
که امروز در قالب یک برگ ارائه می شود، معتقدیم این سند تک برگی 
نیز در مرحله انتقال بوده و می تواند به یک کارت هوشمند تبدیل شود 
الکترونیکی  به آرشیو  بایگانی ها، تبدیل  نیاز است که کلیه  یا آن که،  و 
شوند. در سیستم سنتی و دستی، مشکالت فراوان و اتالف وقت زیاد است. 

از سوی دیگر، نگاه دستگاه های اجرایی به سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، تنها نگاه درآمدزایی بوده است و به همین دلیل، این سازمان ها 
در طول سال های متمادی، مورد بی مهری قرار گرفته است. بنابراین 
با تصحیح این نگاه، تخصیص اعتبار و تغییر فرآیندها، این  تا  الزم است 
به  را  تر، خدمات خود  گسترده  و  سریع، صریح  بتواند خدمات  سازمان 

مردم ارائه نماید.
گفت:  قضائیه،  قوه  از  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  جداسازی 
سازمان ثبت، نهادی است که از سال 1290 با فلسفه ای صحیح در کنار 
محاکم دادگستری ایجاده شده است. بر اساس حفظ و تثبیت مالکیت و 
همچنین اهمیتی که مالکیت از دیدگاه حقوقی و خصوصا فقه شیعه دارد، 
است.  شده  پذیرفته  امری  قضا،  دستگاه  کنار  در  سازمان  مالکیت  تثبیت 
نقطه نظر  حقوقی و عملیاتی،  از  این سازمان علی رغم تمامی مشکالت 
یکی از موفق ترین دستگاه هایی است که توانسته در مسیر تحول اداری 
تثبیت  حوزه  در  سازمان  این  همچنین  بردارد.  گام  سازمانی  ارتقای  و 
عمل  موفق  نیز  ها،  پرونده  محرمانگی  و  مالکان  و حفظ حقوق  مالکیت 
به  بنابراین  است،  نموده  ایفا  قانون  چارچوب  در  را  خود  ونقش  کرده 
دلیل شبه قضایی بودن وظایف، جداسازی آاین سازمان از دستگاه قضا 

مفید نبوده و به مصلحت نیست.

سوابق دکتر تویسرکانی:
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

معاون سازمان بازرسی کل کشور 
رییس کل دادگستری استان کرمان
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پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان 

سپهر سیاست



حجت االسالم دکتر حسن روحانی در 12 بهمن 1396 در سفری کوتاه به 
کرمان و سیرجان، عالوه بر مالقات های مردمی، شرکت در جلسه شورای 

اداری، پروژه های متعددی را افتتاح کرد. 
کارخانه  افتتاح  گهر،  کنستانتره شرکت گل  تولید   7 از خط  برداری  بهره 
مگامدول اول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و 
افتتاح واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر از برنامه های سفر 
کنسانتره  تولید   7 بود. خط  گهر  منطقه گل  در  سیرجان  به  روحانی  دکتر 
دارد  سال  در  تن  میلیون   2 ظرفیت  گهر،  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 
یورو  میلیون   49 ارزي  و  ریال  میلیارد  ریالي700  گذاري  سرمایه  با  که 
آماده بهره برداری است؛ همچنین کارخانه مگامدول اول آهن اسفنجي 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به ظرفیت 1.7 میلیون تن در سال با 

افتتاح  یورو  میلیون   63 ارزي  و  2700میلیارد ریال  ریالي  سرمایه گذاري 
ترکیبي  سیکل  نیروگاه  گازي  هاي  واحد  که  است  ذکر  به  الزم  شد. 
گذاري  سرمایه  با  مگاوات   332 ظرفیت  به  سیرجان  انرژي  گهر  شرکت 
مجموع  باشد.  می  یورو  میلیون    280 ارزي  و  ریال  میلیارد   1200 ریالي 
با  جمهوری  رئیس  سفر  این  در  افتتاح  قابل  های  پروژه  گذاری  سرمایه 
ریال  میلیارد   5520 بر  بالغ  ساخت  زیر  هاي  هزینه  درصد   20 احتساب 
نََفر   2200 بر  بالغ  ها  طرح  این  افتتاح  و  است  بوده  یورو  میلیون   470 و 

اشتغال در منطقه  إیجاد کرده است.
مجموع  گفت:   مورد  این  در  نیز  کرمان  استانذار  حسینی  رزم  مهندس 
طرح های قابل افتتاح یا کلنگ زنی در سیرجان با حضور رئیس جمهوری 

بالغ بر  9 هزار و 26 میلیاردتومان است.



کرمان در آغاز دهه مبارک فجر با حضور ریاست جمهوری شاهد افتتاح پروژه های مهم 
و بزرگ شرکت گل گهر بود. پروژه هایی که با مشارکت بانک سپه رشد و موجودیت 
پیدا کرد.کرمان در آغاز دهه مبارک فجر با حضور ریاست جمهوری شاهد افتتاح پروژه 
با مشارکت بانک سپه رشد و  های مهم و بزرگ شرکت گل گهر بود. پروژه هایی که 

موجودیت پیدا کرد. 
اهمیت پروژه های افتتاح شده در سفر اخیر هیات دولت به کرمان، خصوصًا 
با توجه به هدف گذاری دولت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به گونه ای 
و  افتتاح  مراسم  در  روحانی  المسلمین دکتر حسن  و  االسالم  بود که حجت 
آغاز همزمان عملیات اجرایی طرح های توسعه ای استان کرمان که با حضور 
مقام های لشگری و کشوری برگزار شد، منطقه گل گهر را از مراکز صنعتی 
گهر  گل  منطقه  امروز  وضعیت  گفت:  و  کرد  توصیف  کشورمان  افتخارآمیز 
با دوران اوایل انقالب به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و شرایط امروز این 
منطقه نشان دهنده نشاط، حرکت و فعالیت مردم کرمان است. وی برخورداری 
را  و جهان  منطقه  در  صنعتی  و  علمی  مختلف  بخش های  در  نخست  رتبه  از 
لذت بخش و افتخار انگیز دانست و گفت: امروز ایران در سطح دنیا باالترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی است. دکتر حسن روحانی با بیان این که امروز در 
زنجیره تولید فوالد چهاردهمین کشور دنیا هستیم، تأکید کرد: باید گام به گام 

در بخش های مختلف راه توسعه و پیشرفت را بپیماییم.

* گل گهر مصداق توجه به مسئولیت های اجتماعی صنایع
بر اساس این گزارش اهمیت و جایگاه پروژه های یاد شده به گونه ای بود که 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با ازعان به این موضوع گفت: 

گل گهر مصداق توجه به مسئولیت های اجتماعی صنایع درکشور است.
دکتر محمد شریعتمداری توجه مدیرعامل شرکت گل گهر و سایر مدیران این 
مجموعه به مسئولیت های اجتماعی را مطابق دستور رئیس جمهور در ابتدای 
دولت یازدهم مبنی بر توجه شرکت های معدنی به اوضاع مناطقی که در آن 
واقع شده اند دانست و از مهندس تقی زاده و همکارانش به خاطر توسعه پروژه 
های معدنی و صنعتی تشکر کرد. دکتر شریعتمداری ادامه داد: زنجیره فوالد 
موضوع مهمی برای ایجاد توازن است، 62 درصد فوالد خاورمیانه در ایران 
تولید می شود که بخش زیادی از آن در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.

* امروز روز برق و انرژی استان کرمان است
وزیر نیرو نیز با تاکید بر جایگاه و اهمیت پروژه های افتتاح شده در این منطقه 
در آئین افتتاح دو نیروگاه سیرجان گفت: با افتتاح دو نیروگاه بزرگ سیکل 
ترکیبی سمنگان سیرجان و نیروگاه شهیدکاظمی گل گهر می توانیم امروز را 
روز برق و انرژی استان بنامیم. دکتر رضا اردکانیان افزود: استان کرمان جزو 
استان هایی بوده که در گذشته ای نزدیک در ساعات زیادی برق داشته و برق 
امروز بخش عظیمی  اما  استان وارد می شده،  این  به  استان های دیگر هم  از 
از خانوارهای کرمانی از نعمت برق بهره مند هستند و انرژی خورشیدی در 
به عنوان یک نقطه روشن برای آینده روشن تر  استان کرمان هم می تواند 

پیش روی ما باشد.

* سیرجان  دارای  26 درصد ذخایر سنگ آهن
در ابتدای این مراسم مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از حضور 
رییس جمهور و حمایت های وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکر کرد و گفت: 
منطقه گل گهر با دارا بودن 6 آنومالی معدنی، 26 درصد ذخایر سنگ آهن 
ایران را دارد. مهندس ناصر تقی زاده افزود: این مجموعه تنها مجتمع کشور 
است که از استخراج سنگ آهن تا تولید فوالد را در یک منطقه و به صورت 
یکجا دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 19 هزار نفر در شرکت ها و 
تمامی پروژه های منطقه گل گهر مشغول به کار هستند که از این میزان بیش 

از 5700 شغل در دوسال اخیر ایجاد شده است.

* نقش آفرینی بانک سپه در عرصه کالن اقتصادی کشور
بر اساس این گزارش مدیران ارشد بانک سپه با توجه به قوانین و مقررات و 
سیاست های اقتصادی دولت در سال 1370 با هدف کمک به آبادانی کشور، 

یکی از شرکت های مهم صنعتی و معدنی تعطیل شده در دوران دفاع مقدس 
را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و با تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش فوالد 
کشور توسط این شرکت نقش آفرینی گل گهر در کمک به توسعه اقتصادی 
آغاز شد. اینک با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت شرکت صنعتی و معدنی 
گل گهر با حمایت بانک سپه، این شرکت به یکی از قطب های فعال معدنی 

صنعتی در خاورمیانه تبدیل شده است.

* آغاز عملیات اکتشاف سنگ آهن گل گهر در سال 1348
منطقه معدنی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از 
مطرح ترین قطب های فعال معدنی، خاور میانه است. این ذخایر معدنی در 
استان کرمان و در 50 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان واقع شده 
است. عملیات اکتشاف و پی جویی طرح سنگ آهن گل گهر در سال 1348 
توسط شرکت خصوصی ایران باریت آغاز و سپس با همکاری شرکت ژاپنی 

ماروبنی ادامه یافت و از سال 1353 به شرکت ملی فوالد ایران واگذار شد.

* از سرگیری فعالیت گل گهر با کمک بانک سپه پس از 17 سال
مراحل مقدماتی و مطالعات مهندسی اجرای طرح استخراج سالیانه 5 میلیون 
تن سنگ آهن از معدن شماره یک و 2.5 میلیون تن کنسانتره توسط شرکت 
ملی فوالد ایران با همکاری شرکت سوئدی گرانگز به عنوان مشاور از سال 
1353 شروع شد. این عملیات در طول سالهای جنگ تحمیلی با وقفه طوالنی 
مواجه شد و مجددا از سال 1370 به موجب موافقتنامه بین بانک سپه و شرکت 
ارزیابی  اساس  بر  گهر  گل  طرح  دیون  و  دارائیها  کلیه  ایران،  فوالد  ملی 
کارشناسی به مبلغ 117200 میلیون ریال به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
انتقال یافت. مبلغ 51 میلیارد ریال از کل مبلغ فوق به عنوان سهام اولیه بانک 

و بقیه به عنوان وام ده ساله واگذار شد.

* شکوفایی گل گهر با کمک بانک سپه
با آغاز مشارکت بانک سپه در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر فصل جدیدی 
در فعالیت های این شرکت شروع شد و طی سال های اخیر شاهد توسعه 
کمی و کیفی محصوالت آن بوده ایم، امروز شرکت معدنی و صنعتی گل 
با تولید ساالنه بیش از 20 میلیون تن کنستانتره و گندله یکی از قطب  گهر 
و  معدنی  شرکت  شود.  می  محسوب  کشور  فوالد  صنعت  در  محوری  های 
با مشارکت سهامداران خود طرح های توسعه متعددی را  صنعتی گل گهر 
تعریف و با حداکثر توان صنعتگران، منطقه گل گهر در حال فعالیت می باشد.

از سهامداران عمده شرکت صنعتی و معدنی گل  به عنوان یکی  بانک سپه 
و صرفًا  مالی  مسائل  بدون درنظر گرفتن  اخیر  بیست و شش سال  گهر طی 
استراتژیک؛  تولید محصوالت  به  منافع ملی و کمک  از  در راستای حمایت 
همواره در کنار این شرکت بوده و در فراز و نشیب های بازار فوالد، این 
مختلف گل گهر کمک رسان  فازهای  توسعه  در  و  نگذاشته  تنها  را  شرکت 
از مسئوالن  بسیاری  به اذعان  شرکت صنعتی و معدنی گل گهر بوده است. 
گهر  گل  معدنی  و  صنعتی  شرکت  در  سپه  بانک  گذاری  سرمایه  اقتصادی 
یکی از اقدامات استثنایی و ارزنده این بانک بوده است. این بانک به عنوان 
یکی از بانک های قدیمی کشور همگام با سیاست های اقتصادی دولت ها 
اقتصادی  توسعه  جهت  در  مؤثری  های  گام  اخیر  دهه  چهار  طی  نظام،  و 
برداشته است. در سال جاری با تأکید رهبر معظم انقالب بر ضرورت استفاده 
بر  عالوه  سپه  بانک  اشتغالزایی،  و  تولید  رونق  در  داخلی  های  ظرفیت  از 
حمایت از بخش های مختلف اقتصادی به واسطه جذب منابع و تخصیص آن 
به واحدهای تولیدی، از طریق شرکت های زیر مجموعه خود، از واحدهای 
مهم و تأثیرگذار کشور در تولید محصوالت استراتژیک نظیر، شرکت صنعتی 

و معدنی گل گهر حمایت ویژه کرد.

* گل گهر، اولین تأمین کننده مواد اولیه فوالد سازان
طی چند سال اخیر شرکت صنعتی و معدنی گل گهر به عنوان اولین شرکت 
تولید و  ناپذیری در  انکار  اولیه فوالدسازان کشور، نقش  تأمین کننده مواد 

تکمیل زنجیره تولید این محصول استراتژیک ایفا می کند.
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سردار قاسم سلیمانی در مراسم باشکوه 22 بهمن 
هرگز  خمینی)ره(  امام  گفت:  کرمان  امسال 
ما  است  قوی  دشمن  چون  که  نکرد  مطرح 
نمیتوانیم، این همان چیزی است که رهبر معظم 
انقالب هم دائما مطرح می کند که این جمله »ما 
هیچ  با  امام   : افزود  وی  بُکشید.  را  نمی توانیم« 
مدیریت  برای  خیلی  این  نکرد،  سازش  باطلی 
می گیرند  خرده  امروز  برخی  است.  مهم  امروز 
خود را پیرو امام می نامند اما جور دیگری عمل 

می کنند. امام هر باطلی را از ریشه نابود کرد.

و  قاطع  سخنان  به  چرا  گفت:  سلیمانی  سردار 
را  امام  می گیرید؟  خرده  رهبرانقالب  مواضع 
و  ضدانقالب  مقابل  در  امام  سخنان  ندیدید؟ 
اول  بود  شکن  خط  امام  نشنیدید؟  را  دشمنان 
فراخواند،دلیل  را  مردم  بعد  کرد  حرکت  خود 
همین  از  برگرفته  نیز  جنگ  در  ما  موفقیت 
جلودار  جنگ  در  بود،فرماندهان  فرهنگ 
بودند. به گفته این سردار انقالب اگر وزیری در 
صادر  دستور  و  نشست  کاخ  و  باال  بلند  ساختمان 
نفس  اجرا شود  ملت  نفع  به  تا  فرمان  این  کرد، 

مردم را می گیرد. 

از  زدایی  اسالم  از  باید  امروز  کرد:  اضافه  وی 
جامعه خوف داشته باشیم، اگر این کشور ضعیف 
شد همه اقشار آسیب خواهند دید. رکن قدرت 
نظام، اسالم است اگر پایه های اسالم ضعیف شد 
دشمن می تواند به ما ضربه بزند. سردار سلیمانی 
عملیات  از  افراد  برخی  اوقات  گاهی  گفت: 
جامعه  به  ترس  تلقین  و  می ترسند  دشمن  روانی 
دشمن  واقع  در  چون  است  غلط  این  می کنند، 
از ما می ترسد. سرلشکر سلیمانی افزود؛ برخی از 
دارند  را  امام  خط  از  پیروی  ادعای  که  کسانی 
به  انتقادآمیز  و  سرگشاده  نامه  نوشتن  جای  به 
فقیه  ولی  به  بدخواهان  و  دشمنان  و  بیگانگان 
از  پیروی  معنی  این  می نویسند.  نامه  خود  زمانه 
پای  برخی  که  است  غلط  این  است؟  امام  خط 
سفره نظامی باشند که خون 200 هزار شهید پای 

آن ریخته شده اما پز اپوزیسیونی بدهند.

»سردار سلیمانی« 
سخنران ویژه مراسم 22 بهمن کرمان
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تحقق دولت شیشه ای در کرمان

سلیمانی«  علیدادی  »حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  از  کرمان  استاندار 
فردی  عنوان  به  کرمان  جدید  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
با  کرمان  استان  در  سیاسی  عقالنیت  و گفت:  کرد  یاد  عالم  و  متدین  فهیم، 
حضور تمامی فعاالن سیاسی و معتقد به نظام ایجاد شده است. مدیران کل 
امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  کرمان  استانداری  مشاوران  و  ستادی 
جمعه کرمان، دیدار کردند. مهندس علیرضا رزم حسینی در این دیدار اظهار 
داشت: معتقدیم هر چه شفافیت و صداقت مدیران باالتر باشد، اعتماد مردم 
ادامه داد: ضریب صداقت و  یافت. وی  افزایش خواهد  نظام  به مدیران و 
شفافیت را باید در نظام جمهوری اسالمی افزایش دهیم و اگر مدیری خالف 
کرد، از مردم عذرخواهی کند و این شفافیت به نحوی باشد که هیچ فردی 
این است که  استان کرمان  ما در  بنای  اظهار کرد:  نتواند تخلف کند. وی 
مشی میانه روی و مثلث توسعه اقتصادی را نیز توسعه دهیم و در این زمینه 
ائمه جمعه به عنوان ناظران طرح، نقش به سزایی دارند. رزم حسینی توسعه 
وحدت سیاسی برای کار و مبارز با فقر و جهل را از دیگر اولویت های استان 
کرمان برشمرد و عنوان کرد: مدیریت جهادی مبتنی بر درایت و تدبیر را 
می  تالش  داد:  ادامه  دانیم. وی  می  کرمان  استان  در  کاری خود  اولویت 
کنیم که دولت دوازدهم در استان کرمان، دولت پاسخگو باشد و هر کس 
خطا یا کم کاری کرد از مردم عذرخواهی کند. مهندس رزم حسینی بیان 

کرد: تالش می کنیم که در دولت دوازدهم نهاد اقتصاد مقاومتی پایدار را 
توان  می  دینی  با حکومت  که  کنیم  ثابت  و  ایجاد کرده  استان کرمان  در 
سبک مدیریتی جدیدی را در کشور معرفی کرد. وی در ادامه سخنان خود 
خاطرنشان کرد: استان کرمان استانی زلزله خیز است و خوشبختانه در زمین 

لرزه های اخیر خسارت جانی نداشتیم.
دلیل  به  اسالمی  جمهوری  در  مدیری  هیچ  کرد:  عنوان  کرمان  استاندار 
جسارت، شجاعت و ریسک پذیری خود محکوم نخواهد شد و مدیرانی که 
بیت المال را تضییع کرده و آن را از بین می برند، محکوم می شوند. وی 
اتباع مقیم را در استان کرمان داریم، عنوان  به این که 300 هزار  با اشاره 
می  ترانزیت  استان  این  مسیر  از  بیگانه  اتباع  از  نفر  هزار   600 ساالنه  کرد: 
با بیان این که ائمه جمعه باید فرهنگ خود اشتغالی  کنند. استاندار کرمان 
را به جوانان انتقال دهند، گفت: یک هزار و 347 میلیارد تومان اعتبار برای 
پرداخت وام های چهار درصد داریم که فرصت بسیار خوبی برای اشتغال 
به اجرای طرح نجات  مقاومتی است. وی  اقتصاد  و توسعه فرهنگ  جوانان 
دو  طرح  این  کرد:  بیان  و  اشاره  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  منظور  به 
مرحله به صورت پایلوت اجرایی شده و تاکنون نتیجه خوبی را نیز به دنبال 
داشته است. وی به تدوین سند ورزشی استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: 
توزیع خواهد شد.  عادالنه  به صورت  این حوزه  سرمایه های  سند  این  در 
استاندار کرمان به کسب رتبه اول از سوی استانداری کرمان در زمینه پدافند 
غیرعامل اشاره و تصریح کرد: از ابتدای فعالیت خود، موضوع دولت شیشه 
ای را مطرح کرده ایم که در این رابطه تمامی جلسات به جز شورای تامین، 

با حضور رسانه ها برگزار شده است
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ورود  بدو  در  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  دکتر 
المسلمین  و  االسالم  حجت  با  کرمان  استان  به 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  سلیمانی  علیدادی 
دیدار  ایشان  دفتر  محل  در  کرمان  جمعه  امام  و 
تاکید  با  دیدار  این  در  نیرو  وزیر  کرد.  گفتگو  و 
راهنمایی،  نیازمند  همواره  مسئولین  براینکه 
افزود:  هستند،  جمعه  ائمه  کمک  و  پشتیبانی 
است  ها  دستگاه  همه  امید  نقطه  کرمان  استاندار 
لذا امید می رود مدیریت استان کرمان با درایت 
و سماجت در این مسیر بتواند استان را همانگونه 
عنوان  به  کرده،  نمونه  دیگر  بخش های  در  که 
ویژه  به  محیطی  زیست  منابع  همه  حفظ  پایلوت 

آب نیز نمونه کند. 
دکتر اردکانیان ضمن تشریح برنامه های سفر دو 
روزه خود به استان کرمان، وزارت نیرو را نیازمند 
بهره گیری از ظرفیت های علمی و دانشگاهی در 
سطح کشور دانست و یادآورشد: دوران کنونی به 
شناخته می شود  و مصرف  تقاضا  مدیریت  عنوان 
بنابراین باید سیاست ها و برنامه ها متکی بر روش 
های نوین و موثری باشد تا بهترین استفاده شود 
توانند  می  خصوص  این  در  دانشگاهیان  قطعا  و 
کمک شایانی کنند. وی با اشاره به این که سال 
های گذشته باید الگوی صحیح مصرف کردن در 
کشور طرح ریزی و اجرایی می شد، خاطرنشان 
از  باید چگونگی مصرف آب موجود  امروز  کرد: 
نیاز  نیفتد  اتفاق  این  اگر  باشد،  ما  های  دغدغه 

آب  انتقال  برای  سنگینی  گذاری های  سرمایه  به 
خواهیم داشت.

تسریع در پروژه های انتقال آب
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز 
در این دیدار با اشاره به بحران آب استان کرمان، 
گفت: منابع آب شیرین در دنیا بسیار محدود است 

و همه این آب شیرین در اختیار انسان نیست. 
علیدادی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
کرمان  استان  به  آب  انتقال  یادآورشد:  سلیمانی 
برای رفع مشکل آب آشامیدنی و همچنین انتقال 
آب از خلیج فارس و دریای عمان در دستور کار 

در  الزم  اقدامات  رود  می  امید  که  است  بوده 
جهت تسریع آنها صورت گیرد. وی بر مدیریت 
صحیح مصرف آب تاکید کرد و افزود: از سوی 
در  کنندگان  مصرف  برای  مشوق هایی  دولت 
تا مردم ترغیب به صرفه جویی  نظر گرفته شود 
شوند، هر چند در فرهنگ سازی این اصل مهم 
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  تالش  و  کار  نیازمند 
جمعی  و  کرمان  استاندار  نیرو،  وزیر  باشیم.  می 
امامت  به  را  عشاء  و  مغرب  نماز  مسئولین  از 
سلیمانی  علیدادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 

نمودند. اقامه 

دیدار وزیر نیرو با امام جمعه کرمان
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پناهندگان؛ 
مصداق حقوق بشر

امور  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  رییس  با  دیدار  در  ذکاءاسدی  حمید 
پناهندگان در ایران، ضمن تشکر از زحماتی که وی در کشورمان انجام داده 
است، گفت: مسئله پناهندگان، مسئله انسانیت و حقوق بشر است.  وی با اشاره 
به این که استاندار کرمان به دلیل حضور در همایش استانداران، به تهران 
سفر کرده اند و نتوانستند در این جلسه حضور یابند، اظهار داشت: اقدامات 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران شایسته تقدیر است. معاون 
سیوانکا  آقای  ملیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
که  کشوری  هستید،  سریالنکا  زیبای  کشور  اهل  شما  داشت:  اظهار  داناپاال، 
طعم جنگ را چشیده و با درد پناهندگی و آوارگی آشنایی دارد، بنابراین 

پناهندگان و مشکالت آن ها را به خوبی درک می کنید. 
و  دانست  بشری  حقوق  ی  مسئله  یک  را  پناهندگان  ی  مسئله  اسدی  ذکاء 
افغانی داده است. وی  به آوارگان  را  بیشترین خدمات  ایران  تصریح کرد: 
ادامه داد: خوشحالیم که در عراق و سوریه آرامش برقرار شده است، ضمن 
آرام تر  داشته اند  داخلی  تهدیدات  که  منطقه  کشورهای  از  برخی  که  آن 
شده اند لذا امیدورایم که کشورهای همسایه با درایت و عقالنیت، تعادل و 
بعدی  ماموریت  که  این  به  اشاره  با  ذکاءاسدی  کنند.  حفظ  را  خود  ثبات 
»سیوانکا داناپاال« رییس دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران در 
کشور چین است، بیان کرد: کشور چین هم مرز افغانستان است و مبادالت 
آن ها با یکدیگر مبادالت مواد معدنی است، ضمن آن که کشور افغانستان نیز 
با ایران هم مرز است، لذا شما در ماموریت جدیدتان از ایران زیاد فاصله 
ایران حضور دارند را فراموش  پناهندگانی که در  امیدواریم که  ندارید و 

نکنید. 

وی در پایان به نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران 
خوش آمد گفت و خاطر نشان کرد: هر گونه همکاری بتوانیم با وی انجام 

می دهیم.
 در امور پناهندگان موفقیت های خوبی را در ایران داشته ایم

رییس دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران نیز در این دیدار 
با اشاره به این که چندین سال است که به عنوان مسئول دفتر سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان در ایران حضور دارم و اکنون ماموریتم در ایران 
به پایان رسیده و متاسفانه باید این کشور را ترک کنم، گفت: با همکاری دفتر 
امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و سایر دستگاه ها، موفقیت 
های خوبی را در امور پناهندگان در ایران داشته ایم. سیوانکا داناپاال افزود: 
ثبات خود را  توانسته  ایران  به مشکالتی که در منطقه وجود دارد،  با توجه 
حفظ کند و اکنون کشور ایران به عنوان یک کشور با ثبات شناخته می شود. 
وی  ادامه داد: گرچه تعادل و ثبات در برخی از کشورها ایجاد شده اما ما 
در زمانی زندگی می کنیم که همیشه باید انتظار یک رخداد یا اتفاق خوب یا 
بد را داشته باشیم. سیوانکا داناپاال با بیان این که همچنان نیاز داریم که کشور 
ایران به تاثیر مثبتی که در منطقه گذاشته است، ادامه دهد، خاطرنشان کرد: 
مایلم اقدامات وکارهای خوب کشور ایران را به سایر کشورها معرفی کنم. 
در  فعلی که  آوارگان  و  آوارگان جنگ جهانی دوم  آمار  مقایسه ی  با  وی 
کشورهای مختلف وجود دارند، گفت: در زمان جنگ جهانی دوم این تعداد 
با بیان اینکه  آواره که امروزه با آن مواجه هستیم، نداشتیم. سیوانکا داناپاال 
پناهندگی در سازمان ملل در حال بررسی است، عنوان  اثرات مهاجرت و 
می تواند  پناهندگان  امور  در  تجربه خود  براساس  ایران  امروز کشور  کرد: 
این  در  ای  مسئوالنه  و  متعهدانه  نقش  و  برساند  دینا  به همه  را  صدای خود 
تبدیل  نشان کرد: کشور چین در حال  پایان خاطر  ایفا کند. وی در  زمینه 
شدن به یک ابرقدرت اقتصادی است و با توجه به اینکه ماموریت بعدی من 
در کشور چین است، لذا از کمک های این کشور برای پناهندگانی که در 

ایران هستند، استفاده خواهم کرد.

در تایید »تحزب« 
در  گفت:  انصاری  مجید  حجت االسالم 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
بسیار مهم  براساس این که مشارکت عمومی 
متأسفانه  اما  دارد،  وجود  احزاب  قانون  بود، 
است.  نشده  نهادینه  ایران  در  تحزب  هنوز 
فقهی  مبانی  لحاظ  به  اگر  کرد:  عنوان  وی 
حزب  تشکیل  کنیم،  نگاه  حزب  به  شرعی،  و 

به عنوان یک عمل عبادی در نظر  می تواند 
گرفته شود، ما در اسالم، امر به معروف و نهی 
از منکر داریم و امر به معروف و نهی از منکر 
حکومتی  و  اجتماعی  امور  به  مربوط  بیشتر 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  است. 
و  هدفمند  واقعی،  احزاب  تشکیل  افزود: 
امر  و  مؤکد  مستحب  یک  عنوان  به  بزرگ 
مطلوب است که از طریق آن می توان، امر 

به معروف و نهی از منکر را اجرا کرد.
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چرا مصلحت اندیشی ؟

به  پاسخ  در  رفسنجانی  مهندس محمد هاشمی 
این که سیاسیون بعد از فوت آیت اهلل هاشمی 
درباره این که چه کسی می تواند جای خالی 
ایشان را پر کند نام شخصیت هایی را مطرح می 
کردند، به نظر شما در یک سال گذشته آیا کسی 
توانست جای آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را پر 
کند، گفت: ویژگی هایی که آیت اهلل هاشمی 
داشت، هیچ کس چنین ویژگی هایی ندارد. به 
توانست  می  مختلف  از جهات  ایشان  هر حال 
کمک کند و این نوع مسائل صوری و دستوری 
این  برود.  بگویند فالنی جای فالنی  نیست که 
ها اکتسابی است و یک عمر آقای هاشمی این 
ویژگی ها را کسب کرده بود بنابراین مشابهی 
هاشمی  آقای  که  این  به  پاسخ  در  ندارد. وی 
پیش بینی درباره آقای احمدی نژاد داشت و 
وقتی آن را در قالب نامه منتشر کرد، خیلی از 
سیاسیون آن زمان سکوت کردند یا حتی به نقد 
نامه آیت اهلل هاشمی پرداختتند اما امروز خود 
آنها وقتی رفتارهای آقای احمدی نژاد را می 
بینند به نوعی مواضع آیت اهلل هاشمی را تکرار 
باید در مقابل رفتار  به نظر شما االن  می کنند 
آقای احمدی نژاد چه کرد؟ اظهار داشت: من 
به پشت پرده حوادث آشنایی ندارم اما این را 
احمدی  آقای  که  هایی  حرف  این  دانم  می 
کس  اگر  زدند  روزها  این  اطرافیانش  و  نژاد 
دیگری می زد چه برخوردی با او می کردند. 
واقعا برخوردهای بسیار سخت و زندان طویل 
مدت و شاید اعدام. حاال به چه دلیل مصلحت 
است به آقای احمدی نژاد کاری نداشته باشند، 
دیگر باید از بزرگان سئوال کرد. مهندس محمد 
با  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  برادر  هاشمی، 
نقش  کردن  کم رنگ  برای  تالش ها  از  گالیه 
مانده  ماه  سه  حدود  گفت:  هاشمی  آیت اهلل 
سردار  و  مجاهد  عالم  این  رحلت  سالگرد  به 
و  این مراکز  از  تعدادی  از  بزرگ سازندگی- 
برای  برنامه ای  چه  که  شد  استمزاج  دستگاه ها 
پاسخهایی  دارند؟  مجاهد  عالم  این  نکوداشت 
که داده میشد مشخص می شد که نه تنها چنین 
ندارد-  ایشان وجود  نکوداشت  برای  برنامه ای 
به  مرکز  و  نهاد  این  از  زدایی«  »هاشمی  بلکه 
شدت تمام شروع شده است و کسانی که نامی 
برند  می  یا  برده  دستگاه ها  این  در  هاشمی  از 
پاکسازی و تصفیه شده و می شوند و امروز یاد 
و نام و عکس هاشمی در این سازمان ها همانند 

رسانه ملی ممنوع و موجب مجازات است.

با افتخار 
خطاب به آمریکا

اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
خود  اینستاگرام  صفحه  در  رییس جمهور 
نوشت: با افتخار به آمریکایی ها اعالم می کنیم 
که اگر از برجام خارج شدند، این آن ها هستند 
که ضرر می کنند و ما آمادگی کامل برای هر 
احتمالی را داریم و اگر شما توافقات را به هم 
نمی گیرند  عزا  ایرانی ها  باشید  مطمئن  بزنید 
ببرند و  و قادر هستند که مسائل خود را پیش 

مشکالت را حل کنند.

تذکر به زنگنه  

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
از  جمعی  باختن  جان  تسلیت  با  اسالمی 
نفتکش  حادثه  در  کشورمان  دریانوردان 
سانچی خواستار تالش دولت برای کاهش آالم 
وزیر  زنگنه  مهندس  گفت:  و  شد  ها  خانواده 
وزارتخانه  این  کاری  کم  مسئولیت  باید  نفت 
در این حادثه را بر عهده بگیرد، نه این که شانه 
در  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  کند.این  خالی 
این هشت روزی که همه با بیم و امید نگران 
زنگنه کجا  آقای  بودند  دریانوردان  این  جان 
منتشرشدن  به  اشاره  با  همچنین  بود؟سعیدی 
خبرهایی مبنی بر اختالس در شرکت ملی نفت 
توضیح  زنگنه  آقای  تصریح کرد:  متهم  فرار  و 
دهد آیا این خبر درست است یا خیر؟ شما که 
پول  نفت  صنعت  دانشجویان  استخدام  برای 

نداشتید پس این اختالس از کجا آمد؟

حرکت 
غیرانتخاباتی جمنا

جبهه  مرکزی  شورای  اعضای  از  تن  هفت 
انقالب طی روزهای آینده  نیروهای  مردمی 
از وضعیت  تا گزارشی  به کرمانشاه می روند 
مسئوالن  برای  را  آن  و  تهیه  زدگان  زلزله 
حسینی،  سیدمحمد  دکتر  کنند.  ارسال 
سخنگو و عضو شورای مرکزی جبهه مردمی 
آخرین  »در  گفت:  )جمنا(  انقالب  نیروهای 
جلسه شورای مرکزی تصمیم گرفته شد هفته 
آینده هیأتی عازم مناطق زلزله زده کرمانشاه 
آخرین  از  کامل  و  جامع  گزارشی  تا  شوند 
با  او  کنند.«  تهیه  مناطق  این  مردم  وضعیت 
بیان اینکه »در چنین حوادثی اوایل همه به 
این مناطق می روند و حضور جدی دارند اما 
رنگ  کم  حضورها  و  فراموش  مدتی  از  بعد 
می شود« گفت: »اکنون نیز زمستان وو هوا 
کمبودها  این  است  نیاز  بنابراین  است؛  سرد 
و  نهادها  از  و  شود  بررسی  جدی  صورت  به 
را  مشکالت  این  که  شود  خواسته  ها  دستگاه 
و گریخته  ما گزارش های جسته  کنند.  حل 
ای داریم که شرایط مردم در برخی مناطق 

مشکالت زیادی دارند .

احتمال برخورد 
قضایی با 

احمدی نژاد
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: مقامات 
احمدی  با  برخورد  برای  که  گفته اند  قضایی 
کافی  اندازه  به  و  دارد  وجود  آمادگی  نژاد 
شرایط  ولی  است  شده  مرتکب  جرم  هم 
مهندس  محمدرضا  فراهم شود.  باید  برخورد 
باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین شامگاه 
به  اشاره  ضمن  جامعه  این  ماهانه  نشست  در 
ماه  در  سابق  جمهور  رئیس  سیاسی  تحرکات 
های اخیر اظهار داشت: حرکات احمدی نژاد 
دارد یک مقدار تند می شود. این حرکات ابتدا 
به بهانه عملکرد برخی قوا بود اما االن به سمت 
دبیرکل  رود.  می  نظام  کلیت  از  ایرادگرفتن 
می  فقط  داد:  ادامه  مهندسین  اسالمی  جامعه 
نشویم  پرت  مسیر،  آخر  در  که  بگوییم  توانیم 

و ان شاءاهلل عاقبت همه ما ختم به خیر شود.
در  اخیر  ناامنی  به  اشاره  ضمن  باهنر  مهندس 
تهران تصریح کرد: برخی رسانه ها  پاسداران 
از واژه دراویش استفاده کردند در حالی که 
اختالف  هم  با  و  دارند  زیادی  دراویش شعب 
نیز دارند و بهتر است به جای استفاده از واژه 

دراویش، از واژه دواعیش استفاده کنیم.
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بازدید فاطمه سعیدی 
از اوین

آن  دنبال  به  و  اخیر  اعتراضات  از  بعد 
شائبه  افراد  از  تعدادی  شدن  بازداشت 
هایی پیرامون نحوه نگهداری از زندانیان 
به  که  آمد  وجود  به  زندان  شرایط  و 
از  بازدید  نمایندگان خواستار  دنبال آن 

بخش های مختلف زندان اوین شدند.
از  نمایندگانی  از  نفره   ده  هیئت  این 
کمیسیون های حقوقی، آموزش و امنیت 
ملی و همچنین سه فراکسیون والیی، امید 
و مستقلین و هیئت رئیسه تشکیل شده که 
محمد  زاده،  حسین  عبدالکریم  شامل 
محمدجواد  نوروزی،  حسن  کاظمی، 
فتحی، محمد دهقان، محمدعلی وکیلی، 
اهلل یار ملکشاهی، فاطمه سعیدی، ولی اهلل 

نانواکناری و محمد برومندی هستند.
عضو  سعیدی  فاطمه  رابطه  همین  در 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
و  حضور  مجوز  که  زنی  نماینده  تنها  و 
را دریافت کرده  اوین  از زندان  بازدید 
وجود  با  خوشبختانه  کرد:  اظهار  است، 
قضاییه  قوه  نهایت  در  اما  اولیه  مخالفت 
با حضور بنده در هیئت بازدید کننده از 

زندان اوین موافقت کرد. 
در  تهران  مردم  االصل  کرمانی  نماینده 
بازدید  این  در  امیدوارم  گفت:  مجلس 
مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  بتوانم 
زندانیان قرار گرفته و به ویژه تالش کنم 
روشن  آمده  پدید  اخیرا  که  ابهاماتی  تا 

شود. 
دریافت  متعددی  های  پیام  افزود:  وی 
وضعیت  از  گوناگونی  موارد  و  ام  کرده 
امیدوارم این  زندانیان گزارش شده که 
است  ممکن  که  جایی  تا  بتواند  بازدید 
آنها را رفع کند. قطعا گزارش کاملی از 
این بازدید به موکالن خود ارائه خواهم 

کرد.

جایگزینی جهانگیری 
به جای عارف!؟

اخیرا صحبت از احتمال حضور دکتر جهانگیری 
در انتخابات مجلس یازدهم مطرح شد، به نظر 
شما اصالح طلبان از آقای عارف در انتخابات 98 
عبور می کنند؟ آقای عارف سال 94 نماد اصالح 
طلبی در انتخابات مجلس شورای اسالمی بود، 
آیا در انتخابات مجلس سال 98 نیز آقای عارف 
همچنان نماد اصالح طلبی خواهد بود یا این 
فعال  دهقان،  غالمعلی  شود؟  می  عوض  نماد 
سیاسی اعتدال گرا در پاسخ به سوال فوق گفت: 
به نظر می رسد شاید بخواهند خون تازه ای در 
کالبد اصالح طلبی وارد کنند؛ بنابراین یک تغییر 
نمادین ممکن است ایجاد شود. همین شایعاتی 
که درباره حضور دکتر جهانگیری در انتخابات 
مجلس مطرح است، در همین راستا قابل ارزیابی 
است. حاال نه اینکه شخص آقای جهانگیری وارد 
شود، بلکه با تیپ هایی مثل آقای جهانگیری این 

کار می تواند امکان پذیر شود.

تحریف سخنان هاشمی 
در مورد نجفی

رئیس  رفسنجاني،  هاشمي  محسن  مهندس 
عنوان  با  یادداشتی  در  تهران  شهر  شورای 
»سوءاستفاده از یک خودانتقادی« نوشت: دهه 
فجر و ایام سالروز پیروزي انقالب اسالمي، زمان 
دستگاه  گذشته  عملکرد  ارزیابي  براي  مناسبي 
بهبود  براي  تالش  و  مردم  به  خدمتگزار  هاي 
در  ضعف  نقاط  اصالح  و  رساني  خدمت  در 
بدین  نوشت:  ادامه  در  هاشمی  هاست.  رویه 
ابتداي جلسه  در  کوتاهي  در سخنان  مناسبت 
بر حقوق مردم خواستار تالش  تأکید  با  علني، 
بیشتر مسئوالن از جمله قواي سه گانه در جهت 
کاهش نارضایتي هاي جامعه و مردم بود. در این 
میان در عبارت کوتاهي، با خود انتقادي نسبت 
به عملکرد مدیریت شهري و مجموعه شوراي 
شهر پنجم و شهردار منتخب آن، خواستار تالش 
بیشتر براي برآورده شدن انتظارات مردم داشتم. 
در این میان برخي رسانه ها با رویکردي سیاسي، 
به تحریف سخنان بنده دست زده و این موضع 
را تضعیف شخص دکتر نجفي قلمداد کردند. 
آنچه بدیهي است جایگاه شوراي شهر به عنوان 
مرجع و نهاد تصمیم گیر، سیاستگذار و ناظر بر 
مدیریت شهري، ایجاب مي کند که در جهت 

بهبود عملکرد مدیریت شهري گام بردارد.

انتقال اسناد استانداری 
به آرشیو ملی

بین  ای  نامه  تفاهم  انعقاد  از  کرمان  استاندار 
استانداری  مالی  و  اداری  امور  کل  اداره 
ملی  های  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  با  کرمان 
کرد:  تاکید  و  داد  خبر  کشور  شرق  جنوب 
سازمان اسناد، مدارک واجد ارزش استانداری 
ایگانی  کند.  منتقل  ملی  آرشیو  به  را  کرمان 
اسناد راکد و مالی استانداری کرمان که پیش 
از این در فضایی نامناسب نگهداری می شد، با 
استانداری  مالی  و  اداری  اداره کل  همکاری 
کرمان  استاندار  بازدید  مورد  احیاء  کرمان 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  و 
علیرضا  مهندس  گرفت.  قرار  استانداری  منابع 
رزم حسینی در این بازدید ضمن قدردانی از 
به سنوات گذشته  استانداری که  اسناد  احیای 
اسناد و پرونده هایی که  باز می گردد، گفت: 
از  مقرر،  زمان  در  خود  نقش  ایفای  از  پس 
چرخه اداری خارج می شوند، می تواند مورد 
ملی  های  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  ارزشیابی 
انعقاد  از  وی  گیرند.  قرار  کشور  شرق  جنوب 
و  اداری  امور  کل  اداره  بین  ای  نامه  تفاهم 
و  اسناد  سازمان  با  کرمان  استانداری  مالی 
کتابخانه های ملی جنوب شرق کشور خبر داد 
باید  و افزود: این اسناد پس از ورود به مرکز 
و  آرشیو  نویسی،  فهرست  ضدعفونی،  مراحل 
اطالع رسانی از طریق سامانه الکترونیکی )رسا( 
را بگذرانند و زمینه استفاده پژوهشگران از این 
اسناد فراهم گردد. استاندار کرمان تاکید کرد: 
پس از ارزشیابی اسناد راکد استانداری کرمان، 
اسنادی که از لحاظ اداری، قضائی، فرهنگی، 
واجد  تاریخی  و  فنی  اقتصادی،  مالی،  علمی، 
ملی  آرشیو  به  باشند  دائم  نگهداری  ارزش 
مزبور  های  ارزش  فاقد  که  اوراقی  و  منتقل 

باشند، طی مراحل قانونی امحاء گردند.

جهانگیری
 به مجلس می رود؟

اسحاق  دکتر  می گوید،  سلیمی نمین  عباس 
ریاست  کرسی  کسب  برای  شانسی  جهانگیری 
در  ماندن  جز  چاره ای  بنابراین  ندارد،  مجلس 
جایگاه معاونت اول رئیس جمهور نخواهد داشت. 
شود  روشن  مسائل  بعضی  اگر  دارد  امکان  حتی 
دیگر برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال 
مسائل  تحلیلگر  این  نشود.  تأیید صالحیت   1400
سیاسی معتقد است: »اگر الریجانی و جهانگیری 
ریاست جمهوری شوند، الریجانی  انتخابات  وارد 
اما  می کند  پرهیز  دوقطبی  فضای  شکل گیری  از 
جهانگیری نیز اگر بخواهد به سمت ایجاد فضای 
دوقطبی برود، این مساله به ضررش تمام خواهد شد«.
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جوان و جوانی؛
فرصتی مغتنم برای ایران

به  را  آن  جوان  نسل  که  است  دولتی  دولت،  این  گفت:  جهانگیری  دکتر 
است  داده  انجام  جوانان  برای  را  تالش  بیشترین  این  بنابر  آورد  سرکار 
اسحاق  دکتر  دانند.  می  را کوچک  ایران  هستند  برخی چون کوچک  اما 
که  این  افزود:  کشور  جوانان  ملی  مجمع  همایش  اختتامیه  در  جهانگیری 
مسئله جوان و جوانی برای جامعه ما از اولویت و اهمیت ویژه ای برخوردار 
است جای هیچ تردیدی نیست. وی ادامه داد: همیشه جوان و جوانی موتور 
محرکه تغییر و تحول در جامعه است و جامعه ای که به آینده بهتر فکر می 
کند نیازمند تغییر و تحول است، بنابراین جوامع مختلف به جوانی و جوان 
خوشبین هستند و این فرصت بزرگی است. معاون اول رئیس جمهور تاکید 
کرد: در دین ما و فرهنگ و تمدن ایرانی و در انقالب اسالمی و اندیشه های 
امام راحل و رهبر معظم، وقتی مرور کنیم شاهد جایگاه باالی جوان و جوانی 
خواهیم بود. وی افزود: باید به نقش محوری جوان و جوانی توجه کرد، ما 
مانع  به نسل جوان عمل کنیم،  پاسخگویی  به  توانیم  میزانی که می  به  باید 
ایجاد نکنیم و نگرش منفی نداشته باشیم، در این شرایط می توانیم به رضایت 
نسل جوان کمک کنیم. هراندازه مانع ایجاد شود به اعتراض جوان و جامعه 
افزایش  امروز شاهد  یادآور شد:  رئیس جمهور  اول  معاون  منجر می شود. 
مطالبات هستیم اما توان دولت نیز اندک است و باید مراقب بود که بتوانیم 
انتظارات را در حد توان برآورده کنیم و اعتقاد داریم نباید بگذاریم حس 
بزرگترین خطری  امید  نبود  شود.  ایجاد  نسل جوان  در  آینده خوب  نبود 

است که جامعه را تهدید می کند.
می  کشور  آینده  های  نسل  شیراز  همین  در  کرد:  تصریح  جهانگیری  دکتر 
توانند با سعدی و حافظ به دنیا اشاره کنند. این دولت را نسل جوان به کار 

دولت  را  کارها  بیشترین  و  آورد 
برای جوانان انجام داده است 

زیرا همگان دیدند که نسل جوان با 
انتظاراتی به صحنه آمد و دولت نیز 
برای رفع مشکالت جوانان حرکت 
دولت  کرد:  تاکید  وی  کند.  می 
جوانان  که  کرده  ایجاد  فرصتی 
مشغول  پستی  در  بتوانند  هرلحظه 
که  شد  تصویب  و  شوند  کار  به 
سن مدیریت کشور در پایان برنامه 

ششم حدود 8 سال کم شود و 30 درصد از زنان کشور در حوزه مدیریت 
کشور حاضر باشند. معاون اول رئیس جمهور افزود: مگر می شود دولتی به 
عقبه خود بی تفاوت باشد. ما در این راستا مکلف هستیم و در موضوع اشتغال 
نیز دولت تالش فراوان کرده است، 10 سال میزان اشتغال تولید شده کشور 
صفر بوده ولی طی 3 سال گذشته سالی 600 تا 650 هزار شغل ایجاد شده و 
طی 6 ماه اول سال حدود 790 هزار شغل ایجاد شده، هرچند که بیکار هم 
در کشور وجود دارد. دکتر جهانگیری تاکید کرد: اقتصاد کشور باید بزرگ 
شود و بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی ورود کنند و یکی از بهترین 
راه های ایجاد شغل شرکت های دانش بنیان و اقتصاد فضای مجازی است و 
نباید کشور بزرگی مانند ایران از این فرصت بی بهره باشد. وی تاکید کرد: 
اقتصاد متکی بر نفت تمام شده و کشورهایی موفق هستند که اقتصاد متکی 
بر مغز جوانان داشته باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت همه 
تالش خود را می کند اما عده ای چون خودشان کوچک هستند، ایران را 
کوچک نشان می دهند و همین نسل جوانی که عده ای از آن ترسیده اند 
بزرگترین فرصت ایران است. جهانگیری تاکید کرد: باید گفت و گوی ملی 
را بپذیریم، نگاه های سیاسی کنار برود و همه در کنار یکدیگر با وحدت و 

انسجام برای پیشرفت حرکت کنیم.

بیائیم گفت وگو کنیم
عالی  شورای  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
را  انقالب  پیروزی  جشن  فارس  استان  اداری 
فرصتی برای یادآوری اهداف انقالب، نقش امام 
راحل و حرکت مردم دانست و گفت: ملت ایران 
کار بزرگی انجام داده است، انقالب ما در یکصد 
سال اخیر جزو مهمترین حوادث سیاسی دنیا بود 
و نباید آن ایام و آرمان ها فراموش شود. وی با 
کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  »مسائل  این که  بیان 
ما  تصریح کرد:  دارد«  سیاست  موضوع  در  ریشه 
اصولگرا  طللب،  اصالح  باشیم،  برادر  هم  با  باید 
عزیز  ایران  ارتقای  برای  باید  همه  اعتدالی  و 
تالش کنیم . کدام کشور در منطقه 
که  دارد  ما  رهبری  مثل  رهبری 

 
انقالب، دفاع مقدس در سال های 

این درخشانی داشته  به  از آن کارنامه ای  بعد  و 
داشت:  اظهار  جمهور  رییس  اول  معاون  است. 
نمی توان هیچ کس و جریانی را که با نظام بوده 
اند حذف کرد گفت: دوران حذف سپری شده 
با یکدیگر گفتگو کنیم، گفتگو بین جریان  باید  و 

های سیاسی و گفتگوی ملی بین اقوام. 

بر طبل نا امیدی 
نکوبید

دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به تحوالت نسل های 
ابتدای انقالب تا امروز اظهار کرد: ما شاهد تحوالت 
عظیمی در حوزه های دانش، اطالعات و آموزش 
و دیگر بخش ها بوده و هستیم. این تغییرات باعث 
می شود مطالبات نسل جوان و کل جامعه افزایش 
یابد. روند رو به فزاینده انتظارات و مطالبات مردم 
را دولت می داند اما ظرفیت های دولت به همین 

 
نسبت افزایش نداشته است.لذا فاصله بین مطالبات

و واقعیت ها ایجاد می شود و اگر دقت نداشته باشیم 
ممکن است این فاصله منجر به نارضایتی خواهد 
شد. وی همچنین گفت: اگر بی جهت در مطالبات 
دمیده و دستاوردهای کشور را بی جهت کوچک 
کنیم، نارضایتی ها تشدید می شود. البته گاهی هم 
با کژاندیشی فکر می کنیم که نارضایتی فقط دامن 
دیگران  به  و  می گیرد  را  دولت  یک  یا  فرد  یک 
آسیب نمی زند. او ادامه داد: ما معتقد هستیم همه 
چه  حاکمیتی  نهادهای  تمام  چه  و  دولت  چه  ما 
بخش خصوصی و چه نهادهای مدنی نباید اجازه 
دهیم این حس خصوصا در نسل جوان ایجاد شود 

آینده ای  بگویند  ناکرده  خدای  که 
ندارم. 
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اعتقادی به 
سیاسی کردن شورا ندارم

پایان سی ودومین جلسه شورای شهر  مهندس محسن هاشمی رفسنجانی در 
خصوص  در  را  تذکراتی  تهران  شهر  شورای  اعضای  کرد:  اظهار  تهران 
مباحثی از جمله زلزله و همچنین عدم کارآمد بودن سامانه 137 ارائه کردند. 
وی تصریح کرد: از مسئوالن شهرداری درخواست می شود که پیگیری موارد 
ارجاع شده به سامانه 137 را همانند گذشته جدی بگیرند و مشکالتی را که از 
سوی شهروندان به این سامانه اطالع داده می شود پیگیری و بررسی کنند. 
افزود:  تهران  در شهر  موقعیت بخش خصوصی  به  اشاره  با  مهندس هاشمی 
در  رکود ساخت وساز  با  و  داریم  مالی  منابع  به  نیاز  ما  که  فعلی  شرایط  در 
از  را  الزم  حمایت های  می تواند  بازرگانی  اتاق  هستیم،  روبه رو  تهران  شهر 
پروژه های شهری داشته باشد که برهمین اساس قرار شد جلسات منظمی بین 
کمیسیون ها با اتاق بازرگانی برگزار شود. وی در ادامه با یادآوری اهمیت 
زلزله در شهر تهران گفت: در ستاد مدیریت بحران 14 دستگاه و 86 کارگروه 
جلسات  آن  وقوع  از  پس  نیز  اخیر  زلزله  در  که  دارند  به عهده  را  وظایفی 

به صورت منظم تشکیل شد و مصوبات خوبی نیز به تصویب رسید. 
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: بررسی طرح الزام شورای اسالمی شهر 
تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان  شهر تهران در دستور کار 

قرار گرفت که کلیات این طرح به تأیید اعضا رسید.
حمل ونقل  معاونت  سوی  از  مطرح شده  مطالب  به  توجه  با  ادامه  در  وی 
 
ترافیک شهرداری تهران مبنی بر حذف طرح ترافیک ساالنه و جایگزین شدن

طرح ترافیک روزانه به جای آن گفت: بنده در این خصوص در شبکه های 
اجتماعی مطالبی را دیده ام و بهتر است در این خصوص اظهارنظر نکنم و 
قاعدتًا آقای علیخانی به عنوان رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
شهر تهران در این زمینه اظهارنظر کند بهتر است. رئیس شورای شهر تهران با 
اشاره به بازنگری طرح ترافیک بیان کرد: می توان در این زمینه از تجربیات 
سایر کشورها استفاده کنیم ضمن این که با توجه به وضعیت آلودگی هوا و 
ترافیک در شهر تهران باید بازنگری طرح ترافیک را مورد توجه قرار دهیم. 
وی همچنین ابراز کرد: در حال حاضر باید 24 وظیفه از سوی دولت گرفته 
شود و به مدیریت شهری واگذار شود که هنوز این امر محقق نشده است. 
اتوبوس ها  کردن  برقی  با  کرد  امیدواری  اظهار  تهران  شهر  شورای  رئیس 

شرایط آلودگی در شهر تهران نیز کاهش پیدا کند. 
هاشمی گفت: کمی قبل بنده به همراه شهردار تهران با رئیس مجلس جلسه ای 
را در خصوص مسائل شهر تهران از جمله موضوع آلودگی هوا و موضوع 
گزارشی  زمینه  این  در  شد  قرار  که  داشتیم  تهران  شهر  تاب آوری  و  زلزله 
از سوی شهردار تهران تهیه و ارسال شود که طبق آخرین گزارشی که به 
بنده رسیده است، دکتر نجفی در این زمینه گزارش 22صفحه ای را آماده 
یادآوری مصوبه سال 89 دولت  با  تقدیم کرده اند. وی  رئیس مجلس  به  و 
وقت گفت: مصوبه خوبی در خصوص وظایف دستگاه ها در زمان وقوع زلزله 
است که نیاز است دستگاه ها طبق این مصوبه عمل کنند. رئیس شورای شهر 
کردن  سیاسی  بر  اعتقادی  هیچ  »بنده  که  این  بر  تأکید  با  همچنین  تهران 
وظیفه  و  نیست  سیاسی  موضوعات  برای  محلی  شورا  گفت:  ندارم«،  شورا 
به مردم است هرچند در برخی مسائل فرهنگی،  ما در شورا خدمت رسانی 
مهندس  کنند.  اعالم  را  نظر خود  می توانند  اعضا  غیره  و  سیاسی  اقتصادی، 
هاشمی در ادامه با ابراز اینکه متروی تهران مکان مناسبی برای پناه گرفتن در 
زمان وقوع زلزله محسوب می شود، گفت: متروی تهران تحمل 8 ریشتر زلزله 
را دارد و ما نیز باید از ظرفیت آن استفاده کنیم. در حال حاضر در 124 ناحیه 
سوله مدیریت بحران پیش بینی شده که ما اعتقاد داریم در هر محله )354 
اشاره  9 دی ماه  سالگرد  به  ادامه  در  شود.او  ایجاد  بحران  سوله  باید  محله( 
کرد و گفت: راهپیمایی 9 دی ماه در سال 88 با فراخوان شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در واکنش به اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 انجام شد 
تاسوعا و عاشورای حسینی و  به  و این موضوع مطرح شد که در آن زمان 
ساحت حضرت امام حسین)ع( توهین شد. دوستان انقالبی به میدان آمدند 
و پایانی بر فتنه 88 بود.وی افزود: مقام معظم رهبری در آن مقطع با تعریف 
فتنه بیان کردند عده ای می آیند در لباس دوست و کارهایی انجام می دهند 
که  این  ضمن  می کنند  سوءاستفاده  آن  از  و  هستند  دشمن  باطن  در  که 
برخی از دشمنان نیز با لباس دوست این کارها را انجام می دهند و ما باید 
مراقب باشیم. با بصیرت و راهنمایی های مقام معظم رهبری فتنه سرکوب و 

موقعیت سنجی مردم موجب شد اختالفات لطمه ای به انقالب نزند. 

پرونده »مترو«
 روی میز »جهانگیری«

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از برگزاری جلسه ای با حضور 
معاون اول رییس جمهور برای بررسی وضعیت متروی تهران خبر داد. مهندس 
محسن پور سید آقایی در خصوص وضعیت مترو پایتخت و بودجه آن که در 
کمیسیون تلفیق مجلس کاهش یافته است گفت: توسعه مترو، اولویت شهرداری 
با بیان این که در بحث توسعه زیرساخت مترو به دنبال  و دولت است. وی 
شهر  شورای  اجازه  با  که  هستیم  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد   4000 انتشار 
تهران، انتشار اوراق از وزارت کشور و بانک مرکزی پیگیری می شود، گفت: 
البته بانک مرکزی مقاومت هایی در این زمینه دارد و معتقد است از آنجایی 
که مقداری از تعهدات اوراق مشارکت های قبلی باقی مانده و پرداخت نشده 

است، بنابراین، اجازه انتشار اوراق مشارکت جدید را هنوز به شهرداری نداده 
که در حال رایزنی هستیم تا با دستور دولت، اجازه انتشار اوراق هر چه زودتر 
به شهرداری داده شود. وی با بیان این که تاکید ما در سال آینده بر روی انتشار 
4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت است، گفت: اگر این  4000 میلیارد تومان 
اوراق مشارکت، منتشر شود و بودجه شهرداری نیز برای مترو به تصویب برسد، 
سرجمع اعتبارات مترو بیش از دو برابر اعتبارات امسال خواهد بود و پیش بینی 

 های خوبی برای مترو در نظر گرفته شده است.
پورسید آقایی در خصوص سرانجام مناقصه واگن های مترو نیز با بیان این که 
مسئوالن وزارت کشور قول داده اند که به زودی پاکت های مناقصه باز شود 
گفت: دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز جلسه ای خاص 
وزارت  نمایندگان  که  داده اند  تشکیل  تهران  متروی  واگن های  تامین  بحث 
کشور، وزارت صنایع، شهرداری و غیره به دعوت از معاون اول رییس جمهور، 
گرد هم می آیند تا برنامه دقیقی از تامین واگن مترو تهران داشته باشیم و قطعا 
یکی از مسائلی که در این جلسه مطرح خواهد شد، موضوع  مناقصه است چرا 

که باید نحوه تأمین منابع، پیش پرداخت، فاینانس و غیره مشخص شود.  
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ناجا مظلوم واقع شد
اشاره  با  شهر  شورای  رئیس 
اخیر  روزهای  وقایع  به 
خدوم  گفت:نیروهای 
وقایع  در  انتظامی  نیروی 
مظلوم  پاسداران  خیابان 
واقع شدند. مهندس محسن 
و  چهل  آغاز  در  هاشمی 
ضمن  شورا  جلسه  هشتمین 
تبریک روز مهندس به جامعه 
بزرگ مهندسین کشور، که در اقتصاد دانش بنیان برای ایران اهمیتی بیش 
از ذخائر نفتی ومعدنی دارند، انتظار داریم تعهد حرفه ای و تعصب صنفی 
افزایش  ای  اندازه  به  ساخت  حوزه  در  بویژه  کشور  مهندسین  جامعه  در 
یابد که مانند سایر کشورهای توسعه یافته، مهمترین تضمین کننده کیفیت 
و استحکام و بهینه سازی ، امضا و تایید مهندسین ناظر و طراح پروژه و در 
واقع خودکنترلی پروژه باشد.وی افزود: اما در رابطه با وقایع روزهای اخیر 
الزم می دانم به نکات کوتاهی اشاره کنم.در مورد ناآرامی های رخ داده در 
خیابان پاسداران ، آنچه که بدیهی است لزوم همزیستی مسالمت آمیز ادیان، 
مذاهب و فرق گوناگون در ایران است، نباید این موهبت تاریخی را ، تبدیل 
به تهدیدی برای یکپارچگی و وحدت جامعه کنیم.  مهندس هاشمی گفت: 
نیروهای خدوم نیروی انتظامی در وقایع خیابان پاسداران مظلوم واقع شدند 
و وجهه دراویش هم بدلیل اقدام خودسرانه برخی از اعضا و تحریک شدن 
سایر افراد مخدوش شد. نباید به بهانه اقدامات وشعارهای برخی شهروندان 
بدلیل  اینکه  نه  و  داد  قرار  هجمه  مورد  را  انتظامی  نیروی  دراویش،  علیه 
خطای تعدادی انگشت شماری از اعضای این فرقه، دراویش را که تاریخی 
چندساله وتوام با مدارا و همزیستی با دیگران داشته اند، داعشی یا وابسته 
خواند. وی ادامه داد: در این شرایط که تهدیدات بین المللی و جهانی علیه 
ایران وایرانیان رو به فزونی است، وحدت مهمترین عامل قوت ما و تفرقه 
ودشمنی مخرب ترین سالح علیه ایران است وانتظار از همه افراد، گروهها، 
رسانه ومسئوالن مرتبط به موضوع آن است که با تدبیر و خویشتن داری، 
معضالت امنیتی را به موضوعاتی اجتماعی ومسایل قابل گفتگو ومفاهمه تبدیل 

کنند واز رویکرد امنیتی کردن مسایل اجتماعی بپرهیزند.
مهندس هاشمی گفت: در رابطه با برخی تحرکات چهره های سیاسی بعنوان 
اصالحات ساختاری در نظام نیز ذکر چند نکته ضروری است اصالحات، رکن 
مهمی از مفهوم بنیادین از انقالب است، اگر مسیر اصالحات مسدود شود، 
انقالب به بن بست می رسد وبایست برای ایجاد تغییرات مدنظر جامعه منتظر 
انقالبی دیگر بود. همانطور که طی 4 دهه سپری شده از انقالب اسالمی ، مسیر 
اصالحات همواره در نظام جاری وساری بوده است واز اصالح قانون اساسی 
و سیاستهای اصول قانون اساسی تا راهبردها ، خط مشی ها وقوانین ومقررات 
عادی را شامل شده است، اصالحات با افراطی گری به سرانجام نخواهد 
رسید و از این رو نیروهای افراطی نمی توانند پرچمدار اصالحات باشند. 
دومین شرط اصالحات نیز صداقت وشفافیت است، اصالحاتی که ناشی از 
اغراض ومنافع سیاسی فردی یا گروهی باشد، نخواهد توانست اعتماد عمومی 
را که مهمترین پشتوانه حرکتهای اصالحی است جذب کند. وی گفت:جامعه 
ایران نیز که با افزایش سطح آگاهی و فضای باز اطالع رسانی، هوشیارتر 
و هوشمندتر از گذشته است، اگرچه از مسیر اصالح وبهبود بازنمی گردد 
وعقب نشینی نمی کند اما فریفته حرکتهای افراطی اصالح نما نیز نخواهد شد. 
مهندس هاشمی گفت: ساختار رسمی نظام جمهوری اسالمی، تضمین کننده 
آزادی های قانونی و حق انتخاب مردم است وهمین ساختار که در راس آن 
رهبرمعظم انقالب قرار دارد، به افراطیون اجازه عبور از مرزهای قانونی و 
نقض آرا مردم در انتخابات های پیاپی اخیر که حق الناس عنوان گردید، را 
نداده است، پس نمی توان به اسم انتخاب آزاد این ساختار را مخدوش نمود 

تا چون گذشته کشور اسیر افراطی گری شود.

آقای روحانی؛ علیکم به جهانگیری!
مردم  اصالح طلب  نماینده 
بیان  با  تذکری  در  تهران 
دولت  اقتصادی  تیم  این که 
الزم  توانمندی  و  قدرت  فاقد 
است، از رییس جمهور خواست 
همچون  نیروهایی  از  که 
کند  استفاده  خود  اول  معاون 
علیکم  روحانی؛  آقای  و گفت: 
محمدجواد  جهانگیری.  به 
علنی  نشست  جریان  در  فتحی 

نوبت مجلس شورای اسالمی در یک تذکر شفاهی به رییس جمهور در 
سند  مهم ترین  خوزستان  کرد:  خوزستان،اعالم  ریزگردهای  موضوع 
نتیجه ای  به هیچ  ریزگردها  با  مقابله  این وضعیت  و  افتخار کشور است 
هم  مجلس  که  دارد  عزم جدی  به  نیاز  این  افزود:  نمی شود.وی  منتج 
را  آن  می تواند  می دهد،  اختصاص  موضوع  این  به  که  بودجه ای  با 
در  همچنین  مجلس  در  تهران  مردم  اصالح طلب  کند.نماینده  برطرف 
تذکر دیگری به وزیر کار و رفاه اجتماعی،  گفت: عملیاتی شدن پروژه 
مردم  نفر  میلیون   5 برای  که  تهران  شهر  در جنوب   2 میالد  بیمارستان 
بود،  خواهد  بهره برداری  قابل  تهران  استان  جنوب  و  ری  اسالمشهر، 

تسریع شود.
او اضافه کرد: همچنین الزم است در ایجاد بیمارستان جایگزین هفت 
شود.نایب  تسریع  پردیس  بیمارستان  ساخت  در  نیز  و  ری  شهر  تیر 
رییس نخست مجمع نمایندگان استان تهران در تذکری دیگر به وزیر 
با این قدمت تاریخی ساختمانی  فرهنگ و ارشاد گفت: شهرستان ری 
پرژوه  اتمام  در  تسریع  خواستار  ادامه  در  ندارد.او  ارشاد  اداره  برای 
مسکن مهر پردیس از سوی وزارت راه و شهرسازی شد و در ادامه بار 
خواستار  و  کرد  اشاره  خوزستان  اسان  در  ریزگردها  موضوع  به  دیگر 
ذهن  است  الزم  کرد:  تصریح  پایان  در  شد.فتحی  مهم  این  به  توجه 
رییس جمهور را به این سمت متمایل کنم که تیم اقتصادی دولت قوی 
نیست. تیم اقتصادی نیاز دارد به شخصیت آقای جهانگیری معاون اول 

رییس جمهور. آقای رییس جمهور؛ علیکم به جهانگیری.

رابطه عدالت 
و کاهش خشونت

مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
عدالت  گفت:  رهبری  خبرگان 
امید و  افزایش  در جامعه موجب 
کم  را  خشونت  و  می شود  انگیزه 
بیم دهی  و  نصیحت  باید  می کند، 
و  جوانان  میان  در  و  جامعه  در 
و  پیداکرده  رواج  بزرگ ترها 
قران کریم نیز بر این مورد تأکید 

دارد.
حجت االسالم امان اهلل علی مرادی در آیین اختتامیه همایش پیش گیری از 
خشونت، چالش ها و راهکارها در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان 
گفت: تعاون علمی، فکری و اندیشه ورزی از بارزترین مصادیق تعاون است 

و در رتبه بندی تعاون باید بدانیم که باالترین رتبه را شهیدان دارند.
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آقای هاشمی، به نظر شما »گفت و گوی ملی« می 
تواند راهکار مؤثری برای رفع مشکالت در سطح 
جامعه و اختالفات در سطح مسئوالن کشور باشد؟

را  ملی«  »گفت وگوی  عینی  تجسم  بهمن   22
و  »گفت  عینی  تجسم  بهمن   22 در  ما  دیدیم. 
این  از  دیدیم؛  را  ملی«  رفتار  و  ملی  گوی 
در  اما  خواهیم؟  می  چه  فراگیرتر  و  تر  باشکوه 
و  مشکالت  باید  ابتدا  ملی«  گوی  و  »گفت  باب 
سپس راهکار حل آن مطرح شود. به عقیده من 
دامنگیر  که  کشور  مشکالت  از  ای  عمده  بخش 
اقتصادی،  مشکالت  است،  مردم  از  بسیاری 
آن  از  بعد  و  است  تورم  و  اشتغال  معیشت، 
و  اجتماعی  مسائل  حوزه  در  جدی  مشکالت 
نیازمند  اقتصادی  حوزه  در  داریم.  فرهنگی 
باید  ما  هستیم.  مشکالت  بندی  اولویت  و  منابع 
در  که  منابعی  کنیم.  عمل  ها  اولویت  اساس  بر 
اختیار دولت است و در بودجه شاهدش هستیم، 
به  باید  نیست.  کافی  کشور  نیازهای  رفع  برای 
از  باشیم.  مختلف  های  راه  از  منابع  تأمین  فکر 
 -1 کرد.  تامین  را  منابع  این  توان  می  راه  سه 
در  2- بخش خصوصی   ، سرمایه گذاری دولت 

داخل کشور
 3- جذب سرمایه گذاری خارجی.

خصوصی  بخش  ندارد،  کافی  منابع  که  دولت 
کارآفرین  و  کار  نیروی  اما  نداریم،  هم  قوی 
توجه شود.  بیشتر  آنها  به  باید  داریم که  بسیاری 
از  که  است  این  هم  کارآفرینان  حرف  اصل 

مالی  کمک  و  حمایت  دولت 
متأسفانه  که  خواهند  می 
چنین منابعی را دولت ندارد. 
خارجی  سرمایه  جذب  در 
که  دارد  وجود  مسائلی  هم 
خارجی  گذار  سرمایه  برای 
شاهد  عمدتا  و  نیست  جذاب 
جذب  تا  هستیم  سرمایه  فرار 
شدن  جمع  بنابراین  سرمایه. 
هم  دور  سیاسی  های  گروه 
گشا  مشکل  باید  که  آنچنان 
گونه  این  عمده  حل  نیست. 
مجلس  عهده  از  مشکالت 
و  نهادها  برخی  و  دولت  و 
برمی  اجرایی  های  سازمان 
آید که توان اجرای کافی و 
سرمایه، هر دو را با هم داشته 

باشند.

پس راه حل چیست؟
جلوی  مگر  »رفراندوم« 
کمرنگ  یا  طالق  افزایش 
شدن اخالق را می گیرد؟ بهتر 
و شخصیت  ها  از چهره  است 
گذشته  دوران  در  که  هایی 
در  بود،  دستشان  در  کار 
راستای حل مسائل اجتماعی، 
های  ناهنجاری  و  فرهنگی 
در  اکنون  هم  شود.  گرفته  کمک  اجتماعی 
میزان  و  شده  کمرنگ  خیلی  اخالقیات  جامعه 
حاشیه  رفته،  باال  ها  خانواده  فروپاشی  و  طالق 
حرف  با  مسائل  این  یافته،  افزایش  ها  نشینی 
درست نمی شود. مثال اگر دو گروه سیاسی در 
باب این مسائل باهم اختالف نظر داشته باشند و 
برسند،  هم  به وحدت  یکدیگر  با  آنها  برای حل 
باز این مشکالت حل نخواهد شد. چند روز قبل 
در توئیتی نوشتم: این روزها رفراندوم این تک 

و پاتک ها چه مشکلی از مردم حل می کند؟ 

بپردازیم؟ آیا بهتر نیست به حل مشکالت جدی مردم 
یا  رفراندوم  مسأله  طرح  با  شما  مخالفت 
موضوعات دیگری که در حاشیه آن است؟

»رفراندوم«  کردن  مطرح  جای  به  است  بهتر 
عده  کنید  فرض  کنیم.  حل  را  مردم  مشکالت 
ای بحث رفراندوم را مطرح می کنند، گروهی 
می گویند خوب است و گروهی دیگر معتقدند 
از  دردی  تواند  می  مسأله  این  مگر  است،  بد 
بهتر  نیست.  اینها  مردم  مشکل  کند؟  دوا  مردم 
مشکالت  حل  به  مسائل،  این  بیان  جای  به  است 
اقتصادی،  سیاسی،  های  حوزه  در  مردم  جدی 

بپردازیم. اشتغال  و  اجتماعی 
نظام  کلی  های  سیاست  به  عمل  اگر  شما،  نظر  به 
سیاسی  های  گروه  و  ها  شخصیت  همه  عمل  مبنای 
قرار گیرد، می تواند راهکاری برای حل یا محدود 

کردن مشکالت موجود باشد؟

و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات 
است.  چندگونه  نظام  کلی  های  سیاست  یا 
حوزه  در  که  کلی  های  سیاست  از  یکی  مثال 
اقتصادی داشتیم، خصوصی سازی یا همان اصل 
44 قانون اساسی بود، اما نه تنها خصوصی سازی 
نشد، بلکه بر اساس گزارش های مجمع تشخیص 
گرفته  فاصله  سازی  خصوصی  از  نظام،  مصلحت 
نژاد خصوصی سازی  ایم. دولت آقای احمدی 
دیگری  به جهت  و  کرد  خارج  ریل خود  از  را 
دولت،  جای  به  که  شد  این  نتیجه  و  فرستاد 
نه  که  شدند  مالک  عمومی  نهادهای  از  یکسری 

پاسخگو هستند و نه خصوصی و مردمی!
ایجاد  و  سیاسی  های  جناح  به  رجوع 
اجماع بین آنان، می تواند به روند »گفت 
کشور  مشکالت  حل  برای  ملی«  گوی  و 

کمک کند؟
چیزی  و  ندارند  امکانی  سیاسی  های  جناح 
انجام  موثری  کار  بتواند  که  نیست  دستشان 
برای حل  دهند. گروه ها و جناح های سیاسی 
کدام  حاال  تا  یا  و  دارند  منابعی  چه  مشکالت 
مشکالت  حل  به  که  اند  داده  ارائه  را  راهکار 
به  همه  است  بهتر  شده؟  منجر  مردم  اقتصادی 
فرمودند:  که  خمینی)ره(  امام  حضرت  توصیه 

کار را به مردم واگذار کنید، عمل کنیم. 
می  مردم  که  کاری  هر  فرمودند،  راحل  امام 
و  کنید  واگذار  مردم  به  دهند،  انجام  توانند 
دولت در مسائل اقتصادی مردم وارد نشود، ولی 
70 درصد  است؟  بوده  روند کار چگونه  تا حاال 
نتوانستیم  هم  را  مابقی  و  است  دولتی  ما  اقتصاد 
آنگونه که باید به بخش خصوصی واگذار کنیم.

برای  سیاسی  های  جناح  و  ها  گروه  است  بهتر 
برنامه  راهکار،  بر  عالوه  کشور  مشکالت  حل 
و  ها  بحران  از  عبور  برای  باید  ما  دهند.  ارائه 

باشیم. برنامه داشته  مشکالت، 

آن  طریق  از  بتوان  که  دارید  مشخصی  پیشنهادی 
ایجاد  و  کشور  مشکالت  رفع  که  اصلی  هدف  به 
های  بخش  و  قشرها  بین  در  بیشتر  هرچه  وحدت 

رسید؟ است،  مختلف جامعه 
یکدیگر  کردن  متهم  مبنایش  که  گف وگویی 
و  گفت  کنم،  می  فکر  من  ندارد.  ثمری  باشد، 
ندارد.  ای  فایده  نشود،  به آن عمل  گویی که 
می  متهم  را  آن  این،  که  گوهایی  و  گفت  در 
جمعه  نماز  تریبون  از  جمعه  خطیب  و  کند 
حرف خاصی بر زبان می آورد، این نوع گفت 
نکند،  اضافه  کشور  مشکالت  به  اگر  شنودها،  و 

مشکالت را حل
 نمی کند. 

که  است  این  دارد  وجود  که  تری  مهم  نکته 
صورت  محوری  چه  پیرامون  باید  گو  و  گفت 
مشخص  گو  و  گفت  موضوع  اول  باید  بگیرد، 
با  که  آید  می  پیش  شرایطی  موقع  یک  شود. 
را رفع  توان مشکالت جدی کشور  نمی  حرف 

کرد.

به جای طرح  »رفراندوم«
مشکالت را حل کنید

آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گویی است با »مهندس محمد 
هاشمی رفسنجانی« فعال سیاسی و از مؤسسان حزب کارگزاران 

سازندگی است که سال ها در مسئولیت های مختلف 
در کشور ایفای نقش کرده است.
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مقدمه:
در  هفتم  مجلس  نمایندگان  از  جمعی 
چهاردهم تیر سال 84 به منظور اصالح اصل 
142 قانون اساسی که مطابق با آن رسیدگی 
جمهور،  رئیس  رهبری،  های  دارایی  به 
همسر  و  وزیران  و  جمهور  رئیس  معاونان 
قوه  به  خدمت  از  بعد  و  قبل  فرزندانشان  و 
قضائیه واگذار می شد، طرحی با نام »صیانت 
به هیأت  برابر مفاسد اقتصادی«  از جامعه در 
اندکی  طرح  این  البته  کردند؛  تقدیم  رئیسه 
بعد به »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 

و کارگزاران نظام« تغییر نام داد.
به  پس از کم و زیاد شدن قانون »رسیدگی 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران نظام«، 
بین  بسیار  آمد  و  رفت  و  آن  دربرگیرندگان 
شورای نگهبان و مجلس، سرانجام در مجلس 
هشتم تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی 
در  و  رفت  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به 

نهم آذر سال 94 از تصویب مجمع گذشت. قوه 
الزم  از  پس  ماه  شش  شد،  موظف  هم  قضائیه 
آن  اجرایی  نامه  آیین  قانون،  این  شدن  االجرا 
بندی  گویا جمع  هنوز  اما  کند؛  ابالغ  و  تهیه  را 
نهایی برای آیین نامه اجرایی این قانون صورت 
طرح  این  دستاورد  که  این  جالب  است.  نگرفته 
از  تن  از صد هزار  بیش  دارایی  به  بود  قرار  که 
کارکنان دولت رسیدگی و سپس در سایتی برای 
مردم منتشر کند، به خوداظهاری مسئوالن منتهی 
مجمع  مصوبه  که  بود  زمانی  تر  جالب  و  شد 
را  بودن  محرمانه  مهر  نظام،  مصلحت  تشخیص 
بر دارایی مسئوالن نظام زد و بساط شفاف سازی 
آید،  پی می  برد.آنچه در  به کمای همیشگی  را 
مصاحبه »تابناک« است با مهندس محمد هاشمی 

رفسنجانی در این خصوص.

آقای مهندس، در دوران مسئولیت شما، اصل 142 
اجرایی شد؟

که  حدی  همان  در  اساسی  قانون   142 اصل 
مشخص شده بود، اجرا شد و مسئوالن در ردیفی 
که معین کرده بودند، دارایی خودشان را اعالم 
و  قبل  رفسنجانی  آقای هاشمی  از جمله  کردند. 
مراجع  به  را  اموالشان  جمهوری  ریاست  از  بعد 
ذیربط اعالم کردند و آن زمان که آقای یزدی 
رئیس قوه قضائیه بودند، گفتند که »دارایی های 
آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به قبل از ریاست 
جمهوری ایشان کمتر هم شده است.« حتی خود 
من از کسانی بودم که پس از وسیع شدن دایره 
و  شدم  قانون  از  اصل  این  مشمول  آن،  شمول 
مختلفی  مدارک  بنده  و  تماس گرفته شد  من  با 

ارائه کردم و از این رسیدگی راضی هستم.
بازدارنده  تواند  می  قانون  از  اصل  این  هرچند 
حتی  که  آن  شمول  دایره  شدن  وسیع  باشد، 
مشکل  را  کار  گیرد،  می  دربر  هم  را  فرماندارها 

هزاران  جمعیت  به  رسیدگی  زیرا  کند،  می 
تواند  نمی  و  می خواهد  وسیعی  تشکیالت  نفری 
این  بررسی  زمان  در  باشد.  تن  چند  به  محدود 
قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث ها 
متفاوت بود؛ به این صورت که عده ای گسترش 
و  دانستند  می  ضعف  نقطه  را  آن  شمول  دایره 
نیست  رسیدگی  قابل  چیزی  چنین  گفتند،  می 
مسئوالن  خوداظهاری  موافق  دیگر  گروهی  و 
بودند، اما معتقد بودند در صورت خوداظهاری، 
به  ها،  خوداظهاری  از  پس  باید  هم  قضائیه  قوه 
تا  بررسی کند  را  اموال مسئوالن  صورت رندوم 
نوعی نظارت بیشتری صورت بگیرد. اما همیشه در 
تواند  میزان می  تا چه  قانون  این  این که  مورد 

ضمانت اجرا داشته باشد، بحث بود.

کارآمد  را  شده  تصویب  نهایت  در  که  قانونی  آیا 
می دانید؟

اصالح  به  نیاز  و  ندارد  کاربرد  خیلی  قانون  این 
باید  مسئوالن  دارایی  به  رسیدگی  قانون  دارد. 
بنابراین  نیست؛  پاسخگو  چون  شود،  بازنگری 

قابل پیگیری هم نمی تواند باشد.

قالب  در   6 درجه  تعزیری  مجازات 
محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه 
تا پنج سال برای مسئوالنی که از این قانون 
سرپیچی و یا فهرست اموالشان را مخدوش 
آیا  است؛  شده  گرفته  نظر  در  کنند،  اعالم 

این میزان مجازات را کافی می دانید؟
باشد.  تواند کافی  نمی  نوع مجازات  این  ـ  خیر 
مسئوالن  اگر  که  است  این  خوداظهاری  مشکل 

این  چیست.  تکلیف  بگویند،  را  خالف 
تا  شود  تنظیم  ای  گونه  به  باید  قانون 
این  اصل  من،  نظر  به  باشد.  بازنداره 
نکته  ولی  بوده،  کافی  ابتدا  در  قانون 
قوه  است.  آن  اجرای  و  رعایت  مهم 
تواند  می  هم  عادی  قوانین  اساس  بر  قضائیه 

همیشه به این موضوع رسیدگی کند.

چگونه می توان این قانون را به درستی اجرا کرد؟
که  چیزی  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  در 
بحث  شده،  بینی  پیش  مسئوالن  برای  قانون  در 
بر  باید  کسی  هر  و  است  امانتداری  و  صداقت 
افرادی  اگر  کند.  عمل  خودش  وجدان  اساس 
دنبال  به  گیرند،  می  قرار  ها  مسئولیت  در  که 
و  به همه بحث  نیازی  باشند، دیگر  روزی حالل 
شرایط  و  ها  ریشه  و  اصل  باید  نیست.  ها  جدل 
کنیم. هنگامی  که می خواهیم  را درست  احراز 
مورد  افراد  ببینیم  باید  بدهیم،  افراد  به  را  پست 
دهیم  اجازه  نباید  خیر؟  یا  دارند  را  شرایط  نظر 
به  کنند.  رخنه  ها  دستگاه  در  اعتقاد  بی  افراد 
به  رسیدگی  قانون  اجرایی  امکان  من،  عقیده 
کاربردی  و  است  کم  نظام  مسئوالن  دارایی 

نیست.
بسیار  اموال  درباره  جامعه  در  مختلفی  های  بحث 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مطرح می شود 
نظرتان  اید،  را شنیده  احتماال خود شما هم آن  که 

چیست؟
شایعه و دروغ است. ایشان به اندازه امرار معاش 
زمان  در  و  داشتند  اموالی  هم  انقالب  از  قبل 
سیاسی  زندانیان  خانواده   1000 به  هم  انقالب 
خیرین  هم  بخشی  و  خودشان  اموال  کمک  با 
زیادی  ثروت  برادرم  کردند.  می  رسیدگی 
استیجاری  ایشان  االن هم خانه  و همین  نداشت 

است.

نیاز قانون »رسیدگی به 
دارایی مقامات« به اصالح
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»تریبون های رسمی«
عامل اغتشاش

مهندس محمدرضا باهنر طی سخنانی در نشست ماهانه جبهه پیروان خط امام 
و رهبری با اشاره به پیش رو بودن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: باید مسئوالن نقاط قوت و ضعف را بیان و بدون تعارف آنها را با مردم 
مطرح کنند تا چراغی برای دهه های بعد انقالب روشن کرده باشند. وی با 
اشتغال  و  تولید  اظهار کرد:  نیز  بودجه سال 97 در مجلس  بررسی  به  اشاره 
یکی از مطالبات امروز جامعه و از گمشده های کارگزاران نظام است که باید 
به طور جدی دنبال شود و یکی از دغدغه های امام خمینی )ره( از همان 
بار نظام  ابتدا این بود که اصرار داشتند حاکمیت را تحویل مردم دهند و 
مستقیما روی دوش مردم قرار بگیرد؛ چیزی که دغدغه نظام ها و انقالب های 

دیگر نبود و نیست.
و  نزدیکان  از  بسیاری  داد:  ادامه  رهبری  و  امام  پیروان خط  جبهه  دبیرکل 
مشاوران امام و دست اندرکاران نظام موافق رفراندوم و نظرخواهی از مردم 
بهانه  به  انقالبیون  نظام ها  از  بسیاری  نبودند و در  نظام  نوع  برقراری  درباره 
به مردم و رای آنها  اینکه  انقالبی گری ده ها سال حکومت کرده اند، بدون 

رجوعی داشته باشند.
فرهنگی  انقالبی  بلکه  نبود،  اقتصادی  ما  انقالب  کرد:  تاکید  باهنر  مهندس 
است اما رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، اشتغال و ضریب رفاه مردم از جمله 
شاخص هایی است که همه نظام ها از جمله ما به آن توجه می کنیم و برایمان 

اهمیت دارد.
نظر  از  ایران  وضع  امروز  اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
گفت:  است،  عالی  بسیار  دفاعی  توانمندی  و  اقتدار  منطقه ای،  نفوذ  امنیت، 
امروز به اوج توانمندی دفاعی رسیده ایم که مقدار زیادی از آن را مدیون 
تاکید  باهنر  مهندس  هستیم.  ایشان  میدانی  مدیریت  و  رهبری  ژرف اندیشی 
کرد: در شاخص توسعه انسانی نیز پیشرفت خارق العاده ای داشته ایم. بعضی ها  
علمی  زمینه  در  کیفی  نظر  از  اما  کرده ایم  رشد  کمی  نظر  از  می  کنند  فکر 
افت داشته ایم، در حالی که این درست نیست چرا که در بسیاری از موارد 
از جمله نانو و فناوری هسته ای به پیشرفت های بسیاری رسیده ایم. ما امروز 
به توانمندی غنی سازی اورانیوم رسیده ایم، به طوری که طرف مقابل ما ادعا 
کرده که نقطه گریز ما برای ساخت بمب هسته ای دو ماه است. وی با بیان 
این که ایران یکی از پنج کشوری است که در زمینه نانو فعالیت های گسترده 
داروهای  هوافضا،  بنیادین،  سلول های  در  کرد:  اظهار  دارد،  پیشرفته ای  و 
نوترکیب و پزشکی حرف های سطح باال می زنیم و انسان به فضا می فرستیم اما 
هنوز مشکل پژو و پراید را حل  نکرده ایم و مشکل آلودگی هوا هر روز بدتر 

می شود و در این مرداب هر روز بیشتر فرو می رویم. 

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: 40 سال است که می گوییم 
از نظر علمی مشکل آلودگی هوا چیست ولی هنوز نتوانسته ایم این مشکل را 
حل کنیم. مهندس باهنر با تاکید بر اینکه الزمه نظام مردم ساالری وجود چند 
حزب قدرتمند است در غیر این صورت نظام یک نظام پوپولیستی خواهد 
شد، تصریح کرد: می بینیم که وقتی دوره هر دولتی تمام می شود، تقصیرها 

گردن دوره قبلی ها انداخته می شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه در این سال ها هیچ تلنگری به 
نظام اداری ما نخورده است، گفت: نظام تکنوکرات و بروکرات، مملکت را 
به شدت گران اداره می کند. امروز بیش از جمعیت در کشورمان سیم کارت 
تلفن همراه داریم، سرانه مصرف ما در این زمینه از اروپا هم بیشتر است و اگر 
دو روز تعطیلی اعالم شود جاده چالوس ترافیک می شود که به معنای زیاد 
شدن مصرف کشور در این سال هاست. وی افزود: صندوق های بازنشستگی 
مشکل دارند، بعضی از بانک ها وضع خوبی ندارند و طراز آنها قرمز است و 
منابع متراکم مالی ما پوک شده است. این یعنی ساختار اداری کشور درست 
نشده است، ضمن این که امروز نظام تامین اجتماعی ما هم با مشکل مواجه 
شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پاسخگویی 
مسئوالن به مطالبات مردم خوب نیست، اظهار کرد: گاهی یک رئیس جمهور 
پولی  و گاهی هم  مردم می رود، حرص می خورد، حرفی می زند  به جمع 
خرج می کند اما این ُمسکن مقطعی است و مشکل را حل نمی کند.  مهندس 
مالی حل  مشکالت صندوق های  از  درصد   90 باالی  امروز  داد:  ادامه  باهنر 
شده اما بعضی از مشکالت هنوز به طور جدی باقی مانده است چون همین 
این  مشکالت  از  نیمی  مالی  صندوق های  از  مطالبات  باقی مانده  درصد   10
نیز گفت:  اخیر در کشور  اعتراضات مردمی  به  اشاره  با  صندوق هاست. وی 
دولت  از  ملی  رسانه  بودند.  رسمی  تریبون های  اغتشاشات  این  اصلی  عامل 

انتقاد می کرد و نمایندگان هم از تریبون مجلس گله و اعتراض می کردند.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: امروز دولت فقط 30 تا 
40 هزار میلیارد خرج حقوق بازنشستگان می کند؛ در حالی که این کار وظیفه 
دولت نیست. این وظیفه صندوق های بازنشستگی است. امیدوارم برای سال 

آینده بتوانیم به یک کارنامه عادالنه و منصفانه درباره عملکرد نظام برسیم.

قرار نبود
 صدور انقالب 

با توپ و تانک باشد
تشخیص  مجمع  عضو  باهنر،  محمدرضا  مهندس 
انقالب  ارزش های  انتقال  گفت:  نظام  مصلحت 

به نسلی که امام را ندیده اند، اتفاق جالبی است 
پدیده  صهیونیستی  رژیم  جنگنده  شدن  ساقط  و 
صهیونیستی  رژیم  ابهت  دیگر  که  است  مهمی 
رژیم  زمانی  است.  کرده  آب  کامل  طور  به  را 
سرزمین های  تمام  که  داشت  ادعا  صهیونیستی 
از  دور  نقطه ای  و  دارد  نظر  تحت  را  اطراف 
اما حاال داستان عوض  ندارد  دسترس آن وجود 
پایان  به  رو  در  و  بزن  دوران  دیگر  است،  شده 

رسیده است. 
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به 

این که از ابتدا قرار نبوده صدور انقالب با توپ 
و  داریم  دفاعی  امکانات  ما  گفت:  باشد،  تانک  و 
به دنبال امکانات تهاجمی نیستیم، اما از خودمان 
مهندس  می کنیم.   دفاع  مرز ها  از  خارج  حتی 
گفته  آمریکایی  کارشناس  یک  کرد:  اضافه  باهنر 
بود انقالب اسالمی مانند زلزله ای است که امواج 
آن منطقه را فراخواهد گرفت و این اتفاق امروزه 
دیگر  منطقه  مستبد  رژیم های  است،  داده  رخ 
نمی توانند دوام بیاورند، هر کجا که منافع آمریکا 

اقتضا کند آن ها را قربانی می کند.
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پیشنهاد پست »مشاور وزیر نیرو« 
برای استاندار کرمان

وزیر نیرو با بیان این که طرح همیاران آب کرمان الگویی برای سایر استان 
های کشور می باشد، گفت: این طرح به روز ترین طرح برای حل مشکالت 
شورای  جلسه  در  دوشنبه  شامگاه  اردکانیان  رضا  دکتر  ست.  ا  کشور  آب 
همیاران آب استان کرمان با اشاره به این که گام های ارزنده ای در استان 
کرمان در بخش صنعت آب و برق برداشته شده است، افزود: بهترین استفاده 
برای مصرف صحیح آب، طرح همیاران آب است که در استان کرمان پیش 
با  بر این که در دنیا و کشورهایی که حتی  تاکید  با  گرفته شده است. وی 
مشکل آب نیز روبرو نیستند، چگونگی مصرف آب از لحاظ کمیت و کیفیت از 
اهمیت خاصی برخوردار بوده و آب یک موضوع اخالقی در دنیا می باشد، 
کشور  در  آب  مدیریت  بر  مبتنی  چندجانبه  گفتگوی  به  نیازمند  یادآورشد: 
همواره  نیز  دنیا  در  کرمان  استان  اقدامات  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر  هستیم. 
توسعه  و  المللی آب  بین  ملل »دهه  سازمان  و سال گذشته در  بوده  مطرح 
که  شد  اجرایی  دنیا  در  سال   10 مدت  به   2017 سال  فروردین  از  پایدار« 
نشان می دهد راه استان کرمان در حوزه نحوه صحیح مصرف آب درست 
بوده است. دکتر اردکانیان با اشاره به این که برنامه »دهه بین المللی آب و 
توسعه پایدار« در کشورهای در حال توسعه اجرایی و یا در حال اجراست، 
و  جمهور  رییس  تقدیم  هایی  برنامه  نیرو  وزارت  سوی  از  کرد:  خاطرنشان 
استان  براینکه در محدوده  تاکید  با  اسالمی شده است. وی  مجلس شورای 
باید  آب  گفت:  باشد،  نفعان  ذی  منفعت  بر  نیرو  وزارت  کار  اساس  باید  ها 
به یک دغدغه همگانی در کشور تبدیل شود و توسعه کشور، توسعه ای آب 
محور خواهد بود. وزیر نیرو با اشاره به این که خشکی و نیمه خشکی جزء 
طبیعت اقلیم کرمان است، یادآورشد: طرح همیاران آب طرح عملیاتی است 
نیز بتواند کمک یار چنین ایده و طرحی در  نیرو  که امید می رود وزارت 
استان کرمان باشد. اردکانیان طرح همیاران آب کرمان را الگویی برای سایر 
بارش جهانی  استان های کشوردانست و خاطرنشان کرد: یک سوم متوسط 
درصد   25 حدود  پاییز  فصل  در  که  طوری  به  گیرد  می  صورت  کشور  در 
پایین تر از سال گذشته و بیش از 50 درصد کمتر از متوسط دراز مدت شاهد 
کاهش بارش ها بوده ایم و پیش بینی می شود تا پایان فصل زمستان نیز 15 
درصد در بهترین حالت کمتر از گذشته بارش داشته باشیم.  دکتر اردکانیان 
اما  نبوده  ای  فراهم شدن چنین فضایی کار ساده  قطعا  این که  بر  تاکید  با 
سخت تر از فراهم شدن چنین فضایی، حفاظت از طرح همیاران آب است 

این  کردن  حفظ  طرح،  این  از  مواظبت  و  اختیارات  بر  عالوه  داد:  ادامه 
جمع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وتوانایی تعیین و تدوین اهدافی 
مشترک، توانایی امکان دیدن نقش آب در توسعه همه سازمان ها، توانایی 
عملی کردن طرح آمایشی آب محور و غیره در استان تضمین کننده چنین 

حفاظتی خواهد بود.

است  موضوع آب  پایدار،  توسعه  در  اصلی  نکته  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
از  افزود: یکی دیگر  امر در همه استان های کشور موضوعیت دارد،  و این 
تضمین های مهم برای تداوم این ایده و آرمان، حفظ چارچوب های منافع 
ملی کشور است و نباید همه مسائل را به صورت ایزوله و تنها مختص به منطقه 
خود ببینیم و میزان توسعه یافتگی در سطح مدیریت استان؛ به گونه ای است 
که دل نگرانی و دل مشغولی از این حیث وجود ندارد. وی با قدردانی از 
وجود چنین مشارکت و همکاری شکل گرفته در استان کرمان اظهار کرد: 
یکی از برنامه های وزارت نیرو در دولت دوازدهم ایجاد ارزش افزوده به 
ازای هر مترمکعب آب به بهترین نحو ممکن است که باید مشوق های الزم 
بیان  با  ادامه  در  اردکانیان  دکتر  کنیم.  ایجاد  را  مهم  این  به  رسیدن  برای 
این که طرح همیاران آب به روز ترین طرح برای حل مشکالت آب استان 
از وجود  بنده موظف هستم  و  نیرو  اظهار کرد: وزارت  و حتی کشور است 
چنین عزم جزمی به نحو مقدور حمایت کنم ضمن آنکه از حیث اختیارات 
بهینه چنین تشکلی آمادگی خود را اعالم می  برای اجرای  ایجاد تسهیل  و 
کنم. وزیر نیرو در پایان با اشاره به مصوبه تشکیل بازار آب در کشور خاطر 
نشان کرد: دستورالعمل تشکیل بازار آب در مرداد ماه سال جاری تدوین شد 
و هم اکنون آماده اجرایی شدن است که می توانیم این طرح را در استان 
کرمان اجرایی و عرضه کنیم. وی در پایان این جلسه به واسطه موفقیت طرح 
ها و ایده های استاندار کرمان در حوزه آب و برق، به مهندس رزم حسینی 

پیشنهاد مشاور وزیر نیرو را داد.

روایتی از تصویب 
طرح های عجیب در دولت دهم

اله  آیت  جمهوری  ریاست  دوران  در  گفت:  باهنر  محمدرضا  مهندس 
ریاست  دوره  در  می رفتند.  استانی  سفرهای  به  ایشان  رفسنجانی  هاشمی 
از  البته  شد  زیاد  بسیار  استانی  سفرهای  هم  نژاد  احمدی  دکتر  جمهوری 
مسأله  این  داشت  ارتباط  مردم  با  مستقیم  و  رو  در  رو  وی  که  نظر  این 
امری مثبت تلقی می شد البته این مسأله به اینجا ختم نشد چرا که وی در 
طی سفرهای استانی خود طرح های عجیب و غریبی بدون در نظر گیری 
دست  روی  طرح ها  این  نیز  نهایت  در  که  می کرد  تصویب  مالی  پشتوانه 

دولت باقی ماند. 

جالب است بدانید اکنون نیز بسیاری از این پروژه ها از دوران دولت های 
البته کلنگ آن زده شده اما بودجه  ناتمام مانده است  نهم و دهم کماکان 

عمرانی دولت امکان اتمام آ نها را ندارد. 
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مهندس محمدرضا باهنر از 
اصولگرا  سنتی  های  چهره 
مصلحت  تشخیص  عضو  و 
گذشته  در  و  است  نظام 
چهره  به  مجلس  در  نیز 
ای پر سابقه و کم نظیر در 
بوده  معروف  گری  البی 
گفتگویی  طی  وی  است. 
می  هایی  پارادوکس  از 
کنند  را حل  تناقضات  این  بتوانند  اگر  و  اند  گرفتار شده  آن  در  اصولگرایان  که  گوید 
در جریان  افرادی  از  باهنر  برسانند.  51 درصد  به  را  40 درصدی خود  رای  توانند  می 
با آن ها مذاکره کنند؛ چهره هایی  اصالح طلب نام می برد که اصولگرایان می توانند 
همچون حجت االسالم موسوی خوئینی ها، دکتر محمدرضا عارف و حجت االسالم مجید 
انصاری. او حتی می گوید که آماده است با حجت االسالم سیدمحمد خاتمی هم گفت 
و گو کند و او را جزو سران فتنه نمی داند، هرچند برای این گفت و گو زمینه هایی را 
الزم می داند و شروطی که خاتمی باید انجام دهد . دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین و 
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است اصالح طلبان نباید از روحانی عبور 
کنند او این طور می گوید که برخی اصالح طلبان اگرچه روحانی را انتخاب کردند اما 
احساس می کنند چون روحانی »نمی تواند« پس بهتر است پرونده خود را از روحانی 
جدا کنند. وقتی درباره تصمیم جمنا در انتخابات 29 اردیبهشت و کنار گذاشتن قالیباف 
سوال می کنیم او از این تصمیم دفاع می کند و می گوید که انتظار داشته اصولگرایان 
25 درصد رای بیاورند اما با تصمیم جمنا 40 درصد رای آورده اند. آن چه که در پی می 

آید، گفتگوئی است صریح و صمیمی با ایشان:

و  طلبان  اصالح  میان  گو  و  گفت  لزوم  از  که  بودید  کسانی  اولین  جزو  شما   *  
اصولگرایان صحبت کردید. این بحث شما صرفا رسانه ای بود یا فکر و برنامه ای 
اگر بخواهید صحبت کنید؛ مشخصا  تر  در پشت آن وجود دارد؟ کمی مصداقی 
منظور شمااز گفت و گو بین چه کسانی است؟ و چه اشخاص یا احزابی را مناسب 

این کار می دانید؟
 به نظر من اختالفات سیاسی ما با جریانات مختلف بیش از حد ضرورت است 
به ویژه این که ما چون حزب محکم در کشور نداریم و مواضع حقوقی ثبت 
شده وجود ندارد همه جریانات سیاسی مشکل دارند . چون افراد طیف بندی 
شدند وقتی یک نفر حرفی می زند بسیاری از دوستان باید پاسخ گوی حرف 
های هم طیفی های خود باشند در حالی که ممکن است آن حرف ها را قبول 
نداشته باشند. یعنی نفع حزب وجود ندارد اما هزینه های آن وجود دارد . از 
طرفی برخی چالش های غیر سیاسی در کشور وجود دارد که جدی هستند 
مثل بانک ها و موسسات اعتباری ، بودجه دولت و غیره که باید حل شوند و 
شود  نمی  حل  تنها  نه  شوند  بندی  جناح  و  سیاسی  های  بحث  به  آلوده  اگر 
کنار  را  اختالفات سیاسی  نیست که  این  تشدید می شود. بحث  بلکه مشکالت 
بگذاریم اما موقعی که نگاه می کنیم می بینیم خیلی از مسائل هست که ما می 
توانیم با یکدیگر هم موضع باشیم و چون این گفت و گو ها اتفاق نمی افتد در 
جاهایی که باید هم موضع باشیم هر کسی یک چیزی می گوید و بازار سیاست 
و اقتصاد و فرهنگ و غیره را آشفته تر می کند . طبیعی است که در گفت و 
گوها یک سری خط قرمز هم داریم؛ مثال ما واقعا به فتنه اعتقاد داریم و یک 
سری آدم ها از سران فتنه هستند و قابل مذاکره نیستند که باید با نظام مسئله 
خود را حل کنند. از طرف دیگر ما اصالح طلبان را به طور عام فتنه گر نمی 
دانیم. این گفت و گوها که شروع می شود از درون آن برای برخی مسائل 
نیاز به وحدت جدی گفتمانی بین جریانات سیاسی دارد،  که خطیر هستند و 
راه حل ایجاد می شود. این ها استدالل هایی برای شروع گفت و گو هستند.

ما  نداریم ممکن است برخی دوستان  اشکال هم دارد چون حزب  البته یک 
نپسندند و بگویند این ها حرف خود باهنر است! تا ما بخواهیم یک اجماعی 
. االن داریم بحث  در همه دوستان اصولگرای خود ایجاد کنیم مشکل است 
ضرورت آن را تبلیغ می کنیم و رقبا هم باید این کار را بکنند و آن طرف هم 
گفته اند، هر چند معلوم نیست آن چند نفر هم سخنگوی تمام جمع باشند اما 
فکر می کنم باید کار را جلو ببریم. یک مثال بزنم. بودجه ای که امسال دولت 
به مجلس داده مورد انتقادهای سنگین قرار گرفته اما من هم به عنوان کسی 

که در حزب روحانی نبودم و در طرف رقیب قرار داشتم می دانم که دولت 
در بستن بودجه امسال به شدت مشکل دارد و باید کمکش کرد تا از این گردنه 
بگذرد . همچنین باالخره یک نفر در سال 1400رئیس جمهور می شود و آن 
کسی که االن وارد این گفت وگوها بشود بسیاری از کارهای دولت ها را می 
تواند هماهنگ کند، چون متاسفانه دولت های ما که روی کار می آیند دنبال 
از اشکاالت  بسیاری  قبلی هستند.این اشکاالت و  خنثی کردن کارهای دولت 

دیگر نشان می دهد این گفت وگو صورت بگیرد .
 

*فکر می کنید در خأل حزب بهتر نیست شخصیت های شاخص دو جناح کار را 
شروع کنند تا مشکالت و هزینه های کشور کاهش یابد ؟ افرادی را در دو طرف 

برای این کار سراغ دارید ؟
هرقدر آدم های مذاکره کننده در طیف خودشان بانفوذتر باشند رسیدن به 
هدف را سریع تر و بهتر می کند. غیر از سران فتنه افراد زیادی هستند، مثال 
نظام مثل  اعضای تشخیص مصلحت  برخی  یا  قابل مذاکره است  آقای عارف 
باالتر مثل موسوی خوئینی ها،او شخصیتی  انصاری حتی در رده های  مجید 
رغم  علی  ها  چهره  این  بگیرد.  قرار  مذاکره  مورد  شود  می  کامال  که  است 
اصولگرایان. من خودم  در طرف  دارند  مشترک هم  نقاط  مواضع؛  اختالفات 
آمادگی دارم اما تیپی مثل دکتر حداد عادل می تواند وارد شود و میدان دار 
شود یا مثال برخی علما اگر بتوانند خوب است . مثال احمد توکلی یا در بحث 

اقتصادی دکتر نادران یا آقای ذوالقدر هم می توانند.
 

* حجت االسالم سیدمحمد خاتمی چطور؟
ایشان  من  البته  دانند  می  فتنه  سران  جزو  برخی  را  خاتمی  سیدمحمد  آقای 
را جزو سران فتنه نمی دانم ولی فکر می کنم آقای خاتمی در 88 کوتاهی 
هایی داشته که باید جبران کند و اگر طرحی داشته باشد که بخواهد بنشیند و 
جبران کند و اشکاالتی را که به وجود آوردند حل کنند حتما باید اشتباهاتش 

را جبران کند و اگر جبران کند می توان نشست و گفت و گو کرد.
 

* درباره دولت دوازدهم شاهد شکل گیری یک جریان منتقد از میان اصالح طلبان 
هستیم تاجایی که حتی بحث عبور از روحانی می شود. در مقابل برخی دیگر از 
اصالح طلبان معتقدند که باید همچنان از روحانی حمایت کرد. آیا به نظر شما این 

اتفاق نوعی شکاف و انشقاق در جریان اصالح طلبی است؟
 من اگر طبق نیازهای کشور بخواهم حرف بزنم باید توصیه کنم که این کار 
را نکنند همچنان که من خودم هم که در طیف مقابل هستم معتقدم هر کمکی 
که می شود باید برای دولت انجام داد تا بتواند از این چالش ها عبور کند. 
معتقدم تکلیف شرعی و قانونی و اخالقی ما این است که به دولت کمک کنیم 
و قدرت دولت را افزایش دهیم حتی یک طرف اگر دولت کمک هم نخواهد 
هر مقدار که بتوانیم باید کمک کنیم . این که کسی بگوید برای این که ثابت 
کند دولت روحانی ناتوان است آن را تخریب کنم ، خیانت به نظام و انقالب و 
مردم است . البته باید مراقب باشیم دولت دنبال متن باشد نه حاشیه و مطالبات 
اصلی مردم را حل کند. دو گروه اصالح طلبان از روحانی دلخورهستند . یک 
گروه توقعشان برآورده نشده و می خواستند همه وزیران دولت را از اصالح 
عهدش  به  روحانی  گویند  می  نشده  طور  این  چون  و  بگذارد  محکم  طلبان 
عمل نکرده این دلخوری نباید باعث شود به روحانی کمک نکنند . عده دیگر 
روحانی را انتخاب کردند و احساس می کنند چون روحانی نمی تواند بهتر 
نیست  به نظرم حرف درستی  از روحانی جدا کنیم که  را  پرونده خود  است 
. انتخابات سه سال دیگر است و نباید از حاال خود را مبری کنیم و بگوییم ما 
در اشکاالت دخالت نداریم که این ظلم است. مشکالت زیاد است مثال بستن 
بودجه  واقعا کار بسیار مشکلی بود چون دولت گرفتاری سنگین عدم تعادل 

بودجه را دارد .
 

تا  به نظر شما آینده دولت و جریان اصالح طلبی چه می شود و  تفاسیر  این  با   *
پایان با هم می مانند؟

باید تالش کنند و این موج انتقاد را مهار کنند خود ما هم باید مهار کنیم چون 
قبول  را  موضع  این  ما  اما  تواند  نمی  دولت  گویند  می  که  داریم  دوستانی 

نداریم و فکر می کنیم باید همه تالش خود را انجام دهیم تا کار جلو برود. 

بی پرده با باهنر
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نداشته  را  ها  پراکنی  تیکه  و  ها  پراکنی  متلک  داریم  انتظار  قوا هم  از سران 
نشان دهند که همدل  باید  نیست و روسای قوا  به مصلحت  باشند چون اصال 

هستند؛ حداقل در چیزهایی که همه قبول داریم.
 

در  نزدیک  از  که  مجلس  ادوار  نمایندگان  ترین  قدیمی  از  یکی  عنوان  به  * شما 
جریان سیاست گذاری و تصمیم گیری ها و اجرائیات کشور بودید، فکر می کنید 
اساسا از چه زمانی مسئوالن از مردم فاصله گرفتند؟ برخی آن را به دوره پس از 

جنگ و دولت سازندگی مربوط می کنند. نظر شما چیست؟
 این را بیشتر ناشی از کمبود اطالعات می دانم. یک مثال بزنم ، باید متاسفانه 
عرض کنم که در انتخابات مجلس درصد بسیار باالیی از کسانی که نامزد می 
شوند و درصد بسیار باالیی از مردم که رای می دهند نمی دانند این نماینده 
اما  . وکیل و موکل مشخص هستند  در مجلس چه اختیارات و وظایفی دارد 
مورد وکالت مشخص نیست. به همین دلیل نماینده مجلس در ماه های اول 
بسیار پرانرژی است اما بعد از شش ماه می بیند کاری نمی تواند بکند . فقط 
اراده برای حل مشکالت کافی نیست. نماینده هم مقصر نیست چون آن قدر 
و  مذاکرات  متوجه  مواقع  بسیاری  که  می شود  انتخابی  حوزه  مسائل  درگیر 
مصوبات مجلس نمی شود. این نماینده که مجلس می آید فکر می کند پروژه 
های عمرانی در حوزه اش انجام می شود و بعد از چهار سال می بیند به جایی 
نمی رسد . نماینده از نماینده بودنش و رای دهنده ها از رای شان پشیمان می 
شوند و دوباره روز از نو. این حس که مردم می گویند فالن نماینده کار ما را 
راه نینداخته پس به نماینده دیگری رای می دهم واقعی است اما حق نیست.

مثال در تهران لیست امید رای آورد یعنی مردم باور کردند که اگر لیست امید 
اند  بپرسید کار کرده  از مردم  اما االن اگر  بهتر کار می کند  به مجلس  برود 
می گویند خیر .مردم به افراد رای ندادند عده ای به آقای عارف رای دادند 
از  اما االن خود دکتر عارف می گوید کاری  به امضای جمنا  و عده ای هم 
ما برنمی آید. از همین لیست امید 140نفر به مجلس رفتند اما 103 نفر برای 
امید رای می دهند. بقیه کجا هستند ؟ بله یک سری فضاهای عمومی در کشور 
وجود دارد که باید ادبیات و رفتارها را اصالح کرد. من می گویم باید یک 

طرح نو ارائه کرد.
مثالی می زنم که باید درباره اش فکر کرد. مثال از 12هزار نفر که در انتخابات 
می  را  برخی  که  شدند  صالحیت  رد  نفر  هزار  شش  کردند،  نام  ثبت  مجلس 
شناسم به ناحق رد شدند یا تایید شدند . شورای نگهبان تقصیر ندارد چون باید 
ظرف یک ماه 12هزار نفر را بررسی کند و گاهی مواقع نمی تواند به نتیجه 
برسد. ما فکر می کنیم روند کلی برخورد شورای نگهبان خوب بوده اما جزئی 
بینیم به تعداد محدودی ظلم شده است حاال اگر در  که وارد می شویم می 
موضع گیری منتقد شورای نگهبان شوم حتما رای بیشتری می آوردم چون آن 
شش هزار نفر مدعی هستند به آن ها ظلم شده و همه افراد وابستگانی دارند 
. حاال  بیشتری کسب می کند  افراد دفاع کند حتما رای  از این  و اگر کسی 
اصولگرایان چکار کنند ؟ دنبال دفاع از شورای نگهبان باشند یا رای مردم ؟ 
یک مثال دیگر سپاه است . سپاه موقعی که دفاع از امنیت و مبارزه با داعش 
می کند جزو افتخارات ملی ماست اما در فضای مجازی می گویند این کارها 
خوب است و دستش درد نکند اما چرا در کارهای اقتصادی دخالت می کند؟ 
آن هایی که نقد می کنند بیکاری و تورم و مشکالت را ناشی از سپاه معرفی می 
کنند. ما چه باید بکنیم ؟ بشویم مدافع سپاه یا منتقد؟ واقعا پاسخ دقیقی برای 
آن ندارم . این که بگوییم ما دفاع می کنیم حتی اگر رای نیاوریم هم درست 
نیست . یعنی مجلس و دولت و همه را به کسانی بدهیم که نقد کننده نهادهای 
اصلی نظام هستند؟ از طرفی آیا می توانیم نقد کننده باشیم؟ مثال اصولگرایان 
اکثریت می گویند حجاب برتر چادر است اما در تهران 80درصد چادر نمی 
پوشند باالخره اگر من خیلی روی چادر شعار دهم عده زیادی رای نمی دهند 
. چکار کنم ؟ این ها پارادوکس هایی است که وجود دارد . البته من معتقدم 

ادبیات باید اصالح شود .
 

که  کاری  شما  نظر  به  برگردید  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  دوباره  اگر   *
هم  این  آیا  بود؟  درست  چقدر  قالیباف  گذاشتن  کنار  در  کردند  اصولگرایان 

پارادوکسی بود که نمی توانستید تصمیم بگیرید ؟
جمنا خوب عمل کرد و خیلی هم موفق بود . این را امروز به شما می گویم 

به  ماه  فاصله هفت  در  بنده در جلسات رسمی جمنا که دعوت می شدم  که 
انتخابات می گفتم ما با گفتمان انقالبی گری که این طور دوستان تبلیغ می 
رای  درصد   25 انتظار  من   . نداریم  رای  25درصد  از  بیشتر  جامعه  در  کنند 
داشتم و 40درصد رای آورد که خیلی خوب شد . 40درصد رای در مقایسه 
با دوره قبل که جداگانه حضور پیدا کرده بودند چقدر بود؟ اتفاقا بحث من 
کنیم.  متراکم  داریم  کشور  در  رای  قدر  هر  باید  دوره  این  در  که  بود  این 
ممکن است برخی تحلیل کنند اگر قالیباف مانده بود و رئیسی رفته بود شاید 
رایش  آمد حتما  قالیباف می  اگر  دانم  البته من می   . رای می شد  42درصد 
کمتر می شد . این تحلیل من است و شاید اشتباه باشد اما همان موقع نظرم 
باید برود کنار. علت آن هم این بود که حجت االسالم  این بود که قالیباف 
از  بخشی  بود  قالیباف  اگر  و  کرد  می  متحد  بهتر  را  اصولگرایان  همه  رئیسی 
اصولگرایان جدا می شدند شاید به دکتر روحانی رای نمی دادند اما به دکتر 
خود  خاطر  به  اصولگرایان  میان  وحدت  این  و  دادند  نمی  رای  هم  قالیباف 

رئیسی بود.
 

* یعنی هدف اصلی شما یکپارچگی بود که به آن رسیدید؟
بله اما اگر بخواهیم 40درصد را 51 درصد کنیم باید آن سواالتی را که گفتم 
پاسخ دهیم و این که می توانیم یا نمی توانیم ،باید راه حل پیدا کنیم . حتما 
؟  همین االن دعوایی  بگوییم  توانیم  اما می   . نقد است  قابل  نگهبان  شورای 
را  که در کشور شکل گرفته ببینید . قوه قضاییه قابل نقد است یا خیر ؟ قطعا 
این  قضاییه  قوه  کردن  نقد  است  ممکن   . دارم  نقد  صدها  و  است  نقد  قابل 
روزها رای آور هم باشد اما قوه قضاییه خودش باید زمینه نقد سالم را برای 
اژه ای در  آقای  فاصله 15 روز  به  ایجاد کند. موقعی که سروصدا شد  خود 
دانشگاه چند ساعت با دانشجویان بحث کردند و آیت ا... آملی الریجانی هم 
ایجاد  باید سروصدا  نبود؟ حتما  این طور  قبلش  . چرا  8 ساعت بحث کردند 
 . بگویند  را  بپذیرند و مشکالت  را  نقدها  با مردم صحبت کنند  باید  ؟  می شد 
البته برخی هم برای این که می خواهند عبور کنند می آیند و یکپارچه قوه 
قضاییه را بمباران می کنند. این ها سواالتی است که اصولگرایان باید بنشینند 
هم  و  شود  حفظ  اصولشان  هم  که  کنند  اصالح  نوعی  به  را  خود  گفتمان  و 

سرمایه اجتماعی داشته باشند .
 

* برای 1400شما برنامه ای دارید ؟ دکتر الریجانی چطور ؟
 شخص خودم خیر. یکی از اشکاالت کشور ما این است که رئیس جمهور 
انتخابات شکل می گیرد که در این سه رئیس جمهور اخیر  دو ماه قبل از 
رفتم  مالقاتش  به  شد  جمهور  رئیس  خاتمی  که  این  از  بعد   . بودیم  شاهد 
اعضای  و  ریاست جمهوری چیست  برای  برنامه شما  تبریک، گفتم  و ضمن 
فکر  من  مگر  گفت  و  خنده  زیر  زد  ایشان  هستند.  کسانی  چه  شما  کابینه 
می  تازه  و  باشم  داشته  کابینه  و  برنامه  که  بشوم  جمهور  رئیس  کردم  می 
شاید  که  خودش  از  غیر  هم  نژاد  احمدی  کرد؟  باید  چکار  ببینم  خواهم 
کسی  شود!  می  جمهور  رئیس  که  شده  الهام  او  به  جایی  از  کرد  می  فکر 
اگر  هم  روحانی  دکتر  درباره    . شود  جمهور  رئیس  او  کرد  نمی  تصور 
دکتر  و  کردند  نمی  حمایت  خاتمی  االسالم  حجت  و  هاشمی  اهلل  آیت 
 . آورد  نمی  رای  روحانی  نداشتیم،  نامزد   4 ما  و  رفت  نمی  کنار  عارف 
اما  دربیاید  صندوق  از  جمهور  رئیس  گویم  نمی   . است  نظام  اشکال  این 
نفر رئیس جمهور می شود  باید از دو سال قبل بدانیم که بین دو نفر یک 
این  می شود.  رئیس جمهور  نیست چه کسی  معلوم  نفر   50 بین  که  این  نه 
وقت  بعضی   . افتد  می  اتفاق  هزار  خیر  یا  آید  می  الریجانی  بگویید  که 
این هایی که رئیس جمهور شدند کسانی  ها زود شروع کردن مضر است 
شروع  قبل  سال  یک  از  که  نوری  ناطق  و  کردند  شروع  دیر  که  بودند 

. نتوانست  کرد، 
 

آقای  جای  توانسته  و  است  «مجلس  من  »البی  کسی  چه  االن  نظرشما  به   *
بگیرد؟ را  باهنر 

شده  مجلس  وارد  دوره  دو  یا  یک  که  را  کسی  نباید  شما  اما  هستند  حتما 
باهنر  با  اگر  کنید.  مقایسه  دارد  سابقه مجلس  باهنر که هفت دوره  با  است 

هستند.  بهتر  بسیار  حتما  کنید  مقایسه  کار  ابتدای 
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نظر مصباحی مقدم درمورد 
مشکل »سپنتا«

حجت االسالم دکتر غالمرضا مصباحی مقدم که هم عضو هیات علمی دانشگاه  
است و هم سخنگوی جامعه روحانیت و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: جایگاه شورای شهر حاکمیتی نیست تا حضور اقلیت ها در چنین 
جایگاهی به عنوان حاکمیت غیرمسلمانان بر مسلمانان تفسیر شود در صورتی 
که نمایندگان مجلس مصوبه خود را به مجمع تشخیص بفرستند، مجمع فوری 

درباره آن تصمیم گیری می کند. 

اختالفات سیاسی
بیش از ضرورت

مهندس محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان با اشاره به انتخابات 96 گفت: 
من می دانم که اگر دکتر قالیباف می آمد حتما رأیش کمتر می شد. به نظر 
من اختالفات سیاسی ما با جریانات مختلف بیش از حد ضرورت است به ویژه 
این که ما چون حزب محکم در کشور نداریم و مواضع حقوقی ثبت شده 

وجود ندارد همه جریانات سیاسی مشکل دارند. 

معتقدم هر کمکی که می شود باید برای دولت انجام داد تا بتواند از این 
چالش ها عبور کند. معتقدم تکلیف شرعی و قانونی و اخالقی ما این است که 
به دولت کمک کنیم و قدرت دولت را افزایش دهیم حتی یک طرف اگر 
دولت کمک هم نخواهد هر مقدار که بتوانیم باید کمک کنیم. این که کسی 
تخریب  را  است آن  ناتوان  ثابت کند دولت روحانی  این که  برای  بگوید 

کنم، خیانت به نظام و انقالب و مردم است. 

غبارها کنار می روند
به  پاسخ  در  تهران  شهر  شورای  رئیس  رفسنجانی،  هاشمی  محسن  »مهندس 
سؤالی در خصوص فتنه 88 و راهپیمایی 9 دی گفت که باید مواظب باشیم 
بزنیم تا دشمن را از  با بصیرت، غباری که روی این موضوع هست، کنار  و 
وضعیتی  در  امروز  کرد:  تأکید  هاشمی  محسن  مهندس  کنیم.  جدا  دوست 
وی  است.  شده  رو  نیز  خیلی ها  چهره  و  شده  برطرف  غبار  این  که  هستیم 
تصریح کرد: می توانیم نسبت به فتنه ایجاد شده با بصیرت کامل نظر دهیم و 
ما هم در این مسیر قرار داریم«. محسن هاشمی در پایان جلسه شورای شهر 
تهران افزود: منظور من از کنار رفتن غبار در صحبت های مربوط به وقایع 
88 و 9 دی، شخصی است که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است. 
وی تصریح کرد: در کانال تلگرامی خود این موضوع و مسائل مرتبط به آن 
را به طور کامل مطرح کردم. رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: تنها 
یک کانال تلگرامی رسمی دارم و هیچ فعالیتی در شبکه های اینستاگرام و 

توئیتر ندارم. 

تغییر محوریت در کارگزاران 
امیر محبیان فعال اصولگرا نوشت: پس ازآن که در دی ماه 
باقی شتافت؛ احساس می شد  95 هاشمی رفسنجانی به دیار 
روحانی  حسن  دکتر  کوشید  خواهد  کارگزاران  حزب  که 
عبای  و  برگزیند  جانشین  عنوان  به  وی  به  دیدگاه  نزدیکترین  عنوان  به  را 
بروز  است.با  نشده  چنین  ظاهرا  بیاندازد؛اما  روحانی  دوش  بر  را  هاشمی 
اختالفاتی، حداقل در ظاهر میان جهانگیری و روحانی که به افول تحرکات 
روحانی؛  کابینه  در  راست  راهنمای  چراغ  زدن  و  انجامید  دولت  در  وی 
محور  گزینش  برای  مناسب  فضای  ایجاد  حال  در  هم  کارگزاران  حزب 
جدید در سیاست ورزی خود است. محسن هاشمی!محسن هاشمی بهرمانی 
56 ساله که در انتخابات شوراها توانست با 1756086 رای به عنوان نفر اول 
پیروز انتخابات شوراها در مقام ریاست شورای شهر بنشیند؛اکنون مانورهای 
به نگاه غالب  با اتخاذ مواضع نزدیک  پیچیده سیاسی به انجام می رساند و 
 88 فتنه  به  موسوم   88 انتخابات  از  پس  وقایع  با  ارتباط  در  بویژه  حکومتی 
سوی  از  و  کرده  زیاد  رو  تند  طلبان  اصالح  با  را  خود  فاصله  سو  یک  ؛از 

در  است.هر چند همواره  سیاسی  نظام  مثبت  دیدگاه  دیگر،در حال جلب 
میان حاکمان و اصولگرایان از محسن هاشمی به عنوان چهره ای متعادل و 
معتدل در رفتار، در میان فرزندان حاشیه ساز هاشمی یاد می شد اما محسن 
را  بینی حکومتی  نشان می دهد که مصلحت  بزنگاههای سیاسی  اکنون در 
از پدر خویش به ارث برده است.خصلت پراگماتیستی محسن هاشمی باعث 
از  با شش شهردار  بر متروی تهران؛  شد که مثال در دوران طوالنی ریاست 
گرایش های بعضا متضاد از کرباسچی گرفته تا احمدی نژاد و قالیباف کار 

کرده و کارنامه اجرایی نسبتا خوبی از خود بجای گذارد.
حال در زمانی که روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی و خانواده او یعنی 
و  کند  می  منتشر  محسن«  ه  را   « دار  معنا  عنوان  با  ای  مقاله  آرمان؛امروز 
می  رد  خود  و  طرح  را  جمهوری  ریاست  کاندیداتوری  با  مرتبط  شایعات 
ظن  تقویت  آن  و  شود  می  برداشته  دیگر  ای  برنامه  از  پرده  اتفاقا  کند؛ 

رویگرداندن از روحانی به سود محسن در حزب کارگزاران است.
معناست که حزب عملگرای کارگزاران در 1400 ظرفیت دکتر  این بدین 
بر روی مهندس محسن  با سرمایه گذاری  و  یافته دانسته  روحانی را خاتمه 
هاشمی قصد دارد با نزدیک تر شدن به حاکمیت؛ رقبای اصالح طلب خود 

را نیز پشت سر گذارد.

بررسی چگونگی کاهش خشونت 
در جامعه

 دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: در 
با حضور  همایش ملی پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها 
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه 
قضاییه اظهار داشت: هماهنگی، هم افزایی و همراهی بیشتر دستگاه قضا با دانشگاه 
یکی از اهداف همایش ملی پیشگیری از خشونت است. وی بیان داشت: دانشگاه 
شهید باهنر کرمان حدود 42 سال قبل به دست رادمردی بلند همت مرحوم علیرضا 
افضلی پور و همسرش روانشاد بانو فاخره صبا بنا نهاده شد و با سرعت در عرصه های 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توفیقات بزرگی را رقم زده است. دکتر طاهر 
ادامه داد: دانشگاه کرمان به عنوان دانشگاه مادر در استان و یکی از دانشگاه های مختلف 

جامع جنوب شرق حدود 16 هزار دانشجو، 650 نفر عضو هیئت علمی، 102 نفر استاد 
تمام و پروفسور، 150 نفر دانشیار و بیش از یک هزار دانشجوی دکترای تخصصی و 

بیش از 4 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد دارد.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ابراز داشت: بیش از 60 انجمن علمی، 15 کانون 
فرهنگی، اجتماعی و 9 تشکل دانشجویی در دانشگاه شهید باهنر فعالیت می کند.دکتر 
طاهر تصریح کرد: همایش پیشگیری از خشونت به این علت برگزار شده است تا با 
روش های علمی و کاربردی در این باره بحث کارشناسی و دقیق صورت گیرد و 
ارائه راهکارهای راهگشا در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی یکی از رسالت های 
دانشگاهیان است. وی عنوان کرد: بررسی جنبه های خشونت در بین اقشار مختلف 
جامعه ما و تحلیل و ریشه یابی آن و ارائه راهکارها برای زدودن خشونت امری 

ضروری است.



آیا جهانگیری
 از تدبیر، امید بریده؟

کمی قبل، ماندن یا رفتن معاون اول رئیس جمهور از دولت به خبر اصلی 
بسیاری از رسانه هابدل شده بود؛ اما بالفاصله این خبر مخابره شد: 

خبر  این  ماند.  خواهد  باقی  دولت  در  همچنان  جهانگیری«  اسحاق  »دکتر 
پیشتر  ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران سازندگی که دکتر جهانگیری  را 
رئیس شورای مرکزی آن بود، منتشر کرده است؛ موضوعی که نشان می دهد 
مسائلی در خصوص  و  نبوده  اول روحانی صرفا یک خبر  معاون  خبر رفتن 
جدایی او از کابینه مطرح شده است. در خبر ماندن جهانگیری که با انتشار 
عکسی از معاون اول در کنار رئیس جمهور همراه شده، عنوان شده است که 
»یک منبع نزدیک به معاون اول رئیس جمهور گفته که اخیرا از جهانگیری 
اول  معاون  گویا  که  موضوعی  باشد.«  فعال  دولت  در  بیشتر  شده،  خواسته 
رئیس جمهور نیز آن را پذیرفته و به این ترتیب جدایی او از دولت دوازدهم 

را منتفی ساخته است.
بالقوه  کاندیداهای  از  یکی  عنوان  به  او  از  که  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 یاد می شود، پس از آنکه به دلیل عملکردش 
قرار  طلبان  اصالح  اقبال  مورد  ریاست جمهوری،  انتخابات  رقابت های  در 
اقتصادی  در حوزه  ویژه  به  دولت  اقدامات  از  بخشی  که  بود  قرار  گرفت، 
او و جریان حامی اش  به گونه ای که  بگیرد که گویا شرایط  را در دست 
یعنی اصالح طلبان انتظار داشتند، پیش نرفت. این رویه به گونه ای بود که 
به فاصله زمانی بسیار کمی از آغاز به کار دولت دوازدهم اخباری مبنی بر 
احتمال کاناره گیری معاون اول رئیس جمهور از دولت منتشر شد؛ اخباری 
رئیس  انتخاباتی  های  وعده  اجرای  عدم  قبیل  از  موضوعاتی  اش  بهانه  که 
به  خصوص  در  جهانگیری  نظریات  و  ها  خواسته  نشدن  تأمین  یا  جمهور 
کارگیری تیم اقتصادی دولت دوازدهم عنوان می شود؛ اما حتما می توان 

دالیل مهمتری برای این کار برشمرد. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  بود  قرار  که  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
دوازدهم کار چینش تیم اقتصادی دولت را در دست بگیرد، به دالیل مختلفی 
موفق به اعمال تمام و کمال نظرات خود در این زمینه نشد؛ موضوعاتی از 
تمایل رئیس  اعتدالگرای کابینه و همچنین عدم  با بخش  نظر  قبیل اختالف 
جمهور به سپردن تمام و کمال این بخش به معاون اول اصالح طلب خود. 
همین موضوع باب را برای انتقاد گاه و بیگاه جهانگیری از دولت باز کرد. 
بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی، دالیل مختلفی برای انتقادات 
جهانگیری از تیم اقتصادی و عملکرد اقتصادی دولتی که در آن مشغول به 
کار است، برمی شمارند؛ از جمله موضوعاتی که مربوط به اختالف نظر او با 
اقتصادیون دولت می شود. بخشی از این تیم برآمده از جریان اعتدالگرا و 

بخشی منتسب به طیف سنتی و معتدل جریان اصولگرایی است. 

افرادی را در این  بازماند و  نهایت از چینش تیم اقتصادی کابینه  او که در 
اصالح  طیف  و  او  به  نزدیکی  عملی  و  فکری  لحاظ  به  که  بیند  می  جایگاه 
طلب ندارند، رویکرد آنها را مغایر با آنچه خود در ذهن داشته می بیند و می 
داند و برای همین، در سخنرانی های خود بعضا به عملکرد آنها انتقاد کرده 
و ناراحتی خود را از این مسأله این گونه نشان می دهد. بخشی از سیاسیون 
و تحلیگران هم معتقدند، او با مالحظه شرایط اقتصادی کشور به این نتیجه 
و  رفت  نخواهد  پیش  کنند  می  فکر  برخی  که  گونه  آن  است،کار  رسیده 

شرایط به حد مطلوب مورد انتظار نخواهد رسید، 
لذا تالش دارد با انتقاداتی که از سیستم اقتصادی دولت می کند، پای خود را 
از این حیطه بیرون کشیده و خود را جدای از این بخش دولت نشان دهد تا 
اگر در انتخابات 1400 برای کاندیداتوری در انتخابات اقدام کرد، این بخش 

از اقدامات دولت به پای او نوشته نشده باشد.
معاون اول رئیس جمهور البته باید توجه داشته باشد، با توجه به این که او 
فرمانده اقتصاد مقاومتی است و این مسأله را به صراحت در جریان مبارزات 
راه  تواند  نمی  است،  کرده  اعالم  نیز  دوازدهم  ریاست جمهوری  انتخابات 
خود را جدای از راه و عملکرد اقتصادی دولت عنوان کند و در این زمینه 
هیچ عذری در نهایت از او نیز پذیرفته نخواهد بود؛ بنابراین، شاید یکی از 

دالیل انتقاداتش هم همین مسأله باشد. 
این که گفته شده از معاون اول رئیس جمهور خواسته شده بیشتر در دولت 
احتمال  به  مربوط  خبرهای  پایان  بر  عالوه  که  است  موضوعی  باشد،  فعال 
جدایی جهانگیری از دولت نشان می دهد که احتمال او حضوری فعال تر و 

پررنگ تر در جریان اقدامات دولت دوازدهم خواهد داشت. 
اعمال  رفتن ضریب  باال  منزله  به  او در دولت  فعالیت  افزایش  باید دید که 
نظر و نفوذ در مسائل اقتصادی است یا دیگر مسائل. اگر این مسأله به معنای 
افزایش مشارکت و اظهار نظر او در اقدامات اقتصادی دوات دوازدهم باشد، 
نشان می دهد که انتقادات او از شرایط اقتصادی قوه مجریه در نهایت کار 
ساز شده و قرار است، با مشارکت بیشتر و افزایش فعالیت معاون اول رئیس 
جمهور در بخش اقتصادی دولت، از بار انتقادات او در این حوزه کاسته شود.

برخورد با پیمانکاران متخلف 

خاطر  به  تسلیت  ضمن  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
زلزله  در  هموطنانمان  از  جمعی  درگذشت 
که  نهادهایی  و  ها  دستگاه  همه  از  کرمانشاه، 

در  زدگان  زلزله  به  کمک  و  رسانی  امداد  برای 
کردند  پیدا  حضور  توان  تمام  با  کرمانشاه  استان 
قدردانی کرد و گفت: هالل احمر، ارتش، سپاه و 
همه دستگاه های اجرایی مردانه پای کار آمدند 
به صحنه  داشتند  توان  آنچه در  نیز همه  مردم  و 
آوردند تا بخشی از آالم مردم زلزله زده کاهش 

کرد:  اضافه  جمهور  رئیس  اول  معاون  کند.  پیدا 
در این گونه موارد که ساختمان های نوساز و یا 
بناهایی که مستحکم سازی شده اند، تخریب می 
شوند، بدین معناست که اشکاالتی وجود دارد و 
باید پیمانکاران و سازندگان این گونه بناها مورد 
در  ایمنی  موارد  چرا  که  گیرند  قرار  بازخواست 

احداث ساختمان ها رعایت نشده است. 
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مالقات مدیران استان
 با تنها کرمانی فاجعه سانچی

با خانواده شهید  استانداری،  و مدیران ستادی  استاندار  مشاوران  و  معاونین 
کشتی  دریایی  سانحه  جانباختگان  از  آبادی«  قاسم  ابولی  »احسان  مهندس 
نفتکش سانچی دیدار کردند. معاونین و مشاوران استاندار و مدیران ستادی 
ایران  نفتکش  ملی  شرکت  ناوبری  دوم  افسر  منزل  در  با حضور  استانداری 
ابراز  مرحوم  این  خانواده  با  آبادی«،  قاسم  ابولی  »احسان  ممهندس  

همدردی نموده و این مصیبت را تسلیت گفتند.

سانحه سانچی و بهت ملت ایران
مشاور امور فرهنگی استاندار کرمان در این دیدار ضمن ابالغ پیام تسلیت 
استاندار کرمان به خانواده داغدار ابولی قاسم آبادی، گفت: سانحه دریایی 
کشتی سانچی مصیبت بزرگی برای ملت ایران بود که همگان بویژه مردم 
قاسم  ابولی  »احسان  مرحوم  درگذشت  مصیبت  واسطه  به  را  کرمان  استان 
آبادی« در بهت فرو برد و عزادار کرد. حجت االسالم و المسلمین عربپور با 
َکِثیًرا  ُمَراَغًما  َیِجْد ِفی الَأْْرِض   ِ َسِبیِل اهللهَّ ُیَهاِجْر ِفی  َوَمْن  قرائت آیه شریفه ) 
ِ َو َرُسولِِه ُثمهَّ ُیْدِرْکُه الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع  َوَسَعًة َو َمْن َیْخُرْج ِمْن بَْیِتِه ُمَهاِجًرا ِإلَی اهللهَّ
به خلق خدا،  یادآورشد: خدمت  َرِحیًما(،  َغُفوًرا   ُ اهللهَّ َوَکاَن    ِ اهللهَّ َعَلی  أَْجُرُه 
در فرهنگ تعالیم قرآن و عترت، ارزش و ثواب فراوانی دارد و اعتقاد ما بر 
این است کسانی که برای خدمت به جامعه سفر می کنند، اجرشان همچون 
شهید است. وی از سانحه دریایی سانچی و درگذشت فرزندان ایران اسالمی 
به عنوان مصیبتی بزرگ یاد کرد که در این مسیر راهی جز صبر و استقامت 
وجود ندارد، افزود: براساس تعالیم اسالم و با استعانت از آیه شریفه " الَِّذیَن 
ِصیَبٌة َقالُواْ ِإنَّا هلِلِهّ َوِإنَّا ِإلَْیِه َراِجعوَن" با وقوع این مصیبت بزرگ  ِإَذا أََصابَْتُهم ُمّ
به خداوند رحمان پناه می بریم. مشاور امور فرهنگی استاندار کرمان یکی 
تسلیم در  و  الهی  مقدرات  به  را، رضا  و کامل  انسان های شایسته  از صفات 

برابر آن دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران تربیت یافته بزرگانی همچون 
حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( هستند که در صحرای کربال در برابر مصیبت 
قتلگاه  در  شریفش،  عمر  لحظات  آخرین  در  و  کرد  پیشه  صبر  بزرگ  های 

فرمود: »رضا بقضائک و تسلیمًا المرک«.
معاونین  شورای  دیدار  کرد:  تصریح  عربپور  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ابولی  »احسان  مرحوم  خانواده  با  کرمان  استانداری  ستادی  مدیران  و 
ابراز  به منظور  تاکیدات استاندار کرمان و  بر حسب وظیفه و  قاسم آبادی« 
همدردی با مصیبت دیدگان صورت گرفت که امید می رود ما هم به اندازه 

قطره ای ناچیز از دریای معرفت امام حسین)ع( بهره مند شویم.
درخواست خانواده شهید قاسم آبادی از مسئوالن

ملی  ناوبری شرکت  دوم  )افسر  آبادی  قاسم  ابولی  احسان  مرحوم  خانواده 
نفتکش ایران( نیز ضمن قدردانی از ابراز همدردی مسئولین استان کرمان، 
سانچی  حادثه  بروز  دالیل  شدن  مشخص  برای  مسئوالن  پیگیری  خواستار 

شدند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، مراسم ترحیم افسر دوم ناوبری 
شرکت ملی نفتکش ایران مرحوم »احسان ابولی قاسم آبادی« روز سه شنبه 
26 دی ماه از ساعت 14 الی 16 در مسجد خاتم االنبیاء)ص( واقع در کرمان، 

شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم برگزار می گردد.

درد دل همسر تنها دریانوردکرمانی سانچی؛

کار روی  نفتکش،
چون کار روی بمب ساعتی

دوم  افسر  آبادی،  قاسم  ابولی  احسان  شهید  مهندس  همسر  زاده،  عبداهلل  شکوفه 
نفتکش سانچی گفت: شش سال با او زندگی کردم و هیچ وقت از او بی احترامی 
ندیدم. هرچه به او می گفتم جوابش جز باشد چیز دیگری نبود. هر ظلمی به او 
می شد تنها با یک نگاه به ماجرا پایان می داد. وی افزود: او مرد بزرگی بود و فکر 
نمی کنم دنیا بار دیگر چنین مردی به خود ببیند. عبداهلل زاده بیان کرد: هر وقت 
با لبخندی این موضوع را رد کرده و  او  از او درباره ترس از مرگ می پرسیدم 
می گفت چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. حاال من می خواهم به او بگویم که من 
نیز چون تو دیگر از مرگ نمی ترسم چرا که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم.

همسر مهندس شهید احسان ابولی افسر دوم سانچی تصریح کرد: کارش بسیار سخت 
بود همیشه از خانه دور بود و بر روی آهن آالت کشتی می خوابید و بیدار می شد. 
وی گفت: احسان همیشه می گفت که من و همکارانم روی بمب ساعتی هستیم 
و کوچکترین جرقه ای می تواند ما را راهی زندگی ابدی مان کند. عبداهلل زاده 
بیان کرد: اوایل زندگی مان هر شش ماه روی کشتی بود اما این اواخر حضور او 
در کشتی به چهار ماه رسیده بود به عبارتی هر چهار ماه یک بار به خانه سر می زد 
به خاطر همین بسیاری از وقت ها خودم به دیدنش بر روی کشتی می رفتم. همسر 
شهید احسان ابولی افسر دوم سانچی گفت: تاکنون حادثه ای برای کشتی او رخ 

نداده بود و هیچ وقت فکرنمی کردم کشتی به این بزرگی روزی غرق شده و 
موجب جان باختن افرادی شود. وی بیان کرد: مسئوالن می گویند که روز اول آنها 
جان باخته  بودند. شرکت ملی نفتکش در آن هشت روز اول همیشه کنارمان بوده و 
صبح و شب به طور مستمر به ما گزارش می داد. وقتی که تکاورها وارد عمل شدند 
خیلی امیدوار بودم، حتی حضوری پیش تکاورها رفته و از آنها خواهش کردم که از 
شرایط نفتکش نترسیده و برای بیرون کشیدن افراد حاضر در کشتی تمام تالش خود 
را انجام دهند. عبداهلل زاده گفت: نمی دانستم که آنها فوت شده اند بابت چیزی که 
نبود دعا می کردم ماجرا تا جایی پیش رفت که ربیعی آمد و صحبت کرد. این مقام 
مسئول به سرعت خود را به شانگهای رسانده و برایم بسیار جالب بود که با رسیدن 
او، چینی ها نیز همان روز تصمیم گرفتند به روی کشتی بروند و این به معنای آن 

است که چینی ها در اثر فشار مسئوالن ما وارد کشتی شده اند.
با 136  ایران  نفتکش  ملی  به شرکت  متعلق  »سانچی«  نفتکش  است؛کشتی  گفتنی 
هزار تن میعانات گازی )معادل یک میلیون بشکه نفت( به ارزش حدود 60 میلیون 
به مقصد داسان کره  از عسلویه  میلیون دالر(  نفتکش حدود 60  دالر)ارزش خود 
جنوبی در حال حرکت بود که روز شنبه 16 دی 1396 )6 ژانویه 2018( در موقعیت 
160 مایل دریایی )300 کیلومتر( از شرق شانگهای)دریای چین شرقی( با یک کشتی 
فله بر چینی با 64 هزار تن بار غله به نام »کریستال«برخورد کرده و آتش گرفت. پس 
از هشت روز آتش سوزی، روز یک شنبه 24 دی 1396 )14 ژانویه 2018( ساعت 15 
به وقت چین )10:30 صبح به وقت ایران( کشتی سانچی بطور کامل غرق شد. در 
این حادثه ، 30 ایرانی و دو تبعه بنگالدشی ناپدید شدند، که بعد از چند روز 
جستجو پیکر 3 نفر از ایرانیان مفقودشده به وسیله تیم امدادگر چینی پیدا شد.

مهندس شهید، احسان ابولی قاسم آبادی، تنها دریانورد کرمانی سانچی و از 
اهالی شهر بم بود.
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به رهبر  نژاد  نامه اخیر احمدی  از  انتقاد  با  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم، 
وزیر  حسینی  سیدمحمد  دکتر  است.  کرده  بررسی  را  مسئله  این  مختلف  ابعاد  انقالب، 
ایران اسالمی، در  فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم  و دبیرکل کانون دانشگاهیان 
یادداشتی به بررسی ماجرای نامه اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به رهبر 

معظم انقالب پرداخته است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است؛

رهبری  معظم  مقام  به  نژاد  احمدی  محمود  دکتر   96 30بهمن  مورخ  »نامه 
هرچندکه ارزش پاسخ ندارد و بهترین جواب به آن خاموشی است اما چه 
باب  از  نیز  و  تائید شود  به  تلقی  ای  عده  منظر  از  ایشان  وزرای  بسا سکوت 
اتمام حجت برای نیروهای والیتمداری که هنوز با حسن ظن این همه توهم 
آفرینی راکه گاه به تصریح وگاه به کنایه صورت می گیرد حمل برصحت 
امیدکه  تحریر در آورم.  به رشته  را  بسیار  از  اندکی  دانستم  کنند، الزم  می 
رضای حق در آن باشد. ای کاش احمدی نژاد خودشگفتی، خودشیفتگی، 
به سخن صادقانه  اشتباه محاسباتی را کنار می گذاشت و  بینی و  برتر  خود 
انقالب  جبهه  و  دهم  و  نهم  دولت  در  ملت  واقعی  خادمان  خیرخواهانه  و 
گوش فرا می داد و یا درس های اخالق عالم ربانی مرحوم آیت اهلل حائری 
شیرازی درجلسات چهارشنبه دولت راکه جالبخش قلب ها و امیدبخش دلها 
برای سعی ومجاهدت بیشتر و استقامت وپایمردی خالصانه تر بود، مرور می 
کرد و یا به نزد هر روحانی فاضل و استاد اخالقی که خود قبول دارد، می 
رفت و نظرات و حاالت خود را عرضه می کرد تا ببیند به چه میزان از اندیشه 

های اسالم ناب،مکرمت های اخالقی و تعادل روحی فاصله گرفته است!
برای غالب کسانی که باافکاروروحیات احمدی نژاد مخصوصا از دولت دهم 
به بعد آشنایند گام نهادن وی درکژراهه ای که به ناکجا آباد ختم می شود تا 
حدود زیادی قابل پیش بینی بود، البته شاید انتظار نداشتند سرعت حرکت به 
سوی پرتگاه  تا این حد باشد و از شیوه تجدیدنظرطلبان و ره گم کردگانی 
و  خوانی  مخالف  و  خورده  سنگ  به  سرشان  یکایک  کندکه  برداری  گرته 
الشان  امام عظیم  به تداوم راه  اراده ملت نسبت  عنادشان، هرگز در عزم و 
و شهدا و تبعیت از رهبری بزرگوار خللی ایجاد نکرده و تنها ارمغان آن بر 
ایشان خسران عظیم  جداشدن از قافله انقالب و هم سنگر شدن با رهزنان و 
تبهکاران بوده است؛ و بارها صحت این سخن نغز مرحوم آیت اهلل طالقانی 

اثبات شده که »هرکس در برابراین انقالب بایستد هالک می شود«.

اولی مشایی،  بعداز ماجراهایی چون معاون 
خانه نشینی، تنش زایی با دیگر قوا و نهادها، 
درمباحث  پردازی  نظریه  و  سازی  حاشیه 
ریاست  وفرهنگی،کاندیداتوری  اعتقادی 
احمدی  اینک  نشینی  بست  و  جمهوری 
تمامیت  و  طلبان  قدرت  پای  جای  پا  نژاد 
مبارزاتی،  سابقه  از  که  گذارده  خواهانی 
جایگاه علمی، وزانت و پایگاه حزبی ورسانه 
ای بیشتری نسبت به وی برخوردار بودند و 
رهبری  و  امام  با  مقابله  در  خود  مواضع  با 
ای  گسترده  فرامرزی  حمایت  توانستند 
راجلب نمایند اما این استحاله و ارتجاع، جز 
ملکوک کردن چهره آنان و زیان دنیوی و 
اخروی عایدی بر ایشان نداشت و مع السف 
احمدی نژاد بدون ذره ای عبرت گیری و 
درس آموزی از سرنوشت گذشتگان، شتابان 
تحسین  و  تشویق  با  را  شده  طی  کجراهه 
های  سرویس  به  وابسته  های  رسانه  اخیرا  و  پیرامونی  حلقه  زائدالوصف 
تذهبون«  »أین  انذارقرآنی  به  ای  لحظه  و  کند  می  طی  بیگانه  جاسوسی 
نمی اندیشد. گویی سماجت می ورزدکه در این وادی هم رکوردار شود و 
هرچه سریعتر زحمات طاقت فرسای و خدمات ارزنده گذشته را هدر دهد و 
اقدامات نیک خود را حبط و تباه سازد! و به حیثیت  بزرگان و متدینینی که 
به خاطر مشی انقالبی، عدالت خواهی، ساده زیستی، مجاهدت  و پرکاری، 
خدمت به مردم و والیت پذیری از وی حمایت کرده بودند ضربه بزند، البد 

دیگی که برای او نمی جوشد برای هیچ کس نباید بجوشد!
فرصت  کدخداباوران  و  غربگرایان  به  انتحاری  عملیات  این  با  ازطرفی 
و  عملی  بی  انگیزی،  فتنه  شکنی،  قانون  و  برخیزند  مالمت  به  که  دهد  می 
عملیات  با  دروغ  و  ناروا  به  و  دهند  قرار  الشعاع  تحت  را  ناکارآمدی خود 
نیروهای  زمین  رابه  نظام  درحق  جفای  و  تقصیر  توپ  ای  رسانه  و  روانی 

انقالبی و والیی بیندازند.
مضمون نامه احمدی نژاد در وهله اول در تناقض و تضاد آشکاربامواضع 4 
دهه گذشته خودایشان است، برای نمونه وی به عنوان مدیر ارشد نظام در 
سطوح مختلف استانداری، شهرداری و ریاست جمهوری به طور مستقیم یا 
باواسطه ی سازوکارفعلی انتخابات برگزیده شده وخود نیزمجری برگزاری 
انتخابات متعددبوده است؛ حال چه اتفاقی جزکناررفتن ایشان ازمناصب رخ 
داده که فیلش یاد عملیات روانی علیه نظام با اسم رمزانتخابات آزاد و عاری 

از مهندسی کرده است!
باشدتمام  درست  مدعیات  این  اگر  جایز«  انفسهم  »اقرارالعقالءعلی  برمبنای 
مسئولیت ها وجایگاه هایی که داشته غیرقابل قبول است که البته در واقع 
و  ها  بافتن  بهم  ریسمان  و  آسمان  این  الزمه  هرحال  به  ولی  نیست  چنین 
پندارد  نژادکه خود را«عقل کل« می  نیست. ازاحمدی  موهومات جز این 
انتظار می رفت با هم اندیشی حلقه خاص و اصحاب پشت پرده، در مخالف 
خوانی علنی با نظام ، حداقل حرف تازه  و منحصربه فردی می زد و گرنه 
سال  در39  اسالمی  نظام  بدخواهان  و  منافقین  طلبان،  سلطنت  تکرارحرف 
به  ناشیانه  و  مضحک  است  مشمئزکننده  و  سخیف  که  برآن  عالوه  گذشته 

نظرمی رسد.
مخالف  یا  و  منتقد  و  مردم  رای  نتیجه  دانستن  ناخوشایند  دلیل  به  آیا صرفا 
رئیس جمهور و یا ترکیب مجلس و رئیس آن بودن می توان فرمان انتخابات 
این  به  اجازه می دهد  نظام  مقتدر  و  آیا رهبرحکیم  زود هنگام صادرکرد؟ 
سادگی حق الناس نادیده گرفته شود؟ این زیاده خواهی با مطالبه نامعقول 
قانون شکنان  در سال88 چه تفاوتی دارد؟ بدیهی است درانتخابات ریاست 
جمهوری بالغ بر16 میلیون نفرموافق آقای روحانی نبودند و چند میلیون نفر 
هم در انتخابات شرکت نکردند اما آیا این سبب می شود که به روال قانونی 
احترام نگذارند؟ البته اگر شرایط کشور به گونه ای حاد و بحرانی شودکه نیاز 
به یک جراحی دردناک باشد درآن صورت هم باید راهکار قانون اساسی را 

تأملی در یک نامه؛ 

سربازی نظام 
یا ساختارشکنی؟
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مدنظر داشت یعنی نمایندگان مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور 
رای دهند و رهبری تائید نماید تا انتخابات قبل ازموعد برگزار شود وگرنه 
باتقاضای یک نفر به عالوه حواریونش نمی توان روسای سه قوه راعزل کرد 
و البددرنامه های بعدی این پیشنهاد مطرح می شود که احمدی نژاد رئیس 
جمهور و دو یار غارش یکی رئیس مجلس و دیگری رئیس قوه قضائیه گردد!

نکته دیگر این که تقاضای تجدید نظر دریک حکم در دستگاه قضایی روند 
قانونی، منطقی وپذیرفته شده ای دارد؛ دادگاه تجدید نظر و دیگر مراحل 
من  اماطرح  گردد،  حق  تضییع  مانع  تواند  می  که  شده  لحاظ  رسیدگی 
درآوردی »مرجع مستقل« برای تبرئه مجرمان و تضییع کنندگان بیت المال 
دیگرچه صیغه ای است؟ و مبنای عقلی، شرعی وحقوقی آن چیست ؟ برفرض 
مستقل هم  مرجع  رای  به  وهمپالکی هایش  اگر وی  نهادجدید،  این  وجود 
تمکین نکردند تکلیف چیست؟ آیا این قصه باید سر دراز داشته باشد و مرجع 

مستقل شماره2 و3 و...تشکیل شود؟ فلیتسلسل!
آقای احمدی نژاد خوب است یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگران 
بزند. ای کاش ایشان قادر بو ددفتر خود را به خوبی اداره کند بعد به بزرگان 
افراد بی مایه موجب  به  با میدان دادن  نماید. وی که  افاضه  نظام رهنمود 
طرد یاران قدیمی اول انقالب و دوران جبهه و جنگ شده به گونه ای که 
درحال حاضر ازوزرای دولت نهم و دهم حتی به عدد انگشتان یک دست 
هم حاضربه دفاع ازمضمون این سیاه نامه نیستند چگونه از لزوم تغییر در دفتر 

رهبری منزه نظام سخن می گوید؟
زهی شرمساری!

به می پرستی ازآن نقش خودبرآب زدم
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

مسلما اگر روحیه عجب و غرور و »خودقطب عالم پنداری« دراحمدی نژاد 
بیار معرکه  نبود و اطرافیان سبک سر به این رذائل دامن نمی زدند وآتش 
نمی شدند، در انتخابات سال 92، 94 و96 چنین نتایجی حاصل نمی شدکه 

امروز مردم بامشکالت عدیده معیشتی مواجه باشند. 
ای کاش احمدی نژاد نیم نگاهی به عملکرد و مواضع تخریبی خود نسبت به 
نیروهای انقالب داشت تا متوجه شود نتیجه فعالیت های تخریبی ویکدنگی 
هایش، سبد رای چه طیف هایی را سنگین کرده است؟ اگر این همه خوش 
خدمتی به جریان افراطی اصالحات و این همه خود را به در و دیوار زدن 
ها نفعی دنیوی برای وی داشت از نگاه سوداگری مادی توجیهی داشت اما 
به نظر می رسد ادامه این خط مشی نصیبی جز»خسرالدنیا  و االخره« نخواهد 
داشت. در داخل و خارج مخالفان پر و پا قرص سابق وی به این چرخش 
را  مخالفان  به صف  ملحق شدن وی  و  نهند  نمی  وقعی  ها  و خوش رقصی 
دیر هنگام تلقی می کنند و البته آتش تهیه سنگینی برای بنگاه های اغواگر 
BBC، صدای آمریکا، اسرائیل، منافقین، تفاله های دربار پهلوی و دیگر عناصر 
ضدنظام فراهم می کند و مستمسک دیگری به دست غربی ها به سرکردگی 
شیطان بزرگ می دهد تا تحریم ها وفشارهای به اصطالح حقوق بشری را 

افزون نمایند.
تحت  زندانیان  و  مجرمان  آزادی   خواهان  خود،  نامه  در  نژاد  احمدی 
عناوین مختلف شده است، آیا بهتر نبود قبل از نشر چنین محتوایی، فقط یک 
حقوقدان مرقومه کذایی را می خواند و گوشزد می کرد در هیچ کشوری 
برای کسانی که علیه حاکمیت شمشیر را از رو ببندند، فرش قرمز پهن نمی 
کنند و هورا نمی کشند، حال چگونه در نظامی که حاصل خون بیش از220 
هزار شهید است ساده لوحانه نظاره گر تخریب ارکان نظام، ساماندهی آشوب 
مرتکبین  به  و  باشند  ملی  مصالح  و  امنیتی  ضد  اقدامات  و  جاسوسی  بلوا،  و 
با اعتماد بنفس و خودپسندی وصف  نازک تراز گل نگویند؟! احمدی نژاد 
ناشدنی درپایان سیاه مشق کپی برداری شده، متقاضی اجرای صحیح و سریع 
فرمایشات! خودشده و اکنون با بیش فعالی تمام، منتظر است تا منویات بعدی 
را ارائه نماید. انگار همگان برای افاضات ایشان لحظه شماری می کنند و وی 
را ناجی قبل ازمنجی موعود می دانند. ظاهرا در عالم خواب و یا بیداری 
همراه با خلسه، هاتفی به احمدی نژاد ندا داده که از عمر جمهوری اسالمی 
چند صباحی بیش باقی نمانده و در آینده کسی می تواند فرمانروای مطلق 

العنان ایران شود که جسورانه تر  نقش اپوزیسیون را ایفا کند!

 امامنادی کم حافظه فراموش کرده که از فردای پیروزی انقالب، همواره 
شاه دوستان و براندازان  وعده 3 ماهه و 6 ماهه تغییرحکومت به چاکران و 
اول شان  نسل  4 دهه  این  در  تدریج  به  که  اند درحالی  داده  روان  دنباله 
رهسپار دوزخ شده اند و هرگز این خواب پریشان واضغاث احالم تعبیرنشده 
است و به فضل الهی نخواهد شد. در این مدت اربابانشان هم نتوانستند غلطی 
بکنند و اقدامات مذبوحانه ازجمله کودتاها، منازعات ودرگیری های قومی 
و  است  نبوده  کارساز  هم  اغتشاشات  و  مخملین  انقالب   ، جنگ  مذهبی،  و 
در22 بهمن امسال مردم شریف ایران علیرغم مشکالت معیشتی، در تظاهراتی 
با شکوه و بی بدیل یکبار دیگر با آرمان های امام و رهبری مقتدر و مظلوم 
تجدیدمیثاق کردند و مدعیان رفراندوم برای تعیین نوع نظام را بر سرجای 
خود نشاندند، و به همه وادادگان هشدار دادندکه دست ازخیمه شب بازی 
مخلص  نیروهای  مجاهدت  و  الهی  عنایت  با  باشند  مطمئن  و  بردارند  ها 
وپشتیبانی مردم فداکار، موانع یکی بعدازدیگری ازسر راه بر داشته خواهد 

شد و زمینه ظهور توسط منتظران واقعی حضرت
)و نه مدعیان دروغین( فراهم خواهدشد.

از باب »فذکر إن نفعت الذکری« این توصیه امیر بیان را یادآور می شوم که 
»رحم اهلل امرء عرف قدره و لم یتعد طوره«. حاال که هر دم از این باغ بری 
می رسد و هرچه زمان می گذرد احمدی نژاد پا از گلیم خود فراتر گذارده 
و جسارت علیه نظام را پیشه خود ساخته، باید بداند که اگر نیروهای مؤمن 

و والیی تاکنون به خاطر مصالح عالی تر و رعایت جوانب اخالقی ازجمله:
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

به خواست جام می و گفت عیب پوشیدن
لب فروبسته اند دیگر بیش از این خویشتنداری و پرده پوشی نخواهند کرد 

و به وظیفه انقالبی خود در روشنگری اذهان عمومی عمل خواهند کرد.
البته هنوز هم دعا می کنیم که ایشان حد و حدود خود را بشناسد و از صف 
عنادورزان جدا شود و متوجه باشد در شرایطی که استکبار جهانی تمام قد 
رویاروی نظام اسالمی ایستاده و با نقض برجام به تعهدات خود عمل نکرده 
است و در داخل نیز دیگرحنای  دلدادگان غرب  رنگی ندارد و مردم دیگر 
بی اعتنا شده اند،  و وعده درمانی کارگزاران ضعیف النفس  به گفتار درمانی 
این جنجال آفرینی ها تنها به نفع آنان یعنی جبهه رقیب اعم ازاصالح طلبان، 
کارگزاران و اعتدالیون است که به  جای پاسخ گویی نسبت به عملکرد بسیار 
ضعیف خود مفری برای رهایی پیدا می کنند تا چند صباحی بیش تر بتوانند با 

عوام فریبی بر مرکب قدرت سوار باشند.
تاریخ  از  اگر  است.  البصار«  أولی  یا  »فأعتبروا  قرآنی  موعظه  نکته،  آخرین 
انبیاء و ماجرای بلعم باعوراها و یا تاریخ صدر اسالم و یاران سست عنصری 
که در برابر امام معصوم ایستادند درس نمی گیریم ، دست کم  نگاهی گذرا 
به تاریخ بعد از انقالب داشته باشیم و سرنوشت امثال بنی صدر را که کتاب 
»کیش شخصیت« نوشت ولی خود دچار غرور و »خود حق پنداری« شد و با 

نکبت و خواری در لباس و سیمای زنانه از کشور فراری شد. 
آری فراموش نکنیم که در سیاست ورزی مرز خدمت و خیانت بسیار ظریف 
است. چه بسا افرادی تصور می کنند که کارشان نیک و صواب است ولی در 
شمار زیان کارترین مردم هستند. »قل هل ننبئکم بالخسرین أعماال ألذین ضل 
سعیهم فی الحیاةالدنیا و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعا« )کهف، 103 و 104(.

به هرتقدیر بنابر وظیفه شرعی شمه ای از آنچه گفتنی بود بیان کردم به امید 
این که اثربخش باشد هرچند که بسیاری از دوستان معتقدند »آنچه البته به 
این اجحاف و  به هرحال نمی توان تماشاچی  نرسد فریاد است« ولی  جایی 
انحراف بود. در خاتمه خطاب به دکتر احمدی نژاد بایدگفت: آرزوی قلبی 
نه  باشید  ملت  خادم  و  رهبری  و  نظام  سرباز  همواره  شما  که  است  این  ما 
بیان  با ساختارشکنان پایه های نظام اسالمی رابه چالش بکشید؛ آنچه  همنوا 
شدتلنگری ازسر درد و دلسوزی بود و به گفته سعدی علیه الرحمة: »من آنچه 

شرط بالغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر وخواه مالل«.

دکتر سیدمحمد حسینی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم



امام، النه جاسوسی و باقی قضایا

و  آموز«  »دانش  روز  رسیدن  فرا  بهانه  به 
تهران،  در  جاسوسی  النه  تسخیر  سالروز 
انصاری، عضو  با دکتر حمید  ای  مصاحبه 
مقام  قائم  و  تهران  دانشگاه  علمی  هیات 
موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی )ره( 
پی  در  آن  مشروح  که  است  شده  انجام 

می آید:

بودند که دانشجویان می  امام در جریان تسخیر النه جاسوسی در سال 58  آیا   *
خواهند بروند سفارت را اشغال کنند؟

خیر. سومین حادثه ای که در این روز تاریخ ساز یعنی 13 آبان رخ داد که 
شاید به لحاظ دامنة تأثیرگذاری اش در تاریخ انقالب وسیعتر و گسترده تر و 
مؤثر تر از دیگر وقایع بوده است حادثة تسخیر النة جاسوسی امریکا یا سفارت 
امریکا در تهران است که در روز 13 آبان سال 58 اتفاق افتاد. آن هم دالیل 
و مقدمات فراوانی دارد و تفسیر زیادی را می طلبد اما اشارتًا عرض می کنم 
اینکه که  به پیروزی رسید علی رغم  انقالب در روز 22 بهمن  از آن که  بعد 
امریکا گفته بود دولت جدید ایران را به رسمیت می شناسد و امام هم قباًل 
به  هم  ایران  به  ورودشان  از  بعد  و  متعدد  های  مصاحبه  در  لوشاتو  نوفل  در 
بر  بنای  ملتی در جهان  با هیچ  با هیچ دولتی  ما  بودند که  فرموده  صراحت 
جنگ و خصومت نداریم و بنای ما بر تعامل است و نفت را به هر کشوری که 
خواهان خرید آن باشد می فروشیم، قراردادهای قبلی که به نفع ملت ایران 
بوده مصالح دو طرف را داشته باشد همچنان محترم می شماریم و حاضریم با 
همه ) به جز رژیم صهیونیستی( تعامل داشته باشیم ، حتی سئوال می پرسیدند با 
امریکا با شوروی هم؟ و امام می فرمودند بله به شرط اینکه احترام متقابل باشد 
و دخالتی در امور کشورمان نداشته باشند، ما حاضریم با حفظ مصالح طرفین 

این تعامل را داشته باشیم.
انقالب کاماًل مشهود  از پیروزی  بعد  بنا از همان روزهای اول  علی رغم این 
بود که امریکا اصال پایبند به پذیرش رسمیتی که اعالم کرده  نیست و رویکرد 
و راهبرد دولت امریکا بعد از پیروزی انقالب راهبرد خصومت تمام عیار بود، 
شواهدش هم این است؛ دادن پناهندگی به فراریان رژیم شاه که غالب اینها 
جنایت هایی در حد قتل و شکنجة فرزندان این ملت را در سال های طوالنی 
داشته اند و منابع ملی این کشور را غارت کرده بودند ؛ پس ندادن میلیاردها 
دالری که فراریان به صورت غیر قانونی از اموال این ملت را به بانک های 
آمریکا انتقال داده بودند، بلوکه کردن سپرده ها و مطاالبات دولت ایران در 
بانکهای امریکایی که رقم رسمیشان در آن موقع 13 میلیارد دالر بود، حمایت 
همه جانبه از کل جریان های ضد انقالبی علیه حکومت نوپای مردمی که 98 
درصد مردم به آن رأی داده بودند با محوریت سفارت امریکا در ایران، همه 
اینها مستند است و چیزی نیست که ما شعار بدهیم، دلیلش سندهایی است که 
بعداً منتشر شد. تازه این بخش کمی از اسناد است و آنها اسناد اساسی فوق سری 
را کاماًل از بین برده بودند و یا قباًل در همان فضاهای التهابات دوران انقالب 
خارج کرده بودند ولی همان حدی که باقی مانده بود بیش از 60 جلد کتاب 
از همان شب  شد. اسناد النه جاسوسی مبین این واقعیت ها هست که دقیقاً 
پیروزی انقالب، خط بعدی آمریکا تماس با مخالفین رژیم ایران و حمایت آنها 
و تشویق آنها با ایجاد هرج و مرج و تشدید منازعات قومی و حمایت مالی و 
سیاسی از آنها و در بعد خارجی هم تشکیل یک جبهه متحدی از دولت های 
غربی علیه ایران بوده است، یعنی تخاصم را رسمًا با موج عظیم تبلیغاتی علیه 
ایران به راه انداخت و در یکایک آنچه که دولت جدید ایران اعالم می کرد 
یک موج مخالفت شدید جهانی را به راه انداخته بود و این ها همه نشانه های 

خصومت بود و در میدان عمل هم ایران را به سمت هرج و مرج، درگیری 
و ترور، در مناطق مختلف، حتی شعارهای تجزیه طلبانه خائنانه و توسعة اینها 
در مناطقی که مشکالت قومی و یا مسائل قومی بود مانند جنوب شرقی کشور، 
جنوب غربی، اهواز و آبادان در خوزستان و عمومًا در مناطق غرب کشور در 

کردستان علی الخصوص و در گنبد.
انقالبی که  این جریان های ضد  پیدا می کردند  موقعیتی  هر کجا که یک 
عمومًا هم سر نخ هایشان در سفارت امریکا بود از آنجا خط دهی می شد. اینها 
تحرکات ضد انقالبی، ضد امنیت ملی و تجزیه طلبانه داشتند و عماًل هم وارد 
امریکا شاه را پذیرفت، یعنی  نیز دولت  کار و جریان شده بودند و سرانجام 
امام هم فرموده بود اگر  نیویورک شد،  چند روز قبل از 13 آبان شاه وارد 
امریکا راست می گوید و دشمنی و خصومت ندارد این اموال غارت شدة ملت 
ایران را که در بانک های آنجا امانت بوده به دولت ایران تحویل بدهد و این 
جانیان را هم باید تحویل بدهد اینجا بیایند محاکمه شوند، خب نه تنها این کار 
را نکردند بلکه پناه دادند و شاه وارد آنجا شد، امام درخواست استرداد شاه 
را کرد، این خواستة ملت ایران بود تا در اینجا محاکمه شود. امام خیلی هم 
منطقی در سخنرانی ها می فرمودند بررسی می کنیم ببینیم آیا جنایت کرده 
کشتار کرده یا نکرده، این حق ملت ایران است که کسی که 37 سال این بال و 
این مصیبت و جنایت را بر ملت ایران روا داشته اینجا بررسی و محاکمه شود 
ضمن این که اموال ملت ایران هم باید برگردانده شود و دست از تخاصم 

هم بردارند. 
امریکایی ها هیچ کدام از این ها را عمل نکردند بلکه به شاه پناه دادند و این 
کاماًل مؤید همان فرضیه بود که امریکایی ها همچنان مثل همة انقالب هایی 
که در کشورهای تحت حکومتشان می شد در صدد سرکوبی آن انقالب هستند 
و کما اینکه در جریان نهضت ملی نفت  و به فاصلة یک سال بعد با کودتای 
مجدد شاه را به ایران برگرداندند و حاال هم می خواستند همان مسیر را طی 
کنند و با برنامه ریزی و تماس با خط میانه که در اسناد النه جاسوسی به روشنی 
اثبات شده است، می خواستند در فرصتی مناسب با استفاده از میانه روها و ملی 
گراها با حرکتی شبیه کودتای 28 مرداد شاه یا رژیم سلطنتی را برگردانند. 
این واقعیت ها وجود داشتند و نیروهای طرفدار انقالب که اکثریت قریب به 
اتفاق جامعه ایران بودند و پیشگامان این نیروها در حوزه و دانشگاه شرایط را 
به درستی تحلیل می کردند و مسائل کامال مشخص بود. از طرف دیگر متأسفانه 
دولت  که  ناهمگونی  ترکیب  مختلف،  عوامل  دلیل  به  انقالب  موقت  دولت 
موقت داشت، ملی گراهایی که در آنجا بودند، جبهه ملی که خودش حتی 
مواضع نهضت آزادی را قبول نداشت، افراد وابسته ای که در زیر مجموعه 
دولت موقت حضور داشتند، خط مشی بسیار محتاطانه غیر انقالبی که در آن 
فضای شور و هوای انقالب این درست در جهت ضد مطالبه عمومی ملت عمل 
می کرد یعنی در شرایطی که کشور در اوج التهابات  بعد از پیروزی انقالب 
قرار داشت و اقتدار دولت مرکزی و نظام برای اینکه قانونمندی حاکم شود 
نیاز مبرم بود و باید شرایط فراهم می شد برای آرامش و امام هم تأکید بر این 
داشتند، نظر دولت موقت این بود که می گفتند حتی تا 20 سال هم می شود 
به همین صورت با مجلس مؤسسان و شورای انقالب کشور را اداره کرد. امام 
می فرمودند نخیر مردم هوشیار هستند، فهیم هستند و بایستی به سرعت ارکان 
قانون اساسی تدوین شود و تصویب  بگیرد،  قانونی در کشور شکل  نهادهای 
شود، مجلس شورا شکل بگیرد، ریاست جمهوری انتخاباتش برگزار شود، طبیعی 
است که این فضا احتیاج به آرامش داشت، آرامش احتیاج به اقتدار دولت 
مرکزی داشت ولی دولت موقت علیرغم حمایت همه جانبه امام و مردم در 
این زمینه بسیار ضعیف و فاقد کارآمدی الزم بود در حدی که اگر سخنان 
مرحوم بازرگان که در شب ها و هفته های اول بعد از انقالب از تلویزیون 
پخش می شد را مرور کنیم می بینیم که خود آن ادبیات بیانگر ناتوانی دولت 
موقت و مشوق هرج و مرج بود. مایل نیستم این تعبیر را بکار ببرم ولی واقعًا 
و  نداشت  انقالبی  ملتهب  شرایط  در آن  را  اداره کشور  عرضه  موقت  دولت 
این کاماًل مشهود بود، قطع نظر از این که بنا به اسنادی که بعدا از اسناد النه 
جاسوسی منتشر شد و اتفاقاتی که در جریان حزب خلق مسلمان و نظایر آن 
پدید آمد مشخص شد که در زیر مجموعه ترکیب دولت موقت بودند افرادی 
که در مسیر منافع آمریکا و  وابستگی مجدد کشور به بیگانگان تالش می کردند. 
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این مجموعه شرایط و ضعف مفرط دولت موقت در برخورد با گروهک های ضد 
انقالبی و تروریستی باعث شد که موج هرج و مرج و درگیری ها در مناطق غرب 
کشور و در جاهای دیگر حتی در تهران افزایش یابد و من اینجا یک خاطره 
تلخی را بگویم دقیقًا یادم هست در همین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران ما 

یک دفتری یک اتاقی می خواستیم برای کار انجمن اسالمی جا نبود، 
یعنی جا برای کالس ها هم به سختی پیدا می کردیم زیرا گروهک هایی که 
تعداد همه آنها و هوادارانشان نسبت به جمعیت ایران واقعًا می شود گفت یک 
دهم یک درصد هم نبود با سوء استفاده از شرایط انقالب و ضعف دولت موقت 
همه جا را اشغال کرده بودند در جلوی دفتر یکی از همین احزاب خائن وابسته 
به امریکا که بعداً هم اسناد خیانتشان در آمد آنجا اعالنی نصب  کرده بودند به 
این مضمون » محل جمع آوری پوتین و قمقمه برای مبارزه با .... خمینی « - که 
شرمم می آید وازگان بکار رفته را بازگو کنم - یعنی در مرکز پایتخت کشور 
انقالب کرده ای که باالی 98 درصد مردمش رأی داده اند به این نظام و رهبری 
تا این حد از گستاخی پیش رفته بود،  آن، تحرکات ضد انقالبی تجزیه طلبانه 
تحرکاتی که در ماه ها و سال های بعد از سقوط دولت موقت برای دفع آن ملت 
ایران شهدای زیادی  را در مناطق غربی کشور تقدیم کرد. در برخی از مناطق به 
واسطة همین عدم برخورد قاطع با جریانات ضد انقالبی مسلح، حزب بعث عراق 
در مناطق مرزی، تهاجماتی داشت که مکرر گزارش می رسید و برخوردهای 
جدی صورت نمی گرفت. تا این که  فکر می کنم بیست پنجمین سالگرد انقالب 
الجزایر، دولت ایران در آن مراسم شرکت کرده بود و مرحوم مهندس بازرگان 
به عنوان نخست وزیر دولت موقت، دکتر ابراهیم یزدی، وزیر خارجه با وزیر 
دفاع وقت در آنجا شرکت کردند و در حاشیه ی آن اجالس با برژینسکی که 

مشاور ارشد امنیت ملی کاخ سفید بود مالقات داشتند. 
استناد  به  او  بود،  گرا  خشونت  و  ایرانی  ضد  افراطی  شخصیت  یک  برژینسکی 
خاطرات منتشر شده کارتر، سایروس ونس، ژنرال هایزر و دیگر دولتمردان آمریکا 
طرفدار کودتای خونین برای سرکوبی انقالب و نماینده جناحی بود که معتقد 
را  ایران  انقالب  و  شاه حمایت کند  از  امریکا  باید دولت  تمام وجود  با  بودند 
سرکوب کند ولو با کشتار وسیع. اعزام ژنرال هایزر امریکایی که معاون فرماندهی 
ناتو بود در آن ماه های آخر منتهی به پیروزی انقالب، به ایران و استقرار در مقر 
برای  فرماندهی هایزر  به  اتاق جنگ  تشکیل  و  ارتش شاهنشاهی  ستاد مشترک 
سرکوب انقالب، همان مسیری بود که به خصوص کسینجر و برژینسکی طراح و 
مدافع آن بودند، خب مالقات با چنین فردی و گفتگوی مفصلی که شده است و 
تعبیری که برژینسکی دارد و می گوید مالقات ما در محیط بسیار دوستانه ای پایان 
گرفت و رفتار مخاطبین ایرانی من خیلی بیش از انتظار بود، حاال در این که آیا 
این مالقات را ایرانی ها خواسته بودند یا آنها یک اختالفی در خاطرات دو طرف 
وجود دارد ولی به هر حال چنین اتفاقی افتاد و این مالقات در اوج مخاصمة 
امریکا با ایران که دشمن انقالب ایران یعنی شاه را آنجا برده، اموال ایران را 
بلوکه کرده و از شاه حمایت می کند درحالی که امام خواسته مردم ایران یعنی 
استرداد شاه و برگرداندن پول ها و تحویل تجهیزات نظامی و هواپیماهایی که 
قباًل خریداری شده و پول آن از اموال مردم ایران داده شده را مطالبه می کرد 
که نه تنها آنها را ندادند بلکه هر چه هم که از موشکها و سالح های پیشرفته ای 
که با پول ملت ایران خریداری شده و در پایگاه های زیر نظر آمریکایی ها در 
کشور مستقر بود را در آن دو سه ماهی که هایزر اینجا بود جمع کرده و بردند 
اطالع  بدون  هم  مالقات  این  و  بود  عمل  میدان  در  ها  واقعیت  این  ایران،  از 
امام و بدون اعالم به مردم مخفیانه صورت گرفت و خبر آن  قبل از 13 آبان 
در روزنامة اطالعات منتشر شد و همین امر باعث شد که اعتراض طبیعی افکار 
عمومی قاطبه ملت ایران که در قالب تسخیر سفارت آمریکا که مرکز طراحی 
سناریوهای سرکوبی انقالب و براندازی نظام اسالمی بوسیله دانشجویان مسلمان 
پیرو خط امام در روز 13 آبان متجلی شد مورد حمایت کامل افکار عمومی و 

رهبری انقالب قرار بگیرد.
مستنداً و قاطعانه بر این باورم که  با توجه به روند حرکت دولت موقت و تحرکات 
ضد انقالب و ارتباطات و توطئه های سفارت آمریکا و موج دشمنی دولت آمریکا 
و غرب در برابر نظام نوپای جمهوری اسالمی اگر اقدامی نمی شد و جریان 13 
آبان سال 58 اتفاق نمی افتاد، یقیناً و مطمئناً به استناد همة موارد دیگر مشابه که 
االن می بینیم در کشورهای مختلف، از جمله  در همین قضیة بهار عربی به قول 
غربی ها یا بیداری اسالمی که چطوری دگرگون شد و قدرت های بزرگ مسائل 

را در مصر در جاهای دیگر مانند لیبی به نفع خودشان تمام می کنند، همین بال 
را سر انقالب ایران می آوردند و قبل از آن که نظامی مستقر شود و نهادهای 
قانونی شکل بگیرند در آن هرج و مرج و بلبشو یک دفعه اتفاقی رخ می داد مانند 
کودتای 28 مرداد، ضمن آن که خطر تجزیه کشور که آمریکایی ها و خود شاه 
بارها وعده آنرا - در صورت فروپاشی سلطنتش - داده بودند  با توجه به تحرکات 
گسترده برخی از سران فراری ساواک و ارتش در مناطق مرزی و فعالیت های 
ضد انقالبی گروهک ها در مناطق مختلف کشور و تشکیل ده ها جمعیت متشکل 
از اعضای خانواده فراری شاه و رژیم طاغوتی در کشورهای مختلف اروپایی و 
آمریکا که برای بازگشت دوباره به ایران در سایه حمایت آمریکا و غرب لحظه 
شماری می کردند و حتی ساعت و روز ورودشان را وعده می دادند، به طور 

جدی - در صورت غفلت مردم و نیروهای انقالب - وجود داشت.
متوجه  که  خطرهایی  و  شرایط  از  امام  خط  پیرو  مسلمان  دانشجویان  تحلیل 
بود  بود. در چنین شرایطی  واقعیتها  با  مطابق  و  منطقی  بود کامال  انقالب شده 
و  بودند  مظلومیت  و  امام که در غربت  اسالمی طرفدار خط  انجمن های  که 
اگر چه هواداران بیرونی آنها همة جامعة ایران بودند ولی دانشگاه ها در اختیار 
حزب  و  ها  مائوییست  و  توده  و  اکثریت  و  اقلیت  آمریکایی؛  های  کمونیست 
دموکرات و کومله و منافقین و صدها اسم که هر کدام یک گروه چند نفری 
نیروهای  این  درست کرده بودند و دفتر و دستک و تشکیالت، در آن شرایط 
خط امام تحلیل کردند و دیدند انقالب به یک حرکت جدی احتیاج دارد، امام 
هم چند روز قبل از 13 آبان سخنرانی کردند و در آنجا از نیروهای انقالبی و 
طرفدار انقالب خواستند که در مقابل توطئه ای که امریکایی ها دارند بیدار و 
هوشیار باشند و با تمام وجود بایستند، تحلیل دانشجویان و تشویق آنان به سمت 
اعضای  نمایندگان  مجموعة  و  بگیرد  اقدامی صورت  و  باید یک حرکت  اینکه 
شورای مرکزی انجمن های اسالمی دانشگاه ها در جلساتی که داشتند به این 
نتیجه رسیدند که در روز 13 آبان به منظور بزرگداشت روز 13 آبان از محل 
دانشگاه تهران در اعتراض به سیاست های خصمانة امریکا به سمت سفارت امریکا 
راهپیمایی کنند و تصمیم گرفته شد جمع محدودتری وارد سفارت امریکا شوند 
و آنجا را برای ساعاتی اشغال کنند و اعتراض خودشان را که امر مرسومی در 
انقالب ها بوده است اعالم نمایند. این اتفاق افتاد و بعد هم منتهی شد به تداوم 

آن جریان و 444 روز هم طول کشید.

* یعنی به قصد چند ساعت رفته بودند؟
بله به قصد چند ساعت یعنی اقدام اولیه این بود بنا به اظهارات کسانی که در متن 
آن تصمیم حضور داشتند و هم آنچه که بعداً  هم روایت و حکایت شد همین 
را تأکید می کند ولی بعد که این اتفاق افتاد و موج حمایت مردمی که به تنگ 
آمده بودند از این به اصطالح فشل بودن دولت موقت و دولت مرکزی در مقابله 
ی با این جریان هایی که اصل امنیت کشور را داشت به مخاطره می انداخت و 
توسعه ی دشمنی های امریکا لذا مورد حمایت وسیع قرار گرفت یعنی به فاصله 
ی کوتاهی چند ساعت بعد موج حمایت در سراسر کشور پدید آمد. حمایت 
فقط از ناحیه نخبگان و سیاسیون و دانشگاهیان نبود خاطرم هست از شهرهای 
اطراف تهران  چندین هزار نفر به صورت نمادین از کشاورزها با بیل و وسائل 
کشاورزی آمده بودند آنجا در حمایت از این اقدام، یعنی موج حمایت ها آنقدر 
قوی بود حضرت امام فردایش سخنرانی کردند و حمایت کردند از این اقدام و 
تعبیر ایشان این بود که این انقالبی زیادتر و بزرگتر از انقالب اول است، و واقعًا 
هم اینچنین بود یعنی تضمین کرد ادامه ی حیات انقالب را و این اتفاق افتاد که 
تا امروز هم عرض کردم پیامدهایش هست، گفتارم خیلی مفصل شد، ولی دیگر 

گفتنی ها را یک جا باید بگوییم حاال شما بعد تلخیص می کنید کوتاه می کنید.

* حاال اگر برگردیم به همان اوایل انقالب، این تسخیر النه ی جاسوسی به این صورت 
می شود گفت که تحت تأثیر نیروهای تندرو مثل توده ای ها و اینها بوده یا نه؟

نه ابدا. این از آن حرف هایی است که من هم شنیده ام خودم شخصًا از یکی از 
اعضای مؤثر و مهم دولت موقت شنیدم که من هم آنجا به ایشان گفتم که این 
تلقی و حتی تفّوه به این امر واقعًا یک سخن سخیف و غیر علمی است و چیزی 
است که معمواًل هم همان طرفداران دولت موقت آن زمان این را مطرح می 
کنند تا توجیه کنند شرایط و ضعف خودشان را و نقدهایی که بهشان وارد می 
شود را بخواهند پاسخ بگویند، این که گفته بشود ادبیات چپ و افراطی چپ 
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کالسیک به اصطالح مارکسیست ها کمونیست ها یا حزب توده باعث این اقدام 
شده، سخنی بی پایه و مضحک است. در اثبات سخافت و سستی این سخن 
همین بس که به شخصیت فکری و دینی و ادبیات سیاسی امام و  به هویت 
مذهبی و فرهنگی ملت ایران بنگریم و جایگاه حزب توده در آن زمان در 
ایران را خیانت های حزب توده در گذشته تعداد افراد و هوادارنش و حتی 
به عنوان کادر  تا چهره ی مؤثری هم که  نهایتًا دو  داشت  بعداً  وضعیتی که 
رهبری آن بودند کیانوری و طبری خودشان اعالم برائت کردند یعنی سطح 
و عمق نفوذ جریان حزب توده یا چپ های مارکسیست در جامعه ی مذهبی 
ایران به وضوح و آسانی قابل درک است که هیچ جای پای مستحکمی در هیچ 
یک از عناصر هویت بخش انقالب اسالمی و ماهیت آن نداشت تا چه رسد به 
امام خمینی با آن تیز بینی سیاسی و شأن مرجعیت دینی که داشت یا کل ملت 

و جامعه ی متدین ایران. 
این که گفته شود ادبیات به اصطالح ضد امپریالیستی مارکسیست ها و حزب 
توده باعث تسخیر النه جاسوسی شد از آن حرف های واقعًا سخیف غیر علمی 
است. حزب توده اصاًل  آن موقع حتی در بین گروه های کمونیستی آن زمان 
چه جایگاهی داشت که بتواند به ملت ایران و دانشجویان مسلمان و رهبری 
انقالب خط بدهد و این جریان را بسازد، نه اصاًل و ابدا چنین نبود و این ادعا با 
هیچیک از واقعیات و شواهد و مستندات آن دوران تأیید نمی شود. بزرگنمایی 
خطر کمونیستها و حزب توده سیاست نخ نمای آمریکایی ها بود که در ادبیات و 
هشدارهای شاه هم همواره در برابر موج انقالب اسالمی تکرار می شد تا توجیه 
گر وابستگی همه جانبه رژیم او در جهت حفظ منافع آمریکا و غرب در ایران 
و منطقه باشد. متأسفانه همین نگاه در ادبیات برخی از افراد موثر در نهضت 
آزادی و دولت موقت نیز بازگو می شود از این حضرات باید پرسید آیا در 
سال 57 هم که در همین روز 13 آبان دانشجویان و دانش آموزان علیه رژیم 
شاه و وابستگی اش به آمریکا قیام کردند و مهمتر از آن آیا در 13 آبان سال 43 
که امام بخاطر قیام علیه کاپیتوالسیون آمریکایی تبعید شد و مبدأ تاریخ ساز 13 
آبان شد، مارکسیستها و حزب توده محّرک بودند؟!  آیا امام خمینی هم تحت 
تأثیر حزب توده آن سخنرانی را علیه امریکا کرد که گفت امروز رئیس جمهور 
امریکا بداند منفورترین فرد نزد ملت ایران و ملت های جهان است، پاسخ واقع 

بینانه به این سوال یک نه مطلق است. 
انقالب ما انقالبی استقالل طلبانه با شعار بنیادین نه شرقی، نه غربی، جمهوری 
اسالمی بود. چرا صبغه ضد آمریکایی انقالب از روز اول نهضت تا امروز پررنگ 
بوده پاسخش کاماًل واضح است: امریکا 37 سال در این کشور و حداقل بعد از 
کودتای 28 مرداد به طور کامل و تمام عیار در تمام خیانت ها و آنچه که در 
این کشور اتفاق افتاده بود از جنایات ها و سرکوب انقالب و دوران انقالب و 
بنابراین این را  شکنجه زندانی ها و غیره و عقب ماندگی کشور نقش داشته 
ملت ایران فهمیده بودند، امام هم افشا کرده بود و آمریکا را دشمن شماره 
یک می شناختند قرار هم نبود بعد از پیروزی انقالب دشمنی با امریکا - در 
صورتی که این کشور به حقوق بین الملل پایبند بود و سیاست عدم مداخله در 
ایران و عدم دشمنی با نظام جدید و ملت ایران را در پیش می گرفت - تداوم 
داشته باشد، اما تا زمان روز پیروزی عرض کردم تا آخرین لحظه ی حیات 
برگرداندن شاه و  از آن هم در صدد  بعد  از شاه حمایت کرد  امریکا  رژیم، 
سلطنت به حکومت بود با انواع روش ها و دولت و مردم ایران را از میلیاردها 
دالر اموالشان محروم ساخت، خب این واقعیت را هر کسی که بفهمد با آن 
بر امریکا خواهد گفت، این  مقابله خواهد کرد، دشمنی خواهد کرد مرگ 
که ما بگوییم این تحت تأثیر ادبیات کمونیست ها بوده یا حزب توده بوده 
این نشناختن جامعه ایران است و توهین به مردم ایران، آن مردمی که در 
خیابان های قم اصفهان تهران می آمدند در فیلم ها و تصاویر تظاهرات می 
توانیم ببینیم االن، این مردم چه دستشان بود، شعارشان چه بود، پایگاهی که از 
آنجا راه می افتادند می آمدند کجا بود مسجدها بود یا محافل حزب توده بود، 
آنهاعددی نبودند اصاًل قابل ذکر نبودند تا بتوانند یک جریان اجتماعی بسازند 
که به تبعش یک حرکت سرنوشت سازی را رقم بزنند، آنها و همه گروهکهای 
پرادعا در همین قضیه تسخیر النه جاسوسی دنباله رو  بودند ملتمسانه می گفتند 
که ما هم هستیم یعنی جلوی النه ی جاسوسی من دقیقًا خاطرم هست از این اما 
وجودشان در برابر امواج حمایتهای مردمی جامعه اسالمی محو شده و غیر قابل 

ذکر بود.  ازسوی دیگر خود دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هم که شخصیت 
و هویت فکریشان کاماًل شناخته شده است چه آنها که شهید شدند، و چه آنها 
که حضور دارند همه شناخته شده اند برای کشور ما اینها آیا کمترین دلبستگی 

یا گرایشی به ادبیات چپ کالسیک و حزب توده داشتند؟  

* بعد از تسخیر النه ی جاسوسی حاال بازتابی که داشته در دولت موقت و داخل 
کشور خارج از کشور اینها چطوری بود؟ هم اثراتش، اثر مثبت اثر منفی؟ تکرار 

مشابه آنرا چگونه می بینید؟ 
مسئله ای را مخصوصًا به جوانهایی که حاال آن زمان را درک نکردند شرایط 
آن دوران را درک نکردند بر اساس حوادثی که بعدها در این سال های اخیر 
ممکن است اتفاق افتاده بخواهند مشابه سازی کنند عرض کنم این اشتباه بسیار 
فاحشی است ما وقتی که یک پدیده را تحلیل می کنیم واقعه ی 13 آبان را 
در سال 43 یا در 57 یا بخصوص در 58 بایستی در آن فضا و در آن شرایط و 
موقعیت،  علل، پیش زمینه ها، پس زمینه ها، پیامدهایش را در همان شرایط 
با بازخوانی  تحلیل کنیم، بعضًا این اشتباه در می گیرد که افرادی می آیند 
شبیه  ندارد  انقالب  آغاز  با شرایط  مسائلی که هیچ سنخیتی  قبل  رخدادهای 
سازی می کنند بر این اساس اقدام می کنند یا متهم می کنند جریانی را یا 
سلب اتهام می کنند ما باید هر واقعه ای را در زمان خودش در متن حوادث 
آن دوران مرور کنیم واقعیت همان چیزی است که  عرض کردم البته من به 
اجمال گفتم خب خیلی حرف در اینجا هست که چه اتفاقاتی افتاد تا این به 
اصطالح خشم و اعتراض عمومی ملت ایران علیه امریکا بروز کرد و در عمل 
انقالبی دانشجویان در تسخیر النه ی جاسوسی امریکا جلوه کرد و بعد هم که 
اسناد منتشر شد ثابت شد که تحلیل دانشجویان درست بوده و آنجا نه سفارت 
منافع  علیه  بلکه  ایران  انقالب  علیه  تنها  نه  فعال شبانه روزی  بلکه یک کانون 
مسلمانان در سطح منطقه علیه کشورهای پیشرو در مبارزات با اسرائیل و امریکا 
بوده خب این اسناد را ببینند دوستان جوان ها بخوانند متوجه می شوند که 
سفارت امریکا چه می کرده، شواهد و دالیلی هم دانشجویان که قشر پیشگام 
بودند داشتند، حوادث بیرونی هم کاماًل موید این بود که حرکت آنها در جهت 
اعتراض به مداخله و سیاستهای خصمانه دولت آمریکا و نفی ضعف و سازشکاری 
جّدا آسیب زای دولت موقت صورت گرفت بعد که امام تأیید کردند که این 
کار خوبی است که انجام شده در مقابل کسانی که می خواستند محکوم و 
تخریب کنند و اکثریت قاطع مردم هم از آن حمایت کردند و آمریکا هم 
به هیچیک از مطالبات به حق مردم ایران پاسخ نگفت و بر دامنه دشمنیهایش 

افزود، موضوع تداوم یافت.  
این را هم در نظر داشته باشیم آن موقع یک دولت موقت انتقالی بود؛  شرایط 
بین  معاهدات  مقررات  قوانین  مسیر   ثابتی که  استقرار یک دولت  ما شرایط 
المللی را طی کرده هنوز نداشتیم هنوز قانون اساسی مان تدوین و تصویب 
نشده هنوز مجلس نداریم هنوز ریاست جمهوری نداریم در اوج دوران انقالب 
و در مسیر آرام سازی جامعه برای تشکیل نهادها بودیم، این طرف امام و ملت 
ایران آن طرف هم خصومتهای آشکار دولت امریکا با تمام وجود، و در  داخل 
هم توطئه گروهکهای وابسته به آمریکا برای هرج و مرج و درگیری و در خارج 
هم موجی از اقدامات با رهبری آمریکا در حمله علیه انقالب ایران و امکانات 
همان  دوباره  برگردند  بتوانند  دوباره  که  سلطنت  وابستگان  و  شاه  به  دادن 
داستان کودتای 28 مرداد، این واقعیت ها را وقتی نگاه می کنیم خب در چنین 
شرایطی اتفاقاتی نظیر تسخیر النه جاسوسی را باید در ظرف زمانی خویش به 
داوری بنشینیم. طبیعی است که وقتی یک دولتی مستقر می شود و اصول و 
چهارچوب های دیپلماتیک و عرف دیپلماتیک حاکم می شود فضا دیگر فضای 
انقالب و حرکت ها دیگر کسی نمی  انقالب نیست در دوران  التهاب دوران 
رود یقه ی ملت را بگیرد که چرا امری خارج از نزاکت عرفی رخ داده - در 
همین حوادثی که اتفاق افتاد در زمان سقوط صدام در یکایک این بحران 
های منطقه می بینیم این جوری نیست -  بله اگر دولتی مستقر شد تشکیالتی 
نهادی ارگانهایی هستند توافق ها قرار ها مسائل مشخص شد، آن وقت این که 
ما بعداً مثاًل بیاییم بگوییم خب حاال هم بعد از 4 دهه از انقالب می شود رفت 
یک سفارت  دولتی که ما رسمًا با آن رابطه داریم و او هم رسما و عمال متعهد به 
قرارهای بین المللی است بگیریم اشغال کنیم، نه اصاًل ً نمی توانیم  این همانی 
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و شبیه سازی کنیم و دفاع کنیم از  این گونه اقدامات غیر قانونی و خودسرانه.
است  متفاوت  ها  دیدگاه  خب  آمریکا  سفارت  تسخیر  پیامدهای  با  رابطه  در 
متأسفانه در یک دوره ای نقدهایی بعضی ها مطرح کردند حتی توسعه دادند 
نقد را به اصل انقالب و اینکه اصال چرا انقالب شد، ادبیاتی پیش آمد که این 
اقدام مثاًل اشتباه بوده یا پیامدهایش منفی بوده االن هم هستند کسانی که این 
فعاالن  اصلی  عامالن  دانم  آنجایی که من می  تا  ولی حداقل  را می گویند 
اصلی این عرصه تسخیر النه ی جاسوسی و حامیان اصلی این حرکت، خود 
امام دوستان امام کسانی که حمایت کردند در این جریان حضور داشتند و 
بودند، تا به امروز من فردی را نمی شناسم که  اظهار کرده باشد که این اشتباه 
بوده است، به هیچ وجه، همه به اتفاق می گویند همین امروز هم اگر دوباره 
در جایی، ایران یا جای دیگر ما برگردیم به آن تاریخ و آن شرایط که ریاکارانه 
دولت امریکا می گوید ما رژیم جدید را  به رسمیت می شناسیم اما از همان 
شب شروع کرده با تمام وجود به دشمنی با نظام؛ یک کانون مخالفت با امام 
و مردم ایران و انقالب برای بازگشت رژیم سلطنتی ایران و زیر مجموعه های 
دولت غیر مستقر موقت انتقالی هم یا همراهی دارد با همان مجموعه مسیری که 
امریکا می رود یا اگر همراهی ندارد نمی تواند کاری کند اقدامی نمی تواند 
بکند، خطر از جهات مختلف هم نسبت به اصل موجودیت انقالب و نظام نوپای 
آن و هم امنیت داخلی و هم تمامیت ارضی کشور جدی و رو به افزایش است، 
خب در این شرایط اقدامی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام کردند شاید 
تنها راه چاره بود و پیامدهای فوق العاده ارزشمندی داشته است، مهمترینش 
نجات انقالب بود، یعنی قطعًا همانطور که عرض کردم اگر این اتفاق نمی افتاد 
به فاصله کوتاهی ما شاهد سرکوبی کامل انقالب و حادثه ای مثل کودتای 28 
مرداد ومشابه آن می بودیم، پس  بزرگترین پیامد آن حفظ انقالب بود و ما 
مدیون این کار بزرگ آن عزیزان و امام و مردمی هستیم که حمایت کردند. 
و دوم شکستن هیمنه امریکا، خود دولت موقت، اعضای دولت موقت، همین 
االن هم بازمانده های آنها تئوریشان این است که آقا نمی شود کار کرد امریکا 
قدرت برتر است، خب این خالف اصولی است که ملتهای آزاده و تمدن ساز 

داشته اند.
هر ملتی که در دنیا تمدنی را آفریده، ماندگار مانده، تمدن هایی که رو به 
زوال نرفتند اینها ایستادگی و فداکاری کرده اند؛ بله ایستادگی برای رسیدن به 
استقالل و اهداف بزرگ بها می خواهد، بله بهای سنگینی است که ممکن است 
برای ایستادگی بپردازیم، ما برای دفاع از کشورمان ممکن است دویست سیصد 
هزار شهید داده باشیم ولی آیا اشتباه بوده؟ هرگز، کشورمان را حفظ کردیم 
یک وجب از خاک کشورمان از دست نرفت، دشمن به اهدافش نرسید، همه 
ی دنیا پشت صدام بودند ایران ایستادگی کرد و به نتیجه رسید، واقعه ی النه 

ی جاسوسی هم همین است، مخاطراتی مشکالتی آمریکا پیش آورده که در 
ازای حفظ انقالب و نظام و تمامیت کشورمان هیچ است. 

چه  کردیم  نمی  اگر  که  است  این  کنند  می  نقد  که  کسانی  از  سئوالم  من 
نسخه  مسیری چه  مسیری طی می شد چه  کنید، چه  تحلیل  را  این  می شد 
و   بود  امریکا در پیش گرفته  به آن روندی که  با توجه  پیچیده می شد  ای 
در  امریکا  دولت  اتفاقاتی که همین  آن  و  شناسیم  می  امریکا  از  که  ماهیتی 
اقدام شجاعانه  پیامد آن  بنابراین واقعا  انجام داده؟  یکایک کشورهای مشابه 
نجات انقالب بود شکستن هیمنه امریکا بود آن اسطوره شکست ناپذیر شکسته 
سال  آن  از  االن  و  کشیدند  نشان  و  ها خط  امریکایی  که  است  طبیعی  شد، 
چقدر می گذرد، حدود سی و خرده ای سال می گذرد، هواپیماهای آنها 
آمدند برای نجات گروگان ها و به سرکوب و کودتا و کشتار هم آمدند و آن 
واقعه ی معجزه آسای طبس اتفاق افتاد هیچ غلطی هم نکردند همان که امام 
فرمود، واقعًا امریکا در مواجهه با ایستادگی مردم ایران به هیچ نقطه ای نرسید 
ولی خب ایستادگی در دفاع از کیان میهن و انقالب روبروی یک ابر قدرت 
مشکالت دارد بله خب امریکایی ها ما را تحریم کردند، امریکایی ها اموال ما 
را همچنان بلوکه کردند نگهداری کردند ندادند ولی این آیا دلیل می شود 
که ما برای نجات انقالبمان از شکست و سرنگونی و نجات کشورمان از تجزیه 
نباید کاری می کردیم؟ و باید تسلیم می شدیم؟ من اعتقادم این است - حاال 
انقالبی دارند  که  افکار  اینها هنوز  بگویند  اعتقاد را یک عده ای  این  شاید 
البته به آن می بالیم - و معتقدم آنچه که در آن مقطع اتفاق افتاد با در نظر 
گرفتن مجموعه شرایطی که در آن ظرف زمانی باید مد نظر باشد، منطقا و 
سندا و واقعا به صالح کلیت منافع ملی و تمامیت ارضی کشور و بقای انقالب و 
نظاممان بود  ضمن اینکه این همانی کردن  شرایط غیر متجانس تاریخی را هم 
به هیچ وجه قبول ندارم انقالب یک بار اتفاق می افتد در شرایط ویژه ای که 
ظرفیت عظیمی از اعتراضات سرکوب شده ی ملت در یک شرایطی به حق 
پا می گیرد اگر ندای به حقی باشد درست رهبری بشود این فوران می شود 
و اتفاقی می افتد در درون این اتفاق رخدادهایی تلخ و شیرین پیش می آید 
مهم این است که ما مسیر را در ادامه ی کار در مسیر صحیح درست و اصولی 
بپیماییم آن مسیری که به حمداهلل انقالب ما تا االن پیش برده؛ و یا در نقطه 
مقابل تفکر مذکور بگوییم که این تفکر انقالبی ایجاب می کند که ما همواره 
مثل سال 58 عینا عمل کنیم و همان اتفاقات را تکرار کنیم، نه این هم قطعا 
اشتباه و خالف مواضع امام است، انقالبی گری به این است که ما سر مواضع 
اصولیمان در هر مقطعی متناسب با واقعیات و اقتضائات روز بصورت منطقی و 
عقالنی بایستیم و اگر خدای ناکرده یک روزی هم اقتضا کند که در مواجهه با 

دشمنان کشور و انقالبمان رویارو بایستیم آماده فداکاری باشیم.

 همکاری 
فرهنگسرا و مؤسسه نشر آثار امام)ره(  

به  خمینی)ره(  امام  آثارحضرت  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  هنری  و  فرهنگی  معاون 
همراه مدیران آن معاونت، از مجموعه فرهنگسرای امام خمینی واقع در محله 
جماران بازدید کردند. در این بازدید که با هدف تعمیق همکاری های دوجانبه 
امام صورت گرفت،  آثار  نشر  و  تنظیم  امام خمینی و مؤسسه  میان فرهنگسرای 
راهکارهای الزم جهت غنی سازی برنامه های فرهنگسرا و برنامه ریزی در جهت 
جذب جوانان و نوجوانان و همچنین عالقه مندان به حضرت امام مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. حجت االسالم والمسلمین دکتر علی کمساری در ابتدای 
این بازدید، با اشاره به اهمیت مکانی فرهنگسرای امام خمینی تصریح کرد: تقارن 
مکانی و همجواری این فرهنگسرا با حسینیه جماران، مهم ترین پتانسیل در جهت 

برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری با محوریت امام است.
معاون فرهنگی و هنری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام با اشاره به این که »این 
مؤسسه مأموریت سیاستگذاری و نظارت در امور مربوط به اندیشه های حضرت 
و  فرهنگی  برنامه های  و  شعر  برگزاری شب  ما  مأموریت  افزود:  دارد«،  را  امام 

با  است  امید  که  نیست  کشور  سطح  در  هنری 
این  امام  فرهنگسرای  نظیر  مراکزی  همکاری 
اقدامات در سطح ملی انجام شود. دکتر کمساری 
این  از وظایف و ضرورت های  تأکید کرد: یکی 
تخصصی  و  اختصاصی  کارهای  انجام  فرهنگسرا 

بر مبنای جلب مشارکت همگان به ویژه نسل جوان در حوزه اندیشه های امام 
ایجاد  نخبگان،  جذب  فرهنگسرا،  این  ذاتی  وظیفه  به  توجه  با  و  است  خیمنی 
کانون ها و انجمن های تخصصی از اهمیت باالیی برخوردار است. معاون فرهنگی 
و هنری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام گفت: به هر نسبتی که مشارکت فرهنگسرای 
امام خمینی در جلب عالقه مندان، متفکران و نخبگان در حوزه اندیشه امام بیشتر 

باشد، بر میزان موفقیت در برنامه های آن نیز افزوده خواهد شد. 
همه  توسط  امام  حضرت  اندیشه های  صحیح  معرفی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
سازمان ها و نهادهای مسئول اظهار کرد: معرفی دقیق و پژوهش محور حضرت 
امام زمینه درک موضوعات مختلف را در حوزه اندیشه ایشان فراهم می آورد. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر علی کمساری در پایان سخنان خود، با آرزوی 
موفقیت برای کارکنان فرهنگسرای امام خمینی، فلسفه ایجاد فرهنگسرا را افزایش 
شناخت نسبت به حضرت امام عنوان کرد و از اقدامات خوب شهرداری تهران در 

زمینه ترویج نام، یاد و اندیشه حضرت امام خمینی تشکر کرد.
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صدای »العطش« 
کرمان بلند است

شورای  مجلس  در  سیرجان  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: صدای العطش مردم استان بلند 
نیاز است اقدامات اساسی برای پیشگیری از  و 
حوادث ناگوار خشکسالی اندیشیده شود. سردار 
به بررسی وضعیت بحران آب  شهباز حسن پور 
در استان کرمان پرداخت و در تشریح اقدامات 
در دست انجام در این حوزه و مطالبات خود 
از دولت برای رفع این معضل در استان کرمان 
اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده مردم استان 
و به ویژه مردم سیرجان و بردسیر در مجلس طی 
روزهای گذشته چندین تذکر به رئیس جمهور 
و وزرای مربوطه در رابطه با بحث کمبود شدید 
کرمان  استان  در  آسمانی  نزوالت  و  بارندگی 
به  دادم چراکه امسال در استان کرمان نسبت 
سال گذشته 70 درصد کاهش نزوالت آسمانی 
را تا این لحظه شاهد بوده ایم. وی با اشاره به 
بحران کمبود آب در استان آن را زنگ خطر 
باید  ابراز داشت:  جدی برای استان دانست و 
و  استاندار  از  اعم  استان  ارشد  مسؤوالن  همه 
دیگر مدیران استان در این زمینه چاره اندیشی 
زودتر  باید  دولتمردان  و  باشند  داشته  جدی 
تشکیل  استان  در  را  خشکسالی  ستاد  این  از 
می دادند و بدانند صدای العطش مردم استان 
بلند و نیاز است اقدامات اساسی برای پیشگیری 

از حوادث ناگوار خشکسالی اندیشیده شود.

ستاد خشکسالی تشکیل شود
سردار شهباز حسن پور با اشاره به تذکر ارسال 
شده به دولت در زمینه خشکسالی استان تصریح 
بی قیدوشرط  و  فوری  تشکیل  خواستار  کرد: 
که  هرچند  هستیم  استان  در  خشکسالی  ستاد 
بارش  شاهد  آتی  روزهای  طی  امیدواریم 
بارش ها  و  باشیم  استان  در  آسمانی  نزوالت 
طی  و  گذشته  سال  نسبت  به  اما  شود  بیش تر 
30 سال گذشته عقب ماندگی جدی در زمینه 

میزان بارش در استان کرمان داشته ایم. وی با 
تأکید بر اینکه برای رفع این معضل باید چند 
اقدام جدی و فوری در دستور کار دولت قرار 
گیرد، خاطرنشان کرد: انتقال آب خلیج فارس 
به شهرستان های سیرجان، رفسنجان و شهربابک 
از  یکی  صنعتی  مصارف  و  شرب  استفاده  برای 
کارخانجات  برای  آب  این  از  است  اقدامات 
نهایت  در  و  مس سرچشمه  سیرجان،  گل گهر 
استفاده می شود. وی  یزد  کارخانه چادرملوی 
در ادامه به طرح دیگر آبرسانی در استان اشاره 
کرد و گفت: انتقال آب از دریای عمان برای 
شهرهای جنوبی استان کرمان و همچنین شهر 
اجرایی  عملیات  باید  جدی  به صورت  کرمان 
کنون  تا  مطالعات  تأسف  با  که  شود  آغاز  آن 
نیز  مناقصه  و  نشده  آغاز  نیز  کار  نشده،  تکمیل 
برای انتخاب پیمانکار برگزار نشده است این در 
حالی است که انتقال آب خلیج فارس تا این 
لحظه بیش از 42 تا 45 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.

تسریع در پروژه خلیج فارس
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به پروژه آبرسانی خلیج 
از 100 کیلومتر در  بیش  فارس عنوان داشت: 
مسیر لوله گذاری شده است و تنها در دی ماه 
مالی  تزریق  پیمانکاران  به  تومان  میلیارد   30
بیشتری  سرعت  کار  امیدواریم  و  است  شده 
 20 تا  اسفند   20 از  تأسف  با  اما  بگیرد  به خود 
فروردین که عماًل کشور تعطیل می شود جای 
پروژه یک  این  دارد که  نگرانی شدید وجود 
بماند.  عقب  خود  زمان بندی  تاریخ  از  ماه 
و  ناظران  پیمانکاران،  تالش  به  اشاره  با  وی 
افزود:  فارس  خلیج  پروژه  دست اندرکاران 
به شهرهای  مقرر آب  تاریخ  امیدواریم که در 
دولت  و  برسد  شهربابک  و  رفسنجان  سیرجان، 
این معضل  برای رفع  این ها  از  باید زودتر  نیز 
در استان چاره اندیشی می کرد و بحث باروری 

ابرها را جدی می گرفت.

آمادگی قرارگاه خاتم برای باروری ابرها
نسبت  خوشبختی  اظهار  با  حسن پور  سردار 

به  سپاه  خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  که  این  به 
رابطه  در  و  یافته  دست  ابرها  باروری  فناوری 
با باروری ابرها در استان اظهار آمادگی کرده 
قرارگاه در زمان جنگ  این  ادامه داد:  است، 
و  داده  انجام  را  ارزنده ای  خدمات  تحمیلی 
همواره مبتکر اقدامات بی نظیری در کشور بوده 
است و همچنین این قرارگاه اقدامات عمرانی 
خوبی را در سطح شهر کرمان آغاز کرده است 
و به عنوان معین نیز در شهرستان رودبار جنوب 
اقدامات خوبی را در دست اقدام دارد. وی با 
اشاره به تأکید ویژه در بودجه سال 96 نسبت به 
روش های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت 
فشار در استان بیان کرد: این اقدام در سال 97 
تداوم می یابد و در مصوبه و قانونی که در سال 
را  مناسبی  بودجه  شد  واقع  تصویب  مورد   96
برای جلوگیری از هدررفت آب و انتقال آب 
و  انجام شود  لوله کشی  با  مزرعه  تا سر  از چاه 

احیای قنوات در نظر گرفته شد.

تامین آب روستاها با تانکر 
با  در مجلس  بردسیر  و  مردم سیرجان  نماینده 
در  استان  در  این که 90 درصد آب  به  اشاره 
قرار  استفاده  مورد  کشاورزی  مصارف  بخش 
می گیرد، افزود: بیش از 50 درصد آب به هدر 
می رود و کمتر از 5 درصد آب در بخش صنعت 
مصرف شده و دو درصد آب نیز مصارف خانگی 
در  رئیس جمهور  به  اخیرم  تذکر  طی  و  دارد 
رابطه با اینکه آب آشامیدنی یک هزار روستای 
استان هنوز با تانکر تامین می شود و این یکی از 
معضالت استان است که این هزار روستا عماًل 
وی  نیستند.  برخوردار  بهداشتی  شرب  آب  از 
در ادامه خواستار کمک بیشتر دولت در زمینه 
تأمین آب شرب مردم استان شد و گفت: با این 
وجود استاندار و شرکت آب منطقه ای از طریق 
همیاران آب اقدامات مناسبی را در دست اقدام 
به  پاسخ  در  ادامه  در  حسن پور  سردار  دارند. 
این سؤال که انتقال آب خلیج فارس در بخش 
مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، 
تصریح کرد: با تأسف برای مصارف کشاورزی 
استان پیش بینی انتقال آب صورت نگرفته است 
و آب منتقل شده از خلیج فارس و دریای عمان 
مگر  نیست  به صرفه  مقرون  و  است  گرانی  آب 
این که دولت با چاره اندیشی بخشی از هزینه ها 
را تقبل کند و این عملیات انتقال آب صرفًا در 
راستای مصارف صنعتی و شرب پیش بینی شده 
کردن  مکانیزه  طرح های  مورد  در  وی  است. 
برای  داشت:  عنوان  استان  مزارع  در  آبیاری 
این موارد بودجه مناسبی پیش بینی شده است 
کشاورزان  امیدواریم  و  نداشته ایم  محدودیتی 
جهاد  اداره  در  همکاران  و  کنند  همکاری 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  با  کشاورزی 
مردم را به استفاده از این روش ها ترغیب کنند 
تا از وضعیت کم آب موجود در استان بتوان 
بیشترین بهره وری را داشت و به فکر نسل های 

آتی هم باشیم.
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تسریع انتقال آب از 
خلیج فارس به گل گهر

مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
بخشیدن  و سرعت  اسالمی گفت: کمک  شورای 
به ابر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر، 
در  زمین  گذاری  قیمت  حذف  جوانان،  اشتغال 
سود  کاهش  شهرسازی،  و  مسکن  و  مسکن  بنیاد 
وضعیت  به  رسیدگی  و  توجه  بانکی،  تسهیالت 
و  پولی  وضعیت  به  ساماندهی  مردم،  معیشت 
بانک شهرستان و کشور و همچنین بهبود وضعیت 
از  ما  خواسته های  مهمترین  از  کشور  اقتصادی 

رییس جمهور می باشد.
رییس  سفر  به  اشاره  با  »شهباز حسن پور«   سردار 
ماه  از  پس  گفت:  سیرجان  شهرستان  به  جمهور 
به  جمهور  رییس  سرانجام  تالش  و  پیگیری  ها 
مردم  با  دیدار  وی  کرد.  خواهند  سفر  سیرجان 
اولین  را  بردسیر  و  سیرجان  والیتمدار  و  مومن 

برنامه سفر رییس جهمور برشمرد و افزود: سفر به 
معادن سنگ آهن گل گهر و بهره برداری از بیش 
از 2 هزار میلیارد تومان پروژه برنامه بعدی رییس 
جمهور به شهرستان سیرجان است. نماینده مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان 
بهره برداری از دو واحد کنسانتره سازی با ظرفیت 
پروژه های  جمله  از  را  تن  میلیون   2 کدام  هر 
به  جمهور  رییس  سفر  در  برداری  بهره  مورد 
با حضور  کرد:  بیان  و  نام برد  سیرجان،  شهرستان 
رییس جمهور دو نیروگاه برق با ظرفیت هر کدام 
رسید.  خواهند  بهره برداری  به  نیز  مگاوات   500
وی سفر رییس جمهور را یک روز به یادماندنی و 
ماندگار برای مردم سیرجان دانست و اظهار کرد: 
افتتاح بزرگترین کارخانه تولید یخچال گلدیران 
در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سیرجان، افتتاح 
یک شعبه بانک صنعت و معدن در شهرک صنعتی 
از  پروژه،  ده ها  و  سیرجان  شهرستان  یک  شماره 
پروژه های مورد کلنگ زنی یا افتتاح سفر رییس 

جمهور به شهرستان سیرجان است.
 سردار حسن پور با اشاره به نامگذاری شعار سال از 
سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: مردم شهرستان 
سیرجان ثابت کردند که با اتکا به توانمندی های 

بهره برداری  به  را  زیادی  پروژه های  داخلی 
رساندن و زمینه اشتغال را نیز برای افراد زیادی 
بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده  فراهم کردند.  
وحدت،  اتحاد،  اسالمی  شورای  مجلس  در 
همدلی، هماهنگی و انسجام بین مسئولین نظام و 
تبعیت از مقام معظم رهبری را مهمترین خواسته 
سرعت  و  کمک  داد:  ادامه  و  کرد  ذکر  خود 
از خلیج فارس  انتقال آب  ابر پروژه  به  بخشیدن 
به گل گهر، اشتغال جوانان، حذف قیمت گذاری 
قیمت زمین در بنیاد مسکن و مسکن و شهرسازی، 
رسیدگی  و  توجه  بانکی،  تسهیالت  سود  کاهش 
وضعیت  به  ساماندهی  مردم،  معیشت  وضعیت  به 
پولی و بانکی شهرستان و کشور و همچنین بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور از مهمترین خواسته های 

ما از رییس جمهور می باشند.

پیگیری احداث شهرک 
انرژی

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
احداث  مجوز  تا  خواست  نیرو  وزیر  از  اسالمی 
شهرک انرژی در شهرستان سیرجان را صادر کند 
و در اولین فرصت با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی 

شود.
نیروگاه  افتتاح  آیین  در  حسن پور«  »شهباز  سردار 
مردم  حضور  کرد:  اظهار  سمنگان  ترکیبی  سیکل 
برای استقبال از رئیس جمهور و همراهان وی در 
همه  به  محکمی  سیلی  آزادی،  ورزشگاه  مجموعه 
یاوه گویان علیه نظام، رهبری و دولت بود. وی با 
کارمندان،  و  کارگران  مدیران،  زحمات  از  تقدیر 

عنوان کرد: همه مدیران و مسئولین استان کرمان 
اعم از استاندار، نماینده ولی فقیه و دیگران به این 
نتیجه رسیدیم که می توان در کرمان از آب، هوا 
و زمین خلق ثروت کنیم و تنها راه نجات استان و 
با  پور  بود. سردار حسن  این خواهد  شهرمان هم 
اشاره به این که بیش از 2500 میلیارد تومان پروژه 
برق توسط وزیر نیرو افتتاح خواهد شد، خاطرنشان 
برق  مگاوات  روزی 150  سیرجان  در  زمانی  کرد: 
در  برق  مگاوات  هزار  اکنون  اما  می شد  تولید 
سیرجان افتتاح می شود و هنوز به دو هزار مگاوات 

برق در این شهرستان احتیاج داریم. 
ملت  خانه  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
چند  سمنگان  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  گفت:پروژه 
سال تعطیل بود و پیگیری های زیادی شد تا این 
زیادی  بسیاری  اقدامات  و   کند  پیدا  ادامه  پروژه 
صورت گرفت. وی یادآور شد: در گل گهر بیش 
از 18 هزار نفر مشغول به کار هستند، که از این بین 
بیش از 2500 نفر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 

فعالیت دارند و این شهر تاکنون بیش از 50 هزار 
مهاجر پذیرفته است. وی از وزیر نیرو خواست تا 
مجوز احداث شهرک انرژی در شهرستان سیرجان 
را صادر کند و در اولین فرصت با حضور وزیر نیرو 

کلنگ زنی شود.
سردار حسن پور گفت: ما در استان کرمان به اتفاق 
استاندار عهد کردیم از زمین و هوا براي این شهر 
خلق ثروت کنیم. در این شهر بنده از بهشتي صحبت 
مي کنم که بزرگترین نعمت آن نیروي انساني است. 
وی گفت: این پروژه سالها و در دولت اصالحات 
پروژه  احداث  در  بود،  مانده  معطل  ولي  مصوب 
جنگ  در  فقط  آن  نظیر  که  شد  هایي  مجاهدت 
دیده بودم که جا دارد از همه کارگران و مهندسان 

پیمانکار و ناظران تقدیر تشکر کنم.
نیرو  وزیر  از  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
به  را  انرژي  شهرک  مجوز  که  کرد  درخواست 
در  تا  کنند  صادر  را  فجر  دهه  اهلل  ایام  مناسبت 

سیرجان توسط بخش خصوصي احداث شود.

حداقل دستمزد کارگران، 

یک میلیون و 200 هزار 
تومان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اظهار به این 
که دولت باید یک بسته حمایتی در بحث معیشت 

اصالحیه  جای  هنوز  گفت:  دهد،  ارائه  کارگران 
وجود دارد تا حداقل دستمزدها را به یک میلیون 
و 200 هزار تومان افزایش دهیم. سردار شهباز حسن 
در  است  موظف  دولت  اینکه  بیان  با  بیگلری  پور 
زمینه حقوق و دستمزد، چاره اندیشی جدی کند، 
گفت: وضعیت معیشتی کارگران اصال مناسب نیست 
و حقوق 930 هزار تومان برای کارگر به معنای زیر 
خط فقر بودن است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

مجلس شورای اسالمی با اظهار به اینکه دولت باید 
یک بسته حمایتی در بحث معیشت کارگران جامعه 
نداریم  بنا   : تصریح کرد  این حال  در  ارائه دهد، 
را  هزینه  این  باید  حتما  کارفرمایان  بگوییم  که 
متقبل شوند که باعث رکود بیشتر بیکاری در کشور 
حداقل  تا  دارد  وجود  اصالحیه  جای  هنوز  شود. 
تومان  هزار   200 و  میلیون  یک  به  را  دستمزدها 
افزایش دهیم و این مابه التفاوت را دولت تامین کند
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تأثیر نوسانات نرخ ارز
 بر افزایش قاچاق کاال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در ادامه تک نرخی شدن 
از دالیلی که  یکی  و گفت:  دانست  مؤثر  قاچاق کاال  را در کاهش  ارز  نرخ 
در کشور با این معضل روبه رو هستیم این است که تکلیف نرخ ارز در کشور 
مشخص نیست. سردار شهباز حسن پوربیگلری با اشاره به موضوع قاچاق کاال 
در کشور در زمینه مقابله با این پدیده شوم اظهار داشت: با توجه به تولیدات 
داخلی کشور و وجود نیروهای خالق، مبتکر، متخصص، متعهد و فعال، حمایت 
جدی و همه جانبه از تولیدات داخلی احساس می شود. نماینده مردم سیرجان 
و بردسیر در مجلس شورای اسالمی افزود: از این رو یکی از راه های مبارزه با 
فقر و بیکاری مبارزه جدی و بی امان با بحث قاچاق کاال در ابعاد مختلف است، 
امروزه قاچاق تنها مربوط به چند کاالی خاص نمی شود قاچاق در ابعاد مختلف 
موجب بروز مشکالت و مسائل عدیده ای از قاچاق انسان گرفته تا ارز و سالح، 

طال، جواهرات شده است.
سردار حسن پور تصریح کرد: به طور مثال اخیراً طی بررسی های صورت گرفته 
مشخص شده است که بخشی از طال و جواهرات ساخته شده برخی کشورها به 
داخل کشور قاچاق می شود، در حالی که ما بهترین و ماهرترین اساتید در بحث 
طال و جواهر را در کشور داریم و این صنعت می تواند ارزش افزوده و خلق 
ثروت را برای کشور داشته باشد و طی بازدید از چندین کارگاه با بیش از ده ها 
نیرو از نزدیک شاهد توانمندی های این افراد بودم. وی در پاسخ به سؤالی 
در رابطه با میزان قاچاق کاال به کشور این میزان را بیش از 15 هزار میلیارد 
تومان ساالنه دانست و تصریح کرد: اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که در 
سال های اخیر مبارزه جدی و بی امانی در این زمینه صورت پذیرفته و قاچاق 
با کاهش چشمگیری همراه بوده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی در ادامه تک نرخی شدن نرخ ارز را در کاهش قاچاق کاال 
مؤثر دانست و گفت: یکی از دالیلی که در کشور با این معضل روبه رو هستیم 
این است که تکلیف نرخ ارز در کشور مشخص نیست و در مجموعه دولت نیز 
عزم جدی مبارزه با قاچاق کاال وجود دارد اما به دالیلی همچون وسعت زیاد 
جغرافیایی کشور و وضعیت مرزها تا کنون در این حوزه نتوانستیم موفق شویم.

بحث  از  مجلس  جدی  حمایت  به  توجه  با  داشت:  عنوان  حسن پور  سردار 
صادرات برای سال آینده و تعیین تکلیف جوایز صادراتی در سال آتی امید 
تولید می کنند  بازار  نیاز  اندازه  به  تولیدکنندگان کاال در کنار آنکه  می رود 
بیفزایند و از این رو امید  بر کیفیت محصوالت خود برای افزایش صادرات 

می رود روی هم رفته شاهد کاهش چشمگیر قاچاق کاال به کشور باشیم. 

وی در رابطه با اقدام مجلس در 
این زمینه گفت: قوانین کشور 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  بحث  در 
خوب، پیشرفته و مترقی است و 
نیاز به وضع قانون جدیدی در 
این زمینه احساس نمی شود، اما 
باید با هماهنگی با دستگاه های 

قانون  و همه دست اندرکاران  قضائیه  قوه  انتظامی ،  نیروی  از جمله  ذی ربط 
با  رسید،  به تصویب  مجلس  در  گذشته  سال  که  کاال  قاچاق  با  مبارزه  تشدید 

جدیت اجرایی شود.

سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران راه اندازی شود
   

سردار حسن پور عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت:بانک مرکزی برای 
هر ایرانی تنها یک حساب بانکی مشخص کند تا تمامی نقل و انتقاالت مردم 
اندازی سامانه  راه  به عدم  اشاره  با   ، بیگلری  پور  باشد. شهباز حسن  مشخص 
ثبت حقوق و مدیران توسط دولت علیرغم الزام قانونی در برنامه ششم توسعه، 
گفت: بنده به همراه آقایان پزشکیان، یوسفیان مال و مصری از دولت خواسته 
تاجلوی هرگونه  باشد  بانکی مشخص و شفاف  انتقاالت  و  نقل  تمامی  ایم که 
سوءاستفاده و تخلف گرفته شود. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان 
اینکه براساس صحبتی که با دولت داشتیم اظهار کردند که در تدارک ایجاد 
سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران هستند تا سازوکار آن مشخص شود، افزود: 
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ما 4 نماینده این موضوع را مطرح کردیم که 
بانک مرکزی برای هر ایرانی تنها یک حساب بانکی مشخص کند تا تمامی نقل 
و انتقاالت مردم مشخص باشد، چراکه با این اقدام جلوی رانت ها و فسادها 

گرفته می شود و دیگر امکان تخلف برای کسی وجود ندارد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: اقدامات 
خوبی در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری بانک ها و وزارت 
کمیسیون  عضو  برسد.  نتیجه  به  سریعتر  امیدوارم  که  شده  شروع  اطالعالت 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر این که مصوبه 
ارزشمندی که در مجلس شورای اسالمی تبدیل به قانون شده مبنی بر راه 
اندازی سامانه ثبت حقوق و مدیران باید اجرایی شود، افزود: اگر سامانه ثبت 
حقوق و مدیران انجام نمی شود باید از مجریان پرسید، چراکه مجلس نیز بر 
راه اندازی آن نظارت می کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان این 
که دولت هرچه سریعتر باید سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را راه اندازی 
کند، تصریح کرد: امیدوارم دولت بنابر اظهارات خود که می گوید قانونگرا 
است به قانون عمل کند و رییس جمهور که حقوقدان است به راه اندازی این

سامانه توجه کرده و به وعده های انتخاباتی خود عمل کند.

مدیران معدنی ایران در بزرگترین کنفرانس سنگ 
آهن جهان که توسط موسسه متال بولتن در کشور 
چین با حضور 1500 شرکت کننده از سراسر جهان 
کنفرانس  این  در  کردند.  شرکت  شد،  برگزار 
تخصصی مهندس سعید رحیم پور، قائم مقام مدیر 
عامل شرکت صنعتی - معدنی گلگهر و دکتر احد 
در  و  یافته  حضور  صبانور  عالی  مشاور  علیخانی، 

مباحث آن شرکت جستند. 
بولتن  متال  کنفرانس  حاشیه  در  علیخانی  دکتر 
کنسانتره  قیمت  افزایش  اکتشافات،  توسعه  گفت: 
سنگ آهن داخلی و کاهش هزینه حمل در سال 

97 باید در الویت قرار بگیرد. 

وی تصریح کرد: شرکت صبانور با در اختیار گرفت 
را  معدنی  اکتشافات  کرمان  راور  اکتشافی  پهنه 

توسعه  و سبد سرمایه گذاری جدید ایجاد کرده 
صبانور  شرکت  افزود:  علیخانی  احد  دکتر  است. 
برای تنوع بخشیدن در تولیدات معدنی اکتشافات 
در پهنه راور کرمان با هدف شناسایی ذخایر سرب 

و روی به شدت پیگیری می کند.

حضور مدیران معدنی ایران
 در بزرگترین کنفرانس سنگ آهن جهان

دکتر احد علیخانی مشاور ارشد شرکت صبانور

مهندس سعید رحیم پور قائم مقام شرکت گل گهر 
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تدوین آئین نامه تاسیس 
بانک خارجی درمناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اتمام تدوین آئین نامه 
تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد و ارسال آن به شورای اقتصاد خبر 

داد.
مناطق آزاد کشور در  اندیشی مدیران  نشست هم  بانک در  دکتر مرتضی 
تبادل تجربیات مدیران  برای  نشست  این  امام خمینی)ره( گفت:  فرودگاه 
مناطق آزاد برگزار می شود و برای اینکه بتوانیم هماهنگی های گسترده ای 
بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایجاد کنی، هر دو هفته یک بار این جلسات 
را در یکی از مناطق آزاد برگزار خواهیم کرد که اولین جلسه آن دو هفته 
قبل در منطقه آزاد قشم برگزار شد و امروز دومین نشست را در منطقه آزاد 
فرودگاه امام خمینی برگزار می کنیم. وی با بیان این که مدیران عامل و 
معاونان مناطق آزاد و اعضای شورای عالی مناطق آزاد در این نشست ها 
حضور دارند و با پیشرفت های هر منطقه به صورت مستقل آشنا می شوند، 
افزود: به نظر می رسد فعالیت های اقتصادی صرفًا در چارچوب رقابت آزاد 
و سالم ایجاد خواهد شد. مناطق آزاد نیز به عنوان مناطقی که برای فعالیت 
اند و در کشورهای  نظر گرفته شده  اقتصادی، تجاری و صنعتی در  آزاد 
رقابت سالم حرکت می کنند، رقیب  پایه  بر  مناطق  نوع  این  نیز  مختلف 
بتوانند فعالیت جدی تر اقتصادی را در  اصلی ما کسانی خواهند بود که 

حوزه منطقه ای انجام دهند.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: شرکت های خارجی در مناطق آزاد حضور 
دارند و با توجه به توافقات خوبی که انجام داده ایم تالش شده سهم ویژه 
ای از 30 میلیارد دالر فاینانس خارجی را برای مناطق آزاد تخصیص دهیم. 
طبیعی است که مرحله اجرایی هر نوع فعالیت اقتصادی منوط به سرمایه 

گذاری است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تصریح کرد: پس از برجام از ترکیه، چین، 
ایتالیا، کره جنوبی و فرانسه در مناطق آزاد در حوزه بنگاه های کوچک و 
بانک: در چهار  به گفته دکتر مرتضی  متوسط سرمایه گذاری شده است. 
سال اخیر 4.5 میلیارد دالر در مناطق آزاد سرمایه گذاری مصوب شده که 
900 میلیون دالر آن به مرحله اجرا و عملیاتی رسیده است. وی تاکید کرد: 
امتیازاتی که قانون در مناطق آزاد برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته 
برای سرمایه گذاران در این مناطق اعمال خواهیم کرد که شامل معافیت 
مالیاتی و عوارض گمرکی به مدت 20 سال، تردد بالمانع اتباع خارجی در 
حوزه مناطق آزاد و اختصاص زمین 100 درصد رایگان به سرمایه گذاران 
شد:  یادآور  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  در  مسئول  مقام  این  است. 

آئین نامه تاسیس بانک خارجی از سوی بانک 
ارسال  اقتصاد  شورای  به  و  تدوین  مرکزی 
بانک  ایجاد  امکان  آن  نتیجه  که  است  شده 
مرتضی  است. دکتر  آزاد  مناطق  در  خارجی 
بانک خاطرنشان کرد: تاکنون ارتباط منسجمی 
میان شورای عالی مناطق آزاد و منطقه آزاد 

امام  فرودگاه  مدیر  تغییر  از  نداشت که پس  امام خمینی وجود  فرودگاه 
خمینی)ره(، این ارتباط برقرار شده و زیرساخت هایی نیز ایجاد شده است.

ایجاد بورس بین المللی
 در مناطق آزاد اقتصادی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ایجاد بورس بین المللی 
در مناطق آزاد اقتصادی خبر داد. دکتر مرتضی بانک گفت: تعامالت خوبی 
با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته و یک تفاهم 
منطقی، اصولی و تخصصی درباره ایجاد  8 منطقه آزاد تجاری و صنعتی 
بین دولت و مجلس وجود دارد البته کارگروهی نیز برای رفع برخی از 
نواقص درباره بخشی از مناطق آزاد اقتصادی که در الیحه دولت آمده، 

ایجاد شده است.
امکانات  داد:باید  ادامه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
بر  تکیه  با  سرمایه گذاران  تا  شود  ایجاد  اقتصادی  آزاد  مناطق  در  مناسبی 
منابع مالی در این مناطق فعالیت کنند البته منظور از امکانات مالی تخصیص 
اعتبارات دولتی نیست بلکه باید شرایط مناسب برای سرمایه گذاری فراهم 

شود.  
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  استراتژی  افزود:  بانک  مرتضی  دکتر 
از  استفاده  با  خارجی  مالی  و  پولی  بازارهای  به  توجه  کشور  اقتصادی 
مکانیزم های مختلف است که می توان به استفاده از ظرفیت فاینانس یا ایجاد 
المللی در  بین  ایجاد بورس  بین المللی اشاره کرد. وی ادامه داد:  بورس 
مناطق آزاد اقتصادی جزو اهداف اصلی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  دبیر شورای  می شود.  محسوب  اقتصادی کشور 
و  ایجاد صنعت  از طریق  در کشور  توسعه  ملت گفت:  به خانه  اقتصادی  
فعالیت های تولیدی و همچنین با بکارگیری صحیح منابع پولی و مالی ممکن 
می شود که بدیهی است استفاده از دو راهکار مذکور مسئله ای در دستیابی 
به هدف ایجاد نمی کند. دکتر مرتضی بانک افزود: شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی مقدماتی را فراهم کرده و هماهنگی هایی نیز با وزیر اقتصاد 
بیشتر  مالی خارجی  و  پولی  امکانات  از  تا  بورس صورت گرفته  و سازمان 

استفاده شود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان با اشاره به این که 415 طرح به مبلغ 
تولید  قالب طرح رونق  ریال در  میلیارد  19 هزار 
ثبت نام کرده اند، افزود: از این مجموع 367 طرح 

کارگروه  به  ریال  میلیارد   590 و  هزار   8 مبلغ  به 
معرفی و 283 طرح به مبلغ 5 هزار و 938 میلیارد 
نژاد  غفاری  امین  است.  رسیده  تصویب  به  ریال 

یادآورشد: 
تاکنون 170 طرح به مبلغ 2 هزار و 952 میلیارد ریال 
در قالب طرح رونق تولید به بانک های استان معرفی 
شده که از این مجموع 58 طرح به مبلغ هزار و 153 
میلیارد ریال از سوی بانک ها پرداخت شده است. 

وی با تشریح عملکرد بانک های استان در 
پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید سال 
از  کرد:  تصریح   ،95 سال  انتقالی  و   96
مجموع 172 طرح به مبلغ 2 هزار و 980 
میلیارد ریال، 58 طرح به مبلغ یک هزار و 
153 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده 
و  معدن  امور صنایع سازمان صنعت،  معاون  است. 
تجارت استان کرمان از پرداخت تسهیالت مستقیم50 
طرح به مبلغ 711 میلیارد ریال از سوی بانک های 
استان خبر داد و گفت: استان کرمان در رتبه بندی 
پرداخت تسهیالت رونق تولید 96 و انتقالی 95 کشور 
با پرداخت تسهیالت 158 طرح به مبلغ هزار و 491 

میلیارد ریال، در جایگاه شانزدهم قرار دارد.

جایگاه شانزدهم کرمان 
در تسهیالت تولید
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 چند وقت پیش، رئیس دیوان محاسبات کشور با حضور در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی، از نحوه بودجه ریزی کشور و میزان تخصیص برخی اعتبارات، 

به ویژه اعتبارات مربوط به بودجه عمرانی، انتقاداتی را به نمایندگان وارد کرد.
 به گفته عادل آذر، بیشترین اعتبارت بودجه ای کشور، صرف هزینه های جاری 
دولت در سال های اخیر شده، به گونه ای که این هزینه ها بیش از 98 درصد از 
بودجه کل کشور را بلعیده و بسیاری از بودجه های عمرانی، که موتور محرک 
اقتصاد کشور به شمار می آید، صرف حقوق و مزایای کارمندان دولت شده 

است.
دکتر محمدرضا پورابراهمیی در خصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه 
در نظام بودجه ریزی کشور، یک ساختار چندین ساله به یک نظام در سیستم 
اقتصادی کشور تبدیل شده که مربوط به زمان حال نمی شود و سابقه چندین 

ساله دارد، ولی شدت آن در سال های اخیر بسیار شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از قدیمـ  چه پیش از انقالب و چه پس از 
آنـ  درآمد نفتی سرشاری وارد اقتصاد ایران می شده و همین باعث می شده تا 
هزینه های دولت با شتاب بسیاری افزایش داشته باشد؛ این مسیری بوده که ما در 
سال های گذشته، شاهد آن بودیم. همچنین به رغم اجرای سیاست های اصل 
44 ـ که انتظار بر این بود حجم دولت کوچک شود و به تناسب این کوچک 
شدن، هزینه های آن هم کاهش داشته باشد ـ متأسفانه این اتفاق رخ نداده و 
زمانی که حجم دولت در اقتصاد کشور بزرگ می شود، انقباضی کردن اقتصاد 
به مراتب سخت تر می گردد. یکی از دالیل آن این است که دستگاه ها متناسب 
با بودجه عملیاتی عمل نمی کنند. این در حالی است که هر دستگاه باید متناسب 
با میزان خدماتی که ارائه می دهد، بتواند سهمیه بودجه داشته باشد؛ مثال اگر 
دستگاهی خدماتی که ارائه می دهد، ده واحد است و دستگاه دیگری صد واحد 
یا در صد موضوع فعالیت دارد، متناسب با ده و صد واحد اعتبار بودجه آنها بسته 

شود، نه اینکه با نرخ 20 درصد و یک عددی که وجود دارد، اضافه کنیم. اصال 
شاید برخی از فعالیت های دستگاه ها در سال های بعد موضوع فعالیتشان عوض 
شود و دیگر در زمینه آن موضوع فعالیت نداشته باشند. وی ادامه داد: هر ساله هم 
به دلیل کوچک نشدن دولت و هم به دلیل عدم اتکا به بودجه ریزی عملیاتی، 
شاهد این هستیم که هزینه های جاری دولت رو به افزایش است. با اینکه دولت 
ادعا دارد، اوضاع را کنترل می کند و انتظار از سیاسیت های اصل 44 هم بر این 
اساس بود، هیچ یک از این موضوعات تحقق نیافته است. وی همچنین یادآور 
شد: اوضاع بودجه های عمرانی هم مشخص است. در سال های گذشته، بسیار 
بهتر از االن بود و تخصیص اعتبارات بهتر صورت می گرفت؛ اما اکنون به جایی 
رسیده ایم که این حوزه تحت تأثیر هزینه های جاری دولت قرار گرفته است. 
مشکل دیگری هم که در سال های اخیر با آن روبه رو بوده ایم، تعهدات دولت به 
صندوق های بیمه ای و صندوق های بازنشستگی است. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: در سال های گذشته، این صندوق ها از نقطه سر به سری عبور 
نکرده بودند؛ یعنی از محل درآمدهای خود تعهداتشان را پاسخ می دادند. هم 
اکنون اما از نقطه سر به سری نقدی هم گذشته اند و نه تنها تعهدات خود را نمی 

توانند پاسخ دهند، بلکه باید کسری خود را نیز جبران کنند.
جالب است بدانید افرادی که در سال های گذشته برای دولت کار کرده اند و 
هر ماه مقداری از حقوق خود را به صندوق ها داده اند، قرار بود این صندوق 
ها حقوق بازنشستگی این افراد را بدهند. این در حالی است که بنا بر آمارها، 
بیش از 90 درصد پرداخت های تعهدی این صندوق ها توسط دولت در بودجه 
دیده می شود و بقیه از محل سرمایه گذاری این صندوق ها؛ به عبارت دیگر، 
دولت دو بار به افراد حقوق می دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه 
خاطرنشان ساخت: سه عامل باعث شده که بودجه عمرانی صرف بودجه جاری 
شود. همان طور که گفتم، این سه عامل عبارت بود از این که اول درآمدهای 
سرشار در گذشته دولت را به سوی ولخرجی سوق داده است، دوم کوچک 
نشدن دولت در حوزه اقتصاد، و عامل سوم عدم بودجه ریزی عملیاتی بود و 
عامل چهارم نیز تعهدات مربوط به صندوق های بازنشستگی که در سال های 
قبل بر دوش دولت نبوده، ولی االن بر گردن دولت افتاده و نمونه آن صندوق 

بازنشستگی کشوری است. 
هم اکنون دولت باید حقوق کارمندان فعلی و قبلی خود را بپردازد. در صورتی 
که در هیچ جای دنیا این گونه نیست و مفهومی ندارد که دولت بخواهد حقوق 
اینها را بدهد، بلکه باید این افراد از صندوق های بازنشستگی حقوق خود را 
دریافت کنند. این نشان می دهد که صندوق های بازنشستگی وابسته به صندوق 
فسادهای  برخی  وجود  و  خود  عملکرد  در  اندازه  از  بیش  ضعف  دلیل  به  ها 
اقتصادی در آنها ـ که نمونه های آن را در گزارش های تحقیق و تفحص می 

بینیمـ  نتوانند حقوق بازنشسته ها را بموقع پرداخت کنند.
مجموع این عوامل باعث شده تا این وضعیت در نظام اقتصادی کشور ما ایجاد 
شود و بودجه عمرانی، کمترین میزان را به خود اختصاص دهد؛ حال آنکه در 
صورتی که بودجه ای هم اختصاص داه شود، در تخصیص این بودجه کمترین 

میزان برای پرداخت می شود.

درآمدهای سرشار، 
و ولخرجی مسئوالن

دکتر فرامرز خالقی
چهره های ماندگار صنعت و تجارت ایران

در اجالس چهره های ماندگار صنعت و تجارت ایران در سال 96، تندیس و 
لوح زرین سال 96 چهره های ماندگار صنعت و تجارت ایران، به مدیرعامل 
شرکت داده ورزی سداد اهدا شد.اجالس چهره های ماندگار صنعت و تجارت 
و  دولتی  سازمان های  ارشد  مسئوالن  و  مدیران  با حضور   96 سال  در  ایران 
خصوصی و جمعی از مدیران و کارشناسان بانکی و بازرگانی کشور در سالن 
چهره  زرین  لوح  و  تندیس  شد.  برگزار  صداوسیما  بین المللی  همایش های 
دبیرخانه  ممیزی  و  بررسی  از  ایران، پس  تجارت  و  ماندگار سال 96 صنعت 
اجالس و در پی مطالعات و ارزیابی هیئت داوران، به فرامرز خالقی، مدیرعامل 
لوح  در  است  گفتنی  یافت.  اختصاص  سداد،  داده ورزی  شرکت های  گروه 

مدیرعامل  به  اعطایی  زرین 
هیئت مدیره  نایب رئیس  و 
شرکت داده ورزی سداد، وی 
به عنوان چهره ماندگار صنعت 
شد.  معرفی  ایران  تجارت  و 
ممیزی هیئت داوران بر اساس 
ازجمله  کلیدی،  شاخص   7
ـ  منابع  مدیریت  ـ  رهبری 

ـ  بهره وری  و  ـ مدیریت کیفیت  عملیات  ـ مدیریت  تأمین  زنجیره  مدیریت 
انتخاب  این  پیرو  تکنولوژی صورت پذیرفت.  بازرگانی و مدیریت  مدیریت 
دکتر فرامرز خالقی به عضویت افتخاری هیئت علمی مرکز پژوهش و آموزش 
 IGP مدیریت ایران درآمده و همچنین گواهینامه عالی مدیریت از آکادمی

انگلستان را دریافت آمده است.
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شکوفایی جوانان؛
الزمه شکوفایی اقتصاد

شوند  شکوفا  جوانان  دهیم  اجازه  باید  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
گشایش  سیاست  مقداری  با  کشور  مشکالت  کنند،  شکوفا  را  ایران  اقتصاد  تا 
دکتر  است.  حل  قابل  مردم  و  جوانان  دست  به  مشکالت  همه  و  یابد  می 
اسحاق جهانگیری در سفر خود به استان البرز در آیین افتتاح همزمان طرح 
های صنعتی و دارویی در شرکت سیناژن شرکت کرد. وی در این مراسم 
اظهارداشت: دوران اداره کشور با فروش منابع طبیعی به سرآمده است و در 
سال های آینده غیرممکن می شود. وی ادامه داد: این که فکر کنیم خداوند 
در کشور منابع طبیعی قرار داده و می توانیم آن را بفروشیم و همیشه ایران 

را ُپر هزینه اداره کنیم، این مسیر به آخر 
جمهوری  رییس  اول  معاون  رسد.  می 
معنای آن  به  این  البته  خاطرنشان کرد: 
نیست که منابع طبیعی و نفت به آخر می 
رسد بلکه کشوری با جمعیت 80 میلیون 
نفر که توسعه آن به شدت جزو مطالبات 
مردم است باید به این موضوعات توجه 
گفت:  همچنین  جهانگیری  دکتر  کند. 
پیشرفته  با کشورهای  را  مردم خودشان 
تحصیلکرده  جوانان  و  کنند  می  مقایسه 
دارند.  فرضی  چنین  خود  آینده  برای 
20ساله  انداز  چشم  سند  در  افزود:  وی 

آمده که ایران باید از لحاظ رتبه علمی نفر اول منطقه باشد و در حال حاضر 
که دو سوم از عمر سند چشم انداز گذشته است، می بینیم کشورهای رقیب 
ها  زمینه  از  بسیاری  در  و  شویم  اول  ما  که  اند  نگذاشته  دست  روی  دست 
اگر  کرد:  خاطرنشان  رییس جمهوری  اول  معاون  نیست.  تر  مناسب  شرایط 
برای کشور چشم انداز 20 ساله را ترسیم می کنیم، منابع آن برای رسیدن به 
این برنامه چیست؟ ما اگر کل نفت و معادن کشور را بفروشیم نصف بودجه 
جاری کشور به دست نمی آید بنابراین به جای این که به منابع طبیعی متکی 
باشیم باید به مغز جوانان متکی باشیم. دکتر جهانگیری تصریح کرد: در سال 
2016 از پنج شرکت مالی دنیا، چهار شرکت در حوزه نفت و یک شرکت 
در حوزه فضای مجازی بود و در سال 2017 هر پنج شرکت مالی از شرکت 
های فضای مجازی بودند. وی خاطرنشان کرد: یک زمان دعوا می کنیم که 
بخشی از فضای مجازی اخالق جوانان ما را خراب می کند و فکر می کنیم 
یکی شرکت های  امروز  ولی  هستیم  ناراحت  که  تکه  یعنی همین یک  دنیا 
متکی به فضای مجازی پنج هزار میلیارد دالر گردش مالی دارد. معاون اول 
یادآور  و  کرد  اشاره  صنایع  در  پیشرفته  فناوری  جایگاه  به  رییس جمهوری 

دنیا خیلی  در  هنوز  که  دارد  در کشور وجود  رشته صنعتی  شد: یک سری 
پیش نرفته است و می تواند نقطه ثقل صنایع باشد و آن دانش های فناوری 
رشته  ترین  مهم  از  یکی  است. دکتر جهانگیری   )HIGH-TECH( پیشرفته 
 )ICT( ارتباطات  فناوری اطالعات)IT( وفناوری  اطالعات  و  با  ها را مرتبط 
ذکر کرد و گفت: این رشته ها می توانند بسیاری از جوانان کشور را جذب 
کنند، در دولت یازدهم شرکت هایی شروع به کار کردند که هفتگی ارزش 
آنها رشد داشت و از سوی دیگر سرعت خدمات دهی و رضایت مندی این 
شرکت ها بسیار باال رفت. وی از دیگر رشته ها را بیوتکنولوژی عنوان کرد 
که می تواند از زمینه های مهمی برای فعالیت باشد که با اتکا به نیروی نخبه و 
توانمند به رشد مهم توسعه ای تبدیل شود. معاون اول رییس جمهوری تاکید 
کرد اگر به جوانان اتکا کرده و آنها را تحویل بگیریم و فرصت کار کردن 
نباید اذیت کرد،  ایجاد کنیم می توانیم به رشد و توسعه برسیم. جوانان را 
نسل مهم کشور هستند،  او همچنین گفت جوانان  به کشور است.  این ظلم 
چه آنهایی که در خارج از کشور هستند 
و می خواهند به بازگردند و چه آنهایی 
که در داخل هستند نباید مشکل درست 
کنیم و بگوییم این سبک مدیریت خوب 
است. وی این نوع مدیریت را ناصحیح 
دانست که موجب بیرون کردن مغزهای 
کشور و بی خاصیت نگهداشتن افراد می 
شود. معاون اول رییس جمهوری ادامه 
تا  شوند  شکوفا  جوانان  بگذاریم  داد: 
مشکالت  کنند،  شکوفا  را  کشور  اقتصاد 
می  گشایش  سیاست  مقداری  با  کشور 
یابد و همه مشکالت به دست جوانان و 
مردم قابل حل است. دکتر جهانگیری افزود: کشوری که درآمد 50 الی 60 
میلیارد دالری از فروش نفت دارد، می تواند با سیاست گذاری صحیح و به 
کارگیری جوانان مشکل رفاه و بیکاری را حل کند و درآمد سرانه کشور را 
باال ببرد. وی به فعالیت های علمی شرکت سیناژن اشاره و خاطرنشان کرد: 
اقتصاد مقاومتی است که چهار رویکرد مردمی،  نماد واقعی  شرکت سیناژن 
اقتصاد دانش بنیان، درون زایی و برون نگری اقتصاد مقاومتی را به کار گرفته 
افزود: وام هایی که پرداخت می کنیم  است. معاون اول رییس جمهوری 
گران قیمت است ولی این شرکت ها می توانند از وام های صندوق توسعه 
ملی و منابع خارجی که جذب شده استفاده کنند و اخیرا به جهت ریالی 12 
هزار میلیارد تومان برای اشتغال مصوب شده است که شرکت های دانش 
به  خطاب  جهانگیری  دکتر  کنند.   استفاده  فرصت  این  از  توانند  می  بنیان 
کار  به  مشغول  این شرکت  در  سیناژن گفت: جوانانی که  مسئوالن شرکت 
اندازی  تا در آینده شرکت های مشابه را راه  هستند زمینه ای فراهم شود 
کنند. در این مراسم پروانه بهره برداری شرکت سیناژن از سوی معاون اول 
رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل شرکت اهدا شد.

 استقرار سیستم GIS در کرمان

انتقاد  با  جلسه  این  در  نیز  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
سرمایه  واحد  پنجره  اجرای  روند  شدن  طوالنی  از 
و  دولت  گفتگوی  شورای  افزود:  استان،  در  گذاری 
بهبود فضای کسب و  بخش خصوصی ظرفیتی است که 
با  کار را در استان دنبال می کند. مهندس طبیب زاده 
تاکید براین که سیستم جی.آی.اس با 64 الیحه از سوی 
استقرار  استان تکمیل و  برنامه ریزی  سازمان مدیریت و 
یابد، خاطرنشان کرد: پنج سازمان استعالم شونده اصلی 

موظف شوند امکان سخت افزاری و نرم افزاری پاسخ استعالمات را ظرف مدت 
زمان مشخص فراهم نمایند.  وی یادآورشد که با توجه به عدم هماهنگی های 
سرمایه  واحد  پنجره  استعالمات،  و  مجوزها  از  برخی  پوشانی  هم  و  احتمالی 
سرمایه گذاری  امور  در  مرتبط  های  سامانه  کلیه  و  مستقر  باید  استان  گذاری 
استان ساماندهی شوند. مهندس طبیب زاده از آمادگی 
برای  و کشاورزی کرمان  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق 
قوانین  استخراج  و  کشور  قوانین  اطالعاتی  بانک  ایجاد 
کمیته  نمودن  فعال  تولید،  مزاحم  و  مخل  غیرضروری، 
کشور،  توسعه  های  برنامه  دائمی  احکام  قانون   12 ماده 
اجرایی نمودن رفع موانع قانونی استخراج شده توسط 
استانداری کرمان تحت عنوان مثلث توسعه اقتصادی در 

راستای تسهیل در امور سرمایه گذاری خبر داد.
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منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری کرمان گفت: معین های اقتصادی باید 
طی یک ماه آینده برنامه های دوساالنه خود را به 

دبیرخانه اقتصاد مقاومتی ارائه کنند. 
هشتاد و یکمین کارگروه تخصصی اقتصاد مقاومتی 
نهاد  محل  در  کهنوج(  )شهرستان  یک  منطقه 
اقتصاد مقاومتی استان به ریاست معاون هماهنگی 
کرمان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
برگزار شد. دکتر محمدجواد فدائی در این جلسه 
با اشاره به اقدامات تاثیرگذار معین های اقتصادی 
در مناطق هشتگانه استان کرمان، تصریح کرد: در 
این کارگروه برنامه های کوتاه مدت معین های 
اقتصاد مقاومتی دنبال شده است. وی یادآورشد: 
معین های اقتصاد مقاومتی باید طی یکماه آینده 
به  تصویب  جهت  را  خود  ساالنه  دو  های  برنامه 
در  نمایند.  ارائه  استان  مقاومتی  اقتصاد  دبیرخانه 
تاریخی  حریم  و  عرصه  گردید  مقرر  جلسه  این 
اداره  توسط  آینده  ماه  یک  ظرف  کهنوج  قلعه 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
احداث  جهت  تصویب  از  پس  و  تهیه  استان 
کمپ گردشگری در اطراف این بنای تاریخی به 
فرمانداری کهنوج ابالغ شود تا اقدامات الزم را 
با کمک معین اقتصادی منطقه یک جهت مرمت و 
بازسازی این بنا، به عنوان تنها اثر تاریخی منطقه 

معمول نمایند.

تولید پیگمنت تیتانیوم در کهنوج
مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی ملل به نمایندگی 
از معین اقتصاد مقاومتی منطقه یک در این جلسه 
جهت  گرفته  صورت  های  تالش  به  اشاره  با 
اقتصادی شهرستان کهنوج  شناسایی فرصت های 
معدنی  هلدینگ  گفت:  مختلف،  های  زمینه  در 
گروه توسعه اقتصادی ملل آمادگی دارد در زمینه 
های معدنی در این شهرستان سرمایه گذاری کند 

کامل صورت  به طور  مطالعات  راستا  این  در  که 
گرفته است. خرامهر با اشاره به این که 24 هزار 
هکتار از مساحت کل شهرستان کهنوج )210 هزار 
افزود:  است،  کشاورزی  اراضی  هکتار(   985 و 
هفده فرصت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
شهرستان کهنوج شناسایی شده است و راه اندازی 
صنایع تبدیلی خرما، بسته بندی و برندسازی تولید 
انواع رب گوجه فرنگی، بسته بندی و برندسازی 
پوره  خیارشور،  همچون  محصوالت  سایر  تولید 
بادمجان و احداث سردخانه متناسب با نیاز منطقه 
های  اولویت  از  تن  هزار  ده  ظرفیت  حداقل  با 

این منطقه می باشد.
در  دام  راس  هزار   190 وجود  به  اشاره  با  وی 
شهرستان کهنوج، یادآورشد: فرصت های سرمایه 
گذاری در این منطقه همچون احداث کشتارگاه 
 2 ظرفیت  با  استان  جنوب  پوشش  جهت  صنعتی 

هزار تن در سال در حال بررسی است.
اشاره  با  ملل  اقتصادی  توسعه  گروه  مدیرعامل 
معادن  حوزه  در  اکتشاف  پروانه   12 صدور  به 
شهرستان کهنوج، تصریح کرد: آمادگی داریم در 
با ظرفیت حداقل  تیتانیوم  کنسانتره  تولید  حوزه 
سرمایه  درصد   45 عیار  با  سال  در  تن  هزار   130
کنیم.  مشارکت  ایمیدرو  شرکت  با  یا  گذاری 
فعالیت 14 واحد صنعتی در شهرستان  به  خرامهر 
تولید  واحد  احداث  و گفت:  اشاره کرد  کهنوج 
پیگمنت تیتانیوم با ظرفیت 50 هزار تن در سال از 
اولویت های حوزه معدنی گروه توسعه اقتصادی 
ملل در شهرستان کهنوج می باشد. وی با اشاره به 
وجود 2 هزار و 569 واحد صنفی، 13 اتحادیه و 

یک اتاق اصناف در شهرستان کهنوج، افزود: راه 
اندازی کارگاه های تولید فرش دستباف، فرصت 
بالقوه احداث مراکز تجاری و خدماتی با استقرار 
مجتمع  احداث  همچنین  و  نفر  هزار   5 تدریجی 
رفاهی بین راهی با کیفیت درجه دو و توسعه بوم 
این  های  برنامه  دیگر  از  دهکهان  دشت  گردی 

گروه است.
به  با اشاره  اقتصادی ملل  مدیرعامل گروه توسعه 
انرژی  بخش  در  کهنوج  شهرستان  های  قابلیت 
در  خورشیدی  مزرعه  ایجاد  و  خورشیدی  های 
هدفمند  و  اصولی  برنامه  یادآورشد:  منطقه،  این 
می تواند بسترهای مناسب را جهت رشد و توسعه 

شهرستان فراهم آورد.

کارخانه  سوم  فاز  در  نفر   700 اشتغالزایی 
تولید تیتانیوم کهنوج

فرماندار شهرستان کهنوج از انعقاد 48 فقره تفاهم 
نامه سرمایه گذاری به ارزش 300 میلیارد تومان 
این  در  اقتصادی  توسعه  مثلث  طرح  قالب  در 
شهرستان خبر داد و تصریح کرد: از این مجموع 
بهره  به  تومان  میلیارد   110 ارزش  به  فقره   13
مجوزات  اخذ  حال  در  برخی  و  رسیده  برداری 
تسهیالت  دریافت  جهت  بانک  به  معرفی  و  الزم 
خانه  اندازی  راه  خواستار  عطاپور  باشند.  می 
اقتصادی  معین  سوی  از  کهنوج  شهرستان  توسعه 
منطقه یک شد و خاطرنشان کرد: کارخانه تیتانیوم 
شهرستان  این  کالن  های  پروژه  از  یکی  کهنوج 
است که تاکنون دو فاز آن اجرایی شده است لذا 
پیشنهاد می شود گروه توسعه اقتصادی ملل در فاز 
سوم این پروژه)تولید پیگمنت تیتانیوم( مشارکت 
اقتصادی  معین  مشارکت  یادآورشد:  وی  نماید. 
تواند  می  تیتانیوم  پیگمنت  تولید  در  یک  منطقه 
مسائل و مشکالت پیش رو را مرتفع نموده و برای 

700 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی نماید.

 برنامه دوساالنه 
معین های اقتصادی

ردپای آمریکا در اخالل 
بازار ارز ایران

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، 
در  ها  آمریکایی  که  موضوع  این  در  که  این  بیان  با 
امور اقتصادی کشور مداخله کرده و مشکل ایجاد می 

باید  ما  این موضوع که  افزود: در  نیست،  کنند شکی 
چه کارهایی انجام دهیم که مداخله آمریکایی ها را 
به پایین ترین حد برسانیم حتما نیاز به برنامه داریم. وی 
ادامه داد: آمریکایی ها از هر روزنه ای اعم از حوزه 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی می خواهند برای برهم زدن 
نظم اجتماعی کشور ورود کنند که در هر حال حاضر 
یکی از این روزنه ها را بازار ارز می دانند و در حال 
حاضر آنها فعالیت های اقتصادی را رصد می کنند و 

دست به کار هستند. دکتر پورابراهیمی اظهار داشت: 
نقش آمریکایی ها در افزایش نرخ ارز وجود دارد اما 
این که آنها بخواهند تاثیر بگذارند و ما نتوانیم جلوی آنها 
را بگیریم به هیچ وجه درست نیست، چراکه ما می توانیم 
جلوی آنها را بگیریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه اگر سستی کنیم و منفعل باشیم 
اثر منفی سیاست گذاری هایی که دشمن می خواهد 

اخالل کند در بازار ارز بیشتر خود را نشان می دهد.



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

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بین  مجوزهای  اخذ  خواستار  کرمان  استانداری 
الملی برای صادرات محصوالت جیرفت شد. دکتر 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در  فدائی 
جیرفت و عنبرآباد، گفت: خواست ما از معین های 
برنامه ریزی و مدیریت است و سازمان  اقتصادی 
استفاده  اقتصادی  های  معین  مدیریت  از  باید  ها 
کنند. وی با اشاره به این که باید مجوزهای بین 
الملی برای صادرات محصوالت جیرفت اخذ شود، 
گفت: تا پایان سال جاری باید دو بار هوایی شامل 
محصوالت صادراتی جیرفت از فرودگاه این شهر 
به مناطق مورد نظر صادر شود. دکتر فدائی افزود: 
آینده  ماه  دو  ظرف  جیرفت  صنعتی  کشت  باید 
حالی  در  این  و  شود  واگذار  خصوصی  بخش  به 
است که مرکز پژوهشی کشت صنعتی در جیرفت 
قوی است. معاون استاندار کرمان با تاکید بر لزوم 
مشکل  افزود:  پارک  لجستیک  دومین  مجوز  اخذ 
صادرات بسته بندی است و این مشکلی است که 
است.  نشده  مرتفع  هنوز  اما  شده  مطرح  ها  سال 
دکتر فدائی عنوان کرد: در عنبرآباد سوله هایی 
برای سامان دهی میوه و تره بار ساخته شده است 
اما عمال از آنها استفاده ای نمی شود که باید این 

مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن حل شود.
 

بروکراسی اداری، سد راه بخش خصوصی
نگاه  گفت:  جلسه  این  در  نیز  جیرفت  فرماندار 
به  بود؛  مطلوب  ها  ساخت  زیر  به  یازدهم  دولت 
گونه ای که در زمینه زیرساخت گمرک، فرودگاه 
و صادرات محصوالت در جیرفت مشکلی نداریم. 
با اشاره به اینکه در زمینه محورهای  امینی روش 
جیرفت  محصوالت  نقل  و  حمل  برای  مواصالتی 
گام  بازرگانی  اتاق  گفت:  ندارد،  وجود  مشکلی 
های زیادی در حوزه های صادرات محصوالت و 

گردشگری برداشته است. 

از  یازدهم  دولت  کرد:  تصریح  جیرفت  فرماندار 
اما  است  کرده  عمل  خوب  ها  زیرساخت  لحاظ 
هنوز هم شاهد بروکراسی های اداری هستیم که  
وی  کند.  می  انگیزه  بی  را  خصوصی  بخش  امر 
از مشکالت  منطقه ای 95 درصد  یادآور شد: آب 
این  و  است  کرده  را حل  در جیرفت  آبی  منابع 
زیربنایی  اقدامات  کنار  در   که  است  حالی  در 
کارهای بسیار خوبی انجام شده است اما بزرگترین 
که  است  مدت  کوتاه  در  مجوز  صدور  ما  مشکل 
فرماندار  گردد.  مرتفع   نیز  مشکل  این  امیدواریم 
با اشاره به سوله های فاقد برق در مرکز  جیرفت 
میوه  عنبرآباد، گفت: مشکل مرکز  بار  تره  و  میوه 
بار عنبرآباد در کوتاه مدت مدیریت است  تره  و 
که باید شهرداری متولی آن شود زیرا سوله های 
شهر  به  زشتی  چهره  شهر  ورودی  در  برق  بدون 
وضعیت  که  این  بیان  با  وی  است.  داده  عنبرآباد 
کشت جایگزینی خوب جواب داده است، افزود: 
بودجه مشوق های صادرات می تواند به محصوالت 

فرآوری تعلق گیرد.
 

مزایای طرح لجستیک پارک
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این جلسه 
کشورهای  به  جیرفت  محصوالت  داشت:  بیان 
عراق،  پاکستان،  افغانستان،  چون  هم  مجاور 
تاجیکستان و غیره صادر می شود اما در گمرک با 
مشکل مواجه است. مهندس طبیب زاده افزود: باید 
صادرات محصوالت جیرفت از مزرعه تا بازار هدف 
صورت بگیرد اما در زمینه حمل و نقل محصوالت 
در  داد:  ادامه  وی  ایم.  مواجه  مشکل  با  جیرفت 

پیاده  با  راهداری  مرکز  آمار  اساس  بر  جیرفت 
کردن طرح لجستیک پارک 23 میلیون ریال صرفه 
جویی در زمینه حمل و نقل انجام شده است اما 
حمل و نقل بین الملی اجازه نمی دهد که کامیون 
های افغاستانی و پاکستانی به جیرفت بیایند. طبیب 
پارک  لجستیک  طرح  در  که   این  بیان  با  زاده 
جیرفت پنج نقطه مکان یابی و در این زمینه مجوز 
شد،  گرفته  ماه  یک  از  کمتر  در  ای  منطقه  آب 
افزود: طرح لجستیک پارک در کشور در دو منطقه 
با  جیرفت و زنجان انجام شده است که این کار 

برنامه ریزی حمل و نقل انجام می شود.
وی تصریح کرد: صادرات خرما از جیرفت مستقیم 
در  جیرفت  صادرات  مشکل  اما  شود  می  انجام 
بسته  نوع   یک  باید  که  ای  گونه  به  است  تولید 
خوبی  به  محصوالت  تا  باشد  داشته  وجود  بندی 
ارائه شوند از این رو 15 روستا را برای صادرات و 
بسته بندی شناسایی کرده ایم. رئیس اتاق بازرگانی 
گل  فرش  احیای  شد:طرح  یادآور  کرمان  استان 
استان  فنی و حرفه ای  با همکاری  اسفندقه  سرخ 
در دستور کار است. وی با اشاره به این که مقرر 
شده بود دو هواپیما به طور مستقیم برای حمل و 
نقل محصوالت جیرفت در نظر بگیریم، اظهار کرد: 
برای  و  است  سنگین  هوایی  نقل  و  حمل  هزینه 
تولید کننده به صرفه نیست بنابراین تصمیم گرفتیم 
و  و روسیه مذاکره  قزاقستان  تاجر گوشت  با یک 
محموله  عرضه  ضمن  تا  کنیم  فراهم  را  مقدمات 
جیرفت  محصوالت  کرمان،  جنوب  به  گوشت 
اشاره  با  زاده  طبیب  مهندس  کند.  صادر  هم  را 
اینکه اداره خرده مالک های  کشت و صنعت  به 
جیرفت سخت است، اظهار کرد: باید مراکز حرفه 
ای کشت و صنعت جیرفت را برعهده بگیرند زیرا 
کشت و صنعت جیرفت یک ظرفیت قوی و بهره 

ور است.

مجوز  صادرات 
محصوالت جیرفت
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دبیرخانه  اندازی  راه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
انجمن کرمانیان خارج از کشور در کرمان، گفت: 
عالقمند هستیم کرمانیان متخصص و متبحر را در 
ایران و خارج از ایران دور هم جمع نموده و در 

توسعه استان از آن ها یاری بجوئیم. 
استاد  با  دیدار  در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس 
ارزشیابی   شورای  عضو  زاده«  ملک  »مجتبی 
به عنوان یکی  ایران، از وی  انجمن خوشنویسان 
آینده  در  افزود:  و  برد  نام  کرمان  افتخارات  از 
ارزشمند  آثار  از  پایتخت  به  سفر  با  نزدیک  ای 
منزلشان دیدن  در  با حضور  هنرمند کرمانی  این 
اقدامات توسعه ای  به  اشاره  با  خواهد کرد. وی 
استان کرمان در بخش هنر، تصریح کرد: صنعت 
شالبافی در کرمان احیاء شده که می تواند ماهیانه 
ده نفر را آموزش داده و اشتغال ایجاد کند، این 
شرکت  توسط  شالبافی  دستگاه  که  حالیست  در 
تبدیل  پیشرفته  دستگاهی  به  بنیان  دانش  های 
شده است. رزم حسینی با اشاره به نوآوری های 
صورت گرفته در بخش پته، خاطرنشان کرد: طی 
حوزه  در  کرمان  استان  در  امید  و  تدبیر  دولت 
موسیقی تحوالت خوبی صورت گرفته و موسیقی 
نواحی پس از چند سال وقفه، در دولت یازدهم 

در کرمان احیاء شد. 
عدم  را  هنر  حوزه  در  ها  ناکامی  از  بخشی  وی 
طی  گفت:  و  کرد  عنوان  هنرمندان  بین  انسجام 
برگزار  استان  هنرمندان  با  که  مکرری  جلسات 
شد، خواستار راه اندازی خانه هنرمندان شدم که 

استقبال چندانی صورت نگرفت.
های  خانه  بازسازی  و  مرمت  به  کرمان  استاندار 
کرد  اشاره  شهرداری  توسط  کرمان  شهر  قدیمی 
و افزود: مدیریت استان این آمادگی را دارد که 
کرمان  در  اجرا  قابل  های  پروژه  و  ها  طرح  از 
استقبال نماید که در این راستا یکی از خانه های 
قدیمی مرمت شده می تواند به خانه خوشنویسان 

کرمان تبدیل شود.
 

بنگاه های اقتصادی، حامی هنرمندان
عضو شورای ارزشیابی  انجمن خوشنویسان ایران 
نیز در این دیدار با اشاره به این که 40 سال در 
خارج از کرمان زندگی می کنم اما دل در گرو 
اتفاقات  طبعا  گفت:  دارم،  کرمانیان  و  کرمان 
بیانگر  که  کنم  می  دنبال  را  کرمان  استان  هنری 
وضعیت مطلوب نیست و علت های متفاوتی دارد. 
مجتبی ملک زاده از سیدحسین مرعشی و علیرضا 

و  تاثیرگذار  چهره  دو  عنوان  به  حسینی  رزم 
محبوب استان کرمان نام برد و افزود: طبق اخبار 
قدیمی  های  خانه  کرمان  شهرداری  که  دریافتم 
و  مرمت  حال  در  و  کرده  خریداری  را  شهر 
بازسازی می باشند لذا پیشنهاد می شود این خانه 
ها به عنوان خانه موزه های مختلف تبدیل شوند. 
وی با تاکید براین که اقدامات تاثیرگذاری باید 
شوق  و  شور  تا  پذیرد  صورت  کرمان  استان  در 
پتانسیل  بازگردد، تصریح کرد:  به مردم این دیار 
دارد،  وجود  کرمانی  هنرمندان  در  زیادی  های 
هستند  مهم  و  تاثیرگذار  های  چهره  آنان  اغلب 
که از کرمان مهاجرت نموده اند لذا باید تدبیری 
جمع  هم  دور  کرمان  در  مجدد  تا  شود  اندیشه 

شوند.
وزارت  هنری  ارزشیابی  شورای  سابق  عضو 
حوزه  معضالت  از  یکی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فرهنگ و هنر را محدودیت بودجه و منابع مالی 
عنوان کرد و یادآورشد: بنگاه های اقتصادی باید 
از  و  کرده  دین  ادای  هنر  و  فرهنگ  حوزه  به 
هنرمندان حمایت کنند. ملک زاده در ادامه این 

انجمن  انتخابات هیات مدیره  برگزاری  به  دیدار 
هنرمندان  گسترده  حضور  با  کرمان  خوشنویسان 
خوشنویس اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه از 
باالیی در جامعه  باز ریش سفیدان از جایگاه  دیر 
اساتید  هستند،  جوانان  حامی  و  بوده  برخوردار 
مودب،  همچون  کرمانی  خوشنویس  هنرمند 
انجمن  عالی  هیات  سوی  از  میرزائی  و  هاشمی 
خوشنویسان ایران به عنوان مشاورین دائم انجمن 

منصوب شدند.
الزم به ذکر است که مجتبی ملک زاده در20 مرداد 
1339 در محله باغ نشاط کرمان متولدشد، در سال 
1356در خانه فرهنگ کرمان نزد مؤدب خوشنویسی 
عزیمت  شیراز  به   1359 سال  در  و  کرد  شروع  را 
نمود و خوشنویسی را نزد استاد دیرین به صورت 
1361درجه  سال  در  که  این  تا  کرد  آغاز  جدی 
از  زاده  ملک  رساند.  پایان  به  موفقیت  با  را  ممتاز 
سال  و  کرد  نویسی  شکسته  به  1363شروع  سال 
1364، چهارده قطعه خط شکسته از سید علی اکبر 
گلستانه در مرقعات خط و معلم الگوی او شد و بارها 
و بارها به »نقل و نظیر« نویسی آن پرداخت. درسال 
1379 بعد از 20 سال اقامت و فعالیت در شیراز به 
با استادانی از  تهران آمد و نمایشگاه های متعددی 
و  برپا کرد  استاد شیرازی  و  امیرخانی  استاد  جمله 
کریمخان  محمد  حاج  »مثنوی  چون  کتاب هایی 
کرمانی«، »مناجاتنامه حضرت علی«، »سلطان کربال« 

و »کاروان نینوا« غیره را کتابت نمود.

کرمانیان مقیم  و غیر مقیم
 در خدمت توسعه استان

 تصویب پروژه
 اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
فرماندهی  پروژه در ستاد  گفت: در مجموع 445 

اقتصاد مقاومتی استان کرمان مصوب شده است.
ها  پروژه  این  از  مورد   144 افزود:  رودری  جعفر 
پروژه بخش  استانی، 151  پیشنهادات دستگاه های 
خصوصی و 150 پروژه مربوط به برش استانی پروژه 
های ملی است. وی ادامه داد: با اجرای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان برای 28 هزار و 77 
نفر ایجاد اشتغال می شود. دکتر رودری خاطرنشان 
کرد: در مجموع 9 هزار و 100 میلیارد تومان برای 
نیاز  کرمان  استان  آب  حوزه  های  پروژه  اجرای 

تاکنون  تومان  میلیارد  و 926  هزار  یک  که  است 
تخصیص یافته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان کرمان خاطرنشان کرد: 8 هزار و700 
انتقال  پروژه های  اجرای  برای  نیز  تومان  میلیارد 
آب استان کرمان نیاز است. وی با بیان این که 110 
پروژه تاثیرگذار در استان کرمان 25 درصد مجموع 
پروژه ها را شامل می شود و 75 درصد اشتغال استان 
را سهمیم هستند، گفت: 67 درصد از سرمایه گذاری 

های استان کرمان شامل این پروژه ها می شود.
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پایش الکترونیکی 
فضای کسب و کار

سرمایه  واحد  پنجره  ایجاد  خصوص  در  که  ای  جلسه  در  کرمان  استاندار 
گذاری استان برگزار شد، خواستار تسریع در روند صدور مجوزهای سرمایه 
کار  و  فضای کسب  پایش  الکترونیکی  مرکز  فعال شدن  و همچنین  گذاری 
استان طی روزهای آینده شد. مهندس علیرضا رزم حسینی با تاکید براین که 
نارضایتی های مردمی بدلیل عملکرد دستگاه های اجرایی است،  از  بخشی 
گفت: کلیه دستگاه های اجرایی باید برای توسعه استان اتحاد بیشتری داشته 
باشند و در این راستا اتاق بازرگانی نیز همکاری های الزم را انجام دهد. وی 
پنجره واحد سرمایه گذاری استان را در ارتقای فضای کسب و کار خالصه 
به  با مقدوراتش ساخت و دولت و وزرا  باید  کرد و گفت: استان کرمان را 
این امر اعتقاد دارند و برای تفویض اختیارات به استان کرمان اعالم آمادگی 
برگزار  پایتخت  در  ماه  بهمن  هفتم  در  ای  جلسه  راستا  این  در  که  کردند 
خواهد شد. استاندار کرمان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی کرمان به عنوان 
مسئول راه اندازی پنجره واحد مجازی، سیستمی را طراحی و راه اندازی 
کند تا متقاضیان سرمایه گذاری بتوانند با ورود به سامانه و ثبت اطالعات و 
مدارک خواسته شده، پس از زمان مشخصی کلیه مجوزهای الزم را دریافت 

نموده و کار اجرایی را آغاز کنند.
مستلزم همکاری  را  واحد مجازی  پنجره  اندازی  راه  مهندس  رزم حسینی 

کلیه دستگاه های اجرایی استان با اتاق بازرگانی دانست و افزود: 

مرکز الکترونیکی پایش فضای کسب و کار استان باید بر اساس الگوی دولت، 
روزهای  طی  استان  گذاری  سرمایه  ستاد  نظارت  با  بازرگانی  اتاق  توسط 
جذب  فرآیند  نمودن  کوتاه  کارهای  راه  بررسی  به  وی  شود.  فعال  آینده 
سرمایه گذاری پرداخت و پنجره واحد سرمایه گذاری را گیشه ای در جذب 
بیشتر سرمایه گذاران دانست و خاطرنشان کرد:پنجره واحد سرمایه گذاری 
فیزیکی با حضور مدیران و نمایندگان تام االختیار دستگاه ها به منظور تسریع 
در فرآیند ضروری سرمایه گذاری روزهای سه شنبه هر هفته در ستاد سرمایه 

گذاری استان تشکیل شود.

ایجاد 150 فرصت شغلی پایدار طی سه سال آینده
بررسی واحدهای فعال صنعتی استان و تالش برای توسعه و ایجاد 150 فرصت 
شغلی پایدار ظرف سه سال آینده در حال انجام است. به منظور بررسی نحوه 
فعال نمودن واحدهای نیمه فعال و غیرفعال صنعتی و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید، جلسه ای به ریاست استاندار کرمان تشکیل و صورتجلسه ای تهیه و تنظیم 
شد. در این صورتجلسه مقرر گردید کمیته ای به مسئولیت اتاق بازرگانی و با 
مشارکت سازمان های صنعت، معدن و تجارت شمال و جنوب استان، شرکت 
شهرک های صنعتی و دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری نسبت به شناسایی 
واحدهای صنعتی نیمه فعال و غیرفعال در سطح استان اقدام و دلیل وضعیت 
فعلی آن ها مشخص شود. این کمیته موظف است نسبت به بررسی واحدهای 
فعال صنعتی استان اقدام و واحدهایی که امکان توسعه و ایجاد تولید و فرصت 
های شغلی جدید را دارند، مشخص نموده و یکصد و پنجاه هزار فرصت شغلی 
پایدار را ظرف سه سال آینده ایجاد کند. همچنین مقرر گردید اتاق بازرگانی، 
کارآفرینانی را که بتوانند با اجرای طرح های صنعتی و معدنی مشخص در سطح 
استان طی مدت زمان قابل قبول فرصت های شغلی جدید و پایدار ایجاد نمایند 

را تا پایان سال جاری به استانداری معرفی کنند.

 کرمان
 رتبه دهم کسب و کار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، گفت: استان کرمان 
پائیز 96 رتبه دهم کشوری در زمینه فضای کسب و کار را در کشور به خود  در 
اختصاص داده است. مهندس سید مهدی طبیب زاده افزود: اتاق بازرگانی کرمان 
مدلی برای پایش واقعی فضای کسب و کار معرفی کرد که به عنوان مدل برتر 
کشوری انتخاب شد. وی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
بهبود فضای کسب و کار  و  پایش  مبنای وظیفه ذاتی خود در راستای  بر  کرمان 
مطالعات گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده است  و در این راستا نیاز 

اتاق  رئیس  و بخش خصوصی دارد.  از شورای گفت و گوی دولت  به مصوباتی 
بازرگانی استان از حمایت های استاندار کرمان در ارتقای رتبه فضای کسب و کار 
استان کرمان تقدیر کرد و افزود: امیدواریم موقعیت استان کرمان در حوزه فضای 
کسب و کار در فصل های آتی نیز حفظ شود. وی مشکالت بیمه ای، بانکی و مالیاتی 
را از مهمترین مشکالت واحدهای اقتصادی استان کرمان دانست و عنوان کرد: برای 
حل این مشکالت، تعامل دستگاهی را دستور کار قرار داده و با همکاری سازمان 
های مرتبط بر اساس قوانین و رویه های موجود تا حد امکان این مسائل را رفع 
کرده ایم. طبیب زاده عنوان کرد: رفع مشکل تامین مالی و بانکی، شاه کلید حل 

بخش زیادی از مشکالت اقتصادی استان کرمان است.
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بخشودگی  ۱۰۰ درصد 
جریمه های مالیاتی

اجرای  از  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
مالیاتی  جریمه های  درصد  بخشودگی  صد  طرح 

با هدف حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد.
محمد سلمانی اظهار داشت: یکی از مشکالتی که 
مودیان مالیاتی در استان دارند، مربوط به جرائم 
مالیاتی است و به همین دلیل با هدف حمایت از 
تولید و تکریم ارباب رجوع، همه مودیان مالیاتی 
که تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت بدهی 
و  حقوق  تکلیفی،  عملکرد،  مالیات  از  اعم  خود 
 100 بخشودگی  از  کنند  اقدام  افزوده  ارزش 

درصد جرایم قابل بخشش برخوردار می شوند. 
ماده  موضوع  مالیاتی  های  جریمه   : افزود  وی 
صد  سقف  تا  نیز  مستقیم  های  مالیات  قانون   169
مالیاتی  امور  مدیرکل  شود.  می  بخشوده  درصد 
به  رجوع  ارباب  تکریم  بر  تاکید  با  کرمان  استان 
عنوان یکی از اصول اساسی سازمان امور مالیاتی، 
تا  هستیم  این  دنبال  به  همواره  کرد:  خاطرنشان 
که  چرا  نشود  تضییع  مالیاتی  مودیان  از  حقی 
از  از سوی دولت و هم  الناس هم  معتقدیم حق 

سوی مودیان مالیاتی باید رعایت شود .
با  همراه  نفتی  درآمدهای  که  این  بیان  با  وی 
نوسانات زیادی است، گفت: تحقق صد در صدی 
نقش  به طور قطع  استان،  مالیاتی در  درآمدهای 
مهم و تأثیرگذاری در اجرای  طرح های عمرانی 

و آبادانی شهرها و روستاهای استان دارد. 
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ادامه داد: ما 

همواره تالش کردیم تا حد امکان با مودیان مالیاتی 
برنامه  اقتصادی،  رونق  بر  عالوه  تا  کرده  همراهی 

توسعه ای استان نیز محقق شود. 
سلمانی اظهار داشت:  از سوی دیگر دو روز در هفته 
را به طور ویژه به استماع نظرات، مشکالت، پیشنهادها 
و  درخواست های مودیان مالیاتی در اداره کل امور 
مالیاتی استان  قرار داده ایم که روزهای دوشنبه و 

چهارشنبه به طور  منظم برگزار می گردد.

کم کاری را برنمیتابیم

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اجرایی  های  دستگاه  گفت:  کرمان،  استانداری 
متقاضیان  با  را  الزم  همکاری  که  هستند  ملزم 
زمینه  این  در  و  باشند  داشته  اشتغالزا  تسهیالت 

هیچگونه کم کاری را قبول نخواهیم کرد. 
جلسه  دوازدهمین  در  فدائی  محمدجواد  دکتر 
کرمان  استان  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کارگروه 
به  افراد  مراجعه  با  همزمان  که  شده  مقرر  افزود: 
بالفاصله  اشتغال،  تسهیالت  برای دریافت  ها  بانک 
پرداخت  امکان  و  شده  انجام  الزم  های  بررسی 
اعالم  متقاضی  به  کتبا  تسهیالت  پرداخت  عدم  یا 
الکترونیکی  های  سامانه  وجود  گفت:  وی  شود. 
نباید مانع کار مردم و مسئوالن شود و نباید به بهانه 
فعال نبودن سامانه، کار نکرد. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با تاکید 
بر اینکه تاکنون تنها سه درصد اهداف طرح اشتغال 
محقق شده  در سال جاری  استان کرمان  فراگیر 

تفاوتی  بی  ایرادات موجود  از  یکی  است، گفت: 
و عدم پیگیری بانک ها برای دریافت بقیه سهمیه 
خود از مرکز در طرح اشتغال فراگیر است. دکتر 
فدائی خاطرنشان کرد: عادت ما این شده است که 
کار امروز را به فردا بیاندازیم و درحالی که باید 
با روش های نوین کارها را دراسرع وقت انجام 
دهیم. وی افزود: دستگاه های اجرایی برای پروژه 
هایی که به بانک ها معرفی می کنند باید کارشناس 
مسئولی را تعیین کنند تا موانع راه را با استفاده از 

ابزارهای قانونی رفع کند. 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
با  را  جوانان  باید  کرد:  بیان  کرمان  استانداری 
در  بیکاری  وجود  با  زیرا  دریابیم  اشتغال  ایجاد 
ایجاد  بعدی  تبعات  و  مشکالت  از  بسیاری  جامعه، 
ایجاد  امروز  گفت:  فدائی  دکتر  شد.  خواهد 
اشتغال مهمترین کار در حوزه جوانان است و در 
این رابطه هر یک از ما که مسئولیت پذیرفته ایم، یا 
باید کار را درست و به موقع انجام دهیم و یا اگر 
توان انجام کار را نداریم، کنار برویم تا افراد عالقه 
مند و متخصص مسئولیت بپذیرند. وی عنوان کرد: 
باید بررسی و نظارت الزم صورت گیرد تا تسهیالت 

به درستی  زا در زمینه طرح های مصوب  اشتغال 
هزینه و منجر به ایجاد شغل شود. معاون هماهنگی 
کرمان،  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
افزود: 550 میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه 
درصد  هشت  سود  با  گردشگری  حوزه  به  ملی 
اختصاص داده شده و باید پاسخ داده شود که سهم 
استان کرمان از این اعتبارات چه میزان بوده است. 
فدائی با تاکید بر این که بنای ما بر حل مسائل و 
مشکالت بانک ها و واحدهای تولیدی است، گفت: 
باید نظارت کنیم تا واحد تولیدی به تولید برسد و 
درکنار آن با هر نوع انحراف از تسهیالت برخورد 

جدی و قانونی انجام شود.

ایجاد 3 هزار شغل 
طی 9 ماه

خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
)ره( استان کرمان نیز گفت: 3هزار و 
محقق  امسال  ماه   9 در  را  شغل   293
جاری  سال  تاپایان  که  ایم  کرده 
جلوتر  شده  بینی  پیش  اهداف  از 

حرکت خواهیم کرد. دکتر یحیی صادقی افزود: کمیته امداد برای 
اولین بار در کشور مجوز طرح کارفرمایی داده تا 250 نفر از فرزندان 
مددجویان به واحدهای تولیدی معرفی شده و به ازای هر فرد 20 

میلیون تومان وام قض الحسنه پرداخت می شود. *

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان نیز گفت: بر اساس مصوبه یازدهمین 
گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کارگروه  جلسه 

استان، 21 میلیارد و 850 میلیون تومان تسهیالت برای طرح اشتغال زا با اشتغال 
25 نفر و تثبیت شغل 17 نفر تائید شده است. رضا اسماعیلی بیان کرد: 26 طرح 
نیز با 153 میلیارد تومان تسهیالت در حال تکمیل پرونده هستند که دستگاه های 
اجرایی باید در زمینه تسریع در اجرای اقدامات مربوطه نهایت همکاری را داشته 

باشند. *

تخصیص اعتبار
 برای طرح های اشتغال
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استاندار کرمان، گفت: نظام کیفی آموزشی و پرورشی ما با کشورهای توسعه 
تالش های  ماندگی  عقب  این  جبران  برای  باید  که  دارد  فاصله  بسیار  یافته 
الزم صورت پذیرد. مهندس علیرضا رزم حسینی در همایش بزرگ شوراهای 
آموزش و پرورش استان کرمان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، 
ائمه جمعه، بخشداران و فرمانداران استان کرمان برگزار شد، توسعه هر کشور 
را بر پایه آموزش آن دانست. وی با اشاره به احادیثی از پیامبراکرم )ص( و 
حضرت علی)ع( مبنی براینکه آموزش از زمان کودکی آغاز می شود و تربیت 
فرزندان مانند حکاکی بر سنگ، ماندگار است، یادآورشد: توفیقات حاصل شده 
در کشورهای توسعه یافته، در حوزه پرورشی است و آموزش در اولویت دوم 

کار قرار دارد.
ابتدا فکرها را  با اشاره به این که در کشورهای توسعه یافته  استاندار کرمان 
نظام  نظام آموزشی غفلت شده است و  پرورش می دهند، تصریح کرد: در 
آموزش و پرورش کشور، نظام پرورشی نیست. رزم حسینی با تاکید بر تربیت 
دوران های  در  هایی  تفریط   و  افراط  کرد:  خاطرنشان  جستجوگر،  فرزندان 
گذشته صورت گرفته  که اثرات بدی را در نظام آموزش و پرورش در برداشته 
است بنابراین این غفلت باید جبران شده و نظام آموزشی درست فکر کردن و 
درست رفتار کردن را به فرزندان بیاموزد. وی دریافت یارانه را نشان دهنده 
فقر آموزشی در کشور دانست و گفت: نظام کیفی آموزشی و پرورشی ما با 
کشورهای توسعه یافته بسیار فاصله دارد که باید برای جبران این عقب ماندگی 
تالش های الزم صورت پذیرد. استاندار کرمان ضمن گالیه از تبعیض آموزشی 
در کشور، بر آموزش مهارت آموزی از همان دوران کودکی تاکید کرد و 
افزود: با رفع نظام تمرکزگرایی، بسیاری از مشکالت کشور در حوزه آموزش و 
پرورش توسط نخبگان مرتفع می شود. مهندس رزم حسینی عدم اعتماد و عدم 
صداقت را ریشه بسیاری از مشکالت دانست و یادآورشد: این بی اعتمادی از 

کودکی آغاز می شود و در دوران دانشگاه عمق می یابد.

 ایران و 13 میلیون دانش آموز
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش نیز در این همایش از 
آموزش و پرورش به عنوان یک تشکیالت فرا وزارتخانه ای و فرا قوه ای یاد 

کرد که همگان با آن ارتباط دارند و یادآورشد: 

تنها تشکیالتی است که یک میلیون کارمند و 13 میلیون  آموزش و پرورش 
دانش آموز تحت پوشش داشته و با 26 میلیون اولیاء دانش آموز سر و کار دارد. 
و  دانست  در کشور  عظیم  سازمان  را یک  پرورش  آموزش  مهرزاد حمیدی، 
تصریح کرد: حمایت از دانش، علم و علم اندوزی امروز به یک فرهنگ عمومی 
تبدیل شده است. وی بر لزوم مردمی شدن قانون آموزش و پرورش تاکید 
کرد و افزود: معلم و علم نزد مردم ایران از ارزش واالیی برخوردار است و 
سرمایه انسانی آموزش و پرورش را نمی توان با عدد و رقم محاسبه کرد. معاون 
اینکه استان کرمان پیش قراول عملیاتی  به  با اشاره  وزیر آموزش و پرورش 
واگذاری  شوراها  خوب  اقدامات  از  یکی  گفت:  شوراهاست،  قانون  کردن 
اختیارات است و اکنون برخی مدارس به صورت هیئت امنایی اداره می شوند.

 
رشد 93.5 درصدی باسوادی درکرمان

با تاکید  نیز در ادامه این همایش  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
قانون اساسی مترقی ترین  از  بعد  قانون شوراهای آموزش و پرورش  براینکه 
قانون است، افزود: با اجرای قانون شوراها مشکالت آموزش و پرورش مرتفع 
می شود. دکتر محمدمحسن بیگی با اشاره به این که قانون شوراهای آموزش 
و پرورش به صورت کامل اجرا نشده اما تاکنون اتفاقات خوبی در این زمینه 
افتاده است، یادآورشد: استان کرمان جز استان های شاخص کشور در حوزه 
آموزش و پرورش شناخته شده است. وی با تاکید براین که براساس سرشماری 
سال 1390 در استان کرمان حدود 202 هزار نفر به صورت خوداظهاری اعالم 
بی سوادی کرده اند، تصریح کرد: استان کرمان بیشترین رشد باسوادی در 

کشور را داشته به گونه ای که اکنون رشد آن به 93.5 درصد رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به این که حدود 99.5 درصد 
دانش آموزان در سال اول ابتدایی باید تحصیل را آغاز کنند، خاطرنشان کرد: 
تشکیل  نیز کالس درس  نفر  سه  و  دو  برای  استان   نقاط  ترین  افتاده  دور  در 
شده است تا بازمانده از تحصیل نداشته باشیم. دکتر محسن بیگی گفت: استان 
کرمان در قبولی کنکور نسبت به سال قبل 7 درصد رشد داشته و جایگاه استان 
کرمان در قبولی کنکور به جایگاه دهم ارتقاء یافته است. وی با اشاره به این 
که 220 کالس درس به کالس های استان از سوی خیرین اضافه شده است، 
افزود: آموزش و پرورش استان کرمان در بخش غیر دولتی بیش از 6 هزار نفر 
اشتغالزایی نموده و این در حالیست که تعهد ما برای امسال یک هزار و 200 

نفر بوده است.
 در ادامه همایش بزرگ شوراهای آموزش و پرورش استان کرمان از  اعضای 
و  شهربابک  سیرجان،  رفسنجان،  های  شهرستان  پرورش  و  آموزش  شورای 
استاندار  از سوی  استان  برتر آموزش و پرورش  به عنوان شوراهای  جیرفت 

کرمان و معاون وزیر آموزش و پرورش تجلیل شد.

رفع تمرکز گرایی و ترفیع نخبگان
ضامن توسعه پایدار 
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تخصیص اعتبار
 برای خوداشتغالی

های  اشتغال  و  توسعه خوداشتغالی  منظور  به  دولت  کرمان گفت:  استاندار 
امر  این  به  جاری  سال  در  تومان  میلیارد   360 و  هزار  یک  از  بیش  خرد، 
اختصاص داده است. مهندس علیرضا رزم حسینی در دیدار با رئیس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی کشور از اشتغال به عنوان یکی از دغدغه های اصلی 
مردم به ویژه جوانان یاد کرد و افزود: دولت تدبیر و امید برای رفع مشکل 
بیکاری جوانان زمینه خود اشتغالی را توسعه داده است. وی با تاکید براین 
یک  از  بیش  خرد،  های  اشتغال  و  توسعه خوداشتغالی  منظور  به  دولت  که 
هزار و 360 میلیارد تومان در سال جاری به این امر اختصاص داده است، 
یادآورشد: هم چنین دولت 500 میلیارد تومان برای توسعه اشتغال روستایی 
در استان کرمان اختصاص داده است. استاندار کرمان تصریح کرد: تسهیالت 
بانکی اختصاص یافته برای توسعه خوداشتغالی در استان با بهره چهار درصد 

و بازپرداخت 4تا 6 ساله است.

مطالبه گر سرسخت بخش های غیر دولتی هستیم
غیر  فعالیت بخش های  مطالبه گر سرسخت  این که  بیان  با  استاندار کرمان 
توسعه  لیدر  باید  بازرگانی  اتاق  هستیم، گفت:  استان  در  و خصوصی  دولتی 
اقتصاد و اشتغال باشد و در این زمینه از فعالیت های تخصصی این اتاق حمایت 
کرده و خواهیم کرد. مهندس علیرضا رزم حسینی در شورای گفت و گوی 
استانی دولت و بخش خصوصی افزود: بر اساس مطالبه گری خود برای فعالیت 
بخش غیر دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران و استان کرمان، یک شهرستان 

را به بخش غیر دولتی واگذار کرده ایم و امروز 23 معین اقتصادی کار توسعه 
را در این استان عهده گرفته اند. وی با تاکید بر این که اتاق بازرگانی استان 
کرمان باید به عنوان  کلینیک صنعتی این استان عمل کند، ادامه داد: اتاق 
را  مرکز  به  نسبت  متفاوتی  و  جدید  های  طرح  تواند  می  کرمان  بازرگانی 
اجرایی کند و در این زمینه مدل های جدیدی را در کشور ارائه دهد. رزم 
حسینی الگوی موفق استان کرمان در پایش فضای کسب و کار در استان و 
کشور را مورد تحسین قرار داد و افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی نقش 
لیدری اقصاد ایران را ندارد. استاندار کرمان تاکید کرد: اتاق بازرگانی استان 
کرمان با استفاده از ظرفیت و تخصص کارآفرینان موفق می تواند حداقل 
30 درصد اشتغال استان را محقق کنند و ما همواره از اتاق بازرگانی کرمان 
حمایت کرده و خواهیم کرد. وی یادآور شد: در زمینه پنجره واحد اقتصادی 

نیز کارهای خوبی در استانداری کرمان آغاز شده است. *

 بروز رسانی دو قانون 
بانکی و اقتصادی

اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس 
گفت: در نیمه اول سال 
بار  اولین  برای   97
اقتصاد  تاریخ  در 
قانون  دو  کشور 
ی  د قتصا ا

محمدرضا  دکتر  داشت.  خواهیم  شده  روز  به 
استانی  گوی  و  گفت  شورای  در  پورابراهیمی 
خالء  امروز  افزود:  خصوصی  بخش  و  دولت 
قوانین  و  بانکی  و  پولی  قوانین  در  اساسی  های 
دلیل  به  کرد:  عنوان  وی  داریم.  بانکداری 
نیم  و  سال  دو  از  قانون  دو  در  اساسی  اشکاالت 
ایم  کرده  اقدام  قوانین  این  اصالح  برای  قبل 
الیحه  دو  شد  راضی  امسال  ابتدای  در  دولت  و 

اصالحیه این قوانین را به مجلس ارائه دهد.
کرد:  تصریح  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
 70 مجلس  بانکی  و  پولی  کمیته  در  خوشبختانه 
درصد از موضوعات اساسی این دو قانون جمع 
افزود:  پورابراهیمی  دکتر  است.  شده  بندی 
بخش عمده دارایی بانک ها غیر تسهیالتی است 
راهکارهای  که  است  اساسی  چالش  امر  این  و 
این  بیان  با  وی  است.  شده  اندیشیده  آن  رفع 
و  گفت  شورای  جلسات  مستمر  برگزاری  که 
گوی استانی دولت و بخش خصوصی در استان 
در  استان  نمایندگان  که  شده  موجب  کرمان 
فعالی  مشارکت  کشور  گوی  و  گفت  شورای 
استان  در  خوبی  کارهای  گفت:  باشند،  داشته 
کرد:  اظهار  وی  است.  انجام  دست  در  کرمان 
سطح کار در استان کرمان در سطح باالیی می 
است.  استان  این  پویایی  از  نشان  این  و  باشد 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 

اسالمی 
داد:  ادامه 

موضوعات  از  بخشی 
بانکی، مشکالت درونی بانک ها 

ارتقاء  مباحث  این مشکالت  برای رفع  است که 
ایم.  داده  پشنهاد  را  ها  بانک  توانمندسازی  و 
وی افزود: در حوزه نظام بانکی دو اقدام بهبود 
شرایط نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها را 
در دست اجرا داریم و اولین حرکت برای حل 
است. ها  بانک  های  دارایی  تبدیل  مشکل  این 

بزرگترین چالش  ادامه داد:  پورابراهیمی  دکتر 
مراجعان  فروانی  بیشترین  که  اقتصادی  فعاالن 
را به خود اختصاص داده، مشکالت بانکی است. 
فعاالن  به  کمک  راه  تنها  امروز  کرد:  بیان  وی 
تامین مالی است و  اقتصادی کشور کاهش نرخ 
این درحالی است که نرخ تامین مالی در کشور 
ما از میانگین منطقه بیشتر است. رئیس کمیسیون 

داد:   ادامه  مجلس  اقتصادی 
خوبی  اقدام  کرمان  استاندار 

را در دستور کار خود قرار 
مالی  تامین  و  اند  داده 

را  بزرگ  های  پروژه 
پیگیری  تهران  در 

می کنند. *
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آموزش رایگان 
جوانان متقاضی کار

استاندار کرمان با اشاره به آمادگی دولت )سازمان فنی و حرفه ای استان( 
تومان  میلیارد   500 گفت:  کار،  متقاضی  جوانان  رایگان  آموزش  برای 
وثیقه  با  و  بازپرداخت شش ساله  بهره چهار درصد،  با  تسهیالت خوداشتغالی 
آسان به روستاها اختصاص یافته است. مهندس علیرضا رزم حسینی در جمع 
کرمان،  شهر  دستغیب  شهید  خیابان  الزهرا)س(  فاطمه  مسجد  نمازگزاران 
در  افزود:  مقاومتی،  اقتصاد  حوزه  در  کرمان  استان  اقدامات  تشریح  ضمن 
نمونه  شهر  در  ای  توسعه  اقدامات  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  چارچوب 
اقتصاد مقاومتی قلعه گنج ومناطق مختلف جنوب استان اجرا شده است. وی 
با اشاره به خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه سالمت، یادآورشد: با اجرای 
طرح نظام تحول سالمت، دغدغه مردم در بخش هزینه های درمانی کاهش 
یافت؛ پیش از اجرای این طرح بیماران 60 درصد هزینه ها را پرداخت می 
کردند اما با اجرای آن، روستاییان 5 درصد و ساکنان شهرها حدود 10 درصد 
از هزینه های بیمارستانی را می پردازند. استاندار کرمان از افتتاح ساختمان 
باهنر کرمان در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد  بیمارستان شهید  جدید 
جنوبشرق  بیمارستان  بزرگترین  اجرایی  عملیات  همچنین  کرد:  تصریح  و 
غیردولتی  بخش  توسط  کرمان  شفا  بیمارستان  در  تختخواب   750 با  کشور 
آغاز شده است.رزم حسینی اشتغال و بحث معیشتی را یکی از دغدغه های 
اصلی مردم به ویژه جوانان دانست و خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری 
درصد   4 بهره  با  قیمت  ارزان  تسهیالت  تومان  میلیارد   360 و  هزار  از  بیش 
در بخش خوداشتغالی به جوانان کرمانی پرداخت می کند. وی با اشاره به 
آمادگی دولت )سازمان فنی و حرفه ای استان( برای آموزش رایگان جوانان 
متقاضی کار، گفت: تورم نیروی انسانی در بدنه دولت موجب شده تا مجلس 
راستا  این  در  که  نماید  سلب  دولت  از  را  استخدام  اجازه  اسالمی  شورای 

دولت حمایت های خوبی از کارهای اقتصادی و خوداشتغالی داشته است. 
استاندار کرمان با اشاره به اختصاص 500 میلیارد تومان تسهیالت خوداشتغالی 
در حوزه روستاها با بهره چهار درصد و بازپرداخت شش ساله با وثیقه آسان، 
افزود: جوانان برای دریافت وام های خود اشتغالی می توانند به فرمانداری 
ها و نیز دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان کرمان مراجعه و از 

این تسهیالت بانکی استفاده نمایند.
کرمان،  در  شهری  های  پروژه  اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  حسینی  رزم 
یادآورشد: سرانه جمعیت در شهر کرمان با وسعت 14 هزار هکتار، کمتر از 40 
نفر در هر هکتار است و همین گستردگی موجب شده تا خدمات به خوبی 
صورت نگیرد. وی ابراز امیدواری کرد: پروژه های شهری طبق موعد مقرر با 
همکاری شورای اسالمی شهر و شهرداری کرمان به اتمام برسد. رزم حسینی، 
تصریح کرد: خدمات زیادی در سطح استان کرمان صورت گرفته است که 
بارز آن است که توانسته فضا را برای توسعه و آبادانی  پایدار نمونه  امنیت 
فراهم نماید. استاندار کرمان با تاکید براین که حضور مسئولین در مساجد، 
بسیاری  تواند  می  مردم  با  آنان  چهره  به  چهره  دیدار  و  ها  حسینیه  و  تکایا 
مردم  که  در صورتی  کرد:  خاطرنشان  سازد،  مرتفع  را  مشکالت  و  مسائل  از 
به  به فرمانداری ها نسبت  با مراجعه  باشند، می توانند  بانکی داشته  مطالبات 

تقسیط آنها اقدام نمایند. *

 تقویت بنیان 
اقتصادی کرمان

جنوبی  شهرستان  پنج  مردم  نماینده 
راهی  که  این  بر  تاکید  با  کرمان  استان 
اقتصادی تدوین  از اصول  پیروی  جز 
انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  شده 
برای خروج کشور از 
ت  مشکال

های  هفته  در  گفت:  نداریم،  کنونی 
از  نقاطی  در  تجمعاتی  شاهد  گذشته 
کشور بودیم که باید راه کارهای آن 
بنیان  و  ببینیم  مقاومتی  اقتصاد  با  را 
های اقتصادی کشور را تقویت کنیم. 
ستاد  جلسه  در  حمزه  احمد  دکتر 
استان،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
گام دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه 
1 )رودبار جنوب( افزود: این آشوب 
به فضای سرمایه  ویژه  به  به کشور  ها 
گذاری ضربه زد و آن را ناامن جلوه 
رفع  برای  کرد:  خاطرنشان  وی  داد. 
سرمایه  فضای  باید  اقتصادی  مشکل 
گذاری منتاسب را در کشور فراهم کرد 
و فضای کسب و کار را نیز بهبود بخشید. 

که  نیست  تردیدی  گفت:  حمزه  دکتر 
ایفا  دشمن خارجی در مسائل اخیر نقش 
کرده است اما باید گفت که در کشور نیز 
بسترها برای ایجاد اینگونه اقدامات فراهم 
را  دشمن  موفقیت  زمینه  که  است  بوده 
گونه  این  رهبری  تعبیر  و  کرد  فراهم 
مگس  االن  که  بوده  زخمی  این  که  بود 

این  و  نشینند  ها روی آن می 

ادامه  وی  شود.  درمان  باید  زخم 
داد: در دیدار با رئیس مجلس شورای 

رانت  با  باید  که  داشتم  تاکید  اسالمی 
مردم  زیرا  شود  برخورد  ها  تبعیض  و 
حمزه  دکتر  هستند.  عدالت  خواهان 
های  شاخص  مهمترین  از  یکی  گفت: 
تبعیض  نبود رانت و  فضای کسب و کار، 
تا  گرفت  را  آنها  جلوی  باید  که  است 
سرمایه گذاران رغبت پیدا کنند. نماینده 
مردم شهرستان های قلعه گنج، منوجان، 
افزود:  کهنوج  و  فاریاب  جنوب،  رودبار 
ماست  دینی  شعارهای  از  یکی  عدالت 
مسئوالن  مردم،  که  کنیم  کاری  باید  و 
کنند.  اعتماد  آنها  به  و  بدانند  از خود  را 
شعارهای  از  داریم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اول انقالب فاصله می گیریم، عنوان کرد: 
مردم در انتخابات به مسئوالن خود پیغام 

از  ها  پیغام  این  که  زمانی  و  دهند  می 
با  شود  نمی  شنیده  مسئوالن  سوی 

مشکل مواجه می شویم. *



رئیس سازمان برنامه و بوجه 
در کرمان

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که با 
آماده شدن گزارش کوهبنان برای جلسه هیات دولت، می توانیم مصوبات 
الزم را داشته باشیم، گفت: خسارت های وارده باید با سرعت و فوریت از 
بنیاد مسکن بررسی و مطرح شود. دکتر محمدباقر نوبخت در سفر به  سوی 
استان کرمان و پس از بازدید از مناطق زلزله زده، در شورای مدیریت بحران 
استان کرمان افزود: آخرین مصوبه جلسه دولت پرداخت مبلغی بیش از 51 
ارزان  تسهیالت  تومان  میلیارد   210 و  بالعوض  کمک  برای  تومان  میلیارد 
قیمت به مناطق زلزله زده بود که  تصویب شد و ما به التفاوت سود آن را 
دولت باید پرداخت کند. وی با بیان این که در سایه همکاری بین مردم و 
دولت  همه معضالت و مشکالت می تواند به سرعت حل شود، گفت: ریاست 
جمهوری و هیات دولت بسیار عالقه مند بودند که از وضعیت خسارت های 
توفیق  این  و  باشند  استان کرمان اطالع داشته  زلزله زده  مناطق  وارده در 
برای من ایجاد شد که به نمایندگی از رئیس جمهور و همکاران در هیات 
انجام  بازدید  بیان این که گرچه  با  به استان کرمان سفر کنم. وی  وزیران، 
شده، محدود بود، اظهار کرد: این امر به مثابه حضور و ابالغ سالم ریاست 
جمهوری و اعضای هیات دولت به همه افرادی بود که در زلزله های اخیر 
فرهنگ،  اینکه  بر  تاکید  با  نوبخت  دکتر  اند.  شده  آسیب  و  خسارت  دچار 
تدین و ادب مردم را تقدیس می کنم، تصریح کرد: ما تحت تاثیر شخصیت، 
ادب و فرهنگ افرادی بودیم که همه دارایی مادی خود را از دست داده 

بودند اما ادب، فرهنگ و شخصیت خود را از دست نداده بودند. وی بیان 
کرد: برآوردهای اولیه تا فردا بعد از ظهر اعالم شود تا در هیات دولت مورد 
در گذشته  آنچه  گفت:  رئیس جمهور  معاون  گیرد.  قرار  تصویب  و  بررسی 
اینها فرصتی است که  ایمن سازی گردیده و  امروز  بود،  مقاوم سازی شده 
ضمن نوسازی و بازسازی، ایمن سازی را نیز نسبت به اماکن انجام دهیم. وی 
بر توجه به اماکن تجاری و دولتی تاکید و بیان کرد: با بروز حوادث، بیشتر 
به بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی توجه می شود و این درحالی 
باید مورد  نیز  است که اماکن دولتی که ملجا و محل مراجعه مردم هستند 

توجه قرار گیرند.
نوبخت ادامه داد: مشکالت ابنیه دولتی استان کرمان نیز مورد توجه قرا گرفته 
است که جای تقدیر دارد. وی گفت: مصوبه اخیر مجلس درباره کرمانشاه 
آغاز شده است و کرمان نیز به آن اضافه شد و این خواست دولت است و 
در صورتی که نیاز به تسریع هست نیز از دولت استدعا داریم که کرمان را 
با  کرمان  استان  تفاوت  کرد:  اظهار  نوبخت  دکتر  ببینند.  کرمانشاه  کنار  در 
سایر استان های آسیب دیده در معادن این استان است. وی گفت: امروز با 
افرادی که آثار کار سخت و دشوار معادن در چهره آنها قابل مشاهده بود 
ای  ویژه  توجه  معادن  کارگران  ایمنی  به  باید  که  معتقدیم  و  کردم  دیدار 
صورت گیرد. معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن باید با سرعت 
و فوریت نسبت به براورد خسارات اقدام کنند، گفت: بنیاد مسکن همچنین 
باید درباره ساختمان های دولتی نیز گزارش ها را تدوین کند. وی یادآور 
و  ابالغ  کرمان  زده  زلزله  مناطق  به  یافته  اختصاص  ازاعتبارات  بخشی  شد: 
تخصیص نیز داده شد و بخشی نیز ابالغ شده و به زودی تخصیص می یابد.

به  کرد:  تاکید  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
زودی سفر دیگری به استان کرمان خواهم داشت و مصوبات و تصمییمات 

امروز را مرور کرده و روند خدمات رسانی را بررسی خواهم کرد. *
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فعالیت نخستین کاداستر صنفی 
در کرمان

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  نژاد  حسینی  مهدی  مهندس   
نخستین  اصناف  در حوزه  شفافیت  ایجاد  برای  کرمان  استان  گفت:  کرمان 
در  وی  است.  کرده  عملیاتی  و  تشکیل  را  صنفی  کاداستر  که  است  استانی 
جلسه هم اندیشی و بررسی مسایل و مشکالت صنعت، معدن و تجارت استان 
رئیس  و  مجلس  محترم  نماینده  پورابراهیمی  دکتر  حضور  با  که  کرمان 
داشت:  اعالم  بود  شده  تشکیل  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
کرمان  استان  در  فعال  های  صنف  تمام  اطالعات  صنفی  کاداستر  تشکیل  با 
یک  اندازی  راه  راستا  این  در  و  بود  دسترس خواهد  در  شفاف  به صورت 
اپلیکیشن موبایل را در دستور کار قرار دادیم به این صورت که هر فردی 
تواند  اپلیکیشن می  این  از  استفاده  با  به خدمات یک صنف  نیاز  در صورت 
میزان  از  تواند  پیدا کند و حتی می  را  به خود  ترین واحد صنفی  نزدیک 
هزینه خدمات صنفی مربوط مطلع شود. وی با تاکید بر این که عموم مردم 
امسال  پایان  تا  کرد:  خاطرنشان  شوند  می  منتفع  پروژه  این  اندازی  راه  از 
تعداد هفت اتحادیه را وارد این کاداستر خواهیم کرد. او  با اشاره به این که 
استان کرمان در شاخص های معدنی به شدت رشد کرده است عنوان کرد: 
چندین  تاکنون  و  کردیم  شروع  استان  در  را  معدنی  کاداستر  گذشته  سال 
و  معدن  حوزه  اطالعات  حاضر  حال  در  و  شده  تعریف  جدید  معدنی  پهنه 
محدوده های معدنی کرمان به طور کامال شفاف در دسترس سرمایه گذاران 
قرار گرفته است. مهندس حسینی نژاد با بیان این که به دنبال راهی هستیم 
تا بتوانیم با تعریف یک هلدینگ، معادن کوچک استان را تقویت کنیم اظهار 
کرد: امروز 385 پروانه بهره برداری در کرمان وجود دارد که تنها 4 و نیم 
درصد جی دی پی این استان را محقق می کند در حالی که 99.6 درصد 
جی دی پی استان توسط پنج معدن بزرگ محقق می شود. وی خاطرنشان 
کرد: دنیا به این نتیجه رسیده که نباید به معادن کوچک ورود کند و ما هم 

اگر به این موضوع ورود کنیم یقینا متضرر خواهیم شد چرا که این معادن 
کوچک به غیر از تخریب محیط زیست هیچ نفع دیگری برای استان ندارند. 

نیاز مبرم به برپایی نمایشگاه های تخصصی 
وی همچنین اظهار کرد: برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم، امروز به یکی 
از چالش های بزرگ استان کرمان مبدل شده است و ما بر آن شدیم تا یک 
تقویم نمایشگاهی ایجاد کنیم تا زد و بندهای پشت پرده این موضوع برداشته 
شود. مهندس حسینی نژاد اضافه کرد: برای برپایی نمایشگاه های تخصصی 
در استان کرمان یک سایت نمایشگاهی بزرگ داریم اما برای برپایی نمایشگاه 
های عرضه مستقیم کاال هیچ جای مناسب و ثابتی نداریم و می بینیم هر کس 

در هر نقطه ای اقدام به برپایی نمایشگاه می کند. 

باغ موزه فرش در کرمان ایجاد شود
مهندس مهدی حسینی نژاد عنوان کرد: اعتقاد داریم که باید از ظرفیت باغ 
موزه فرش کرمان استفاده کنیم چرا که این باغ موزه یک مکان بسیار مناسبی 
به  اینکه این اقدام  برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم است به عالوه  برای 
معرفی بیشتر این مکان فرهنگی کمک شایان توجهی می کند وی با اشاره به 
این که برای امسال برپایی تعداد پنج نمایشگاه عرضه مستقیم کاال برای استان 
نمایشگاه  نفعان  تمام ذی  اینکه  برای  است خاطرنشان کرد:  بینی شده  پیش 
از برپایی نمایشگاه منتفع شوند اطالعات همه آنها را به طور شفاف در تقویم 
نمایشگاهی  تقویم  قالب  در  ها  نمایشگاه  این  و  رساندیم  ثبت  به  نمایشگاهی 

استان پیش بینی شده است.

فعالیت یک هزار و 371 پروانه بهره برداری در کرمان
وی گفت که 42  نوع ماده معدنی در استان کرمان شناسایی شده که 83 و 
نیم درصد این مواد معدنی مربوط به چهار ماده مس، کرومیت، زغال سنگ 
و سنگ آهن است و همچنین 21 درصد فعالیت های معدنی کشور در این 
کرمان  معادن  از  معدنی  مواد  تن  میلیون   63 ساالنه  شود.  می  انجام  استان 

استخراج می شود. *
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عملکرد ضعیف سفیران
در حوزه اقتصادی 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر این که عملکرد ماه های اخیر سازمان 
گردشگری  اقتصاد  حوزه  در  فرهنگی  میراث 
است،گفت:  تقدیر  قابل  و  بخش  رضایت 
خوشبختانه رییس جدید سازمان میراث فرهنگی 
این  های  برنامه  کامل  انسجام  و  برنامه  یک  با 
سازمان را دنبال می کند که در نشست مشترک با 
کمیسیون اقتصادی مجلس این مسئله بسیار مشهود 
گردشگری  و  اقتصادی  عملکرد  متاسفانه  اما  بود 
از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفرای 
کشور در جهت جذب گردشگران و سرمایه های 
بسیاری  انتقادهای  و  است  ضعیف  بسیار  خارجی 
در این زمینه وجود دارد. دکتر پورابراهیمی در 
توسعه  آموزش  وکارگاه  توجیهی  همایش  اولین 
مدیران  مختص  سنتی  و  بومی  کارهای  و  کسب 
اشاره  با  کرمان  استان  گردی  بوم  های  اقامتگاه 
گردشگری  در حوزه  اقدامات خوبی  که  این  به 
توسعه  ششم  برنامه  در  افزود:  است  شده  انجام 

احکام مناسبی در مجلس مصوب شد. 
وی با بیان این که  پس از سال ها ساختار اداری

وزرات امور خارجه تغییر یافت اظهار کرد: تشکیل 
می  خارجه  امور  وزارت  در  اقتصادی  معاونت 
تواند ارتباط بیشتری بین فعاالن اقتصادی و بخش 
ایجاد کند.  این وزارتخانه  با  خصوصی در کشور 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به این که باید وزارتخانه  هایی از قبیل 
در  اقتصادی  معاونت  تشکیل  از  دارایی  و  اقتصاد 
تصریح  ببرند،  را  الزم  بهره  خارجه  امور  وزارت 
افزایش  و  ها  سرمایه  جذب  جهت  در  باید  کرد: 
میزان سرمایه گذاری های خارجی تالش بیشتری 
بابیان  وی  گیرد.  صورت  مرتبط  نهادهای  توسط 
از  خارج  در  باید  خارجه  امور  وزارت  که  این 
باهدف  را  مقاومتی  اقتصاد  های  ماموریت  کشور 
ارتباطات  افزایش  اقتصاد داخلی و  توانمندسازی 
گفت:بدون  کند  دنبال  گردشگری  حوزه  در 
فرهنگی  میراث  سازمان  مثبت  اقدامات  با  شک 
در طول سال های اخیر در جهت توانمندسازی 
های  ماموریت  ایجاد  ان  دنبال  به  و  گردشگری 
جدید برای وزارت امور خارجه در حوزه اقتصاد 
و گردشگری می توان به اهداف پیش بینی شده 

در افق 1404 و برنامه ششم توسعه دست یافت.
سفرای  عملکرد  از  انتقاد  با  پورابراهیمی  دکتر 
بسیاری  متاسفانه  از کشور گفت:  ایران در خارج 
از آنها با موضوعات اقتصادی کشور بیگانه هستند 
و از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی بهره الزم را 
نمی برند. وی با بیان این که در تمام دنیا اولین 
ماموریت ها در خارج از کشور تقویت دیپلماسی 
بازرگانی  اتاق  باید  کرد:  بیان  است،  اقتصادی 
حوزه  در  کشور  های  ماموریت  از  بخشی  ایران 
امور  وزارت  همکاری  با  را  اقتصادی  دیپلماسی 
خارجه برعهده گیرد. دکتر پورابراهیمی با اشاره 

به این که در سالهای گذشته وزارت امور خارجه 
تنها ماموریت های سیاسی و امنیتی را دنبال می 
کرد افزود:خوشبختانه با پیگیرهای صورت گرفته 
در مجلس اصالح ساختار اداری در وزارت امور 
این  در  اقتصادی  معاونت  و  خارجه شکل گرفت 

وزارتخانه تشکیل شد.
اتاق  که  این  بر  تاکید  با  پورابراهیمی  دکتر 
بازرگانی باید از ظرفیت  تشکیل معاونت اقتصادی 
گفت:  کند  استفاده  خارجه  امور  وزارت  در 
ماموریتی  هیچ  کشور  سفرای  کنونی  درشرایط 
از  خارج  در  اقتصادی  مسایل  پیگیری  از  باالتر 
کشور  امنیت  اینکه  بیان  با  وی  ندارند.  را  کشور 
است  خارجی  گذاری  سرمایه  افزایش  گرو  در 
اظهار کرد: یکی از پایه های ثبات در کشور میزان 
سرمایه گذاری خارجی است. دکتر پورابراهیمی 
میراث  سازمان  جدید  رییس  عملکرد  از  تقدیر  با 
فرهنگی کشور افزود: دکتر مونسان با یک انگیزه 
فرهنگی  میراث  سازمان  اهداف  منسجم  برنامه  و 
های  نشست  نیز  تاکنون  و  کند  می  دنبال  را 
مشترک متعددی میان کمیسیون اقتصادی مجلس 
توسعه  راستای  در  فرهنگی  میراث  سازمان  و 

اقتصادگردشگری برگزار شده است.
تجارت  توسعه  سازمان  در  ساختار  اصالح  از  وی 
خبر داد و گفت: این سازمان یک نهاد منفعل در 
حوزه اقتصاد و تجارت است. دکتر پورابراهیمی 
حوزه  در  ایران  بازرگانی  تراز  که  این  بیان  با 
 6 نه ماهه نخست سالجاری  صادرات غیرنفتی در 
میلیارد دالر منفی دارد، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر نیز وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده که 
سازمان توسعه تجارت کشور نتوانسته به ماموریت 

های خود عمل کند.

تحقق ۸۰ درصد
 تعهدات اشتغال

درصدی   80 تحقق  از  کرمان  استاندار 
استان  اجرایی  های  دستگاه  اشتغال  تعهدات 
های  شرکت   97 سال  طی  گفت:  و  داد  خبر 
باز  اقتصادی  چرخه  به  استان  دیده  آسیب 
حسینی  رزم  علیرضا  مهندس  گردند.  می 
استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در 
کرمان، گام دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه 
شش)شهرستان های رفسنجان، شهربابک و انار( 
اشتغال  تعهدات  درصد   80 شدن  محقق  از 
دستگاه های اجرایی استان خبر داد و افزود: 

براساس آمار ارائه شده، متوسط اشتغال ایجاد 
شده در سال های 75 تا 85، بیست و سه هزار 
و 802 نفر و در سال های 85 تا 90 بیش از 12 

هزار و 701 نفر بوده است.
اشتغال   95 سال  در  که  براین  تاکید  با  وی 
 802 32 هزار و  از  بیش  استان  ایجاد شده در 
شده  یاد  آمار  یادآورشد:  است،  بوده  نفر 
منهای شغل هایی است که از سوی معین های 
استان  هشتگانه  مناطق  در  مقاومتی  اقتصاد 
شده  ایجاد  خانگی  و  خرد  مشاغل  صورت  به 

است.
با تاکید براینکه نرخ مشارکت  استاندار کرمان 
33.5 درصد در  از  استان کرمان  اقتصادی در 
درصد   37.6 به  امید  و  تدبیر  دولت  ابتدای 
ابتدای  از  ناقص  اشتغال  گفت:  است،  رسیده 
به  درصد   16.3 از  کرمان  استان  در  دولت 
حسینی  رزم  است.  یافته  کاهش  درصد   9.3
استان  هشتگانه  مناطق  اقتصادی  های  معین  از 
به  که  کرد  یاد  اقتصادی  همکاران  عنوان  به 
مناطق  ای  توسعه  مسئولیت  داوطلبانه  صورت 
سال  کرد:  نشان  خاطر  وی  اند.  پذیرفته  را 
به  استان  دیده  آسیب  های  شرکت   97 طی 

استاندار  گردند.  می  باز  اقتصادی  چرخه 
ائمه  آفرینی  نقش  از  قدردانی  ضمن  کرمان 
و سرمایه گذاران در طرح  نمایندگان  جمعه، 
کرد:  تصریح  استان،  اقتصادی  توسعه  مثلث 
سیریز  بخش  مقاومتی  اقتصاد  معین  اقدامات 
که  کاروانسرایی  مرمت  و  بازسازی  در  بویژه 
تقدیر است. رزم  قابل  بود،  سال ها رها شده 
توسعه  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  حسینی 
منطقه  در  ایران  مس  ملی  صنایع  شرکت  ای 
و  شهربابک  رفسنجان،  های  )شهرستان  شش 
انار(، افزود: گزارش اقدامات بزرگ و مثبت 
ایران به عنوان معین  شرکت صنایع ملی مس 
خواهد  ارائه  دولت  به  شش  منطقه  اقتصادی 

شد.
خلیج  از  آب  انتقال  طرح  پیشرفت  به  وی 
پیگیری  و  ایران  مرکزی  فالت  به  فارس 
اشاره  ملی  سطح  در  طرح  این  اعتبار  تامین 
خلیج  از  آب  انتقال  ملی  طرح  گفت:  و  کرد 
فارس به فالت مرکزی ایران می تواند زمینه 
استان  سه  بین  را  همزبانی  و  همدلی  های 
آب  کمبود  مشکل  صدا  یک  و  کرده  ایجاد 

* مرتفع کند.  را  آشامیدنی 
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تسهیالت قرض الحسنه به 
ایثارگران حادثه دیده

امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
ایثارگران کشور، گفت: بنیاد شهید تسهیالت قرض 
الحسنه 5 میلیون تومانی به ایثارگرانی که به علت 
زلزله کوهبنان منازل آنها دچار آسیب شده است، 
پرداخت می کند. حجت االسالم والمسلمین سید 
محمدعلی شهیدی محالتی 13 دی ماه با بیان این 
کرمان  استان  ایثارگران  آمار جمعیت  که  مطلب 
خانواده های  با  دیدار  کرد:  اظهار  است،  باال 
استان کرمان  به  اهداف سفرم  از  ایثارگران یکی 
کوهبنان  در  اخیر  زلزله  به  اشاره  با  وی  است. 
 200 از  بیش  به  کوهبنان  زلزله  در  کرد:  عنوان 
واحد مسکونی از ایثارگران آسیب وارد شده که 
رئیس  کنیم.  رسیدگی  آنها  مشکالت  به  است  نیاز 
اینکه  بیان  با  کشور  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
عمر  و  حوادث  بیمه  پوشش  تحت  ما  ایثارگران 

وارده  خسارات  میزان  بیمه  کرد:  تصریح  هستند، 
را  کوهبنان  شهرستان  ایثارگران  منازل  به  شده 
مورد بررسی قرار داده است و براساس ارزیابی ها 
تومان  میلیون   35 حداکثر  دیدگان  آسیب  به 
شهید  بنیاد  که  آن  ضمن  کرد  خواهد  پرداخت 
به  تومانی  میلیون   5 الحسنه  قرض  تسهیالت  نیز 
ایثارگرانی که به علت زلزله کوهبنان منازل آنها 

دچار آسیب شده است، پرداخت می کند. 
جنوبی  شهرستان های  به  خود  سفر  هدف  وی 
با  دیدار  آینده،  روزهای  در  را  کرمان  استان 
آنها  به مشکالت  ایثارگر و رسیدگی  خانواده های 
بیان کرد و افزود: در سفرهای قبلی خود توفیق 
سفر به شهرستان کهنوج که یکی از شهرستان های 
محروم استان کرمان است را نداشتم تا از نزدیک 
با خانواده های ایثار گر این شهرستان دیدن کنم 
به  سفرم  مقاصد  از  یکی  کهنوج  شهرستان  لذا 

جنوب استان کرمان است.
به  اشاره  با  شهیدی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه به موقع 

و در زمانش مسائل را مطرح می کنم، اظهار کرد: 
طبیعتا مردم مشکالتی دارند و نارسایی های وجود 
دارد اما این مشکالت و نارسایی ها باید به گونه ای 
سوءاستفاده  آن  از  اغتشاشگران  که  شود  مطرح 
مردم  خصوصی  و  عمومی  اموال  به  و  نکنند 
خسارت وارد نکنند. وی با بیان اینکه امروز مردم 
جواب اخالل گران را دادند، ادامه داد: عقیده ما 
این است که گرفتاری و نارسایی وجود دارد اما 

نباید آنها را با اغتشاش بیان کرد.

دکتر رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی با 
زنجانی  با شرکای خارجی  مذاکره  که  این  بیان 
گرفت  صورت  خارجی  کشور های  از  یکی  در 
است، تاکید کرد: مقرر شد تا وصول نتیجه یعنی 

پرداخت محکوم به که معادل یک 

میلیارد 967 میلیون و 500هزار 
این  مفاد  طرفین  است  یورو 
به صورت محرمانه  را  قرارداد 
نشود  رسانه ای  و  کنند  حفظ 
تأیید  مورد  موضوع  این  و 
بود.  وقضایی  امنیتی  مقامات 
وی افزود: اگر افراد می گویند که دغدغه استیفا 
حقوق بیت المال را دارند نباید با اظهار نظر های 
غیر مسئوالنه این قرارداد را به خطر بندازند. دکتر 
حاضر  قرارداد  پیش نویس  گفت:  کوهپایه زاده 

با تدبیر عمل  است و به نقطه ای رسیدیم که اگر 
شود می توان این مبلغ را وصول کرد.

محکومیت زنجانی 
به پرداخت 1.967.500.000 یورو

توضیح دکتر کوهپایه زاده 
درباره اموال زنجانی

زنجانی  بابک  مدافع  وکیل 
شناسایی  پیرامون  را  توضیحاتی 
کشور  داخل  در  موکلش  اموال 
ارایه داد. دکتر رسول کوهپایه زاده 
در  موکلش  اموال  شناسایی  درباره 
داد:  توضیح  چنین  کشور  داخل 
تمام اموالی که اعالم شد و از طرف 
است  اموالی  شده،  شناسایی  موکلم 
را  آن  کامل  لیست  خود  اراده  با  و  داوطلبانه  بازداشت  بدو  در  موکل  که 
اعالم کرد و طی وکالت نامه رسمی بالعزل انتقال و مالکیت این اموال را به 
شرکت ملی نفت ایران تفویض کرد. وی افزود: محکوم، زمانی ملزم به رد 
مال و انتقال اموالش هست که رای قطعی علیه اش صادر شود و در خصوص 
موکلم نیز دادنامه قطعی در تاریخ 13 آذرماه سال 95 از سوی دیوان عالی 

کشور صادر شد و بعد از این تاریخ قانونا باید رد مال صورت گیرد؛ در حالی 
که آقای زنجانی در اواخر سال 92 و در ابتدای بازداشتش داوطلبانه خود 
این اموال را اعالم کرد و آن را به شرکت نفت منتقل کرد؛ لذا این اقدام 
موکل مصداق بارز بند ج. ماده 38 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 
است که بیان کرده کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام متهم 
برای جبران زیان ناشی از آن از موجبات تخفیف مجازات تلقی شده است؛ 

لذا با همکاری و اقدام داوطلبانه موکلم این موضوع انجام شده است.
با بیان این که موکلم به ارزیابی اموالش معترض است،  دکتر کوهپایه زاده 
گفت: اگر اموال به قیمت واقعی معامالتی و عادالنه روز ارزیابی و کارشناسی 
می شد، قطعا رقمی بیشتر از بدهی را تحت پوشش قرار می داد. وی گفت: از 
رقم بدهی موکلم که هنوز به شرکت نفت باقیمانده است، حدود 500 میلیون 
دالر طلب موکلم از یک شرکت نفتی خارجی است که نفت را به آن شرکت 
فروخته و بعد از اینکه مشکالت پیش آمد و وی بازداشت شد، شرکت نفت 
به نحوی در پرداخت بدهی استنکاف کرده  خارجی سوء استفاده کرده و 
است که ما پیگیر این قضیه هستیم تا بدهی وصول شود، البته موکلم نسبت 
به برخی اموال خارج از کشور باز هم وکالتنامه رسمی به شرکت ملی نفت 
داده است تا اقدام به طرح شکایت قانونی و پیگیری مطالبات را داشته باشند.

**

**
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سرمایه گذارای برای 
صنایع تبدیلی خرما

مدیرمنطقه ای شرق استان به نمایندگی از معین 
اقدامات  و  خدمات  سه،  منطقه  مقاومتی  اقتصاد 
گفت:  و  کرد  تبیین  و  تشریح  را  گرفته  صورت 
هفده ماه گذشته پس از انعقاد تفاهم نامه ای از 
سوی مدیریت استان با صنایع خودرویی ایران، 
اقتصاد  معین  عنوان  به  موتور  کرمان  شرکت 
راه  از  توسلی  شد.  معرفی  سه  منطقه  مقاومتی 
اندازی دفتر منطقه ای و برگزاری بیش از یکصد 
به  با صاحب نظران، نخبگان و دانشجویان  جلسه 
منطقه  های  پتانسیل  و  ظرفیت  شناسایی  منظور 
خبر داد و افزود: تاکنون بیش از یکصد پتانسیل 
استانداری  تقدیم  و  شناسایی  استان  سه  منطقه 
استان  شرق  مردم  اغلب  شغل  وی  است.  شده 
تعیین  یادآورشد:  و  کرد  عنوان  کشاورزی  را 
اصلی  های  دغدغه  از  یکی  خرما  محصول  نرخ 
کشاورزان است که دولت باید در این خصوص 
ورود کند و بورس خرما را در منطقه راه اندازی 

نماید.
که  این  به  اشاره  با  استان  شرق  ای  مدیرمنطقه 
راه اندازی بورس خرما در زمان اشک فرماندار 
و  شد  پیگیری  جد  طور  به  بم  شهرستان   سابق 
این روستایی  تعاون  محوریت  با  شد  مقرر  نهایتا 

امر صورت پذیرد، تصریح کرد: بحث استفاده از 
مشاورین بین المللی در راه اندازی بورس خرما 
به طور جد دنبال شده است. توسلی با اشاره به 
وجود 400 هزار تن محصول خرما در سردخانه 
ها و نگرانی کشاورزان از این موضوع، خاطرنشان 
کرد: سالیانه بیش از 200 هزار تن محصول خرما 
باید  که  شود  می  تولید  استان  شرق  منطقه  در 
برای صنایع جنبی این محصول بویژه بسته بندی 
خارجی  و  داخلی  بازارهای  برای  آن  مدرن 
ذیربط  های  دستگاه  لذا  شود  اندیشیده  تدبیری 
بگیرند.  را جدی  موضوع  این  و  بیایند  کار  پای 
وی بر استفاده از ضایعات درخت خرما در منطقه 
تاکید کرد و گفت: در این راستا برخی از گروه 
ضایعات درخت  تبدیل  برای  گذار  سرمایه  های 
این  که  کردند  آمادگی  اعالم  علوفه  به  خرما 

موضوع را دنبال کرده ایم. 
مسائل و  به  ادامه  استان در  مدیرمنطقه ای شرق 
اشاره  فهرج  و  ریگان  شهرستان  توسعه  مشکالت 
کرد و افزود: راه اندازی کشت و صنعت در دو 
فهرج  آباد  شاهرخ  روستای  و  ریگان  شهرستان 
تواند  می  که  است  شده  دنبال  جد  طور  به 
اشتغالزایی خوبی در منطقه ایجاد کند که در این 
راستا درخواست واگذاری هزار هکتار اراضی به 
راه  از  توسلی  است.  شده  ارائه  کشاورزی  جهاد 
استان  شرق  منطقه  در  شترداران  تعاونی  اندازی 
می  درخواست  دولت  از  یادآورشد:  و  داد  خبر 
»سندی«  نژاد  با  شتر  واردات  خصوص  در  شود 
در منطقه شرق استان موافقت کند زیرا این نژاد 
شتر شیر فراوانی دارد که می تواند اقتصاد شرق 

استان را تحت تاثیر قرار دهد.
استان  شرق  گردشگری  های  ظرفیت  به  وی 
و  کرد  اشاره  بم  المللی  بین  شهر  بویژه  کرمان 
گفت: فعال شدن حوزه گردشگری شرق استان 
استان  برای  نزدیک  ای  آینده  در  تواند  می 
شرق  ای  مدیرمنطقه  باشد.  داشته  سودآوری 
خرد  صندوق   55 اندازی  راه  به  اشاره  با  استان 
مردم،  آورده  تومان  میلیون  پانزده  با  روستایی 

کارآفرینی  صندوق  همکاری  با  کرد:  تصریح 
امید سه میلیارد تومان به این صندوق ها تزریق 
شده که می توان از این محل نسبت به اعطای 

تسهیالت خرد اقدام کرد. 
توسلی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی معین 
خاطرنشان  استان،  شرق  در  اقتصادی  منطقه 
از  بیش  تاکنون  گذشته  ماه  هفده  طی  کرد: 
های  مسئولیت  حوزه  در  تومان  میلیارد  بیست 
هزینه  اقتصادی  منطقه  معین  توسط  اجتماعی 
ریگان  شهرستان  بیمارستان  تکمیل  که  شده 
تاکید  با  وی  باشد.  می  امر  این  از  ای  نمونه 
در  الستیک  کارخانه  اندازی  راه  که  براین 
افزود:  است،  پیگیری  حال  در  ریگان  شهرستان 
اقتصاد  کرمان،  استاندار  تاکیدات  براساس 
جهادی  کار  نیازمند  واقعی  معنای  به  مقاومتی 

است و با وجود قوانین مزاحم پیش نمی رود.
 

آمادگی برای تسهیالت با نرخ 4 درصد
کشاورزی  جهاد  سازمان  برنامه ریزی  معاون 
از  جلسه  این  ادامه  در  نیز  کرمان  استان  شمال 
واگذاری  خصوص  در  مجموعه  این  آمادگی 
هزار هکتار از اراضی برای راه اندازی کشت و 
صنعت در دو شهرستان ریگان و فهرج خبر داد 
شرکت  که  است  آن  مستلزم  امر  این  گفت:  و 
اقدام  آب منطقه ای در خصوص تخصیص آب 
به جوسازی های  اشاره  با  نماید. علی جاویدی 
محصول  قیمت  خصوص  در  گرفته  صورت 
صورت  به  خرما  محصول  یادآورشد:  خرما، 
سال  با  مقایسه  در  و  شود  می  فروخته  مقطعی 
و  قیمت  نگرانی در خصوص  های گذشته، هیچ 
اشاره  با  ندارد. وی  این محصول وجود  فروش 
سازمان  سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات  به 
و  صادرات  خصوص  در  استان  کشاورزی  جهاد 
کرد:  تصریح  خرما،  محصول  فروش  بازارهای 
اعطای  خصوص  در  محدودیتی  هیچگونه 
تسهیالت ارزان قیمت با نرخ چهار درصد وجود 

ندارد.

انتصاب شجاعی در 
استانداری اصفهان

مهرعلیزاده،  محسن  دکتر  سوی  از  حکمی  طی 
معاونت  سرپرست  سمت  به  شجاعی  محمدعلی 
منابع  ی  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 

استانداری اصفهان منصوب شد.
محمدعلی  دکتر  حکمی  در  مهرعلیزاده  دکتر 
شجاعی را با توجه به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده 
به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه ی منابع استانداری اصفهان منصوب نمود. 

متن حکم ایشان بدین شرح می باشد: 
ارزنده؛  تجربیات  و  تعهد  مراتب  به  توجه  با 

هماهنگی  معاونت  سرپرست  عنوان  به  بدینوسیله 
امور اقتصادی و توسعه ی منابع استانداری اصفهان 

منصوب می شوید.
استان،  در  موجود  انسانی  منابع  از  بهینه  استفاده 
ارتقاء کیفی و کارایی آن ها و به کارگیری نیروهای 
متعهد و موثر در پست های اداری و اجرایی، توسعه 
کلیه امور اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بخش 
خصوصی با توجه ویژه به موضوع اشتغال، اقتصاد 
مقاومتی و فناوری های نوین و همچنین ساماندهی 
و ارتقای فناوری اطالعات و ارتباطات استان برای 
تحقق کامل دولت الکترونیک از جمله انتظارات از 

جنابعالی می باشد.
در  محوله  وظایف  انجام  در  را  جنابعالی  موفقیت 
راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری 
دولت  های  برنامه  و  ها  سیاست  و  ایران  اسالمی 
تدبیر و امید از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

گفتنی است دکتر محمدعلی شجاعی، معاون جدید 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
همچون  هایی  مسوولیت  این  از  پیش  اصفهان 
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده سازمان 
شهرداری ها و دهیاری کشور، معاون اداری مالی 
و قائم مقام شهردار بندرعباس، ریاست فدراسیون 
تیراندازی با کمان و عضو کمیته اقتصادی کمیته 

ملی المپیک را بر عهده داشته است. 

**

**
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اقتصاد پویا در
 گرو شفافیت اطالعات 

مدیران  به  خطاب  قضائیه  قوه  معاون 
هستیم  پویا  اقتصاد  دنبال  به  اگر  گفت: 
رفت  برون  و  شفافیت  سمت  به  باید 
کنیم  پیدا  سوق  تاریک  فضاهای  از 
سنتی،  و  بیعتی  امور  با  توانیم  نمی  و 
اقتصادی پویا داشته باشیم.  دکتر احمد 
تویسرکانی هشتم دی ماه در گردهمایی 

نهم  گرامیداشت  ضمن  کرمان  استان  رسمی  اسناد  دفتریاران  و  سردفتران 
نگاه  کرمان  مردم  نمایندگان  و  کرمان  استاندار  خوشبختانه  گفت:  دی ماه 
راهبردی و کالن نسبت به موضوعات دارند. وی با اشاره به این که باید به 
درستی منابع را بشناسیم و از آنها به درستی استفاده کنیم، افزود: این منابع 
شامل ظرفیت ها، امکانات، نیروهای انسانی و غیره هستند. تویسرکانی ادامه 
اداره کنیم  را  باید کشور  نگاه راهبردی و کالن و مدیریت صحیح  با  داد: 
مدیران  به  روبرو خواهیم شد. وی خطاب  بست  بن  با  این صورت  غیر  در 
گفت: اگر به دنبال اقتصاد پویا هستیم باید به سمت شفافیت و برون رفت از 
فضاهای تاریک سوق پیدا کنیم و نمی توان با امور بیعتی و سنتی اقتصادی 

پویا داشته باشیم.
معاون قوه قضائیه اظهار کرد: در گذشته وظایف سازمان ثبت اسناد و امالک 

نقش  به  امروزه کم کم  اما  بود،  فراموشی سپرده شده  به  نوعی  به  کشور 
اصلی و اساسی سازمان ثبت اسناد و امالک در اقتصاد پی برده شده است. 

وی بیان کرد: ما ناچاریم جامعه را از ابعاد مختلف بشناسیم زیرا همه بخش 
با شعار  پیوسته هستند،  به یکدیگر   ... و  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  های 
دادن و تصمیمات روزمره نمی توانیم توسعه همه جانبه کشور را رقم بزنیم. 
مختلف  بخش های  در  سند  میلیون   20 ساالنه  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
ثبت و اسناد و امالک کشور تهیه می شود، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و 
امالک 70 میلیون خدمت در کل کشور به مردم ارائه داده است که کاهش 
ورودی ها به دادگستری یکی از این خدمات است. وی یکی از سیاست های 
سازمان ثبت اسناد در اجرای طرح و اقدامات را شفاف سازی دانست و بیان 
کرد: برخی با طرح کاداستر و الکترونیکی شدن اسناد مخالفت می کردند 
این  اجرای  پیامدهای  از  یکی  اما  می دانستند،  ممکن  غیر  را  آن  اجرای  و 
است.  به دادگستری  پرونده ها  و کاهش ورودی  تخلفات  اقدامات، کاهش 
پایه های  از  یکی  کرد:  تصریح  کاداستر  طرح  به  اشاره  با  تویسرکانی  دکتر 
توسعه هر کشور اجرای طرح کاداستر است، زیرا اطالعاتی که در کاداستر 
ثبت می شود از آنها می توانیم در برنامه ریزی های دقیق استفاده کنیم. وی 
از کاهش حدود 40 میلیون مراجعات مردم به سازمان ثبت اسناد سخن به 
میان آورد و اضافه کرد: حدود 11 میلیارد تومان مالیات های معوق شرکت ها 

را وصول کرده ایم.
به  اسناد  ثبت  سازمان  نیاز  از  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  رییس 
همکاری سایر دستگاه ها سخن گفت و افزود: بخش عمده اقتصاد از گردنه 
ثبت اسناد و امالک می گذرد، بنابراین برای شفاف سازی بیشتر نیاز به مشاوره 
و کمک سایر دستگاه داریم تا با نگاهی راهبردی بتوانیم توسعه و پیشرفت 

کشور را رقم بزنیم. *

باز شدن گره مالی
 پروژه های کالن کرمان

در  که  این  بیان  با  کرمان  استاندار 
هایی  پروژه  مشکل  اخیر  هفته  سه  دو 
شده  برطرف  اند،  داشته  مالی  گره  که 
هزار  یک  مالی  تامین  گفت:  است، 
و  آبی  های  پروژه  تومانی  میلیارد 
خلیج  از  آب  انتقال  پروژه  مالی  تامین 
فارس در قلب سندیکای بانکی پیگیری 

ستاد  جلسه  چهارمین  و  نود  در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس  است.  شده 
ای  جلسه  در  توانستیم  افزود:  کرمان  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
با  بسیار  امر  این  که  کنیم   کرمان جذب  استان  برای  را  منابعی  ساعته  سه 
اهمیت است. وی ادامه داد: برای پروژه های عمران شهری کرمان یک 
هزار میلیارد تومان توافق گرفته ایم و شهردار و اعضای شورای شهر باید 
در تهران پیگیری های الزم را داشته باشند. استاندار کرمان عنوان کرد: با 
معین های اقتصاد مقاومتی گفت و گو کرده  و آنها به اقناع فکری رسیده 
اند که کارهایی را در استان کرمان انجام دهند و نباید تکالیفی را برای 
آنها ایجاد کنیم که از استان فراری شوند زیرا همزمان با توسعه اقتصادی، 

باید  ما  مهندس رزم حسینی گفت:  انجام می شود.   نیز  فرهنگی  کارهای 
با دولت و مدیران  بتوانند  اقتصادی  ایجاد کنیم که معین های  فضایی را 
این که  بر  تاکید  با  استاندار کرمان  باشند.  ارتباط داشته  به آسانی  دولتی 
باید دست به دست هم داده و این استان و کشور را بسازیم، گفت: این 
حوزه  در  تاکنون  دولت  که  بدانند  باید  مردم  و  است  سختی  کار  کار، 
توسعه، سالمت و ارتقای اقتصادی کشور چه کارهایی را انجام داده است. 
های  معین  گفت:  و  کرد  تاکید  جامعه  در  اقتصادی  تربیت  توسعه  بر  وی 
اقتصاد مقاومتی در دوره اول الگوسازی شده و کارنامه دارند و در دولت 
حسینی  رزم  کنیم.  می  پیگیری  آنها  کار  ادامه  برای  شدت  به  دوازدهم 
خوداشتغالی  تسهیالت  دارد  آمادگی  کرمان  استان  در  دولت  داد:  ادامه 
را با ساده ترین روش ممکن ارائه کند و عالقه مندان اگر نیاز به آموزش 
داشته باشد، در فنی و حرفه ای و سایر سازمان های مربوطه مورد آموزش 
خوب  استانی  مدیران  مدیریتی  سطح  اینکه  بیان  با  وی  گیرند.  می  قرار 
انتظارات به حق باالست، گفت: پس از چهار دهه از انقالب که  است اما 
باید هشت سال جنگ، شش سال تحریم جدی بسیار محدود کننده و یک 
اقتصادی جمهوری  بگیریم، کارنامه  نظر  را در  تفکر توسعه ای  سری عدم 
بیان  با  استاندار کرمان  کنیم.  ارزیابی  12 سال  باید در حدود  را  اسالمی 
عنوان  داریم،  را  استکبارستیزی  و  آزادی  استقالل،  اصول  این مطلب که 
و  مردمی  اقتصاد  کارگیری  به  با  باید  وضعیت  این  جبران  برای  کرد: 

افزایش همت مدیران اقدام کرد.

بالتکلیفی طرح کشاورزی در بانک ها
ضمن  ن  کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  برنامه ریزی  معاون 
تشریح وضعیت کلیه طرح های مصوب شده در کمیته تسهیل و رفع موانع 
 1015401 مبلغ  به  طرح   239 گفت:  کرمان،  استان  کشاورزی  بخش  تولید 

میلیون ریال به بانک های استان معرفی شده که 129 طرح به مبلغ 311975 
تکمیل  عدم  انصراف،  مراجعه،  عدم  همچون  مختلفی  بدلیل  ریال  میلیون 
بالتکلیف  وثیقه  ارائه  عدم  یا  و  تصویب  عدم  مدارک،  ارائه  عدم  پرونده، 
مانده اند. علی جاویدی یادآورشد: 90 طرح به مبلغ 555526 میلیون ریال 
طرح مصوب در دست بررسی است که از این مجموع 20 طرح به مبلغ 147 

میلیون و 900 هزار ریال قرارداد عقد شده و پرداختی صورت گرفته است.

*
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مشکالت تامین مالی واحد های 
صنعتی بزرگ کرمان

تاکید  با  کرمان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
براین که حذف و اصالح قوانین مربوط به توسعه می تواند اشتغال خوبی را 
در سطح استان ایجاد کند، گفت: در سفر اخیر استاندار کرمان به پایتخت، 
مسائل و مشکالت مالی پنج واحد صنعتی بزرگ کرمان بررسی و تصمیمات 
الزم اخذ گردید. دکتر محمدجواد فدائی در بیست و هشتمین جلسه شورای 
گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بهبود فضای کسب 
مجمع  و  کرمان  استاندار  اخیر  نشست  به  شد،  برگزار  واحد(  )پنجره  کار  و 
در  ها  بانک  عامل  مدیران  و  دارایی  و  اقتصاد  نیرو،  وزرای  با  نمایندگان 
بعضی  مالی  تامین  نشست در خصوص  این  افزود: در  و  اشاره کرد  پایتخت 

از پروژه های آبی بزرگ استان تصمیم گیری شد. وی به سه راهکار ارائه 
شده در این نشست در خصوص تامین مالی پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
و تشکیل کنسرسیومی از بانکها برای پروژه انتقال آب داخل استان و تضمین 
خرید آب توسط وزارت نیرو اشاره و یادآورشد: هر پروژه و فاینانس خارجی 
آن  دولتی  تضمین  باشد،  داشته  کافی  اقتصادی  و  مالی  فنی،  توجیهات  که 
امکان پذیر است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
کرمان تصریح کرد: طی آغاز به کار دولت تدبیر و امید در استان کرمان، 
قوانین مربوط به توسعه در استان کرمان احصاء شد و در دیدار اخیر با معاون 
زدایی  مقررات  هیات  در  قوانین  این  گردید  مقرر  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری و در صورت لزوم اصالح شوند. دکتر 
فدائی با اشاره به سرجمع اعتبارات اشتغال زایی استان کرمان )یک هزار و 
347 میلیارد تومان(، افزود: در استان کرمان در بحث اشتغال زایی حدود 40 
درصد کار انجام شده و بخش مانده این اعتبارات به زودی در جهت ایجاد 

اشتغال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. *

انتقاد از عملکرد ضعیف 
بانک های کرمان

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ضعیف  عملکرد  از  انتقاد  با  کرمان،  استانداری 
های  بانک  از  برخی  گفت:  استان،  های  بانک 
استان، دلیل عملکرد ضعیف خود را عدم مراجعه 
متقاضیان به بانک ها می دانند که نمی تواند قابل 
قبول باشد. دکتر محمدجواد فدائی در کارگروه 
افزود:  کرمان  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
دو  ظرف  باید  ها  بانک  ادعا،  این  بررسی  برای 
در  آنها  پرونده  که  متقاضیانی  اسامی  آینده  روز 
بانک ها قابل پرداخت می باشد، ولی مراجعه ای 
وی  نمایند.  ارسال  استانداری  به  را  اند  نداشته 
در  کار  به  آغاز  نخست  روزهای  در  یادآورشد: 
استانداری کرمان، در دومین جلسه کارگروه رفع 
موانع تولید دریافتم که برخی از بانک های استان 
که  است  حالی  در  این  و  ندارند  مثبتی  عملکرد 
هیچگاه خالف ضوابط و قوانین از آنها درخواستی 

نشده است.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری کرمان خواستار بررسی و رسیدگی به 
بانکی از سوی اداره کل هماهنگی  پرونده های 
این  کرد:  تصریح  و  شد  استان  اقتصادی  امور 
گزارش ها باید در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید ارائه شود تا چنانچه مشکالتی وجود دارد، 
تاکید  با  فدائی  محمدجواد  دکتر  گردد.  مرتفع 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسات  براینکه 
بسیار  عملکرد  که  دهد  ترتیبی  باید  استان  تولید 
ضعیف بانک های استان طی دو ماه آینده جبران 
سیصد  و  هزار  مجموع  از  کرد:  خاطرنشان  شود، 
میلیارد تومان تسهیالت از منابع داخلی بانک ها به 
صورت تکلیفی برای تامین منابع مالی بنگاه های 
صنعت  برای  تاکنون  استان،  اقتصادی  و  تولیدی 
شده  پرداخت  تومان  میلیارد   151 استان  شمال 
ارائه  و  کشور  وزارت  نامه  به  اشاره  با  وی  است. 
یادآورشد:  استان،  بانک های  از  آمار و اطالعات 
ارائه  آمار  این  به  نسبت  ها  بانک  که  در صورتی 
داشته  اظهارنظری  کشور  وزارت  سوی  از  شده 

ارائه  با  آینده  روز  سه  طی  توانند  می  باشند، 
به  نسبت  کرمان،  استانداری  به  مربوطه  مستندات 
اصالح آمار و اطالعات دریافت شده اقدام نمایند.

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
با  خبری  نشست  برگزاری  از  کرمان  استانداری 
از وضعیت  ارائه گزارشی  و  استان  اصحاب رسانه 
نزدیک خبر داد  آینده ای  استان در  بانک های 
های  پرداخت  وقت  اسرع  در  ها  بانک  گفت:  و 
و  مستقیم  های  پرداخت  تولید،  رونق  به  مربوط 
اعالم  استانداری  به  تفکیک  به  را  موارد  سایر  یا 

نمایند.

مهم ترین تصمیم 
در صنعت زغالسنگ 

کمیسیون  رئیس 
با  مجلس  اقتصادی 
باید  که  این  بیان 
زغالسنگ  صنعت  از 
حمایت  کشور 
مهم  گفت:  کنیم، 
تصمیمی  ترین 
شود،  گرفته  زغالسنگ  صنعت  در  باید  که 
محمدرضا  دکتر  است.  صحیح  گذاری  قیمت 
استان  معادن  عالی  شورای  در  پورابراهیمی 
کرمان با حضور جعفر سرقینی معاون امور معادن 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  معدنی  صنایع  و 

در  افزود:  زغالسنگ،  صنعت  وضعیت  به  اشاره  با 
به  کمکی  باید  زغالسنگ  معادن  وضعیت  مورد 
این حوزه شودزیرا صنعت زغالسنگ در وزارت 
بیان  وی  ندارد.  متولی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  داشت: 
در  و  است  ضعف  دچار  زغالسنگ  معادن  حوزه 
ندارد.  وجود  آن  برای  هم  راهبردی  حقیقت 
دکتر پورابراهیمی ادامه داد: در شهرستان راور 
زغالسنگ  حوزه  در  زیادی  معدنی  پهنه های 
زمینه  این  در  که  مشکالتی  وجود  با  اما  داریم، 
به  کرمان  در  ما  تولید  ظرفیت  هستیم،  شاهد 

کمترین حد ممکن رسیده است. 
وی با گالیه از بحث قیمت گذاری زغالسنگ در 
زغالسنگ  قیمت گذاری  بحث  در  گفت:  کشور 
حریف ذوب آهن اصفهان نمی شویم، چرا قیمت 

جهانی زغال مبنای محاسبه فروش نیست.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

این وضعیت اسف باری که در  با  اسالمی، گفت: 
سه  آنها  حقوق  و  هستیم  شاهد  زغالسنگ  معادن 
وجود  با  و  می شود  پرداخت  یکبار  ماه  چهار  یا 
این  باید  دارد،  معدن  در  فعالیت  که  خطراتی 
مسائل مرتفع و ساماندهی شوند. وی با بیان این 
سوال که االن چه کسی متولی صنعت زغالسنگ 
برنامه راهبردی بدهیم و  در کشور است، گفت: 

تکلیف صنعت زغالسنگ را مشخص کنیم. 
دکتر پورابراهیمی اظهار داشت: در مورد صنعت 
نیست،  مواجه  مشکل  با  کرمان  تنها  زغالسنگ 
درگیر  نیز  غیره  و  طبس  شاهرود،  سمنان،  بلکه 
است  این  انتظار  کرد:  خاطرنشان  وی  هستند. 
از  و  باشیم  داشته  زمینه  این  در  جامع  برنامه  که 
مهمترین  کنیم،  حمایت  کشور  زغالسنگ  صنعت 
گرفته  باید  زغالسنگ  صنعت  در  که  تصمیمی 
شود، قمیت گذاری صحیح است که امروز دارد 
به هزاران کارگر مظلوم این صنعت جفا می شود. 

*
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آستان قدس
و جهاد اقتصادی

آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین نهاد موقوفاتی جهان اسالم، فعالیت های اقتصادی 
متعددی در راستای تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار به انجام می رساند. به عبارت دیگر 
آستان قدس رضوی نهادی مذهبی است که با هدف اداره موقوفات و نیز تأمین بودجه 
برای ارائه خدمات به زائران، به فعالیت های اقتصادی هم می پردازد. ارائه تصویری روشن 
از این فعالیت ها وظیفه ای است که هم بر دوش رسانه ها قرار دارد و هم بر عهده مسئوالن 
اقتصادی آستان قدس رضوی است. در گفت وگو با جانشین مدیرعامل سازمان اقتصادی 
رضوی کوشیدیم برای بخشی از پرسش هایی که درباره فعالیت های اقتصادی استان قدس 
رضوی مطرح است، پاسخ بیابیم. مهندس »مجید نامجو« با حوصله، پاسخ گو بود. او عالوه بر 
جانشینی مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی، مدیر هلدینگ راه و ساختمان و معدن این 

سازمان هم هست. مهندس نامجو تجربه وزارت نیرو در دولت دهم را هم در کارنامه دارد.

لطفا درباره سازمان اقتصادی رضوی و نوع فعالیت هایش توضیحاتی بفرمایید
سازمان اقتصادی رضوی که در سال 1377 تأسیس شده است از واحدهای زیر 
مجموعه آستان قدس رضوی است که با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار 
برای انجام مسئولیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی این نهاد مقدس ایجاد شده 
است. این سازمان در حوزه های مختلف کسب و کار از جمله داروسازی، صنایع 
غذایی، نساجی، عمرانی، ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری 
اطالعات، سرمایه گذاری و... فعالیت می کند. در حال حاضر این سازمان در 73 
شرکت و مؤسسه سهامدار است؛ به گونه ای که مدیریت 45 شرکت و مؤسسه با 
صد درصد سهام زیر نظر این سازمان قرار دارد و در 28 شرکت و مؤسسه با سهام 
زیر 50 درصد نیز سازمان اقتصادی رضوی، به عنوان سهامدار عمده، نقش دارد. 
سازمان اقتصادی رضوی با هدف ایجاد ارزش افزوده و باال بردن سود شرکت ها 
و مؤسسات تابعه خود، با استفاده از فناوری های نوین مدیریتی و از طریق ارتقای 
سطح علمی و آموزشی کارکنان به عنوان منشأ هرگونه تحول و نوآوری در 
سازمان، به هدایت و حمایت از فعالیت های اقتصادی شرکت ها و مؤسسه های 
مدیریت  و  نظارت  منظور  به  که  این  ضمن  می پردازد.  خود  زیرمجموعه 
تخصصی)ازجمله  هلدینگ  هفت  تابعه،  موسسات  و  فعالیت شرکت ها  در  بهتر 
هلدینگ های راه وساختمان و معدن، کشاورزی، مالی و اقتصادی، دارویی و... 
و.( در این سازمان تشکیل شده است تا در تنظیم روابط بین شرکت های عضو هر 
هلدینگ و نیز ارائه سیاست های راهبردی در جهت اجرای سیاست های کالن 
اقتصادی که از سوی سازمان اقتصادی رضوی ابالغ می شود، نقش آفرینی کنند. 

این خالصه ای از وضعیت سازمان اقتصادی رضوی است.

این سازمان با ۷۳ شرکت تابعه،  چه جایگاهی در فعالیت اقتصادی کشور دارد؟
با توجه به حضور این سازمان در 73 شرکت و مؤسسه و اشتغال حدود 12 هزار 
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت ها و مؤسسه های تابعه این سازمان، 
سازمان اقتصادی رضوی به عنوان بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور 
با تنوع پذیری باال در کسب و کار مطرح است. طبیعی است که این سازمان به 
منظور رشد، توسعه و افزایش سهم خود در بازار به فکر استقرار مدل اقتصادی 
مناسب و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی سودآور باشد. سازمان اقتصادی 
رضوی در سرمایه گذاری های پربازده مبتنی بر فناوری های جدید و نیز افزایش 
اعتبار و جایگاه برند رضوی اهتمام دارد. توسعه ارتباطات و تعامل با بنگاه های 
فعال،  بازاریابی  طریق  از  جهان  و  منطقه  و  کشور  در سطح  مالی  و  اقتصادی 
صادرات محصوالت و تولیدات مناسب و باکیفیت و سرمایه گذاری های مشترک 
بویژه در کشورهای همسایه و کشورهای منطقه از دیگر مواردی است که سازمان 
نشان می دهد که  قراین هم  و  به آن ها توجه دارد. شواهد  اقتصادی رضوی 
سازمان اقتصادی رضوی با توجه به ظرفیت ها و توانمندی شرکت ها و مؤسسات 

تابعه، جزو 10 سازمان و مجموعه های بزرگ فعال اقتصادی کشور است.

آیا سیاست های سازمان اقتصادی ؟
در دوره جدید مدیریت آستان قدس رضوی تغییری کرده است؟

آستان قدس رضوی یک نهاد موقوفاتی است و درآمد و سرمایه آن از طریق 
وقف و در مواردی هم از طریق نذر توسط واقفان و نذرکنندگان تأمین می شود. 
در فعالیت های اقتصادی هم از سال های قبل، رعایت غبطه وقف وعمل به نیات 
واقفین همیشه مورد توجه و دقت اساسی بوده است. این یک اصل بنیادی و 
تغییرناپذیر است، اما طبیعتاً در همین چارچوب و براساس مأموریت های جدید 
آستان قدس رضوی، بخشی از سیاست های اقتصادی این نهاد هم تغییر کرده 
است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و موارد مندرج در منشور هفت گانه 
این هم  از  قبل  تا  است. آستان قدس  موارد  این  از  یکی  معظم رهبری  مقام 
براساس نیات واقفین در کار رسیدگی به محرومان فعال بوده، اما در دوره جدید 
طبیعتاً این فعالیت ها شکل تازه ای به خود گرفته است. عالوه بر این، استفاده از 
ظرفیت های مناسب در زمینه همکاری نخبگان و متخصصان و در جهت چگونگی 
ورود عموم مردم در فعالیت های اقتصادی، توجه به طرح های مربوط به اشتغال 
و کارآفرینی، ایجاد و استقرار سامانه تنظیم مقررات بینابینی در زمینه هم پوشانی 
و هم افزایی بیشتر شرکت ها و مؤسسات تابعه، بخش دیگری از این سیاست هاست.

سیاست های کارآفرینی آستان قدس رضوی
 در دوره جدید مدیریت چه تغییری کرده است؟

حسب تأکیدات و رهنمودهای تولیت معزز آستان قدس رضوی در دوره جدید 
مدیریت این نهاد مقدس، سازمان اقتصادی رضوی عالوه بر ساماندهی شرکت ها 
و مؤسسات تابعه، باید در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 
و اشتغال نیز نقش مناسبی را ایفا کند. یکی از راهکارهای اجرای این سیاست 
برای حضور عموم  فراهم آوردن شرایط الزم  نظر،  به هدف مورد  و رسیدن 
مردم و بویژه نخبگان و متخصصان و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی 
متعلق به آستان قدس رضوی است. مجموع این سیاست ها در طرحی به نام 
»طرح جامع کارآفرینی و اشتغال« در دوره مدیریت جدید سازمان اقتصادی 
رضوی جمع شده است. این طرح در زمینه هایی همچون باغات، دامداری ها، 
دامپروری ها، صنایع غذایی، کشاورزی و غیره زمینه های الزم برای حضور عموم 
مردم و متخصصان و نخبگان و همچنین دانش آموختگان دانشگاهی جویای 
کار در رشته های مشخص شده مطابق شرایط، ضوابط و آیین نامه هایی که در 
حال تدوین آن است، فراهم می کند. آن چیزی که در این طرح  کالن مورد 
توجه قرار گرفته است، دیده شدن طرح ها و فعالیت ها به صورت یک زنجیره 
کامل است. توجه به ظرفیت های موجود در فعالیت سازمان اقتصادی رضوی و 
شرکت های تابعه آن که تابه حال یا دیده نشده و یا کمتر به آن توجه شده است، 
در این طرح ها مورد توجه و دقت قرار گرفته تا فعالیت های اقتصادی، تولیدات 
و محصوالت حاصل از آن، همگی منجر به ارتقا و افزایش بهره وری در سازمان 
و شرکت های تابعه شود. ضمن اینکه ورود افراد جویای کار با شرایط و ضوابط 
مربوط در این گونه طرح ها که زیرساخت های آن توسط سازمان ایجاد شده 
و محصول تولیدی آنان را هم به صورت تضمینی خریداری و به بازار عرضه 

می کند، امنیت شغلی را برای این افراد فراهم می کند.

این طرح ها عملیاتی هم شده است؟
بله. چند نمونه از این طرح ها در دهه کرامت در سال جاری مورد بهره برداری 
و رونمایی قرار گرفت. برخی دیگر نیز در دست انجام است. در این زمینه 
 800 بر  افزون  اعتباری  با  که  اشاره کرد  پروژه  به چند  اختصار  به  می توان 
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میلیارد تومان و فراهم سازی شرایط اشتغال برای حدود 5800 نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم، عملیاتی شد. بخشی از این پروژه ها عبارتند از:

- آغاز عملیات اجرایی آزادراه مشهد، چناران، قوچان با اشتغال 2000 نفر تا 
پایان پروژه در مدت سه سال که با هدف تسهیل و روان سازی تردد زائران 

بارگاه منور رضوی به مشهد مقدس انجام می شود.
طرح  قالب  در  قرمز  گوشت  تولید  زنجیره  توسعه  پروژه  از  بهره برداری   -
برای  اشتغال زایی  با  رأس   2000 ظرفیت  با  گوساله  پرواربندی  مشارکتی 
اولویت مشارکت دانش آموختگان رشته کشاورزی جویای کار،  با  نفر   100
آغاز اجرای طرح توسعه زنجیره تولید شیر و گوشت در قالب پروژه ساخت 
برای 770  اشتغال زایی  با  رأس  به ظرفیت 5000  مشارکتی  شیری  گاوداری 
نفر)با اولویت دانش آموختگان رشته کشاورزی جویای کار( - آغاز ساخت 
شهرک گلخانه ای 100 هکتاری و صنایع وابسته، با هدف استفاده بهینه از منابع 
برای حدود  اشتغال  ایجاد  آبی و زمین های موقوفه آستان قدس رضوی و 

1500 نفر
- پشتیبانی و مدیریت اجرایی دو پروژه مربوط به معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوی)شامل: بهره برداری از طرح های دامپروری در مناطق 
خانوار   1250 تعداد  برای  مولد  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  هدف  با  روستایی 
روستایی، همچنین آغاز عملیات اجرایی پروژه تولید محصوالت گلخانه ای با 
هدف کارآفرینی برای دانش آموختگان رشته کشاورزی جویای کار و عرضه 

مستقیم محصوالت به شهروندان با اشتغال زایی برای حدود 50 نفر(
و  کشت  شرکت  مزرعه  در  هکتاری   300 آبیاری  سیستم  از  برداری  بهره   -
صنعت انابد)در نزدیک شهرستان کاشمر( با هدف افزایش بهره وری و صرفه 
جویی در مصرف آب و در نهایت افزایش 35 درصدی میزان بهره وری در 

مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح.
صنعت  و  کشت  مؤسسه  در  هکتاری   250 آبیاری  سیستم  از  برداری  بهره   -
بهره وری و صرفه جویی  افزایش  با هدف  نمونه آستان قدس رضوی  مزرعه 

در مصرف آب با توجه به کاهش میزان آبدهی چاه ها در سال های اخیر.
- بهره برداری از 50 هکتار باغات متراکم انواع میوه در مؤسسه باغات آستان 
و  بهبود فضای سبز شهری  آبی،  منابع  بهینه  با هدف مدیریت  قدس رضوی 

افزایش تولید در واحد سطح با اشتغال زایی برای 45 نفر.
- بهره برداری از محصوالت سرم دامی)سبد جدید دارویی( با هدف استفاده 
در  دامی  داروهای  شدید  کمبود  رفع  و  موجود  تولید  خطوط  ظرفیت  از 

سطح کشور با اشتغال زایی برای 50 نفر.
- آغاز فاز توسعه و تجمیع واحدهای دامپروری با هدف بهسازی و نوسازی 

واحدهای دامپروری موجود با اشتغال زایی برای 50 نفر.
طرح ها  گونه  این   1400 افق  تا  است  کرده  ریزی  برنامه  اقتصادی  سازمان 

را برای دو برابرسازی ظرفیت های تولیدی و خدماتی خود به ثمر برساند.

شفافیت مالی و پرداخت مالیات در شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی هم 
در زمره این تغییر سیاست ها قرار دارد؟

بارها اشاره شده است که شرکت ها و مؤسسات آستان قدس رضوی، براساس 
براساس ضوابط و  به موقوفات و  متعلق  نیات واقفین و غبطه وقف و حقوق 

شرایط شرعی و قانونی مترتب بر موقوفات ایجاد شده است. 
در زمینه فعالیت اقتصادی و کسب درآمد و سرمایه و قوانین مالی و غیره هم 
حتمًا باید موازین و ضوابط متعلق به موقوفات در آن ها رعایت شود. مطابق 
موازین شرعی و قانونی مربوط به موقوفات، درآمد و ثروت و سرمایه حاصل 
از فعالیت دستگاه ها و نهادهای موقوفاتی باید در جهت نیات واقفین و غبطه 
با رعایت موارد  قانون.  قاعده فقهی است و هم  این، هم  وقف هزینه شود. 
فوق، مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و مصوبات دولت، مالیاِت تعلق 
شرکت ها  تمامی  توسط  کشور  قانونی  مراجع  سوی  از  شده  اعالم  و  گرفته 
نهایت  با  اقتصادی،  شرکت های  جمله  از  رضوی  قدس  آستان  مؤسسات  و 

صداقت و محاسبات دقیق، پرداخت می شود. 
گونه  هیچ  و  می شود  واریز  کشور(  دولت)خزانه  نزد  حسابی  به  مالیات  این 
دخل و تصرفی در این مبالغ و مالیات واریزی از سوی هیچ نهاد و دستگاهی 

صورت نمی گیرد. 

آیین نامه های  و  دستورالعمل  مطابق 
و  دولت  نظارت  با  دوباره  موجود، 
مبالغ  این  ذی ربط،  قانونی  مراجع 
اختیار  در  کشور،  خزانه  به  واریزی 
آستان قدس رضوی قرار می گیرد تا 
مطابق وقفنامه ها و موقوفات موجود 
در  شده  تعیین  موارد  جهت  در 
در  واقفین  نیات  مطابق  و  وقفنامه ها 

موقوفات مزبور هزینه شود. آن چیزی که مشخص و واضح است، این است 
که مالیات تکلیفی برای شرکت ها و مؤسسات آستان قدس رضوی از سوی 
این نهاد مقدس پرداخت می شود؛ به گونه ای که هرگونه فعالیت اقتصادی 
جمله  از  آن  تابعه  مؤسسات  و  شرکت ها  و  رضوی  قدس  آستان  در  مالی  و 
شرکت های اقتصادی کاماًل شفاف، واضح و قانونی است و هیچ گونه پنهان 
کاری و مورد غیرقابل بیان و محرمانه ای وجود ندارد. ضمن اینکه کارکنان 
و کارگران شاغل در شرکت ها و مؤسسات آستان قدس رضوی نیز مانند سایر 
افراد و کارمندان دستگاه ها و اداره ها و سیستم اداری و کارخانجات، مالیات 

بر حقوق و درآمد را به طور قانونی و شفاف پرداخت می کنند.

اقتصاد دانش بنیان، چه جایگاهی در سیاست های سازمان اقتصادی رضوی دارد؟
اقتصاد دانش بنیان یکی از مباحث مهم و اساسی در شرایط کنونی کشور و 
جهان است و در رهنمودهای رهبر معظم انقالب و در سخنان و اظهارنظرهای 
مسئوالن و مقامات اجرایی کشور به آن تأکید شده است. یکی از کمیته های 
بنیان  دانش  اقتصاد  تخصصی  کمیته  رضوی  اقتصادی  سازمان  در  تخصصی 
است که در بیش از 40 شرکت و مؤسسه)با 100 درصد سهام( تمامی مباحث و 
موارد مربوط به موضوعات دانش بنیان را بررسی کرده و پروژه های مرتبط با 

این موضوع را بررسی و درباره آن تصمیم گیری می کند. 
صنعت  و  کشت  مؤسسه  سازمان  این  تابعه  مؤسسات  از  یکی  مثال  عنوان  به 
مزرعه نمونه آستان قدس رضوی است که با وسعت حدود 7000 هکتار در 
زمینه فعالیت های مرتبط با باغات، مزارع و کشاورزی، دامپروری و دامداری 
پروژه هایی  تعریف  کمیته،  این  تصمیمات  از  یکی  می کند.  فعالیت   غیره  و 
موجود  زیرساخت های  به  توجه  با  که  است  نمونه  مزرعه  در  بنیان  دانش 
در این مزرعه امکان حمایت از این پروژه ها وجود دارد. به گونه ای که با 
پایه گذاری و راه اندازی پروژه های دانش بنیان در این مزرعه بشود، محاسن 
و  نخبگان  محققان،  اختیار  در  الگو  یک  عنوان  به  را  آن  ثمربخش  نتایج  و 
باغات متراکم در مؤسسه کشت  متخصصان در سطح کشور قرار داد. وجود 
هم  است.  بنیان  دانش  اقدام های  این  از  دیگر  یکی  نمونه  مزرعه  صنعت  و 
راندمان تولید محصول و هم راندمان استفاده بهینه آب در این گونه باغ ها 

بسیار باالست. 
ساخت این باغ ها در شرکت های کشاورزی آستان قدس رضوی با استفاده 
بنیان و تکنولوژی روز دنیا و موارد و مباحث تحقیقاتی و  از مباحث دانش 
پژوهشی بوده است که می تواند به عنوان الگو در اختیار سایرین قرار گیرد.

آیا این سیاست ها منجر به حضور فعال در بازارهای بین المللی و جهانی شده است؟
در حوزه  تأثیرگذار  و  مهم  موضوعات  از جمله  بازرگانی  و  تجارت  مباحث 
اقتصاد و فعالیت های اقتصادی است و عوامل زیادی برای موفقیت در این 

مباحث تأثیرگذار است.
مباحث  به  مربوط  موارد  و  وقف  غبطه  رعایت  با  نیز  رضوی  قدس  آستان 
به گسترش حضور در خارج  ویژه ای  نگاه  واقفان،  نیات  رعایت  و  موقوفات 
بازارهای جهانی  افزایش صادرات محصوالت و حضور فعال در  از مرزها و 
اسالمی، کشورهای  همسایه، کشورهای  به خصوص کشورهای  بین المللی  و 
اوراسیا، کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره داشته و دارد؛ هر چند که از 
سال های قبل و در دوران تولیت فقید آستان قدس رضوی، صنایع غذایی 
آستان قدس رضوی نیز در کشورهایی همچون عراق، قطر، افغانستان و غیره 

حضور فعال داشته است. 
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جدید  سیاست های  که  است  این  است،  ضروری  آن  ذکر  که  چیزی  آن 
در زمینه حضور در بازارهای جهانی و خارج از مرزها در دوران مدیریت 
می شود.  انجام  شتابزدگی  و  عجله  هرگونه  از  پرهیز  با  سازمان  این  جدید 
و  محصوالت  و  تولیدات  مرغوب  و  مطلوب  کیفیت  به  توجه  اینکه  ضمن 
خدمات ارائه شده، افزایش اعتبار و جایگاه برند رضوی و... از دیگر موارد 
و عوامل تأثیرگذار در زمینه صادرات و بازرگانی خارجی به شمار می آید.

اجازه می خواهم شماری از پرسش هایی را مطرح کنم که از سوی مردم درباره 
افکار  به پرسش هایی که در  پاسخ  اقتصادی رضوی مطرح شده است.  سازمان 
عمومی نسبت به فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی مطرح است، فعالیتی 
الزم و در عین حال ارزنده است. نه فقط من، که همه مجموعه تابعه هم نسبت به 
پرسش ها و رفع ابهام های احتمالی، باید پاسخگو باشند. چه سیاستی برای تعیین 
تکلیف شرکت های اقتصادی زیانده در آستان قدس رضوی مورد توجه است؟

باشد  روز  به  اصطالحًا  که  است  موفق  صورتی  در  اقتصادی  فعالیت  یک 
مجموعه  یک  اگر  شود.  رصد  دقت،  نهایت  با  مربوطه  اقتصادی  فعالیت  و 
فعال  حضور  و  فناوری  و  دانش  روز،  علم  تکنولوژی،  پیشرفت  با  اقتصادی 
موفقیت  تنها  نه  نباشد،  همراه  هدف  جامعه  و  مخاطبان  جذب  و  بازار  در 
زیان آور  سوددهی،  جای  به  بلکه  کرد،  نخواهد  کسب  را  پیشرفتی  و 
تصمیم ساز  سازمان  یک  عنوان  به  رضوی  اقتصادی  سازمان  بود.  خواهد 
تابعه،  مؤسسات  و  شرکت ها  فعالیت  در  کلیدی  راهبردهای  دهنده  ارائه  و 
بسوی  آن ها  هدایت  و  شرکت ها  عملکرد  تغییر  با  که  می داند  خود  وظیفه 
توسعه حضور  انجام حمایت های الزم،  و  اقتصادی ساماندهی شده  فعالیت 
ارتقای  زمینه  در  موجود  موانع  و  محدودیت ها  رفع  هدف،  بازارهای  در 
بهره وری، تأمین مواداولیه داخلی و... در زمینه سودآوری شرکت ها و حل 
رضوی  اقتصادی  سازمان  در  هم  ما  کند.  تالش  زیانده  مؤسسات  مشکالت 
همین کار را می کنیم؛ یعنی همه توان تخصصی خود را به کار می گیریم تا 
نهایت  تبدیل شوند. چنانچه در  به شرکت های سودده  شرکت های زیانده 
شده  اتخاذ  سیاست های  و  راهکارها  و  باشد  زیانده  مؤسسه ای  یا  شرکت 
تأثیری در بهبود وضعیت آن شرکت یا مؤسسه نداشته باشد، به لحاظ رعایت 
غبطه وقف و جلوگیری از هدر رفت منابع موقوفاتی، حتمًا نسبت به انحالل 
با  تصمیم  این  که  است  طبیعی  البته  می کنیم.  اقدام  مؤسسه  و  شرکت  آن 
تمام  به  توجه  و  آستان قدس رضوی  عالی رتبه  مدیران  و  مقامات  موافقت 

موارد مربوط به قوانین و وقف انجام خواهد شد.

حوزه  در  مطرح  مباحث  جمله  از  دولت  از  رضوی  قدس  آستان  طلب های 
و در دوره جدید  از کجا شکل گرفته  این طلب ها  است.  نهاد  این  فعالیت های 

مدیریت برای وصول شان چه تصمیمی گرفته شده است؟
اصل این طلب به زمین های موقوفه ای بر می گردد که در اختیار نهادهای 
دولتی است و باید اجاره آن ها به آستان قدس رضوی پرداخت شود. در 
سیاسی جمهوری  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  توسعه  برنامه ششم  قانون 
با  دولت  تهاتر  بحث  جاری  سال  بودجه  و  برنامه  قانون  و  ایران  اسالمی 
طلبکاران اقتصادی پیش بینی شده است. آستان قدس رضوی هم با درک 
شرایط و اقتضائات و وضعیت اقتصادی دولت، به دنبال استفاده از ظرفیت ها 
و تسهیالت قانونی براساس مصوبات مجلس شورای اسالمی برای دریافت و 
وصول طلب های خود از دولت است. در این میان تهاتر با دولت یکی از 
رعایت  با  نقدی  وجوه  دریافت  البته  طلب هاست.  این  وصول  راهکارهای 
ضوابط و شرایط و سایر راهکارهای دیگر نیز وجود دارد که با شروع به کار 
دولت دوازدهم و انجام تعامالت و مذاکرات مربوط، امیدواریم شاهد نتایج 

ثمربخش در این زمینه باشیم.

مشهد  و شهر  استان های خراسان  در  بخصوص  روز،  مباحث  مهم ترین  از  یکی 
برای رفع  برنامه ای  اقتصادی رضوی چه  منابع آبی است. سازمان  بحث کمبود 
این مشکل در فعالیت شرکت های کشاورزی، باغات و غیره تحت پوشش خود 

دارد؟

بحث تأمین آب یک بحث ملی و کشوری است به گونه ای که دولت معتقد 
است که با توجه به ظرفیت های آبی در شمال و جنوب کشور)وجود دریا( 
استان های خشک  به  انتقال  و  از روش های شیرین سازی آب  استفاده  با  و 
کم  مشکل  کاهش  به  حدودی  تا  خراسان  استان های  جمله  از  آب  کم  و 
اقتصادی رضوی  تابعه سازمان  آبی کمک کند. در شرکت های کشاورزی 
طرح هایی در دست مطالعه است تا مصارف آب در این شرکت ها بهینه شود 
یابد و  افزایش  این شرکت ها  بهره وری مصرف صحیح و درست آب در  و 
به  این طرح ها در دهه کرامت  از  بعضی  اشاره کردم،  قباًل  همان طور که 
دست قائم مقام محترم آستان افتتاح شد. سازمان اقتصادی رضوی تصمیم 
و  باغ ها  مزارع،  در  آب  موضوع  در  را  وری  بهره  باالترین  تا  است  گرفته 
کارخانجات خود ایجاد کند و برای انجام این کار کاماًل مصمم است. سعی 
آبیاری  از روش های  استفاده  از کشت های کم آب،  استفاده  با  است  شده 
در  که  آنچه  مانند  مدرن،  و  متراکم  باغ های  از  استفاده  پیشرفته،  و  مدرن 
مؤسسه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی شروع شده است و... به این هدف 
زیست  و  بهداشتی  مسائل  رعایت  با  بتوانیم  اگر  اینکه  ضمن  یابیم.  دست 
مانند  قانونی و ذی ربط  از سوی مراجع  محیطی و کسب مجوزهای الزم 
بهداشت محیط و سازمان حفاظت محیط زیست و... به سمت استفاده علمی 
و  میکروب ها  از  زدودن  و  تصفیه  از  پس  البته  فاضالب  پساب  از  اصولی  و 
آفات، حرکت کنیم، خود این موضوع هم می تواند در این زمینه تأثیرگذار 
باشد. همچنین استفاده از روش های علمی و دانش بنیان برای به کار بردن 
کم  و  زودبازده  کشاورزی های  انجام  زمینه  در  مدرن  و  جدید  روش های 
پایینی  اقتصادی  دنیا که سطح  از کشورهای  بسیاری  در  - که حتی  هزینه 
نسبت به ایران دارند هم رایج است- نیز می تواند در این موضوع ثمربخش 
روش های  اصالح  قطره ای،  آبیاری  گلخانه ای،  کشت های  به  توجه  باشد. 
انتقال آب به مزارع و باغ ها، جلوگیری از هدررفت آب های زیرزمینی و 
زمینه  این  باید در  راهکارهایی است که  از دیگر  نیز  و...  چاه های موجود 
به پیشگاه  به خوانندگان تان و  مورد دقت و بررسی قرار گیرد. می خواهم 
و  اصل صرفه جویی  قدس رضوی  آستان  که  بدهم  اطمینان  عمومی  افکار 

مصرف بهینه را سرلوحه امور خود قرار داده است.

متعلق  زمین  و  اراضی  قطعات  از  زیادی  تعداد  مشهد  مقدس  شهر  سطح  در 
با  تنها  و  استفاده  گونه  هیچ  بدون  که  دارد  وجود  رضا)ع(  امام  موقوفات  به 
فعالیت  انجام  برای  آیا  شده اند.  رها  موقت  طور  به  آن،  اطراف  در  دیوارکشی 
سوی  از  پروژه ای  یا  طرحی  شده،  رها  زمین های  و  قطعات  این  در  اقتصادی 

سازمان اقتصادی رضوی ارائه شده است؟
به  متعلق  وقفی  زمین های  از  بسیاری  کردید.  اشاره  خوبی  موضوع  به 
و  توجیه  قابل  دالیل  به  بنا  مشهد  شهر  سطح  در  هشتم)ع(  امام  موقوفات 
رها  که  است  متمادی  سال های  استفاده،  بدون  وقف  محدودیت های  یا 
رضوی،  اقتصادی  سازمان  جدید  مدیریت  سیاست های  از  یکی  و  شده اند 
کسب موافقت الزم از سوی مدیران و مسئوالن عالی رتبه و ارشد در آستان 
قدس رضوی و همچنین جلب همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی ربط 
از جمله شهرداری، محیط زیست، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و... برای 
عرضه  و  تولید  برای  گلخانه  ساخت  قبیل  از  اقتصادی  فعالیت  یک  انجام 
تولیدی  از محصوالت  مردم  است که هم عموم  و...  محصوالت گلخانه ای 
استفاده کنند، هم برای جوانان در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی گامی 
برداشته شود و هم اینکه استفاده بهینه از این زمین ها بشود تا از این طریق 
برداری  بهره  با  بتوان  واقفین،  نیات  و  وقف  غبطه  رعایت  چارچوب  در 
تا  کرد  مترتب  وقف  غبطه  بر  را  عوایدی  و  درآمد  زمین ها  این  از  صحیح 
بهتر  اجرای  و  موقوفات  حفظ  راستای  در  حاصله  درآمد  و  منافع  این  از 
صنعتی،  مانند کشت های  انجام طرح هایی  البته  کرد.  استفاده  واقفان  نیات 
دامپروری و دامداری صنعتی با بهره وری و بازده باال که نیازمند مصرف آب 
زیاد هم نیست در این زمینه مورد توجه است که باید با هماهنگی و انجام 
جلسات هم اندیشی و تعامل با مسئوالن و مدیران ذی ربط و پس از بحث و 

تبادل نظر، نسبت به عملیاتی کردن این گونه طرح ها اقدام شود.
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پرسه درحوزه میراث تاریخی کرمان 

کرمون گردون
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معین اقتصاد مقاومتی شهرستان منوجان، از آمادگی شرکت گهر زمین برای 
برگزاری کنگره جهانی تمدن هلیل رود خبر داد و گفت: فاز اول هتل سنتی 

منوجان از فروردین 97 پذیرای گردشگران است. 
سردار علی اکبر پوریانی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، گام 
دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه یک )شهرستان منوجان( با اشاره به اهمیت 
احیای منطقه فرهنگی هلیل رود، افزود: بحث تمدن اََرَت از شهرستان رابر 
گیرد  می  بر  در  را  استان  سه  و  یابد  می  ادامه  جاسک  وتا  شود  می  شروع 
که اگر استاندار کرمان صالح بداند آمادگی داریم در زمینه احیای منطقه 
با  فرهنگی هلیل رود، ورود پیدا کنیم. وی اظهار داشت: طی دیداری که 
استاندار کرمان داشتیم، ایشان خواستار برگزاری کنگره جهانی تمدن هلیل 
بود که شرکت سنگ آهن گهر زمین آمادگی دارد در جهت احیای  رود 
در  داد:  ادامه  پوریانی  سردار  نماید.  اقدام  رود،  هلیل  منطقه  غنی  فرهنگ 
راستای برنامه های دو ساله اجرایی و عملیاتی شهرستان منوجان، 56 طرح به 
شرکت گهر زمین به عنوان معین اقتصادی این شهرستان واگذار شده است 
که 95 درصد آن ها مورد تایید این شرکت است و اجرا می شود اما بخشی 
در شهرستان  ایم  این که سعی کرده  بیان  با  اصالح گردد. وی  باید  آن  از 
منوجان با کار مطالعاتی دقیق وارد شویم، گفت: در این راستا از بدو ورود 
به کار محورهایی همچون کشاورزی و منابع طبیعی، دامداری،گردشگری، 
مشاغل خانگی، معدن، فرهنگ و آموزش از اولویت های شرکت گهر زمین 
در شهرستان منوجان بوده است. وی به اهمیت میراث فرهنگی اشاره کرد 
با هماهنگی اداره  و اظهار داشت:  بازسازی و مرمت قلعه تاریخی منوجان 

کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در حال انجام است. 

تشکیل  شناسان  باستان  حضور  با  کارگروهی  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
نشان  ارزشمندی کشف گردیده است که  ماه گذشته،آثار  شده و طی یک 
زمین،  گهر  آهن  سنگ  مدیرعامل شرکت  دارد.  دیار  این  دیرینه  تمدن  از 
به راه اندازی مجتمع تفریحی گردشگری »مینو جهان« اشاره کرد و گفت: 
هتل گردشگری خشت و گلی متناسب با آب و هوای منطقه در سه فاز مجزا 
در حال احداث است و فاز اول آن در فروردین ماه 97 پذیرای گردشگران 
است. او گفت که با پیگیری های استاندار کرمان مقرر شد اداره کل منابع 
طبیعی 100 هکتار از اراضی خود را برای اجرای این پروژه در اختیار معین 

اقتصادی قرار دهد.
جذب  در  تواند  می  تفریحی  پروژه  این  کرد:  نشان  خاطر  پوریانی  سردار 
توریست، درآمد زایی از طریق حضور گردشگر در منطقه، آشنایی نسل های 
آینده با سنت نسل های گذشته، تغییر نگرش فرهنگی و بازگشت به هویت، 
موثر باشد. وی در ادامه با اشاره به این که مدارس شهرستان منوجان وضعیت 
شبانه  مدارس  در  و  است  پایین  ها  آن  آموزشی  کیفیت  و  دارند  نابسامانی 
معین  عنوان  به  داشت:  اظهار  هستیم،  مواجه  غذایی  سرانه  کمبود  با  روزی 
به ساخت مدرسه در روستاها، برگزاری کالس های  اقتصادی منطقه نسبت 
کنکور برای 160 نفر از دانش آموزان با استفاده از استادان برجسته کشوری، 
خرید پوشاک برای 120 نفر از دانش آموزان بی بضاعت و تجهیز آشپزخانه 
مرکزی و تامین مواد غذایی برای 600  نفردانش آموز شبانه روزی با کیفیت 

خوب اقدام کرده ایم. 
دانش  از  زیادی  درصد  قبولی  توانسته  اقدامات  این  افزود:  پوریانی  سردار 
دانش  سایر  برای  و  بزند  رقم  را  برتر  رتبه های  و کسب  در کنکور  آموزان 

آمادگی برای برگزای 
کنگره جهانی »تمدن هلیل رود«
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ای  انگیزه  گذشته  در  گفت:  پوریانی  سردار  کند.  انگیزه  ایجاد   آموزان 
قالی  بانوان  که  حالی  در  نداشته  وجود  شهرستان  این  در  کار  انجام  برای 
باف زیادی در روستاهای مختلف این شهرستان حضور داشتند، اما در حال 
ها  آن  به  قالی  دار   14 از  بیش  بافان،  قالی  از  قالی  خرید  تضمین  با  حاضر 
واگذار شده است که در این راستا 28 نفر مشغول به کار شده اند، ضمن این 
که 14 دار قالی دیگر در حال واگذاری به قالی بافان است که به ازای هر 
دار قالی، مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان پیش خرید به قالی بافان پرداخت 

گردیده است. 
معین اقتصادی شهرستان منوجان خاطر نشان کرد: طی مذاکره با سه نفر از 
بانوان فعال در زمینه شالبافی از میبد یزد که سابقه طوالنی در زمینه شالبافی 
و پارچه بافی داشتند، این بانوان فعال در منطقه حضور پیدا کردند و حدود 
45 روز بیش از 53 نفر از بانوان آموزش داده شدندکه از میان آنان 11 نفر 
که  این  بیان  با  وی  گرفت.  قرار  اختیارشان  در  شالبافی  دستگاه  و  انتخاب 
و  اشتغال مستمر  و  بافی  پارچه  و  بازار شالبافی  ایجاد  تواند در  این کار می 
پایدار در میان بانوان روستایی موثر باشد، گفت:  برگزاری کارگاه آموزشی 
ابزار کار و چرخ  از کارآموزان و در اختیار گذاشتن  نفر  برای 38  خیاطی 
خیاطی نیز از دیگر اقدامات شرکت گهر زمین به عنوان معین اقتصادی منطقه 
پرسنل  لباس کار  از 150 دست  بیش  راستا سفارش خرید  این  است که در 
شرکت گهر زمین و هم چنین 100 عدد پیراهن به صورت تضمینی و با تامین 
امکانات برای دوخت به کارآموزان داده شد. وی ادامه داد: تهیه روتختی با 
سبک سنتی و بومی جهت مجموعه گردشگری تفریحی »مینو جهان« از دیگر 
اقتصادی در منطقه اجرا شده است. سردار  اقداماتی است که توسط معین 
پوریانی به وضعیت نامناسب دام های منطقه از جمله مشکل تغذیه دام ها و 
شیردهی پایین آن ها اشاره کرد و افزود: پیش از این تولید محصوالت دامی 
بومی، جوابگوی نیاز مردم منطقه نبود که برای حل این مشکل، تا کنون 100 
راس بز سانن فرانسوی با راندمان باال )تغذیه کم و شیر باال( خریداری شده و 

احداث دامداری مجهز و اصالح نژاد بومی از اقداماتی است که در دستور 
کار شرکت گهر زمین به عنوان معین اقتصادی منطقه است.

بخش خصوصی نیازمند ثبات، امنیت و بازار سالم
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
اجتناب  کشور یک ضرورت  برای  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
 428 مجموع  از  که  است  نفتی  بودجه  یک  دارای  ایران  زیرا  است  ناپذیر 
هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور، 165 هزار میلیارد تومان آن از محل 
درآمدهای نفتی می باشد. دکتر حمزه ادامه داد: این امر نشان می دهد که 
علی رغم همه شعارهایی که داده ایم، بودجه ما وابسته به درآمدهای نفتی 
است که باید برای حل این مشکل، از راهکار اقتصاد مقاومتی استفاده نمود. 

وی با بیان این که دولت به تنهایی نمی تواند سبب توسعه در کشور باشد، 
بخش  به  آوردن  روی  جز  به  راهی  توسعه  تحقق  برای  کرد:  خاطرنشان 
خصوصی نداریم، ضمن این که بخش خصوصی هم برای وارد شدن به پروژه 
نماینده  است.  رانت  بدون  سالم  بازار  و  امنیت  ثبات،  نیازمند  های عمرانی، 
را  و کار کشور  استان در مجلس، فضای کسب  پنج شهرستان جنوبی  مردم 
رتبه  بین 150 کشور،  از  المللی  بین  معیارهای  و گفت: در  نامناسب دانست 

ایران 128 است. 
وی با بیان این که در شرایط کنونی چاره ای جز حمایت از سرمایه گذاران 
داخلی برای ورد به کار و توسعه استان نداریم، اظهار داشت: بهترین مدل 
اقتصاد مقاومتی در استان کرمان اجرایی شده است. دکتر حمزه با قدردانی 
های  فعالیت  کرد:  تصریح  کرمان،  استان  اقتصادی  توسعه  مثلث  ایده  از 
اقتصادی که در استان کرمان در حال اجراست ، در هیچ نقطه ای از کشور 
اجرا نشده و این امر نشان می دهد که استان کرمان در حال پیشرفت است. 
کرومیت  معدن  سوم  فاز  که  کرد  پیشنهاد  کرمان  استاندار  به  پایان  در  وی 

فاریاب به شرکت گهر زمین واگذار شود.
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خانه  بزرگترین  تکمیل  و  تجهیز  مراحل  از  کرمان  استاندار 
در  علی(  آقا  حاج  مجموعه  چهارستاره  جهان)هتل  خشتی 
سفر  در  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس  کرد.  بازدید  رفسنجان 
یک روزه خود به شهرستان رفسنجان به اتفاق مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان، نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و 
انار در مجلس شورای اسالمی، فرماندار رفسنجان و جمعی از 
بزرگترین  تکمیل  و  تجهیز  مراحل  از  شهرستان  این  مسئولین 
خانه خشتی جهان )هتل چهار ستاره مجموعه حاج آقا علی( 

بازدید کرد. 
این خانه در سال 1136 خورشیدی در  نخستین خشت های 

نزدیکی رفسنجان و در منطقه ای به نام قاسم آباد به روی 
هم گذاشته شد. خانه حاج آقا علی با زیر بنای هفت هزار 
اتاق شامل هفت دری، پنج دری، سه  مترمربع دارای 86 
شامل  ساختمان  اصلی  بخش  چهار  و  است  پستو  و  دری 
و  باشد  می  نشین  زمستان  و  پاییزی  نشین،  شاه  حوضخانه، 
آشپزخانه و انبار از این مجموعه جدا است. طرح مرمت و 
با زیر  بازسازی مجموعه حاج آقا علی شهرستان رفسنجان 
بنای چهارده هزار مترمربع و معماری بی نظیر آن پس از 
با اصل  مطابق  مراحل مرمت  تمام  و  آغاز  ماه 94  مهر   27
کارشناسان  و  گرفت  انجام  بومی  مصالح  با  و  بنا  معماری 
این  داشتند.  نظارت  کار  مراحل  تمام  بر  فرهنگی  میراث 
مجموعه هم اکنون در حال تجهیز و تکمیل است و امید 
می رود در آینده ای نزدیک افتتاح شده و به یکی از قطب 
های گردشگری در کشور تبدیل شود. این مجموعه شامل 
کافی شاپ،  سنتی،  رستوران  جمله  از  مختلف  بخش های 
تاالر پذیرایی و سوئیت های لوکس و معمولی، حمام سنتی 
به  بهره برداری  از  پس  که  باشد  می  ورزشی  مجموعه  و 

گردشگران داخلی و خارجی خدمات ارائه می دهد.

بازدید استاندار 
از  بزرگترین خانه خشتی جهان
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رفسنجان  عبدالوهاب  کاروانسرای حاج  احیای  و  بازسازی  از  استاندار کرمان 
رزم  علیرضا  مهندس   داد.  خبر  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره کل  توسط 
حسینی در حاشیه بازدید از روند تجهیز و تکمیل هتل چهار ستاره مجموعه حاج 
آقا علی رفسنجان، از بازسازی و احیای کاروانسرای حاج عبدالوهاب رفسنجان 
با پنج هزار متر مربع زیربنا توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در آینده 

ای نزدیک خبر داد. 
در شهرهای مختلف ایران کاروانسراها نماد قدمت و پیشینه شهرها هستند زیرا 
در گذشته افراد برای استراحت در بین راه به کاروانسراها می رفتند و در آن 
جا استراحت می کردند تا اموال و جانشان در امان بماند و روز بعد بتوانند به 
سفرشان ادامه دهند. رفسنجان نیز از وجود کاروانسراها مستثنی نبوده و چندین 
اثر  این شهرستان وجود دارد که کاروانسرای حاج عبدالوهاب  کاروانسرا در 

تاریخی نگینی در دل شهر رفسنجان است 
که در اواخر دوران صفویه ساخته شده 
است. با توجه به این که مالک 90درصد 
اوقاف  کل  اداره  استان  تاریخی  ابنیه 
کاروانسرای  باشد،  می  خیریه  امور  و 
این  از  نیز  رفسنجان  شهر  عبدالوهاب 
قضیه مستثنی نیست اما اداره کل اوقاف 
و امور خیریه سال های گذشته بخشی از 

این کارونسرا را در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان می گذارد تا در این مکان دفتر نمایندگی خود را دائر نماید. در حاشیه 
بازدید استاندار کرمان از مجموعه خانه حاج آقا علی رفسنجان، طی نشستی با 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و 
انار در مجلس شورای اسالمی، فرماندار رفسنجان، رئیس شورای شهر رفسنجان 
و جمعی از مسئولین، صورت جلسه ای تنظیم و مقرر گردید اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر چه سریع تر نسبت به تخلیه کاروانسرا 
اقدام نماید و فرماندار رفسنجان نیز ملزم به استقرار دفتر نمایندگی اداره کل 

میراث فرهنگی در مکان دیگری شد.
در این جلسه مقرر گردید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان پس از تخلیه و 
تحویل کاروانسرای حاج عبدالوهاب، نسبت به تجهیز کارگاه اقدام و عملیات 
با  بنای تاریخی را  بازسازی این  احیاء و 
نظارت کامل کارشناسان اداره کل میراث 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
کل  اداره  همچنین  نماید.  آغاز  استان 
واگذاری  با  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
زمین مجموعه اسب سواری قاسم آباد به 
تعاونی دهیاری ها جهت احداث مجموعه 

سوارکاری موافقت نمود.

بازسازی کاروانسرای 
حاج عبدالوهاب
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حضور پررنگ کرمان 
در نمایشگاه بین المللی گردشگری

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
ای  شایسته  کرمان حضور  استان  ایم  ریزی کرده  برنامه  کرمان گفت:  استان 
در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران داشته باشد. محمد جهانشاهی اظهار 
کرد: یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 3 تا 6 بهمن ماه امسال 
در محل سایت نمایشگاه های بین المللی پایتخت برگزار خواهد شد. وی افزود: 
این نمایشگاه فضایی برای گردهمایی فعاالن صنعت گردشگری ایران در بخش 
دولتی و خصوصی است و همچنین شرکت های خارجی که با ایران تبادل 
گردشگر دارند و شرکت هایی که درا یران سرمایه گذاری کرده اند، حضور 
رویداد  ترین  بزرگ  نمایشگاه  این  کرد:  تصریح  جهانشاهی  داشت.  خواهند 
گردشگری سال 96 در بحث بازاریابی و مارکتینگ است و برنامه ریزی شده 
که استان کرمان با توجه به توانمندی هایی که در حوزه طبیعی، تاریخی و 
کرد:  بیان  وی  کند.  نمایشگاه شرکت  در  ای  شایسته  شکل  به  دارد،  فرهنگی 
مجموع فضای غرفه استان کرمان حدود 500 مترمربع است که نماد هتل کپری 
قلعه گنج، ظرفیت های جنوب استان، بیابان لوت و مواریث جهانی معرفی را 
معرفی می کنیم و همچنین برپایی سیاه چادر عشایری و معرفی تجهیزات آفرود 
استان را خواهیم داشت. معاون اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: 
ویژه برنامه “عصرانه گردشگری استان کرمان” را در سالن خلیج فارس در روز 
افتتاحیه نمایشگاه برگزار می کنیم و استان در قالب فیلم، سخنرانی و تیزرهای 
تبلیغاتی معرفی می شود. وی افزود: در چهار روز برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کرمان  استان  مسافرتی  های  آژانس  از  تعدادی  طرف  از  تهران،  گردشگری 
تورهایی با تخفیف زیاد به بازدیدکنندگان و کسانی که ثبت نام کنند، هدیه می 
شود. جهانشاهی تصریح کرد: تالش کرده ایم تا در این نمایشگاه در کنار معرفی 
طرفیت های طبیعی، تاریخی و گردشگری استان با تمرکز بر مواریث جهانی، 
حوزه صنایع دستی را نیز پوشش بدهیمضمن این که معرفی فرصت های سرمایه 

گذاری، تورهای استان و ظرفیت اقامتگاه های بوم گردی را خواهیم داشت. 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
مجلس به آینده سازمان میراث فرهنگی کشور خوش بین است، گفت: امیدواریم 
دولت دوازدهم با ایجاد ثبات مدیریت در سازمان میراث فرهنگی کشور به حل 
مشکالت این سازمان کمک کند زیرا دکتر مونسان از مدیران پرتالش و با انگیزه 
کشور است و می تواند بر مسایل و مشکالت این سازمان فائق آید. سردار “شهباز 
حسن پور ” در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
با مدیر کل و معاونان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کرمان 
با تقدیر از اقدامات این اداره کل در حوزه های مرتبط، افزود: کارهای انجام 
شده در حوزه های مختلف میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان 
کرمان با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست. وی با اشاره به ثبت جهانی سیرجان به 

عنوان شهر جهانی گلیم در سالجاری، تاکید کرد: مطمئنا این اقدام بدون تالش 
مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور و پیگیریهای اداره کل میراث 

فرهنگی استان کرمان میسر نبود.
سردار حسن پور با بیان این که در دوران تصدی دکتر مونسان شاهد اقدامات 
و تحوالت قابل تاملی در سازمان میراث فرهنگی کشور بوده ایم، تصریح کرد: 
دکتر مونسان از مدیران کارآمد، موفق، با انگیزه و دارای پشتکار در حل مسایل 
و مشکالت موجود است و مجلس به آینده سازمان میراث فرهنگی بسیارخوبین 
است. وی با اشاره به اینکه مسایل و مشکالت موجود در سازمان میراث فرهنگی 
ریشه در سالهای بسیار قبل دارد، بیان داشت: متاسفانه نبود ثبات مدیریت در 
این سازمان به بسیاری از مشکالت سالهای اخیر دامن زده که انتظار می رود در 
دولت دوازدهم شاهد ثبات مدیریت در سازمان میراث فرهنگی کشور باشیم. 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس 
آماده هر گونه همکاری با سازمان میراث فرهنگی کشور در راستای ارتقاء حوزه 
های مرتبط است، خاطرنشان کرد: بدون شک سازمان میراث فرهنگی می تواند 
در حل بسیاری از مسایلی که کشور با آن دست به گریبان است از قبیل اشتغال 

بسیار کمک کند. 

سه خانه تاریخی
 در نوبت مرمت

دیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشگری استان کرمان از مرمت 
سه خانه تاریخی شهرستان رفسنجان 
اعالم  با  وفایی”  داد.“محمود  خبر 
طرح  محل  از  گفت:  فوق  خبر 
تاریخی  ابنیه  مرمت  مشارکت 
بخش غیر دولتی، کارگاه های 
مرمت سه خانه تاریخی باقری، 

رفسنجان  شهرستان  امینیان  و  جمشیدی 
این که  بیان  با  است. وی  اندازی شده  راه 
قدمت خانه های باقری، جمشیدی و امینیان 
فهرست  در  و  گردند  می  بر  قاجار  دوره  به 
کرد:  بیان  اند،  شده  ثبت  کشور  ملی  آثار 
دارای  تاریخی  بناهای  طرح،  این  قالب  در 
طی  مشارکت،  نامه  تفاهم  عقد  با  مالک 
اشاره  با  وفایی  شوند.  می  مرمت  فاز  چند 
تاریخی  ابنیه  مشارکتی  طرح  در  که  این  به 
های  هزینه  از  بخشی  بنا  ارزش  به  توجه  با 
فرهنگی  میراث  اداره کل  توسط  نظر  مورد 
خود  عهده  بر  مابقی  و  تامین  کرمان  استان 
مالک خواهد بود، خاطرنشان کرد: ترغیب و 

برای  خصوصی  بخش  توان  تقویت 
حضور در عرصه احیاء وبهره برداری 
از آثار تاریخی و ایجاد فضای کسب 

وکار از اهداف این طرح می باشد.
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بزرگداشت استاد
” سلطان محمد معمار یزدي” 

مدیر کل میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري استان کرمان گفت: آیین 
بزرگداشت استاد” سلطان محمد معمار یزدي” توسط فرهنگستان هنر ایران و 
با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، مرکز کرمانشناسی و دیگر 

ادارات و نهادهای مرتبط در اسفندماه سال جاري در تهران برگزار می شود.
استاد  بزرگداشت  آیین  اجرایي  نشست مشترک عوامل  وفایي” در  “محمود 
سلطان “محمد معماریزدی”  که با حضور استاد محمد علي گالب زاده رئیس 
هنر  فرهنگستان  نمایندگان  کرمان،  فرماندار  بابایي  علي  کرمانشناسي،  مرکز 
ایران و جمعي از اساتید دانشگاه هاي آزاد و باهنر کرمان برگزار شد، افزود: 
معماري  که  است  صفویه  دوره  بنام  معماران   از  یزدي  معمار  محمد  استاد 
مجموعه گنجعلیخان از جمله حمام، کاروانسرا، ضرابخانه و غیره را برعهده 
داشته بطوریکه نام این معمار برجسته را به راحتي مي توان بر روي قسمتهاي 
بنام دوره  معمار  این  این که  بیان  با  وفایي  بناها مشاهده کرد.  این  مختلف 
درآن  فعالیت  زمینه  نبود  علت  به  ولي  بوده  ساکن  و  متولد  یزد  در  صفویه 
کرد:   تصریح  شود،  مي  فراخوانده  کرمان  به  گنجعلیخان  توسط  استان 
امده  صفوي  دوره  شاخص  آثار  کنار  در  بزرگ  معمار  این  نام  خوشبختانه 
مردم و  زندگي  با  معماري  نشاندهنده عجین شدن هنر  این عمل  است که 
ارزش باالي هنرمندان در آن دوره بوده است. وي با اشاره به اینکه اعتبار 
معمار  این  ورزي  هنر  و  نام  به  منوط  کرمان  تاریخي  بافت  از  مهمي  بخش 
معماري  اصالت  معرفي  براي  فرصتي  بزرگداشت  این  گفت:  است،  بزرگ 
کرمان است زیرا نام  استاد سلطان محمد یزدي برندي براي بناهاي  تاریخي 

این استان به شمار مي رود.
مدیر کل میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري استان کرمان با تاکید بر 
اینکه به ندرت بر روي آثار تاریخي ایران در آن دوره تاریخي  نام معمار اثر 
حک شده است، افزود: در چندین قسمت از بناهاي مجموعه گنجعلیخان به 
ویژه در کاروانسرا و مسجد نام استاد سلطان محمد معمار یزدي بر روي کتیبه 
ها حکاکي شده است که نشان از توجه و ارادت گنجعلیخان حاکم  وقت 
کرمان به این استاد برجسته داشته است که وقف مجموعه درآمدهاي این 
نکته قابل توجهي  نیز  امام هشتم  به آستان قدس  تاریخي  با ارزش  مجموعه 
مي باشد.  وفایي بیان داشت: معماران بزرگي در گذشته و در دوره معاصر 
وجود داشته دارند که مي توان در دوره هاي مختلف و در قالب همایشهاي 
بزرگ مورد تقدیر قرار گیرند و به مردم شناسانده شوند. مدیر کل میراث 
براساس  استان کرمان خاطرنشان کرد:  و گردشگري  فرهنگي،صنایع دستي 
“استاد  بزرگداشت  همایش  برگزاري  از  بعد  گرفته  صورت  ریزیهاي  برنامه 
سلطان محمد معمار یزدي” مجموعه مقاالت این همایش به دو زبان فارسي 
به تالش  این مجموعه که  از عکاسي  نفیسي  و در کنار کتاب  و التین چاپ 
تهیه خواهد شد در اختیار پژوهشگران و  ایران  بنام ترین عکاسان   از  یکي 

عالقمندان قرار مي گیرد.

ساماندهی تورهای 
عرصه جهاني لوت

گفت:  کرمان  استان  گردشگري  و  دستي  فرهنگي،صنایع  میراث  کل  مدیر 
ورود به عرصه جهاني بیابان لوت منوط به دریافت مجوز از اداره کل میراث 
عدم  صورت  در  که  این  به  اشاره  با  وفایي”  “محمود  است.  استان  فرهنگي 
مجوز از ورود تورهاي غیرمجاز به عرصه جهاني بیابان لوت ممانعت مي شود، 
بیابان لوت از  افزود:در راستاي ساماندهي تورهاي ورودي به عرصه جهاني 
تورهاي غیرمجاز جلوگیري به عمل مي آید. وي با بیان این که امسال نسبت 
به سال گذشته اعتبار مناسب تري براي ساماندهي این اثر جهاني در نظر گرفته 
شده است، گفت: مراحل ساخت و اجراي پایگاه جهاني بیابان لوت در فهرج 
با اعتبار 420 میلیون تومان آغاز شده  به عنوان درگاه ورودي به این بیابان 
است. وفایي به اشاره به اینکه اطالع رساني در خصوص بیابان لوت از ملزومات 
است، بیان داشت: تاکنون 100 متر مربع تابلو اطالع رساني و قوانین مربوط به 

محوطه جهاني بیابان لوت نصب شده است که قابل رویت هستند.
مدیر کل میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري استان کرمان در راستاي 
جهاني  پایگاه  ملي  مدیر  حضور  با  متعددي  جلسات  پایدارگردشگري  توسعه 

بیابان لوت، فعاالن بخش خصوصي و دست اندرکاران برگزار شده است که 
این جلسات همچنان ادامه خواهند داشت. وي از تشکیل یک تیم علمي جهت 
شناسایي پتانسیل هاي عرصه جهاني لوت خبر داد و ادامه داد: اعضاء این تیم 

متشکل از یک باستانشناس، زمین شناس، زیست شناس و غیره است.
وفایي خاطرنشان کرد: از ابتداي مهرماه جاري تاکنون بیش از 300 گردشگر 
خارجي وارد منطقه شهداد شده و از خدمات اقامتگاه هاي بوم گردي این 

منطقه استفاده کرده اند.
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اجرای 3 هزار میلیارد تومان 
پروژه گردشگری در کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: سه 
در  اقامتی  و مجموعه های  زیرساختی  بخش  در  پروژه  تومان  میلیارد  هزار 
حوزه گردشگری این استان در حال ساخت است که طی چهار سال آینده 
نیازهای گردشگری کرمان را تامین می کند. “محمود وفایی” در دومین روز 
از گردهمایی نمایندگان اطالع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور 
استان  در  گردی  بوم  اقامتگاه   125 افزود:  کرمان  بازرگانی  اتاق  محل  در 
کرمان در حال فعالیت است که تا پایان سال به 200 اقامتگاه افزایش پیدا 
می کند.وی با بیان اینکه پنج فرودگاه فعال در کرمان وجود دارد و شبکه 
حمل و نقل این استان در حال ترمیم است اظهار کرد: بسیاری از مسیرهای 

حمل و نقل استان کرمان بازسازی و مرمت شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: این 
استان بیش از هفت هزار اثر تاریخی دارد و به همین اندازه نیز اثر تاریخی 
استان  در  ملی  ثبت  اثر  اینکه 700  بیان  با  دارد.وی  در آن وجود  ناشناخته 
افزود: طی چند سال گذشته در ثبت آثار ملی کرمان  کرمان وجود دارد 
غفلت شده و باید در این بخش به مرز 2 هزار اثر ثبت ملی در استان برسیم.

وفایی با اشاره به بازسازی ارگ بم پس از زلزله سال 72 گفت: این اثر جهانی 
از سال گذشته به چرخه گردشگری استان کرمان وارد شده و مورد بازدید 

لوت  تصریح کرد: کویر  است. وی  قرار گرفته  زیادی  گردشگران خارجی 
اثر جاذبه طبیعی کشور بود که سال گذشته ثبت جهانی شد و در  نخستین 
این جاذبه می توان زیباترین آثار و عوارض طبیعی را مشاهده کرد.مدیرکل 
بیان کرد: مرمت  استان کرمان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بسیاری از آثار میراث فرهنگی که آرزوی عالقه مندان بود با همت مسئوالن 
نمایندگان  به  است.وی خطاب  انجام  در حال  بخش خصوصی  مشارکت  و 
اطالع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور گفت: ما نیازمند تبلیغات 
در بخش گردشگری هستیم و امروز کاری که شما انجام می دهید بزرگترین 
خدمت به کشور است که امیدواریم ثمرات فعالیت های شما را در آینده در 

مجموعه گردشگری استان کرمان ببینیم.
از  ایران در خارج  رسانی گردشگری  اطالع  نمایندگان  دومین گردهمایی 
کشور با حضور مسئوالن استانی و کشوری، مدیران، اصناف، دفاتر و فعاالن 
صنعت گردشگری کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری استان 
با  تا 16 شهریورماه  از دوشنبه 13  این گردهمایی  به کار کرد.  کرمان آغاز 
برنامه های کارگاه های آموزشی، نشست تخصصی، همایش معرفی فرصت 
کانون  توسط  گردهمایی  این  دارد.  ادامه  کرمان  استان  گردشگری  های 
جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی کرمان 
و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان برگزار می شود. استان 
کرمان با هفت اثر ثبت جهانی، 700 اثر ثبت ملی و هفت هزار جاذبه تاریخی 
و طبیعی یکی از مقاصد گردشگران خارجی و داخلی کشور به شمار می رود. 
طی چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید حدود 140 هزار گردشگر خارجی 
از جاذبه های استان کرمان بازدید کردند که رشد 200 درصدی داشته است.

 پیشنهاد ایجاد نمایشگاه های 
دائمی صنایع دستی در کرمان

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: طبق ابالغیه معاونت 
کردن  فراهم  برای  را  هایی  برنامه  کشور  وزارت  اقتصادی  امور  هماهنگی 
تدوین  بند   12 در  اقتصادی  های  عرصه  در  بانوان  مشارکت  افزایش  زمینه 
بندها، ایجاد  از این  بیان این که یکی  با  السادات حسینی  ایم. فاطمه  کرده 
بازارچه های دائمی برای عرضه محصوالت و تولیدات بانوان در مرکز استان 
مناطق  از  یک  هر  برای  شود  می  پیشنهاد  افزود:  است،  ها  شهرستان  در  و 
هشتگانه یک بازارچه برای تولیدات و محصوالت صنایع دستی داشته باشیم. 
وی تاکید کرد: تعامل با یک سازمان مردم نهاد برای فروش محصوالت صنایع 
نیز مورد توجه قرار گرفته است. حسینی  بازارهای خارجی  دستی زنان در 
ادامه داد: استفاده از بانوان کارآفرین به عنوان تسهیل گر اقتصادی برای این 
که بتوانند در شهرستان ها شرایط و ظرفیت های بانوان را شناسایی کرده و به 
فعلیت برسانند نیز مد نظر قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: راه اندازی 
شورای زنان فرهیخته با هدف بهره گیری از نظرات زنان فرهیخته و صاحب 
مورد  نیز  و خانواده  زنان  امور  در  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  برای  نظر 
بهره  موارد  این  از  توانیم  استان کرمان می  در  است که  قرار گرفته  تاکید 

مند شویم.  یکی از کارشناسان اقتصادی نیز گفت: مشکالت ساختاری موجود 
نیروی  پائین بودن بهره وری منابع و  ناشی ازعدم مدیریت صحیح منابع و 
انسانی بوده که به هیچ دولتی مربوط نمی شود. زاینده رودی با بیان اینکه 
زندگی هوشمندانه  به سبک  برای رسیدن  را  غلط  باورهای  از  بسیاری  باید 
تغییر داد، گفت: چند گام اصلی و مهم برای رسیدن به سبک صحیح زندگی 
اصالح  و  رفتاری  اقتصاد  مطالعات  به  توجه  ای،  توسعه  تفکرات  هوشمندانه، 

روش های سیاستگذاری و تصمیمات درست اقتصادی است. 
استان  این  استان کرمان خوشبین هستم زیرا در  به آینده  وی عنوان کرد: 
اقتصاد دان  استاندار کرمان هستند. این  اقدامات توسعه ای،  محور و مرکز 
ادامه داد: در استان کرمان معادن زیادی داریم اما از فقر رنج می بریم که 
این امر یک مشکل بزرگ است و استاندار کرمان به خوبی این مسائل را مد 

نظر قرار داده اند تا راهکارهای رفع آن اندیشیده شود.
زاینده رودی گفت: تاکیدات استاندار کرمان بر وحدت حول محور والیت، 
نشان  موجود،  های  ظرفیت  به  توجه  لزوم  و  صحنه  در  مردم  حضور  لزوم 
دهنده روحیه توسعه گرای ایشان است. وی با تاکید بر این که تفکر توسعه 
ای، امید به آینده را در جامعه ایجاد می کند، گفت: مساله ای که امروز رواج 
بر آن است که تعادل های سیاسی موجب عدم تعادل های  یافته و مبتنی 

اقتصادی شده، کامال نادرست است.
این اقتصاد دان عنوان کرد: تفکر توسعه ای می تواند زمینه ساز و محور حوزه 
تولید علم و نظریه پردازی گردد که قطعا باید بر اساس مبانی ایدئولوژیکی 

و نظام ارزشی جامعه باشد.

توصیه بازیگر 
سرشناس به مسافران 

ترکیه و دبی

دبی  و  ترکیه  مسافران  به  صدیق  امیرحسین 
پیشنهاد کرد که مکان های دیدنی ایران را ببینند. 
در  تابه تا«  »قصه های  بازیگر  صدیق  امیرحسین 
اینستاگرام تصویری از باغ فتح آباد کرمان منتشر 
از  نفر  چند  آبادکرمان.  فتح  »باغ  نوشت:  و  کرد 
دوستان عزیزی که دائمًا ترکیه و دوبی میرن اینجا 
را در قلب ایران دیدند؟ ایران زیبایمان را ببینیم 

و بشناسیم«.
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در  بوم گردی  اقامتگاه  
خدمت گردشگری پاک

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان کرمان با اشاره به این که اقبال 
مردم به سمت اقامتگاه های بوم گردی زیاد شده 
باید  به گونه ای  بوم گردی  اقامتگاه های  گفت: 
ادامه حیات بدهند که در خدمت محیط زیست 
در  وفایی”  “محمود  باشند.  پاک  گردشگری  و 
اولین همایش توجیهی و کارگاه آموزشی توسعه 
مدیران  ویژه  سنتی  و  بومی  کارهای  و  کسب 

اقامتگاه های بوم گردی استان کرمان اظهار داشت: این کارگاه آموزشی در 
جهت استانداردسازی و معرفی اقامتگاه های بوگردی برگزار می شود. وی با 
بیان اینکه استان کرمان در کنار همه جاذبه های تمدنی، تاریخی، فرهنگی و 
داشته های زیبای طبیعی و هنرهای صنایع دستی از اقلیم متفاوتی برخوردار 
است که یک ویژگی ممتاز است، گفت: جمعیت روستایی استان زیاد است 
و بیش از پنج هزار روستا در استان کرمان وجود دارد که از نظر گردشگری 

بسیار قابل اهمیت است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به 
اینکه همه به این نتیجه رسیدند که گردشگری محور توسعه است و می تواند 
در تحقق اقتصاد مقاومتی اثرگذار و مفید باشد، افزود: استان کرمان در بحث 

ایجاد اقامتگاه های بومگردی پیشگام بوده است. 
اقامتگاه بوم گردی در  از مجموع 400  بیان این که در حال حاضر  با  وی 
تصریح  دارد،  وجود  کرمان  استان  در  اقامتگاه   180 از  بیش  کشور  سطح 
کرد: 150 اقامتگاه بوم گردی استان کرمان کامال فعال است و یک حرکت 

شتابنده ای در این موضوع داشته ایم. 
تشکیل  مورد  در  ایرادات  که  رسیده  آن  وقت  اینکه  به  اشاره  با  وفایی 
اقامتگاه های بوم گردی را پاسخ بدهیم گفت: اقامتگاه های بوم گردی باید 
با ساختار مناسب و متناسب با فلسفه اصلی خودشان ساماندهی شوند. وی با 
بیان اینکه اقامتگاه های بوم گردی به گونه ای باید ادامه حیات بدهند که در 
افزود: گردشگری پاک در  باشند  خدمت محیط زیست و گردشگری پاک 

تاکید است. مدیرکل میراث فرهنگی،  اقامتگاه های بوم گردی مورد  بحث 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه اقبال مردم به سمت 
اقامتگاه های بوم گردی زیاد شده عنوان کرد: فعالیت مدیران اقامتگاه های 
در  را  امکان  این  خود  همت  با  زیرا  است  تقدیر  قابل  استان  در  بومگردی 
باشیم.  استان  در  گردشگران  افزایش  شاهد  امروزه  تا  کردند  فراهم  استان 
باید به این  اقامتگاه ها حتما  بیان این که در بحث خدمت در حوزه  با  وی 
نکته توجه کنیم که شیوه ارائه خدمات آنها متناسب با گردشگری پاک باشد 
افزود: اقامتگاه های بوم گردی ما باید نمادی از توجه به محیط زیست باشد. 
و  آداب  معرفی  برای  محلی  باید  ما  اقامتگاه های  این که  به  اشاره  با  وفایی 
رسوم در هر منطقه از استان باشند و یک فرصت برای جهانی شدن هر منطقه 
محل  منطقه  دستی  صنایع  به  باید  ما  گردی  بوم  اقامتگاه های  گفت:  است 
فعالیت خود توجه کنند و محلی را برای عرضه این صنایع دستی در اقامتگاه 
خود در نظر بگیرند. وی با بیان این که در ادامه حرکت اقامتگاه ها همچنان 
که حمایت کردیم هیچ تعارفی هم نداریم و نظارت ها جدی است تصریح 
کرد: هر واحدی که بخواهد از مسیر اصلی خارج شود قطعا حذف خواهد 
با  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شد. 
اشاره به اینکه استان کرمان از قطب های اصلی میراث فرهنگی و گردشگری 
در کشور است گفت: همه مسئوالن مربوطه در این حوزه از جمله استاندار 
کرمان و مجموعه اتاق بازرگانی با ما همکاری داشتند. وی عنوان کرد: اعتقاد 
داریم اقامتگاه های بوم گردی خدمت بزرگی در حوزه اشتغالزایی و اقتصاد 

مقاومتی در استان انجام دادند و از آنها حمایت می کنیم.

طی حکمی از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی:

انتصاب جهانشاهی
 در میراث فرهنگی سمنان

حالی  در  جهانشاهی  محمد  مهندس 
میراث  اداره کل  سرپرست  عنوان  به 
فرهنگی استان سمنان منصوب شد که 
بیدختی  خواجه  حسین  آن  از  پیش 
دکتر  بود.  سمت  این  عهده دار 
علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور 

به عنوان  را  فرهنگی طی حکمی محمد جهانشاهی  میراث  رئیس سازمان  و 
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان منصوب شد.

اجرای  است:  آمده  جهانشاهی  محمد  مهندس  انتصاب  حکم  از  بخشی  در 
مسیرهای  تعریف  صنایع دستی،  و  گردشگری  حوزه  در  خالقانه  برنامه های 

افزایش  گردشگری،  تورهای  تقویت  برای  برنامه ریزی  گردشگری،  جدید 
کیفیت هتل ها و رستوران های سنتی و بین راهی، ایجاد و احداث بازارچه ها 
و فروشگاه های صنایع دستی، حفاظت و پاسداری از میراث ارزشمند فرهنگی 
- تاریخی و مرمت و احیای بناهای تاریخی از مهم ترین شاخصه هایی است 
که انتظار می رود در راستای تحقق اهداف سازمان میراث فرهنگی اهتمام 
از  استفاده حداکثری  این حکم،  ادامه  در  مونسان  آید. دکتر  به عمل  الزم 
از توان تخصصی صاحب نظران، کارشناسان،  بهره گیری  بخش خصوصی و 
منابع انسانی موجود را از دیگر وظایف جهانشاهی ذکر و تصریح کرد: تعامل 
حوزه های  با  هماهنگی  استانی،  مسئوالن  و  استان  عالی  مدیریت  با  جدی 
کردن  فراهم  و  دوستانه  و  صمیمی  فضایی  ایجاد  انسانی،  منابع  ستادی، 

زمینه های پیشرفت شغلی کارکنان از دیگر وظایف حضرتعالی خواهد بود.
کل  اداره  گردشگری  معاون  این  از  پیش  که  جهانشاهی  محمد  مهندس 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان را برعهده داشت بر مسند 
مدیر کل میراث فرهنگی استان سمنان تکیه زد. پیش از این حسین خواجه 
بیدختی مسئولیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

سمنان را برعهده داشته است.
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از  لوحی  طی  دستی  صنایع  جهانی  شورای  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  رئیس 
حمایت های بی دریغ و تالش های خستگی ناپذیر استاندارکرمان در ثبت 

جهانی شهرستان سیرجان به عنوان اولین شهر جهانی گلیم قدردانی کرد.
از  لوحی  طی  دستی  صنایع  جهانی  شورای  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  رئیس 
حمایت های بی دریغ و تالش های خستگی ناپذیر استاندارکرمان در ثبت 

جهانی شهرستان سیرجان به عنوان اولین شهر جهانی گلیم قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان کرمان ظهر شنبه طی دیدار با نماینده عالی دولت 
شورای  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  رئیس  تقدیر  لوح  استان،  در  امید  و  تدبیر 

جهانی صنایع دستی را تقدیم استاندار کرمان نمود.
صنایع  جهانی  شورای  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  رئیس  هیجاوی«  »غدا  خانم 
ناپذیر  از حمایت های بی دریغ و تالش های خستگی  لوح  این  دستی در 
استاندارکرمان در ثبت جهانی شهرستان سیرجان به عنوان اولین شهر جهانی 

گلیم قدردانی کرده است.

تقدیر رئیس شورای جهانی صنایع دستی
 از استاندار کرمان
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و  مشیز  کوثر  خیریه  موسسه  مدیره  هیات  رییس 
از  یکی  گفت:  نرماشیر  شهرستان  اقتصادی  معین 
گذاری  سرمایه  با  گردشگری  بزرگ  های  طرح 
کوثر  خیریه  موسسه  توسط  دالر  میلیارد  یک 
مشیز در نرماشیر اجرا می شود و این شهرستان به 
تبدیل  خاورمیانه  گردشگری  های  قطب  از  یکی 
خواهد شد. دکتر محمد حسین اسکندری زاده، 
افزود: از زمان آغاز به کار این موسسه به عنوان 
مدرن  مرکز  نرماشیر  شهرستان  اقتصادی  معین 
 40 ظرفیت  با  )ص(  رسول  حضرت  روزی  شبانه 
در  بدسرپرست  و  سرپرست  بی  فرزندان  از  نفر 

حال ساخت می باشد و همچنین 
این  ریالی  ملیارد   3 کمک  با 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به  موسسه 
)ع(  ااِلئمه  جواد  بیمارستان  بم، 
اندازی  راه  نرماشیر  شهرستان  در 
تیم  ترین  قوی  داشت:  اظهار  وی  است.  شده 
های  طرح  بررسی  حال  در  کشور  اقتصادی 
رییس  باشند.  می  نرماشیر  شهرستان  در  اقتصادی 
هیات مدیره موسسه خیریه کوثر مشیز بیان کرد: 
سرمایه  با  گردشگری  بزرگ  های  طرح  از  یکی 
گذاری یک میلیارد دالر می باشد که نرماشیر را 
به یکی از قطب های گردشگری خاورمیانه تبدیل 

خواهد کرد.
طرح  این  کرد:  تصریح  زاده  اسکندری  دکتر 
مهم  های  طرح  تجارب  تمام  از  استفاده  با 
وی  باشد.  می  مطالعه  حال  در  دنیا  گردشگری 

هزار   500 پذیرش  و  طرح  این  انجام  با  افزود: 
نفر گردشگر خارجی و داخلی سهم استان کرمان 
بالغ بر 5 درصد گردشگران خارجی خواهد شد. 
این  اظهارکرد:  نرماشیر  شهرستان  اقتصادی  معین 
این  در  میلیون دالر  بر 500  بالغ  طرح درآمدی 
کرد.  خواهد  ایجاد  کرمان  استان  و  شهرستان 
اسکندری زاده گفت: همچنین شهرستان نرماشیر 
و  شیر  تبدیلی  صنایع  بزرگ  قطب  به  تواند  می 
مواد لبنی و بسته بندی خرما و محصوالت مربوطه 

تبدیل شود. 
استان  پرتالش  استاندار  کرد: حمایت  تاکید  وی 
کرمان و نماینده محترم ولی فقیه در این استان 
مدیران  و  نمایندگان  و  دوراندیش  روحانیت  و 
حضور  برای  را  زمینه  کرمان  دلسوز  و  متعهد 
اقتصاد  های  طرح  اجرای  و  گذاران  سرمایه 

مقاومتی فراهم نموده است.

تقدیر وزیر کشور
 از استاندار کرمان

اقدامات  از  تقدیری  لوح  ارسال  با  کشور  وزیر 
زائران  به  رسانی  خدمات  در  کرمان  استاندار 
تقدیر  لوح  متن  در  کرد.  تقدیر  حسینی  اربعین 

عبدالرضا رحمانی فضلی آمده است:
الهی،  بیکران  الطاف  و  عنایات  پرتو  در  که  اینک 
ارشادات و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری 
و  محترم  دولت  های  حمایت  العالی(،  ظله  )مد 

و  اندرکاران  دست  و  مسئولین  همدلی  و  اهتمام 
اربعین  راهپیمایی  عزیز،  مردم  همکاری  ویژه  به 
شورانگیز  بسیار  و  میلیونی  حضور  با  )ع(  حسینی 
شیفتگان و دلدادگان آن امام همام بحمداهلل در 
اوج عزت و شکوه و در بستری کامال امن و آرام 
به  برگزار گردید؛ ضمن قدردانی و ارج گذاری 
زحمات و تالش های موثر و بی وقفه جنابعالی و 
دامنه  گسترش  و  ریزی  برنامه  ضرورت  بر  تاکید 
تالش ها برای برگزاری هر چه شایسته تر مراسم 
و  بهروزی  صحت،  آتی،  های  سال  در  موصوف 
توفیق بیش از پیش شما را در مسیر اعتالی اسالم و 
کشور و خدمت افزون تر به آحاد مردم گرانقدر از 

درگاه پروردگاه قادر متعال خواستارم.

تبدیل نرماشیر
به قطب گردشگری خاورمیانه



احیاء مجموعه تاریخی
 »ابراهیم خان«

حسین ودیعتی؛ سرمایه گذار بخش خصوصی              

مجموعه ابراهیم خان ظهیرالدوله یکي از بناهاومجموعه هاي منحصربه
فرد و بسیار زیبا که در مرکز شهر و همجوار با مجموعه گنجعلیخان درشهر 
کرمان واقع شده است که امروزه با نام مجموعه »ابراهیم خان« شناخته شده 

و از مجموعه  های با ارزش و زیبای آثار تاریخی کرمان محسوب می شود.
ابانبار،  مدرسه،  مانندبازار،  ازعناصري  ظهیرالدوله  خان  ابراهیم  مجموعه 
حمام و خلوتگاه تشکیل شده است، این مجموعه و همچنین مزارع و قنوات 
متعدد اطراف کرمان توسط ابراهیم خان ظهیرالدوله، فرزند مهدی  قلی خان 

قویونلو، داماد و پسرخوانده 
 فتحلیشاه قاجار بنا نهاده شده اند وی مابین سال هاي 1216،1245هجري  

قمري حکمران کرمان بوده است. ابراهیم خان برخالف عموي خود محمد 
بار شهر کرمان  خان مرد ي رئوف و مردم دار بود وقتي که وضعیت أسف 
را ) کرمان بعد ازحمله محمدخان کامال ویران شده بودواکثر افرادمتمول 
و  نموددرصددجبران  بودند(مشاهده  گفته  شهرراترک  این  شهر  وسرشناس 
دلجویي برآمد.به همین لحاظ برخالف عادت و منش حکمرانان سلف خودکه 
اول عمارتي جهت اسایش خود بنا میکنند سعي درایجاد این مجموعه نهاد 

وجهت رونق بخشیدن به این
  شهر و مجموعه، با دعوت از استادکاران ِحَرف سرامد ان زمان واعطاي غرفه 
 جهت راه اندازي ان صنعت ودادن لقب خان به ایشان مانند خان زرگر،خان 
مسگرخان صحاف،خان قلمزن و غیره نیت خود که تسکین االم مردم کرمان و 

رونق کسب  وکار بود راعملي کرد.
  الزم به ذکر است در قدیم به مکانهایي که اجناس با حجم کم وقیمت باال 
ارائه میشده است قیصریه میگفتند و مکانهایي که اجناس با حجم زیاد و قیمت 

باال عرضه میشده را تیمچه و بقیه مشاغل را راسته اطالق میکردند. 
  این مجموعه که با تزئیناتي همچون گچ کاري ومقرنس کاري و کادربندي ها 
قرینه سازي و کاشیکاري خشتي هفت  و  تیکه  یه  برروي سنگهاي  وحجاري 
از  الهام  با  میباشدکه  زمان  ان  معماري  ازشاهکارهاي  یکي  ومتنوع  رنگ 
معماري دوره  صفویه وبدست معماري بنام استاداسماعیل قصاع بنا نهاده شده 
است. البته بعضي از عناصرمانند برج ساعت و خلوتگاه وبادگیر وحتي تکمیل 
به تاریخ هاي نقش شده روي کاشي  قسمتي ازحمام درسالهاي بعد)باتوجه 
ها یعني1300 و1324 هجري قمري( انجام شده است. این مجموعه وقنوات 
ومزارع وبقیه ابنیه ومکان هاي احداث شده توسط ابراهیم خان وبه توصیه 
خود ایشان وتوسط پسر ارشد شان یعني محمد کریم خان وقف مي گردنند. 
  مساحت این مجموعه نزدیک به 4500 متر مربع بوده و شیوه ساخت آن از 
معماری دوره صفویه الهام گرفته شده است. مجموعه ابراهیم خان یکی از 
در  غالب  تزئینی  عنصر  رنگ،  هفت  خشتی  کاشی  که  است  هایی  مجموعه  
آن می  باشد. بناهای عصر قاجاریه در شهر کرمان و یکی از بناهای مجموعه 
ابراهیم خان به شمار می رود. پالن مدرسه ابراهیم خان مستطیل شکل بوده 
و شامل دو طبقه می  باشد که با حجره  هایی که در اطراف و چهار ضلع آن 
کتابخانه،  به  م ی توان  مدرسه  این  کاربردی  های  بخش   از  اند.  واقع شده  
اشاره  بهداشتی  اتاق  های خادم، چراغ  دار، آبکش و سرویس  های  مسجد، 
نمود. در تمامی بخش  های مدرسه عناصر تزئینی مانند گچبری، ُکشته  بُری، 
مقرنس  کاری و کاربندی دیده می شود. بلندترین بادگیر کرمان به ارتفاع 16 
متر در این مدرسه ساخته شده که با استناد به کتیبه  موجود در ضلع غربی 

مدرسه، استاد اسماعیل قصاع سازنده آن بوده است.

  کتیبه کاشی  کاری پیرامون صحن مدرسه شامل قصیده  ای از صبای کاشانی 
می    )1232 )سال  مدرسه  بنای  تاریخ  ماده  متضمن  آن  آخر  بیت  که  است 
ابراهیم خان  بر اساس آنچه که در کتاب جغرافیای کرمان آمده،  اما  باشد 
مدرسه را در سال 1230 به اتمام رسانید و خانه مدرس )خلوت( بعدها توسط 

فرزندان ابراهیم خان به مجموعه اضافه شد و در سال 1298 اتمام یافت.
  مدرسه ابراهیم خان امروزه نیز دایر و محل سکونت طاّلب و محل درس و 

بحث می باشد.
حمام این مجموعه که اکنون درحال مرمت وتبدیل شدن به موزه طالونقره 
کرمان میباشد. در ضلع جنوبی قیصریه ابراهیم خان واقع شده و مانند سایر 
حمام  های سنتی ایران، پایین  تر از سطح زمین بنا شده که این امر در حفظ 
از  حمام  ورودی  از  است.  بوده  مؤثر  آن  آبرسانی  و  حمام  داخل  گرمای 
طریق یک راهروی زاویه  دار به بخش رختکن حمام وارد می شویم. این فضا 
دارای گنبد مرکزی و ایوان  های جانبی می  باشد. در مرکز آن حوض آبی 
قرار دارد که عالوه بر زیبایی فضا، در انعکاس نور به داخل رختکن تأثیر به 
سزایی دارد. سقف رختکن نسبتًا کوتاه و تمامی سقف  ها بر ستون  های سنگی 

استوار شده  اند و تزئینات کاربندی زینت  بخش آن  ها می باشد.
  پس از گذر از راهروی طوالنی و زاویه  دار که به جهت ایجاد محرمیت و 
حفظ فضای داخلی از دید مستقیم و جلوگیری از خروج هوای گرم به این 
صورت ساخته شده  اند، بخش گرمخانه واقع شده است. در گرمخانه، بخشی 
جهت اعیان و اشراف در نظر گرفته شده است. خزینه و چال حوض نیز از 
دیگر عناصر گرمخانه می باشند. تزئینات گرمخانه، حجاری  های زیبا و کاشی  
های خشتی هفت رنگ می  باشد و نور آن از طریق سقف  ها تأمین می شود.

  بازار ابراهیم خان در ضلع شرقی مدرسه و حمام قرار دارد و به نام قیصریه 
زرگری شهرت دارد و کاربری آن از گذشته تا امروز حفظ شده است.

  طول این بازارچه نزدیک به 100 متر است که در حّد فاصل آن، فضای بازار 
قیصریه تعبیه شده و ورودی مدرسه، حمام و آب  انبار از طریق آن می  باشد. 
الهام گرفته از معماری عصر صفویه می باشد و  بازار  معماری و تناسبات این 

تمامی سقف  ها دارای کاربندی می  باشند.
این بازار طي سالهاي 92 لغایت95 و با هزینه کرد بازاریان با نظارت وکمک 

کارشناسان میراث بصورت زیربنایي وبا وسواس مرمت وزیباسازي شد. 
شهر  معتبر  انبارهای  آب   از  یکی  خود  زمان  در  که  خان  ابراهیم  انبار    آب  
کرمان به شمار می  رفته، در ضلع شمالی قیصریه واقع شده و آب مورد نیاز 

بخشی از شهر قدیم کرمان را تأمین می  نموده است. 
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ای  کتیبه   و  است  کاری  مقرنس   دارای  خان  ابراهیم  انبار  آب   سردِر  طاق 
با دهلیزی مسقف و  این سردر  باشد.  از کاشی خشتی، زینت  بخش آن می  
پلکانی سنگی به پا آب و مخزن آن که در عمق زمین حفر شده، راه دارد. 
دست  مورد  کمتر  متمادي)205سال(  سالیان  طي  مجموعه  این  خوشبختانه 
اندازي وتغییر بوده است. ولي با عین حال با توجه به گذشت زمان و عدم 
سال86  در  که  نبایدگذشت  ازحق  )البته  اخیر  سالیان  در  کافي   رسیدگي 
انجام داد ولي کافي  اقداماتي  این مجموعه  میراث فرهنگي جهت مرمت  
نبود( بنا درحال تخریب و نابودي قرار  داشت.که به لطف خداوند مهربان 
و پیگیري هاي مجدانه استاندار مهندس رزم حسیني و مساعدت و همراهي 
امورخیریه  و  اوقاف  مدیرکل  زاده  محمدقاسمي  والمسلمین  السالم  حجت 
وکارشناسي و نظارت کارمندان پرتالش میراث فرهنگي و با هزینه خود کسبه 
با تالش بنده طي سه سال و به صورت زیربنایي و اساسي  مرمت و بازسازي 

استاد محمد ساعتچي و همچنین ساختمان  این مجموعه توسط  شد. ساعت 
با هزینه  برج  ساعت وکاشیکاري کاریهاي آن توسط استادکاران مجرب و 
شخصی مرمت  و در حال کار مي باشد. همچنین حمام این مجموعه طبق 
طرح اینجانب و با هزینه   شخصي درحال مرمت وتغییرکاربري آن به موزه 
طال ونقره است. درتاریخ05/03/1392طي یک تفاهم نامه منعقده با سازمان 
میراث فرهنگي و صنایع دستي وگردشگري مرمت و بازسازي قیصریه ابراهیم 
آغاز  بازاریان  از  نمایندگي  به  بنده  مدیریت  و  خودکسبه  هزینه  با  را  خان 

شدکه مراحل آن و با گزیده عکس هاي مربوطه آن ضمیمه مي باشد. 
1-سبک سازي و آواربرداري و برداشتن تیربندي و پاالنه هاي فرسوده و خالي 

 کردن بندهاوتمیزکردن سقف اجري به متراژ حدودا دو هزار متر مربع. 
2-اجراي پاالنه ودوغاب ریزي باگچ شوره واجراي صندوقه چیني و کرنو 
پوشي  وسبک سازي واستحکام بخشي سقفها وپشت بام وکالف کشي ستونها. 
3-تخریب اسپلها ودیوارهاي پشت بام وپیوندي کردن و اجراي مجدد آن. 

 4-تخریب دیوارهاي فرسوده اطراف بازار و اجراي مجدد 
 5-ساخت و مرمت سه عدد درب هاي بازار با یراق

6-کف سازي وانتقال کابلهاي برق ومخابرات به زیرزمین وکانالهاي تعبیه شده.
7-تعویض سنگ فرش و قرنیزجلوي مغازه ها با سنگ هاي بلوکي. 

8-مرمت وزیباسازي وکاشي حوض واطراف آن. 
9-مرمت وساخت کاشي هاي دیوارهاي اطراف حوض بانصب گل میخ. 

10-یکسان سازي دربهاي مغازه ورنگ کردن وتابلوهاوطاقهاي باالي مغازه ها. 
11-پي بندي و نماچیني و مرمت و بندکشي دیوارها سمت حمام وکاروانسرا 

12-اصالح کف سازي وسنگ پله هاي قیصریه ازطرف کوچه. 
 13-نصب کاشي هاي هفت رنگ باالي سردرمغازه ها. 
14-اجراي سیستم امنیتي بازاربانظرکارشناسان میراث. 

 تمامي این مراحل وخیلي بیشترازاین مواردکه ازحوصله این مختصر خارج 
مي باشد به لطف خدای تعالی و نظر و تاییده کارشناسان میراث انجام شده 

است که گزیده اي از عکس ها ومدارک مرتبط ضمیمه مي باشد.
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تهیه طرح گردشگری
 شرق کرمان

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خوب  اقدامات  به  اشاره  با  کرمان  استانداری 
معین اقتصادی منطقه سه استان، گفت: اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
گردشگری  جامع  طرح  آینده  ماه  یک  طی  باید 
گردشگری  کارگروه  تصویب  به  را  استان  شرق 

استان برساند.
نهمین  و  هفتاد  در  فدائی  محمدجواد  دکتر 
منطقه  محوریت  با  اقتصادی  تخصصی  کارگروه 
فهرج(  و  نرماشیر  ریگان،  بم،  های  )شهرستان  سه 

برگزار  استان  مقاومتی  اقتصاد  نهاد  محل  در  که 
شد، افزود: اقدامات اساسی در شرق استان توسط 
معین اقتصادی در حال انجام است که می تواند 
تحوالت خوبی را در منطقه ایجاد کند لذا انتظار 
باشند. وی  داشته  استمرار  اقدامات  این  رود  می 
استان  شرق  های  پتانسیل  و  ظرفیت  به  اشاره  با 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  یادآورشد:  کرمان، 
صنایع دستی و گردشگری استان باید طی یکماه 
را  استان  شرق  گردشگری  جامع  طرح  آینده 
برساند  استان  گردشگری  کارگروه  تصویب  به 
های  طرح  آن،  چارچوب  در  اقتصادی  معین  تا 

گردشگری خود را در منطقه اجرا نماید.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منطقه  اقتصادی  معین  از  کرمان  استانداری 
احداث  سنجی  امکان  مطالعات  تا  خواست  سه 
کارخانه الستیک در ریگان را ظرف یکماه آینده 

نتیجه  بودن  مثبت  صورت  در  و  برساند  پایان  به 
سازمان  از  اصولی  موافقت  اخذ  برای  مطالعات 

صنعت، معدن و تجارت استان اقدام کند. 
پهنه  اکتشافات  گزارش  شد  مقرر  جلسه  این  در 
معدنی بم در اختیار فرمانداری این شهرستان قرار 
فرمانداری  بین  را  الزم  های  هماهنگی  تا  گیرد 
گهر  گل  شرکت  و  اقتصادی  معین  منطقه،  های 
عمل  به  ها  گزارش  این  از  برداری  بهره  برای 

آورد.

سرمایه گذاری و اشتغال زایی
 در سایه میراث فرهنگی

نظارت  و  ملی  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  جلسه  در  کرمان  استاندار 
مجلس  در  تلفیق  کمیسیون  محل  در  که  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  بر 
با بیان این که در زمینه میراث فرهنگی انتظار  شورای اسالمی برگزار شد، 
داریم که واگذاری به بخش خصوصی تسهیل شود، گفت: در حال حاضر 
خصوصی،  بخش  به  فرهنگی  میراث  واگذاری  و  بازسازی  نگهداری، 
ریاست  تدابیر  با  امیدواریم  که  است  اداری  بروکراسی  درگیر 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  جدید 
گردشگری کشور، این مشکالت مرتفع شود. 
مهندس علیرضا رزم حسینی در 
به  که  جلسه  این 

ریاست حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی و نظارت بر  اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس و  با حضور دکتر 

نمایندگان  مجمع  رئیس  امیری  دکتر  وی،  معانین  و  نیرو  وزیر  اردکانیان 
سیرجان  مردم  نماینده  پور  کوهبنان، حسن  و  زرند  مردم  نماینده  و  استان 
و بردسیر، بختیاری نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه و اسدی کرم نماینده 
هماهنگی  معاون  فدایی  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس  در  شهربابک  مردم 
مدیرعامل  مرادعلیزاده  مهندسس  استانداری،  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
شرکت ملی مس ایران، مهندس تقی زداه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی 
مدیران  از  و جمعی  گهرزمین  مدیرعامل شرکت  پوریانی  سردار  گهر،  گل 
استانی و کشوری برگزار شد، گفت: یکی از دالیل به تاخیر افتادن اجرای 
بزرگترین پروژه انتقال آب کشور این است که ادعا شده در مسیر آن اشیاء 
قدیمی و باستانی پیدا شده است. استاندار کرمان با تاکید بر این که ما برای 
تقاضا  کرد:  خاطرنشان  خواهیم،  نمی  پول  گردشگری  های  پروژه  اجرای 
داریم مشکالت بخش گردشگری در زمینه مجوزها، طول زمان پروژه ها و 
می  فرهنگی  میراث  زمینه  در  زیرا  شود  حل  خصوصی  بخش  به  واگذاری 
توان با هزنیه های کم، اشتغال زیادی ایجاد کرد اما بروکراسی اداری مانع 

آن می شود.
سردار حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه با بیان این که 17 هزار فرش باف در استان کرمان وجود 
حل  افراد  این  بیمه  بحث  هنوز  پیگیری،   سال  دو  رغم  علی  گفت:  دارد، 
نشده است. اسدی کرم، نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسالمی 
جهانی  ثبت  که  است  سال  دو  میمند  دستکند  روستای  که  این  بیان  با  نیز 
شده، افزود: متاسفانه زیرساخت های الزم در این روستا آماده نیست و این 
می  و  است  زیاد  شهربابک  شهرستان  در  بیکار  افراد  تعداد  که  درحالی ست 
توان در بخش گردشگری کارهای خوبی برای حل مشکل بیکاری در این 

شهرستان انجام داد.
وفایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این 
جلسه با بیان این که دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی را در زمینه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام داده و گلیم سیرجان ثبت 
جهانی شده است، اظهار داشت: این امر انتظارات را باال برده اما باید ردیف 

در  بخش  این  برای  مستقل  نظر گرفته شود.بودجه 
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پرسه در حوزه شهر و شهرسازی کرمان 

رپدیس کریمان
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استاندار کرمان با اشاره به وقوع زلزله 5.2 ریشتری شبانگاه جمعه 30 آذرماه 
سال جاری در کوهبنان گفت: به 1500 واحد مسکونی این شهرستان به دلیل 
وقوع زلزله آسیب جدی وارد شده است. مهندس علیرضا رزم حسینی روز 
از مجموع  افزود:  از مناطق زلزله زده شهرستان کوهبنان  بازدید  جمعه در 
400 منزل مسکونی در روستای جور به عنوان کانون اصلی زلزله 300 مورد 
به طور کامل آسیب دیده است. وی اظهار کرد: تاکنون 300 چادر در مناطق 
این  وقوع  از  پس  بالفاصله  و  شده  شده  برپا  کوهبنان  شهرستان  زده  زلزله 
امدادرسانی  و  آواربرداری  امروز  از  و  تشکیل  بحران  مدیریت  ستاد  حادثه 
آغاز شده است. رزم حسینی گفت: ستاد بحران استان کرمان تنها راه برای 

اسکان موقت آسیب دیدگان زلزله و سایر حوادث غیرمترقبه را در ساخت 
آغاز شده که 60  اساس ساخت چهار هزار کانکس  این  بر  و  کانکس دیده 
هزار  منازل  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار  است.  شده  آماده  تاکنون  مورد 
است. وی گفت:  دیده  در شهرستان کوهبنان آسیب جدی  و 500 خانوار 
اعتبارات ساخت کانکس مورد نیاز برای زمان بحران از سوی دکتر نوبخت 
در  کوهبنان  و  هجدک  مناطق  افزود:  حسینی  رزم  است.  شده  پرداخت 
اولویت توزیع کانکس برای اسکان آسیب دیدگان از زلزله است. استاندار 
کرمان اظهار داشت: در تماس با معاون اول رئیس جمهوری هماهنگی های 
الزم برای امدادرسانی و اسکان زلزله زدگان منطقه کوهبنان آغاز شده و به 

زودی اعتبارات مورد نیاز تامین می شود.
را  کرمان  استان  در  کوهبنان  شهرستان  ریشتری،   5.2 بزرگی  با  ای  زلزله   

لرزاند که این زمین لرزه موجب فروریختن برخی ابنیه و تخریب و ترک 
خوردن برخی دیوارهای قدیمی در این شهرستان به خصوص روستای جور 

به عنوان کانون اصلی شده است.

تشکیل کار گروه رفع مشکالت ارتباطی کرمان
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات طی تماس تلفنی با استاندار کرمان، از راه 

اندازی کارگروه ویژه ای به منظور تقویت و توسعه پوشش ارتباطی استان 
و 6.2  بزرگی 6.1  به  زلزله  بروز دو  کرمان در وزارتخانه خبر داد.  در پی 
ریشتر و پس لرزه های متعدد در استان کرمان و همچنین اختالل ایجاد شده 
در شبکه های ارتباطی استان، محمدجواد آذری جهرمی بعد از ظهر پنجشنبه 
به  ای  ویژه  کارگروه  اندازی  راه  از  کرمان،  استاندار  با  تلفنی  تماس  طی 
منظور تقویت و توسعه پوشش ارتباطی استان کرمان در وزارتخانه خبر داد.

رفع  منظور  به  افزود:  گفتگو  این  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
و  ایرانسل  اول،  اپراتورهای همراه  به  استان کرمان  ارتباطی  مشکل پوشش 
با اشاره  رایتل دستورات ویژه ای داده شده است. مهندس آذری جهرمی 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  استان کرمان  مردم  و شجاعت  ها  به دالوری 
همچنین نقش تاثیرگذار لشکر 41 ثاراهلل در دوران دفاع مقدس، تاکید کرد: 
مردم کرمان حق زیادی بر گردن انقالب دارند و شایسته بهترین ها هستند. 
با مردم زلزله زده شهرستان راور، یادآورشد: در  ابراز همدردی  وی ضمن 
اولین فرصت به اتفاق جمعی از معاونین جهت دیدار با مردم شریف و صبور 
استان  به  ارتباطی،  های  شبکه  وضعیت  از  بازدید  همچنین  و  کرمان  استان 
کرمان سفر خواهم کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این گفتگوی 
نیم ساعته، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک تیمی از کارشناسان وزارتخانه 
متبوع جهت پایش نقاط کور و فاقد پوشش ارتباطی تلفن همراه، به استان 
تا سالم  کرد  درخواست  کرمان  استاندار  از  وی  کرد.  سفر خواهند  کرمان 

ویژه ایشان را به مردم شریف کرمان ابالغ نماید.

 بازدید وزیر ارتباطات از مناطق زلزله زده شهرستان راور
نمایندگان  کرمان،  استاندار  همراهی  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مردم کرمان و راور در مجلس،مدیران عامل اپراتورهای همراه و  جمعی از 
مسئوالن از مناطق زلزله زده شهرستان راور بازدید کردند. وزیر ارتباطات و 
با مردم زلزله زده شهرستان راور دیدار و   بازدید  این  فناوری اطالعات در 
گفت و گو کرد. مهندس محمدجواد آذری جهرمی در ادامه، ستاد بازسازی 
مناطق زلزله زده بخش کوهساران شهرستان راور مستقر در روستای گورک 

»کوهبنان«  
زلزله و  زمستان
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ارتباطات و فن آوری اطالعات هم چنین وضعیت  افتتاح کرد. وزیر  نیز  را 
ارتباطات در این مناطق را بررسی کرد.

عذرخواهی وزیر ارتباطات از مردم کرمان
ارتباطات کشور  به عنوان مسئول  فناوری اطالعات گفت:  ارتباطات و  وزیر 
اگر در حوزه ارتباطات بحران برای مردم کرمان مشکلی ایجاد شده است از 
مردم عذرخواهی می کنم. مهندس محمدجواد آذری جهرمی در شورای 
اداری استان کرمان افزود: متوسط پوشش جاده ای در کشور 85 درصد و 
در استان کرمان 70 درصد است و این امر نشان می دهد که پوشش جاده 
با تاکید بر این که ارتباطات روستایی  نیاز به توجه ویژه ای دارد. وی  ای 
از دیگر معضالت استان کرمان است، ادامه داد: برخی از روستاها تلفن ثابت 
مناسب، فاکس، سرویس های ارزش افزوده روی خط تلفن و نسل دوم را 
ندارند و این امر باعث شده به صوت بارزی شکاف دیجیتال و عدم تبادل 
دولت  خدمات  از  بخشی  به  جهرمی  آذری  مهندس  شود.  دیده  ای  منطقه 

در استان کرمان طی چهار سال گذشته اشاره و اظهار کرد: در این مدت، 
ظرفیت اتصال استان کرمان به شبکه دیتای کشور 17 برابر شده  و شاخص 

های ارتباطات هفت رتبه رشد کرده است. 
وی افزود: از مجموع 71 شهر استان کرمان، 69 شهر به شبکه تری جی و 35 
شهر به شبکه فورجی متصل شده و تالش می شود تا پایان امسال تمامی شهرها 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  شوند.  متصل   فورجی  و  تری جی  های  شبکه  به 
ارتباطات  و  کرمان  استان  دیتای  اتصال  ظرفیت  اینکه  بر  تاکید  با  اطالعات 
استان  ارتباطات در  برابر شده است، گفت: در عرصه  استان 13.7  باند  پهن 
نیاز به برنامه و تالش  کرمان، سرمایه گذاری و ظرفیت سازی شده است و 
بیشتر وجود دارد. وی گفت: امروز همان گونه که زیرساخت هایی از جمله 
آب و برق برای مناطق آبادی ایجاد می کند، ارتباطات نیز آبادی ایجاد می 
کند. آذری جهرمی با اشاره به پهناور بودن استان کرمان، بیان کرد: مخابرات 
ایران 92 درصد تصدی گری خود را واگذار کرده است و بزرگترین اپراتور 
ارتباطی ایران از سال 88 واگذار شد و طبیعتا به دو بخش مخابرات ایران 
و همراه اول تبدیل گردید و همراه اول چابکی خود و پیشرو بودن خود 
را حفظ کرد و در کنار آن سرمایه گذاری و شبکه سازی نمود. وی گفت: 
ایرانسل نیز سرمایه گذاری بسیاری در رابطه با دیتا کرده و در زمینه توسعه 

نسل چهارم نیز کارهای خوبی انجام داده است.
به  توجه  با  ایران  مخابرات  داد:  ادامه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
شرایطی که داشت سرمایه گذاری ثابتی نداشت و از دو سال قبل حرکتی 
مشکل  این  حل  برای  و  نشد  انجام  ثابت  حوزه  در  گذاری  سرمایه  درباره 
اعتباراتی اختصاص یافته است. وی یادآور شد: براساس بررسی های انجام 
را  ثابت  تلفن  تواند  استان می  نقطه  ایجاد 90 دکل مخابراتی در 90  شده، 
برای مناطق کمتر برخوردار تامین و تلفن ثابت و دسترسی به اینترنت را با 

سرعت مناسب و قیمت متناسب با کشور را در اختیار قرار دهد. 
مهندس آذری جهرمی با تاکید براین که ما باید این کارها را با سرعت جدی 
دنبال کنیم، گفت: تالش می شود که تا شش ماه آینده 90 دکل را در استان 

کرمان ایجاد کنیم و این اقدام نیاز به تامین زمین و برق دارد. وی افزود: 
تاکید شده که همراه اول و ایرانسل پوشش جاده ای استان را در جایی که 
پوشش دارند تقویت کرده و رومینگ را در استان طی هفته جاری در مناطق 
با بیان این که پوشش صد در درصد جاده ای کار  باز کنند. وی  روستایی 
دشواری است، گفت: امروز آمده ایم که مشکل مردم را حل کنیم و اینکه 
مردم در زمان حوادث از وضعیت مناطق حادثه دیده اطالع داشته باشند و 
این حداقل کاری است که می توانیم انجام دهیم.  مهندس آذری جهرمی 
به موضوع اقتصاد دیجیتال نیز اشاره و بیان کرد: شاخص اشتغال در استان 
اتفاقات  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  بهتر  کشوری  میانگین  به  نسبت  کرمان 

مهمی در دنیا از جمله اقتصاد دیجیتال در حال رخ دادن است، تصریح کرد:
 امروز در ایران شرکت هایی داریم که به صورت ماهانه در حوزه دیجیتال 
کرمان  که  این  بر  تاکید  با  وی  کنند.  می  تجربه  را  درصدی   40 رشدهای 
ظرفیت بسیار خوبی در حوزه دانشگاهی دارد و دانشگاه کرمان همواره جزء 
دانشگاه های خوب کشور بوده است، گفت: مدیر این استان رزمنده بوده 
و تجربه کار جهادی دارد اما خود را در کارهای دولتی – به جز چهار سال 
اخیر-  درگیر نکرده و تجربه کار اقتصادی دارد و این یک فرصت بی نظیر 

برای استان کرمان است.
او با بیان این که سرمایه گذاری در استان کرمان جاافتاده است، افزود: مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک ایران، رتبه استان کرمان را در رتبه چهاردهم ذکر 
استان می  این  و  نیست  استان کرمان مطلوب  برای  رتبه  این  و  کرده است 
تواند به رتبه های کمتر از 10 برسد. آذری جهرمی خاطرنشان کرد: مکانیزم 
خوبی برای توزیع امکانات در زمان بحران نداریم و این در حالی است که 
برخی شرکت ها می توانند با یک شماره تلفن سه رقمی تمامی این امکانات 
را به خوبی عرضه کنند. وی ادامه داد: ما مدیران دولتی بحران های متفاوتی 
را دیده ایم و تجربیات زیادی داریم اما با بروز هر اتفاق، ایراداتی ایجاد می 
شودو با خالقیت و استفاده از فناوری ها می توان این مشکالت را حذف کرد.

توان  می  کرمان  استان  خالق  جوانان  از  استفاده  با  گفت:  جهرمی  آذری 
جایگاه استان کرمان را در زمینه تجارت الکترونیک به رتبه کمتر از 10 رساند.
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اختصاص اعتبار 
برای بازسازی »هجدک«

با  هستیم،  مردم  زمانی که خدمتگزار  تا  که  این  بر  تاکید  با  استاندار کرمان 
همین اقتدار و سبک مبتنی بر مشی اعتدال و میانه روی، مطالبات مردم را 
ساخت  برای  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد   201 گفت:  کنیم،  می  پیگیری 
رزم  علیرضا  مهندس  است.  یافته  اختصاص  هجدک  در  زده  زلزله  منازل 
حسینی در شورای اداری استان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
باید  ما  همه  و  دانند  می  پاسخگو  دولت  را  دولت  ریاست جمهوری  افزود: 
در برابر مردم پاسخگو باشیم زیرا مردم ولی نعمتان ما هستند. وی از مردم 
کرمان به عنوان مردمی شریف، نجیب و شهید پرور یاد کرد و افزود: علما و 
شخصیت های بزرگ  و موثری در این استان پرورش یافته اند و باید خدمات 
مناسبی را به آنها ارائه کنیم. رزم حسینی با اشاره به وقوع سه زمین لرزه بیش 
از  پس  کرد:  عنوان  تاکنون،  آذرماه  دهم  از  راور  شهرستان  در  ریشتر   6 از 
وقوع این زمین لرزه ها، ستاد بحران بالفاصله تشکیل شد و با لطف خداوند، 
بین  در  امدادی  اقالم  مناسب  توزیع  به  اشاره  با  وی  نداشتیم.  جانی  تلفات 
زلزله زدگان، ادامه داد: بر اساس تصمیم ستاد بحران، چهار هزار کانکس در 
استان کرمان ساخته و در شهرستان های حادثه خیز مستقر می شود. استاندار 
کرمان با اشاره به وضعیت ویژه و حادثه خیزی استان کرمان، خاطرنشان کرد: 
201 میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای ساخت منازل زلزله زده در هجدک 

اختصاص یافته است. 
قطعی  زند، گفت:  می  را  دنیا  روز  ارتباطات حرف  که  این  بر  تاکید  با  وی 
ارتباطات درشرایط فعلی می تواند خسارت هایی را ایجاد کند و در شرایط 
بحرانی ارتباطات از اهمیت ویژه تری برخوردار می شود. رزم حسینی ادامه 
داد: باید مشکالت مردم و تبعات ناشی از زلزله بم را به یاد آوریم و بر این 
اساس با تکیه بر پیشگیری از وقوع خسارت های جانی و مالی پیشگیری کنیم. 
کرمان  استان  در  ریشتر   6 باالی  های  لرزه  زمین  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
ما  همراه  تلفن  ارتباطات  سطح  و  پیوست  وقوع  به  دقیقه   13 و   12 ساعت  
به هشت درصد رسید و این در حالیست که اپراتورها می گویند بین 50 تا 
این که سطح  بر  تاکید  با  استاندار کرمان  اینترنت داریم.  ارتباط  70 درصد 
گفت:  رسید،  درصد   35 به  حادثه   13روز  ساعت  تا  همراه  تلفن  ارتباطات 
استان کرمان  ارتباطات در  توسعه  راستای  زیادی در  بسیار  تاکنون خدمات 
انجام شده و با توجه به گستردگی و حادثه خیزی استان کرمان باید شرایط 
ببینیم. وی افزود: ستاد بحران اختیارات  ویژه ارتباطات را برای این استان 
استاندار  کند.  عزل  را  مدیران  هماهنگی  بدون  تواند  می  که  دارد  خاصی 
کرمان با اشاره به  این که بیش از پنج هزار روستا و آبادی در استان کرمان 
تلفن ثابت ندارند، گفت: برخی از جاده های ارتباطی اصلی در استان کرمان 

نیز ارتباطات ندارند. 
نکنیم، گفت:  مطالبه گری  این سوال که چرا  با طرح  مهندس رزم حسینی 
اگر  آن  خدمتگزاران  و  است  پاسخگو  دولت  که  است  این  دولت  افتخار 

در  ارتباطات  داد:  ادامه  وی  کنند.  عذرخواهی  باید  اند،  کرده  کوتاهی 
شرایط بحران از هر موضوعی برای ستاد بحران ضروری تر است. استاندار 
کرمان با طرح این سوال که چرا باید مصلحت اندیشی کنیم، ادامه داد: همه 

ما مسئول هستیم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.

پیگیری تعهدات اپراتورها
این که  بر  تاکید  با  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
اپراتورها از قانون عدول کرده اند، گفت: بر اساس قانون تعهدات آنها را از 
طریق مجلس شورای اسالمی پیگیری می کنیم. دکتر محمدرضا پورابراهیمی 
با  باید  موضوع  این  و  است  شده  موضوع  این  گر  مطالبه  نیز  دولت  افزود: 
جدیت دنبال شود. وی با تاکید بر اینکه اپراتورها به چه کسی باید جواب 
و  باشد  داشته  اهمیت  اپراتورها  برای  درآمد  باید  چرا  داد:  ادامه  بدهند، 
جان انسان ها اهمیت نداشته باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، افزود: خدمات رسانی 
برخی اپراتورها در کشور به شکلی است که خود شما نیز گفته اید در منزل 
اینکه  تاکیدبر  با  وی  بروم.  بالکن  به  باید  گرفتن  تماس  برای  بستگان  برخی 
است،  مردم  معضالت  حل  برای  ارتباطات  وزیر  اختیار  در  مجلس  ظرفیت 
گفت: امیدواریم این دوره،  آغاز تحوالت بزرگی در حوزه اقتصاد دیجیتال 
مناطق زلزله زده  برای  اعتبارات ویژه ای  به اختصاص  ابراهیمی  پور  باشد. 
نسبت  زلزله  درباره  اخیر  هفته  مصوبه  خوشبختانه  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
از  به سهمی که در استان کرمان و کرمانشاه خواهد بود توزیع می شود و 

استاندار کرمان می خواهیم که این موضوع را پیگیری کند.
 

خدمات الکترونیک برای روستاها
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، گفت:  بر اساس قانون 
باید حداقل چهار خدمت الکترونیک دولت در 80 درصد روستاهای باالی 
20 خانوار ارائه شود، اما این خدمات در یک درصد روستاهای استان کرمان 
هم وجود ندارد. دکتر محمدمهدی زاهدی افزود: با توجه به ماده 69 مبنی 
علت  به  نباید  ما   فرزند  ارتباطات،  وزارت  توسط  مدارس  بر هوشمندسازی 
رئیس  باشد.  نداشته  دسترسی  اینترنت  به  می کند  زندگی  روستا  در  که  این 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، گفت: در زمینه پست 
بانک در شهرستان های راور و کرمان مشکل داریم و دستگاه ای تی ام در 
این مناطق نیست و حتی در زمینه تلفن ثابت در شهر کرمان هم مشکل داریم 
و ارتباطات در راه های روستایی وحشتناک است و پوشش تلفن وجود ندارد. 
کرمان  استان  مخابرات  کارکنان  از  نفر   37 کرد:  خاطرنشان  زاهدی  دکتر 
کرده  مطرح  وزیر  با  را  خود  مشکالت  آنها  از  برخی  و  هستند  مشکل  دچار 
اند و در این رابطه از وزیر ارتباطات می خواهیم تا دستور دهد مشکل این 
انار در مجلس شورای اسالمی  افراد برطرف شود.نماینده مردم رفسنجان و 
نیز با بیان این که در سطح دنیا بسیاری از کسب و کارهای ایجاد شده مبتنی 
ثابت  تلفن  متقاضی  از 100 هزار  بیش  الکترونیک است، گفت:  ارتباطات  بر 
شهری و روستایی در استان کرمان داریم که خدمات به آنها ارائه نشده و این 

امر از معضالت استان است.
کرمان  استان  ارتباطی  های  جاده  که  این  بیان  با  محمدی  انارکی  احمد 
دارای نقاط کور ارتباطی هستند، گفت: این مشکل در جاده های ارتباطی 

اصلی استان نیز مشهود است.
دکتر یحیی کمالی پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی نیز بر توسعه شبکه فیبر نوری، ایجاد شبکه تلفن ثابت در  روستاها و 

رفع مشکالت کارکنان مخابرات تاکید کرد. 
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان نیز از اقدامات ستاد بحران 
استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: باید به جنوب استان کرمان توجه ویژه 
ای شود و از هم اکنون باید به فکر بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی 
جنوب این استان باشیم. دکتر احمد حمزه از استاندار کرمان به عنوان فردی 
ساعی، فهیم و کوشا یاد کرد و افزود: با حضور ایشان، چهره استان متحول 

شده است.
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: بانک ها تاکنون 15 هزار 
بازسازی  و  سازی  مقاوم  برای  را  خود  داخلی  منابع  از  تومان  میلیارد 
در  روز  تابش  علیرضا  مهندس  اند.  داده  اختصاص  مسکونی  واحدهای 
جلسه هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمان، افزود: تالش 
انجام  بازسازی سالی 200 هزار واحدهای مسکونی  برای  دسته جمعی 
از مجموع 4  میلیون واحد مسکونی روستایی  تاکنون دو  شده است و 
میلیون و 500 هزار واحد پیش بینی شده، بازسازی و مقاوم سازی شده  
روستایی  و  شهری  واحد  هزار   3 برای  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی  است. 
خسارت دیده و 500 واحد تعمیراتی در استان تسهیالت پرداخت شود 
شهرها  برای  تومان  میلیون   40 و  روستاها  برای  تومان  میلیون   30 که 
میلیون  پنج  روستاها  برای  نیز  بالعوض  تسهیالت  و  شود  می  پرداخت 

تومان و برای شهرها 6 میلیون تومان خواهد بود.
پرداخت  تومان  میلیون   12 مبلغ  به  نیز  تعمیری  تسهیالت  گفت:  تابش 
خواهد شد تا مصوبه دولت برای پرداخت تسهیالت بالعوض از حساب 

100 امام تامین اعتبار شود و در اختیار استان قرار گیرد. تابش با تاکید 
بر اساس تاکیدات دولت و  باشند، گفت:  نباید نگران  بر این که مردم 
رهبر معظم انقالب اسالمی به سرعت در راستای مقاوم سازی و بازسازی 

مناطق زلزله زده اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به اثرات بهسازی های گذشته که منجر به کاهش خسارتهای 
این زمین لرزه شده است، تاکید کرد: تالش می شود که استان کرمان 
به استان پایلوت در مقاوم سازی واحدهای مسکونی تبدیل شود. رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور، گفت: برای ساخت چهار هزار واحد 
کانکس در استان کرمان با تامین اعتبار دوهزار واحد توسط استانداری 
و دو هزار  واحد توسط بنیاد مسکن توافق شده تا در مواقع حوادث از 
آنها استفاده شود. تابش یادآور شد: استاندار کرمان بر همکاری بانک ها 
در پرداخت تسهیالت تاکید ویژه ای دارند. وی خاطرنشان کرد: همه 
همت کرده ایم و روسای بانک ها به خوبی عکس العمل نشان داده اند 

تا در مسیر مقاوم سازی و بازسازی واحدهای مسکونی اقدام شود.
تابش اظهار کرد: پیگیری می شود که تمامی اعتبارات پیش بینی شده 
وی  یابد.  اختصاص  مسکونی  واحدهای  سازی  مقاوم  و  بازسازی  برای 
از جمله  هایی  ریزی  برنامه  نیز  بضاعت  بی  و  ناتوان  افرد  برای  گفت: 
کشور  مسکن  بنیاد  رئیس  است.  شده  گرفته  نظر  در  بالعوض  تسهیالت 
افزود: مصوبه بازسازی 3 هزار واحد مسکونی استان کرمان را می گیریم 
و قبل از آن نیز اعتبارات مورد نیاز را از فردا پرداخت می کنیم. وی 
خاطرنشان کرد: بخشی از خانه های خسارت دیده در زمین لرزه اخیر 
به جای آنها احداث شده  واحدهایی هستند که واحد جدید و مقاوم 
به  است  بهتر  و  شدند  می  آواربرداری  و  تخریب  باید  واحدها  این  و 
جای کمک به این واحدها به مقاوم سازی در شهرهایی که مستعد زلزله 
هستند، کمک شود. تابش ادامه داد: تعمیرات واحدهای مسکونی آسیب 
دیده را نیز در اسرع وقت انجام می دهیم و دراین زمینه مشکلی وجود 

ندارد. 
است،  داشته  خوبی  بسیار  اثرات  سازی  مقاوم  که  این  بر  تاکید  با  وی 
آنها  برای  و مشکلی  بمانند  این که مردم در حوادث سالم  اظهار کرد: 
انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس  است.  کننده  خوشحال  بسیار  نشود،  ایجاد 
اسالمی کشور گفت: زلزله اثرات مخربی را به دنبال دارد و با وقوع آن 
اگرحتی هزاران میلیارد هزینه شود، نمی توان اثرات آن را از بین برد 
و به جای آن با بهسازی و مقاوم سازی می توان جلوی این اثرات سوء 
را گرفت. وی افزود: افزایش سقف تسهیالت برای بازسازی واحدهای 
مسکونی روستایی از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان  و در شهرها 

از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان انجام شده است .

رئیس بنیاد مسکن کشور:

اختصاص اعتباربرای بازسازی 
واحدهای مسکونی کشور

تعمیرات اساسی مناطق زلزله زده باتسهیالت بالعوض
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به مناطق 
زلزله زده  مناطق  اساسی در  تعمیرات  زلزله زده شهرستان کوهبنان، گفت: 
استان به صورت تسهیالت بالعوض صورت می گیرد. دکتر محمدباقر نوبخت 
به  زلزله زده شهرستان کوهبنان )دهستان جور(  مناطق  از  بازدید  منظور  به 
اتفاق مهندس محمداسماعیل نجار معاون وزیرکشور و رئیس ستاد مدیریت 
استان  وارد  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس  تابش  علیرضا  کشور،  بحران 
کرمان شد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از 
استقبال در فرودگاه بین المللی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کرمان، به اتفاق 
استان  از مسئوالن  استان و جمعی  نمایندگان  استاندار کرمان، رئیس مجمع 

کرمان به شهرستان کوهبنان سفر کرد. 
دکتر نوبخت در این سفر ضمن بازدید از خسارات وارده به مناطق زلزله زده 
امدادی  از کمپ های  ها،  آن  با  گفتگوی صمیمی  و  مردم  موقت  اسکان  و 
جمعیت هالل احمر سرکشی و روند امدادرسانی به مردم زلزله زده از جمله 
توزیع بیش از 450 دستگاه چادر امدادی را مورد بررسی قرار داد. وی در 
با حضور در جمع خبرنگاران از آمادگی دولت برای هرگونه کمک  ادامه 

رسانی به مردم زلزله زده استان کرمان خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات 
دولت، کمک های بالعوض به مردم زلزله زده استان تعلق می گیرد. معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن ارائه گزارشی از 
آخرین وضعیت مناطق زلزله زده شهرستان کوهبنان، افزود: اکنون موضوع 
امداد و نجات و توزیع چادر در مناطق زلزله زده به پایان رسیده، اما کماکان 
خدمت رسانی به مردم از جمله توزیع غذا و غیره ادامه دارد. دکتر نوبخت با 
تاکید براین که تعمیرات اساسی در مناطق زلزله زده استان کرمان به صورت 
تسهیالت بالعوض صورت می پذیرد، یادآورشد: به افراد زلزله زده در این 
منطقه تسهیالت 4 درصدی)30 میلیون تومان تسهیالت به خانه های روستایی 
+ 5 میلیون تومان تسهیالت بالعوض و همچنین 40 میلیون تومان تسهیالت به 
پرداخت می شود.   بالعوض(  تسهیالت  تومان  میلیون   6 خانه های شهری + 
وی ضمن قدردانی از اعضای ستاد مدیریت بحران استان در راستای خدمات 
شورای  کرد:  تصریح  کرمان،  استان  زده  زلزله  مناطق  در  مردم  به  رسانی 
مدیریت بحران استان کرمان امشب به صورت فوق العاده برگزار می گردد 
و پس از جمع بندی خسارات زلزله اخیر در شهرستان کوهبنان، پیش نویس 

آن به هیات وزیران تقدیم می شود.
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میزان آمادگی برای مقابله با بحران در کشور؛

 فقط ۱۰ درصد
سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون 
مدیریت بحران گفت: با وجود برگزاری 
و  مردم  استقبال  و  آموزشی  های  دوره 
مسئوالن از این دوره ها، اما بیشتر از 10 
درصد آمادگی برای مقابله با بحران های 

مختلف در کشور وجود ندارد.
»کارگاه  در  نجار  اسماعیل  مهندس 
شورای  اعضای  تمرینی  و  آموزشی 
هماهنگی مدیریت بحران استان قم« در 
تاالر شهید بهشتی دانشگاه قم، با اشاره به 
حادثه خیز بودن ایران، افزود: درحالی 
که در سال های گذشته شاهد زلزله های مهیب، سیل های مخرب، توفان های 
سهمگین، صاعقه، خشکسالی، برف و بهمن، گرد و غبار و فرونشست زمین در 
کشور بودیم، هنوز هم عده ای وقوع ناگهانی حوادث طبیعی را باور ندارند. 
وی با بیان این که آمادگی شرط مقابله با بحران هاست، اضافه کرد: زمانی می 
توانیم در مقابل بحران های غیرمترقبه آمادگی الزم را داشته باشیم که باور 
کنیم »حادثه خبر نمی دهد« و برنامه ریزی و ابزار الزم را داشته باشیم. وی بر 
استفاده از ظرفیت قشرهای مختلف در پیشگیری از خسارت حوادث اشاره و 
بیان کرد: مشارکت مردم در پیشگیری از حوادث و ارائه آموزش های مناسب 
و مفید منجربه کاهش بسیاری از مشکالت در زمان بروز بحران های مختلف 
می شود. مهندس نجار تاکید کرد: باید با فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم 
در کمپین های مختلف و گروه های اجتماعی، سعی کنیم تا آنها در مواقع 
بحران بازوی دستگاه های اجرایی باشند. وی خاطرنشان کرد: امکانات کشور 
محدود است، ولی دستگاه های اجرایی ذیربط تمام تالش خود را برای کاهش 
خسارت های احتمالی ناشی از حوادث و بالیای طبیعی به کار بسته اند. وی 
ادامه داد: به طور مثال بر اساس استاندارد باید در هر 50 کیلومتر یک لرزه 

نگار مستقر شود، ولی در هر 500 کیلومتر هم در کشور یک لرزه نگار نداریم.
معاون وزیر کشور با اشاره به این که امروز بسیاری از کشورها با به کارگیری 
علم، خرد و اندیشه، خود را مقابل حوادث ایمن کرده اند، تاکید کرد: حوادث 
رخ داده در سال های گذشته لزوم ارتقاء سطح آمادگی و وحدت فرماندهی 
را در حوادث دوچندان می کند تا درست و مناسب برنامه ریزی کنیم. مهندس 
نجار به استفاده از ظرفیت رسانه ها تاکید و اشاره کرد: در حادثه های مختلف 
رسانه ها فقط از تعداد کشته ها و خسارت وارد شده سوال می پرسند و در مورد 
وظیفه مردم در چنین مواقعی و بسیاری موارد دیگر سوالی نمی پرسند. وی 
تاکید کرد: اگر رسانه ها به خوبی رسالت خود را در مواقع بحران انجام دهند 
و به درستی اطالع رسانی کنند، مسئوالن با آرامش تصمیم می گیرند و مردم 
نیز آستانه تحمل خود را افزایش می دهند. وی ادامه داد: آموزش های الزم 
برای مدیریت در بحران باید برای اصحاب رسانه ارائه شود تا با اطالع رسانی 

به شیوه های مناسب آرامش جامعه را در مواقع بحرانی حفظ کنند.

* اعالم  هشدار قبل از وقوع سیالب
مهندس نجار گفت: اخیرا سیالب مخربی در استان های شمالی کشور به ویژه 
خراسان شمالی شاهد بودیم که جان 12 تن را گرفت و تعدادی نیز مفقود 
شده اند. وی تصریح کرد: با وجود این که از روزهای قبل از وقوع، اطالعیه 
ها و اخطاریه های جدی برای وقوع سیل در استان خراسان شمالی به روش 
های مختلف محلی، استانی و ملی داده شده بود، ولی عده ای بی توجه به این 
هشدارها، راهی مناطق پرخطر شدند. بر اثر بارندگی و جاری شدن سیالب، به 
 6 شهرستان خراسان شمالی خسارت وارد شد که بیشترین خسارت سیل مربوط 
به شهرستان مرزی رازو جرگالن بود. به گفته وی، 147 هزار کیلومتر رودخانه

در کشور وجود دارد که 12 هزار کیلومتر آن مسیرهای پرخطر است.
نیز  تهران  زمین در  فرونشست  به خطر  بحران کشور  رئیس سازمان مدیریت 
اشاره و اضافه کرد: به علت تغییر اقلیم، خشکسالی و برداشت بی رویه از آب 
های زیرزمینی هر سال 47 سانتی متر فرونشست زمین در مناطق مختلف تهران 
به ویژه جنوب غربی رخ می دهد. وی ادامه داد: با توجه به این که تاسیسات 
زیرزمینی بسیاری از جمله مترو در تهران وجود دارد، اگر این روند ادامه یابد، 

با حادثه تلخی روبرو می شویم.

* حوادث، یکی پس از دیگری
مهندس نجار بیان کرد: خسارت های جانی که در حادثه های پالسکو، برخورد 
2 قطار در محدوده استان سمنان، ریزش معدن زمستان یورت و آتش سوزی 
کالس درس مدرسه شین آباد و زلزله بم ایجاد شد، به دلیل آگاهی نداشتن و 
نگذراندن دوره های آموزشی بود. ساختمان پالسکو واقع در خیابان جمهوری 
تقاطع خیابان فردوسی تهران ساعت 8 صبح روز پنجشنبه )30 دی ماه سال 95( 
دچار حریق شد و ساعت 11 و 30 دقیقه این ساختمان به طور کامل فروریخت. 
آوار  زیر  بودند،  حریق  اطفای  حال  در  که  نشانان  آتش   16 حادثه  این  در 
گرفتار و به شهادت رسیدند. همچنین پنج تن از کسبه این بازار نیز جان خود 
را از دست دادند.حادثه انفجار و ریزش معدن ذغال سنگ یورت چهاردهم 
اردیبهشت ماه امسال در آزادشهر استان گلستان رخ داد؛ در این حادثه 43 تن 

جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی مجروح و مصدوم شدند.
نجار تصریح کرد: خسارت این حادثه ها که با تدبیر و آگاهی قابل پیشگیری 
است، کشور و مسئوالن را تا مدت ها درگیر کرده بود. وی با بیان این که به 
طور متوسط ساالنه 160 هزار آتش سوزی در کشور رخ می دهد، به حادثه 
مدرسه  دلسوز  معلم  اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  آباد  شین  مدرسه  سوزی  آتش 
شین آباد آموزش های الزم را دریافت کرده بود، هنگام آتش سوزی دانش 
آموزان را از کالس خارج می کرد و خسارتی به جان آن ها وارد نمی شد. وی 
گفت: با گذشت پنج سال از این حادثه دلخراش و پرداخت 160 میلیارد ریال 
برای درمان و دیه دانش آموزان شین آبادی، هنوز هم گاهی دیده می شود 

افرادی، طلب باقی دیه و هزینه خود را دارند که به حق است.
ساعت هشت صبح چهارشنبه، 15 آذر 1391، یک کالس درس مدرسه ابتدایی 
روستای شین آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتش سوزی شد و از 

37تن دانش آموزان آن، 29 تن دچار سوختگی شدند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به خطرساز بودن مسیر رودخانه قمرود نیز 
اشاره و بیان کرد: این مسیر در حالی که پرخطر است، تبدیل به محل اسکان 
زائران و پارکینگ خودرو شده که باید تدبیری جدی برای آن اندیشیده شود.

وی سیل سال 1388 رودخانه قمرود را مورد اشاره قرار داد و افزود: در یک 
نباشد و  بینی هواشناسی درست  باشند، پیش  تابستان که همه در خواب  روز 
فرصتی برای اطالع رسانی نباشد، اگر فاجعه ای رخ داد، ابعاد آن بسیار وسیع 

خواهد بود.
بستر رودخانه قمرود که جان چهار  وقوع سیل 11 فروردین سال 1388 در 
تن را گرفت، باعث شد از آن زمان مسئوالن شهری قم نسبت به بارش های 
شدید باران در منطقه باالدست این شهر و جلوگیری از خطر احتمالی در مسیر 
رودخانه قمرود حساسیت بیشتری داشته باشند و با پیش بینی وقوع سیالب، فورا 

اقدام به تخلیه رودخانه از مسافر و خودرو نمایند.
مسیر رودخانه قمرود قم از اوایل دهه هشتاد شمسی برای آمد و شد خودروها و 
کاهش ترافیک هسته مرکزی قم مهیا شد و در سال های گذشته به صورت بلوار 

در 2 مسیر در حدود هشت کیلومتر به صورت رفت و برگشت در آمده است.
کارگاه آموزشی و تمرینی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
قم با حضور مهدی صادقی استاندار، محسن بهشتی معاون عمرانی استاندار و 
مدیران دستگاه های اجرایی استان قم در تاالر شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار 
شد. الزم به ذکر است که هدف از برگزاری کارگاه آموزشیمدیریت بحران در 
استان های کشور، تالش برای ایجاد ادبیات و فرهنگ مشترک، فراهم کردن 
برای  توانمدی  ارزیابی  ها،  کارگاه  در  تجربیات  انتقال  و  نظر  تبادل  شرایط 
افرایش  و  مسئولیت های خود  ایفای  در  کنندگان  توانایی شرکت  تشخیص 

سطح دانش مدیران در حوزه مدیریت بحران های طبیعی است.
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تحقق 9۵ درصدی ایجاد اشتغال
 طی یکسال

و  توسعه  با هدف  و سرمایه گذاری شهرستان کرمان  اشتغال  جلسه کارگروه 
با  و  فرمانداری کرمان  بابایی  علی  مهندس  ریاست  به  پایدار  اشتغال  ترویج 
حضور مسئولین دستگاه هایی اجرایی برگزار گردید. در این فرماندار کرمان 
بایستی  باالی شهرستان کرمان گفت:  پتاسیل های  و  ها  به ظرفیت  اشاره  با 

توجه و تالش مسئولین به مباحث اشتغال به حد قابل توجهی افزایش پیدا 
کند تا شاهد رفع معضل بیکاری باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد : طبق آمار ارائه شده توسط 
های  دستگاه  توسط  رصد  سامانه  در  نفر   6126 تعداد  اشتغال  کارگروه  دبیر 
اجرایی ثبت نام نموده اند از مجموع 6561 نفر تعهد شهرستان ، حدود 95 
نام  ثبت  احتساب  با  خوشبختانه  که  یافته  تحقق   اشتغال   سهمیه   از  درصد 
نفر   9617 جمعا   اند  گمارده  کار  به  را  نفر   3491 حدود  که  مراکزکاریابی 
مشغول به کار شده ، لذا این عدد به 156 درصد می رسد که فراتر از سهمیه 
های   سیاست  حاضر  حال  در   : کرد  اضافه  بابایی  مهندس  است.  شهرستان  
دستگاه  و  نموده  فراهم  پایدار  اشتغال  برای  مناسبی  بستر  و  شرایط   ، دولت 
های اجرایی هم به نحو احسن از این شرایط استقبال  کرده اند. وی ادامه 
داد : در بحث اشتغال با پیگیری مسئولین میراث فرهنگی و گردشگری ، راه 
اندازی 26 خانه بوم گردی در شهداد و ماهان را شاهد هستیم که توانسته 

است برای تعدادی از افراد اشتغال ایجاد نماید.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان کرمان افزود : ما با اصل طرح های مطرح 

شده موافقیم لکن بایستی طرحها سیر درست و قانونی خود را طی کنند.
در این جلسه 54 طرح  در زمینه های مختلف از جمله امور دام - شیالت - 

باغبانی و غیرهمطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بابایی  علی  مهندس  ریاست  به  کرمان  شهر  محالت  پایدار  بازآفرینی  ستاد 
زیرساختهای  ارتقاء  روبنایی،  خدمات  توسعه  هدف  با  کرمان  فرماندار 
شهری، توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و بهسازی و مقاوم سازی سکونت 
گاه های غیر رسمی برگزار شد. در این جلسه علی بابایی فرماندار کرمان 
با اشاره به اهمیت موضوع، محل اجرای طرح را در ابعاد گوناگون و مکان 
شهری  فرسوده  بافت  و  غیررسمی  های  گاه  سکونت  ویژه  به  مختلف  های 

عنوان نمود.
وی اعتیاد، طالق و حاشیه نشینی را از اهم معضالت جامعه امروز برشمرد و 
اینگونه  پایدار محالت شهر را در کنترل و کاهش  بازآفرینی  اجرای طرح 

مسائل تأثیرگذار دانست.
مهندس بابایی با اشاره به اسکان جمعیت قابل مالحظه در این مناطق افزود : 
بطور کلی طرح بازآفرینی پایدار محالت هدف شهر کرمان به منظور توسعه 

خدمات روبنایی و ارتقاء زیرساخت های شهری، توانمندسازی اقتصادی ، 
شناسایی  قبل  از  که  کرمان  شهر  از  مناطقی  در  غیره  و  نهادی  و  اجتماعی 
شده اند اجرا خواهد شد، محله شهرک صنعتی بعنوان محله پایلوت بعنوان 
اولین محله انتخاب شده که بعد از اجرای طرح ، موارد و مسائل مربوطه به 

سایر مناطق و شهرستان ها تعمیم داده خواهد شد.
اجرای  منظور  به  ها  ظرفیت  همه  از  استفاده  بر  تأکید  با  کرمان  فرماندار 
موفق طرح اظهار داشت: بحمدهلل امروزِه مردم حساسیِت بسیاری از کارها 
را به خوبی درک می کنند و به هر طریق ممکن جهت کمک به مسئولین 
به کار ورود می کنند، ما مسئولین نیز باید از این ظرفیت عظیم در جهت 
نقش خّیرین  تشریح  با  بابایی  . مهندس  استفاده کنیم  حل مسئل و مشکالت 
در این خصوص تصریح کرد: خّیرین یکی از مهمترین ظرفیت هاست که 
کرد،  استفاده  ازآنها  کارها  سایر  در  باید  سازی  مدرسه  و  مسجد  بر  عالوه 
به  کرمان  شهر  محالت  پایدار  بازآفرینی  طرح  حساسیت  لحاظ  به  امروزه 
رغم تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح قطعًا با میزان تخصیص داده شده 
به اهداف مدنظر نخواهیم رسید، لذا ورود خیرین به کار کمک بسزایی در 
اجرای سریع و موفق طرح دارد. وی با تأکید بر تعامل و همکاری دستگاه 
به نگاه نو و متفاوت مسئولین ذکر کرد و  ها، اجرای موفق طرح را منوط 
نقطه  و  پیشنهادات  ارائه  و  مسئولین  تالش  خواستار 

نظرات آنان در این خصوص شد.
خانم موسی پور مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
کرمان نیز در سخنانی، بازسازی بافت های فرسوده 
را یکی از اولویت های دولت خواند. وی با اعالم 
برای دفاتر تسهیل  اعتبار  میلیارد تومان   2 تخصیص 
گری طرح بازآفرینی پایدار محالت شهری کرمان 
اظهار داشت: با جذب 2 میلیارد تومان اعتبار برای 
دفاتر تسهیل گری ، قرار است 5 سازمان مردم نهاد 
با ایجاد 10 دفتر تسهیل گری در مناطق پیش بینی 
به  شده کار را دنبال کنند . وی ادامه داد: قریب 
مسائل  آموزش  گری،  تسهیل  دفاتر  کار  سوم  دو 
اجتماعی و بهداشتی و غیره مهارت آموزی به ویژه 
در زمینه اشتغال است که باعث توانمندسازی افراد 
چهره  در  تغییر  همچنین  و  مختلف  های  زمینه  در 

شهر می شود.

اهدف ستاد بازآفرینی پایدار 
محالت کرمان



امدادی  اقالم  توزیع 
در مناطق زلزله زده

       
کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
گفت: پس از وقوع زمین لرزه در کوهبنان تیم 
تاکنون  و  شدند  اعزام  منطقه  به  امدادی  های 
بین  والور  شعله   60 و  موکت   450 چادر،   360
است.  شده  توزیع  شهرستان  این  زدگان  زلزله 
کوهبنان  شهرستان  بحران  ستاد  در  فالح  رضا 

 20 و  هزار  یک  چادر،  تخته  هزار   2 افزود: 
 700 و  هزار  سه  و  والور   30 و  هزار   2 موکت، 
های  شهرستان  در  احمر  هالل  انبارهای  در  پتو 
است  شده  دپو  زرند،  جمله  از  کوهبنان  معین 
اظهار  وی  دارد.  وجود  امدادرسانی  آمادگی  و 
شهرستان  در  ریشتری   5.2 لرزه  زمین  کرد: 
کوهبنان تاکنون 31 پس لرزه داشته است. فالح 
نیروی  با حضور 75  تیم  عنوان کرد: تاکنون 15 
حضور  کوهبنان  زده  زلزله  منطقه  در  امدادی 
یافته اند و این تعداد تا امشب به 100 نفر افزایش 

خواهد یافت.

آغاز ساخت 
چهار هزار کانکس

استاندار کرمان به آغاز ساخت چهار هزار کانکس 
برای اسکان موقت در زمان بحران در این استان 
تاکنون  کانکس  دستگاه   60 گفت:  و  کرد  اشاره 
علیرضا  است.  شده  ساخته  کرمان  استان  در 
شهرستان  بحران  مدیریت  ستاد  در  حسینی  رزم 
شهرستان  این  فرمانداری  محل  در  که  کوهبنان 
بزرگ  های  مکان  صاحبان  افزود:  شد،  برگزار 
صورت  در  ورزشی  های  سالن  جمله  از  امن  و 
زلزله  اسکان  محل  به  ها  مکان  این  اختصاص 
هزینه  دریافت  مشمول  دولت  سوی  از  زدگان، 
زمین  اولین  وقوع  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهند 
آذرماه   10 در  راور  شهرستان  هجدک  در  لرزه 
بیان کرد: پس از آن سه زمین لرزه  سال جاری 
از 6 ریشتر رخ داده است. علیرضا  بیش  با شدت 
ستاد  در  خسارت  براورد  داد:  ادامه  حسینی  رزم 
زده  زلزله  مناطق  برای  استان  بحران  مدیریت 
شهرستان راور انجام و 201 میلیارد تومان در این 

زمینه تصویب شده است.
نیز  کوهبنان  شهرستان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بالفاصله ستاد مدیریت بحران تشکیل و تیم های 
با  حسینی  رزم  شدند.  اعزام  منطقه  به  امدادی 
تاکید بر این که تا پایان امشب باید توزیع چادر 
کرد:  تصریح  شود،  انجام  زرند  و  کوهبنان  در 

ذخیره 
در  چادر 

پیش  باید  نیز  آینده 
رابطه  این  در  و  شود  بینی 

خواهیم  انجام  را  الزم  های  پیگیری 
خسارت  برآورد  گفت:  کرمان  استاندار  داد. 

ها،  زیرساخت  مسکونی،  واحدهای  شامل  باید 
ها،  بیمارستان  مدارس،  ها،  پل  فرهنگی،  میراث 
کرد:  تصریح  وی  باشد.  غیره  و  انتظامی  مراکز 
آواربرداری باید به نحوی انجام شود که مشکلی 
وسایل  آن  کنار  در  و  نکند  ایجاد  مردم  برای  را 
خانه های زلزله زدگان نیز باید در مکان مناسب و 
با نظارت صاحبان آنها نگهداری شود. رزم حسینی 
بیان کرد: تامین سوخت مورد نیاز برای گرمایش 
همکاری  با  و  رایگان  صورت  به  باید  چادرها 
مسئوالن مربوطه انجام شود که تاکنون نیز انجام 
زیرساخت  تامین  بر  کرمان  استاندار  است.  شده 
های الزم برای زلزله زدگان در اسرع وقت تاکید 
لرزه، اسکان  بروز زمین  و تصریح کرد: در زمان 
افراد در محل های امن یک ضرورت است. وی 

با تاکید بر این که حفظ آرامش مردم نیز در زمان 
رصدهای  افزود:  است،  ضروری  حوادث  بروز 
تخصصی را در زمان بروز حوادث انجام می دهیم 
تا آرامش روانی مردم حفظ شود و در این رابطه 
با مخالن امنیت روانی مردم برخورد خواهد شد. 
اصلی  راه  پیشگیری  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
از حوادث  ناشی  با حوادث و آسیب های  مقابله 
لرزه های  این اصل، در زمین  غیرمترقبه است و 
های  ساختمان  که  شد  مشاهد  خوبی  به  اخیر 
وی  اند.  داشته  را  آسیب  کمترین  ایمن  و  نوساز 
دستگاه  همکاری  با  ناایمن  واحدهای  تخریب  بر 
قضایی نیز تاکید کرد و ادامه داد: همراهی رسانه 
ها در بروز حوادث نیز به خوبی انجام شده است 

که جای تقدیر دارد. 

 تعطیلی موقت
 معادن »کوهبنان«

و  استانداری  عمرانی  امور  معاونت  سرپرست 
کرمان،  استان  بحران  مدیریت  ستاد  جانشین 
گفت: معادن تونلی شهرستان کوهبنان تا اطالع 
سیدمصطفی  دکتر  بود.   خواهد  تعطیل  ثانوی 
شهرستان  بحران  ستاد  در  موسوی  اللهی  آیت 
شده  وارد  های  خسارت  میزان  افزود:  کوهبنان 

به  شهرستان  این  در  ساختمانها  به  زلزله  از  ناشی 
نحوی است که به دلیل نداشتن خسارت جانی، 
شکرگزار خداوند باشیم. وی با تاکید بر این که 
ریشتری،   5.2 لرزه  زمین  وقوع  از  پس  بالفاصله 
کوهبنان  شهرستان  و  کرمان  استان  بحران  ستاد 
منطقه  فعال شده،  کرد: گسل  اظهار  شد،  تشکیل 
قرار  تاثیر  تحت  را  قدیم کوهبنان  بافت  و  جور 
در  گفت:  کرمان  استاندار  معاون  است.  داده 
دیده  آسیب  واحدهای  تعداد  نیز  قدیم  بافت 
مشخص و بررسی های الزم در این زمینه انجام 
این  ساکنان  برای  امن  های  مکان  در  و  شده 

کرد:  اظهار  وی  شد.  خواهد  برپا  چادر  مناطق 
کمک  و  شده  آغاز  منطقه  این  در  آواربرداری 
های امدادی و بررسی های مورد نیاز در دست 

انجام است.
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)ره(،  خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  و  تهران  شهرداری  مساعدت  با 
سابق  رئیس  درگذشت  سالگرد  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  خانه-موزه 
احداث  پایانی  مراحل  شود.  می  افتتاح  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
دکور منزل مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی جهت برپایی موزه در حال 
سردر  تابلوی  برای  مرحوم  آن  خانواده  که  عنوانی  فعال  است.  شدن  طی 
انتخاب کرده اند: »خانه موزه هاشمی رفسنجانی« است.منزل مرحوم علی 
می شود  گفته  دارد.  قرار  تهران  جماران  منطقه  در  رفسنجانی  اکبرهاشمی 
خانواده وی بعد از برگزاری مراسم سالگرد مرحوم هاشمی، از این خانه نقل 
مکان کرده و در منطقه پاسداران ساکن می شوند. الزم به ذکر است تبدیل 
منزل مرحوم هاشمی رفسنجانی به خانه- موزه با مصوبه هیات دولت انجام 

می گیرد. یاسر هاشمی رفسنجانی با اشاره 
آیت اهلل  خانواده  زندگی  محل  تغییر  به 
هاشمی از جماران بیان کرد: طبق مصوبه 
هاشمی  اهلل  آیت  منزل  دولت  هیات 
با  شد.وی  خواهد  تبدیل  موزه  خانه  به 
استقبال از این اقدام دولت اظهارکرد: به 
که  باشد  مناسبی  تصمیم  این  می رسد  نظر 

مردم با نحوه زندگی آیت اهلل هاشمی آشنا شوند و با تبدیل شدن به خانه- 
برای  واقعیت ها  از  بخشی  شاید  زندگی  از  صحنه هایی  شدن  دیده  و  موزه 
مردم بهتر روشن شود .فرزند آیت اهلل هاشمی افزود: در حال حاضر همسر 
آیت اهلل هاشمی در جماران است و تصمیم گرفته شده ایشان در آپارتمانی 
که متعلق به خواهران و برادرانم است، سکونت کند.هاشمی در مورد زمان 
ایام سالگرد صورت  امر در  این  این تصمیم گفت: در تالش هستیم  اجرای 
گیرد اما باتوجه به اینکه هنوز بخش هایی از کار باقی مانده است، شاید این 

امر با تاخیر مواجه شود.

مهندس سعیدی کیا ریئس بنیاد مستضعفان کشور، دکتر پاک سرشک معاون 
معاون  فدایی  دکتر  کشور،  ای  حرفه  فنی  آموزش  سازمان  ریئس  و  وزیر 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان و فرماندار شهرستان 
اقتصاد  )الگوی  گنج  قلعه  شهرستان  توابع  از  رمشک  دهستان  از  گنج،  قلعه 
مقاومتی ملی(، بازدید کردند .در این بازدید کار ساخت پل چهار دهنه بر 
روی رودخانه رمشک به طول 30 متر و با دهنه های 5 متری، آغاز شد. برای 
احداث این پل 10 میلیارد ریال اعتبار الزم است که 50 درصد آن از سوی 
بنیاد مستضعفان و 50 درصد از سوی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان 
تامین می شود و قرار است این پل در مدت چهار ماه ساخته شود. مدرسه 
دخترانه حضرت زینب دهستان رمشک نیز مورد بازدید قرار گرفت و سعیدی 
کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور در خصوص ساخت یک خوابگاه برای این 
مدرسه با مشارکت استانداری کرمان پس از صدور مجوز از سوی اداره کل 
آموزش و پروش استان، قول مساعد دا د . در این بازدید هم چنین کلنگ 
احداث یک مرکز درمانی 10 تختخوابی با عنوان »بستر درمان« نیز در این 
دهستان به زمین زده شد و قرار است این مرکز درمانی توسط بنیاد مستضعفان 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  از سوی  نیز  آن  تجهیز  و  احداث  آینده  سال  تا 
آموزش پزشکی انجام شود. اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار از سوی بنیاد 
دیگر  از  نیز  رمشک  فوتبال  زمین  تکمیل  روند  ادامه  برای  مستضعفان کشور 
برنامه های این بازدید بود. رئیس بنیاد مستضعفان کشور هم چنین در جمع 
این  در  دبیرستان  یک  ساخت  قول  رمشک  دهستان  باال  ده  روستای  مردم 
روستا را داد و از طرح توان افزایی این روستا نیز بازدید به عمل آمد. معاون 

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، نیز در جمع مردم 
روستای ده باال ضمن تشکر از مشارکت مردم در اجرای طرح توان افزائی، بر 
ضرورت تداوم این مشارکت تا تحقق اهداف طرح تاکید نمود. دکتر فدائی 
همچنین از بنیاد مستضعفان به جهت فعالیت های اقتصادی و عمرانی موثر در 
شهرستان قلعه گنج قدردانی کرد. مهندس پاک سرشک معاون وزیر و رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز از مرکز آموزش فنی حرفه ای 
روستای سرمیدان، بازدید کرد. هم چنین یک بوستان در دهستان رمشک که 
احداث  رمشک  دهیاری  و  دادخدا  بخشداری چاه  علوی،  بنیاد  مشارکت  با 
شده، افتتاح گردید و بازدید از مرکز آموزش چرم دوزی روستای سرمیدان 
رشد  میزان  و  انجام شد  نیز  رمشک  روستایی دهستان  های خرد  و صندوق 

صندوق های خرد روستایی هم مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است مهندس سعیدی کیا ریئس بنیاد مستضعفان کشور و هیات همراه 
در اختتامیه مسابقات دوچرخه سواری کشوری در قالب »تور والیت« که با 
حمایت مالی بنیاد مستضعفان و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، 
فرمانداری و شهرداری قلعه گنج در این شهرستان برگزار شد، حضور یافتند.

سفر رئیس بنیاد مستضعفان
 به کرمان

تبدیل خانه آیت اهلل هاشمی
به خانه-موزه
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پیشنهاد کرمان به وزارت کشور:

ایجاد ستادهای 
مدیریت بحران منطقه ای

راه  بر  مبنی  به وزارت کشور  ارائه شده  پیشنهاد  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
اندازی ستادهای مدیریت بحران منطقه ای، گفت: با راه اندازی این ستادها 
اگر حادثه ای در منطقه به وقوع پیوست منتظر ارسال کمک ها از سایر مناطق 
کشور نخواهیم بود. مهندس  علیرضا رزم حسینی در دیدار با دبیرکل جمعیت 
هالل احمر و رئیس سازمان امداد و نجات کشور، ضمن قدردانی از تالش 
های این جمعیت و حضورش در ساعات اولیه در مناطق زلزله زده، افزود: 
در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی، اولین سازمانی که مردم انتظار 
دارند به آنها امدادرسانی کند، جمعیت هالل احمر است. وی به زلزله های 
اخیر  یادآورشد: در صد سال  و  اشاره کرد  اخیر در سطح کشور  100 سال 
زلزله های به وقوع پیوسته در کشور  130 هزار کشته را برجای گذاشته که 34 
درصد این تلفات مربوط به استان کرمان بوده است. استاندار کرمان با اشاره 
به این که زندگی مردم استان کرمان با زلزله آمیخته است، تصریح کرد: باید 
تدابیری در راستای کاهش تلفات زمین لرزه اندیشید. رزم حسینی با اشاره 
به پیشنهاد ارائه شده به وزارت کشور مبنی بر راه اندازی ستادهای مدیریت 
بحران منطقه ای، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این ستادها اگر حادثه ای در 
منطقه به وقوع پیوست منتظر ارسال کمک ها از سایر مناطق کشور نخواهیم 
بود. وی از ارسال 60 کانکس به منطقه زلزله زده کوهبنان در شب گذشته 
خبر داد و گفت: 4 هزار کانکس که قابلیت جابجایی دارند، در حال ساخت 
براین  تاکید  با  گیرد. وی  قرار  مردم  اختیار  در  مواقع ضروری  در  تا  است 
که 7 گسل  استان کرمان هم اکنون فعال است که در این راستا مردم باید 
به گونه ای تحت آموزش قرار گیرند تا در مقابل زلزله مقاوم باشند و دچار 
خسارت نشوند، تصریح کرد: دولت 201 میلیارد تومان تسهیالت برای مردم 
زلزله زده راور مصوبه کرده است، همچنین 107 میلیارد تومان نیز تسهیالت 
برای زلزله زدگان کوهبنان شامل کمک های بالعوض در نظر گرفته شد. رزم 
حسینی با اشاره به این که در زلزله کوهبنان توزیع چادر در بین مردم زلزله 
زده با تاخیر صورت گرفت، یادآورشد: از مردم در این زمینه عذرخواهی 
می کنم و معتقدم باید در ساعات اولیه که مردم در شوک هستند، امدادرسانی 

به بهترین نحو ممکن صورت گیرد. 

و صحت  رسانی  اطالع  کرد:  ها، خاطرنشان  رسانه  نقش  از  قدردانی  با  وی 
خبر رسانه در این روزها در آرامش روانی مردم بسیار موثر بوده و رسانه ها 

توانستند به مردم آگاهی دهند و از پخش شایعات جلوگیری کنند.

  نوسازی خانه های روستایی در کرمان
به  این که  به  اشاره  با  این دیدار  نیز در  دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور 
طرز عجیبی در مناطق مختلف کشور دچار زلزله شده ایم که به همین دلیل 
پیدا کردم، گفت: کرمان گسل های فعال  تاخیر در استان کرمان حضور  با 
است.  بیشتر  ها  استان  سایر  به  نسبت  لذا حساسیت های کرمان  دارد  بسیاری 
محمود محمدی نسب با تاکید براینکه همه تالش جمعیت هالل احمر بر این 
احمر  که هالل  حالیست  در  این  و  نباشند  مضیقه  در  زلزله زدگان  که  است 
موقعیت های اضطراری را پوشش می دهد، افزود: روستاها و شهرهای استان 
کرمان زیاد هستند و بافت خشت و گلی آنها بسیار شکننده است ضمن این 
که نباید مردم را ترساند، اما شبکه های استانی باید به کمک ما بیایند و مردم 
آماده اتفاقات بوده و آمادگی الزم را داشته باشند. وی با اشاره به این که80 
درصد روستای جور در کوهبنان بر اثر زلزله تخریب شده که باید نوسازی 
خانه های روستایی در استان کرمان انجام شود، یادآور شد: 16 قلم کاال از 
ضرورت های انبارهای جمعیت هالل احمر است که وضعیت انبارهای ما قابل 

قبول می باشد.
اسکان یک هزار و 710 خانوار در کوهبنان

ارائه  ضمن  دیدار  این  در  نیز  کرمان  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
گزارشی از اقدامات این جمعیت در مناطق زلزله زده استان، تصریح کرد: 
تیم های هالل احمر در ساعت های اولیه بعد از زلزله هجدک و کوهبنان در 
منطقه حاضر شدند و بیش از 2 هزار و 70 دستگاه چادر در مناطق زلزله زده 
کوهبنان و 450 دستگاه چادر در مناطق زلزله زده راور توزیع شده است. رضا 
فالح از آغاز طرح خادم به صورت چهره به چهره در شهرستان های راور و 
کوهبنان در جهت آموزش خانواده ها خبر داد و خاطرنشان کرد: در استان 
کرمان پس از زلزله هجدک راور تاکنون یک هزار و 430 پس لرزه صورت 
گرفته که بیشتر آن مربوط به هجدک بوده است. وی با اشاره به پهناوری و 
حادثه خیز بودن استان کرمان، خواستار اعتبارات ویژه و تجهیزات استانی شد 
و گفت: 14 هزار پتو، 14هزار چادر امدادی، 12 هزار تخته موکت و انواع 
مواد غذایی در انبارهای هالل احمر استان کرمان موجود است. مدیرعامل 
از زلزله کرمانشاه، 150 چادر  افزود: پس  استان کرمان  جمعیت هالل احمر 
 7 و  راه اندازی  کرمان  استان  در  ها  کمک  آوری  جمع  جهت  هالل احمر 
میلیارد و 500 میلیون تومان کمک های مردم استان کرمان به کرمانشاه اهدا 

شد و تاکنون 40 تریلر کمک های مردمی به کرمانشاه اعزام شده است.
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تجهیز محورهای کرمان
 به سامانه پایش تصویری

استان کرمان، گفت: دو هزار  ای  نقل جاده  و  راهداری و حمل  مدیرکل 
پایش  سامانه  پوشش  تحت  کرمان  استان  پرتردد  محورهای  از  کیلومتر 
تصویری قرار می گیرد. مهندس خداداد مقبلی در حاشیه بازدید مدیرکل 
امنیتی و انتظامی استانداری کرمان از سامانه تجهیز شریان های اصلی استان 
به سامانه پایش تصویری افزود: براساس ارزیابی های پلیس استان،محورهای 
حوادث  بیشترین  _بندرعباس  سیرجان  و  کرمان_بم  کرمان_سیرجان، 
مربوط  این حوادث  تعداد  بیشترین   که  شوند  می  شامل  را  استان  رانندگی 
به واژگونی ناشی از سرعت باال است. وی خاطر نشان کرد: با پیگیری های 
استان کرمان مصوب  برای  پایش تصویری جدید  انجام شده، 130 دوربین 
هستند.  اندازی  راه  و  نصب  حال  در  پرتردد  محورهای  در  که  است  شده 
مهندس مقبلی اظهار کرد: در محور کرمان _سیرجان 14 دوربین نصب شده 
که از این تعداد 12 دوربین راه اندازی شده  است. وی گفت: در مسیر کرمان 
_بم  نیز کار نصب دوربین ها به پایان رسیده و به زودی راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یادآور شد: با نصب دوربین 
های پایش تصویری در سنوات  گذشته در برخی محورهای استان کرمان 68 
درصد کاهش حوادث و تلفات را در این  محورها شاهد بوده ایم. وی با اشاره 
رانندگی،  برای کاهش حوادث  تبلیغی  و  لزوم اجرای کارهای فرهنگی  به 
گفت: استفاده از تجهیزات بازدارنده در کنار اجرای برنامه های فرهنگی و 
تبلیغی می تواند میزان حوادث رانندگی جاده ای و خسارت های ناشی از 
آن را به حداقل برساند. مهندس مقبلی بر رعایت سرعت مطمئنه در محورها 
و جاده های استان تاکید کرد و ادامه داد: مردم باید آگاهی داشته باشند 
لحظه ای سرعت خودرو  بر کنترل  پایش تصویری عالوه  که دوربین های 
در زمان عبور از مقابل دوربین؛ سرعت متوسط در طول مسیر را نیز ارزیابی 

می کنند. وی از تعامل بسیار خوب موجود در استان برای راه اندازی سامانه 
پایش تصویری جاده ها خبر داد و گفت: گشت های راهداری، پلیس راه، 
بسیج و نیروی انتظامی و نیز شوراهای اسالمی و دهیاری ها برای حفاظت از 

تجهیزات پایش تصویری در جاده های استان فعال شده اند.
استان کرمان با 183 هزار کیلومتر وسعت بزرگترین استان کشور است که در 
سال های گذشته نسبت به تجهیز آن به دوربین های پایش تصویری اقدامات 

الزم انجام نشده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی
 دوربین های جاده ای

از  کرمان  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل 
افزایش 100 درصدی دوربین های پایش تصویری 
داد.  خبر  امسال  فجر  دهه  در  استان  ای  جاده 
محورهای  تجهیز  روند  از  بازدید  در  همایی  خلیل 
کرمان _سیرجان و کرمان _بم به دوربین های پایش 
تصویری، گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین استان 
و با تاکیدات استاندار کرمان تجهیز محورهای استان به دوربین های پایش 
تصویری پیگیری شد زیرا استان کرمان جزء استان هایی است که نسبت 
به سایر استان ها از این دوربین ها بهره نبرده است. وی ادامه داد: بر این 
اساس کار نصب و راه اندازی 135 دستگاه دوربین در محورهای پرتردد 
استان آغاز شده که است که با راه اندازی آنها ظرفیت دوربین های پایش 
های  دوربین  همایی  یافت.  خواهد  افزایش  درصد   500 استان  تصویری 
عنوان  و  دانست  تاثیرگذار  امنیت  و  ایمنی  بعد  دو  در  را  تصویری  پایش 
کرد: این دوربین ها ضمن کنترل ترافیکی و کاهش تصادفات و حوادث 
گذار  تاثیر  بسیار  نیز  جرائم  پیگیری  و  جرم  وقوع  از  پیشگیری  در  جانی، 

خواهند بود.
شدن  کشته  کرد:  نشان  خاطر  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل 
پذیرش  قابل  جاری  سال  طی  استان  محورهای  در  نفر   600 از  بیش 

پیامدهای  شاهد  رانندگی  حوادث  در  فرد  هر  شدن  کشته  با  زیرا  نیست 
باید نهایت تالش  اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی، و روحی و روانی هستیم و 
صورت گیرد تا تعداد حوادث رانندگی و تلفات جانی آنها به حداقل ممکن 
برسد. وی یادآور شد: روند تجهیز جاده ها ی استان کرمان به دوربین های 
پایش تصویری خوب بوده است. همایی محور کرمان _سیرجان را اولویت 
محور  گفت:  و  دانست  تصویری  پایش  های  دوربین  به  تجهیز  در  نخست 
تمامی محورهای  تدریج  به  و  دارد  قرار  اولویت دوم  در  نیز  _بم  کرمان 

استان به این سامانه مجهز می شوند.
عبور  تخلفات  ثبت  های  سامانه  به  های کشور  شریان  تجهیز  مجری طرح 
سرعت  تخلف  ثبت  بر  شده،عالوه  نصب  های  دوربین  گفت:  نیز  مرور  و 
آشامیدن،  و  خوردن  جمله  از  راننده  تخلفات  سایر  ثبت  امکان  غیرمجاز، 
سبقت غیرمجاز و غیره را دارد. مهندس سهیل صیادی افزود:در این سامانه 
به دلیل اتصال به سرورهای پلیس های تخصصی از جمله آگاهی و پلیس 
راه، امکان جستجوی پالک، شناسایی راننده، تفکیک خودروهای سبک و 
سنگین، انطباق پالک خودرو با سایر مشخصات فنی آن و تطبیق پالک با 
خودرو وجود دارد. وی ادامه داد: این سامانه اطالعات محور را در کمتر 
از پنج دقیقه به سرورهای مرکزی و تخلفات راننده را در کمتر از 48 ساعت 
ارسال می کند. صیادی ادامه داد: در مسیر کرمان _سیرجان 14 دوربین 
نصب شده که 10 دوربین راه اندازی شده و دو دوربین نیز تا دو روز آینده 
نیز در دست  راه اندازی خواهد شد و کار راه اندازی دو دوربین دیگر 
این دوربین ها  بینی می شود که  پیش  انجام است. وی خاطرنشان کرد: 
هشت سال پایدار باشد و برای تامین امنیت این دوربین ها نیاز به همکاری 

پلیس،بسیج، نیروی انتظامی،راهداری و سایر مراجع مربوطه است.
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فعالیت بنیاد برکت در »راور«
فاضالب  و  آب  شرکت  با  برکت  بنیاد  سوی  از  همکاری  نامه  تفاهم  سه 
شهرستان  جمعه  امام  دفتر  و  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  روستایی، 
راور در منطقه پنج اقتصاد مقاومتی استان منعقد شد. در ستاد اقتصاد مقاومتی 
منطقه پنج)شهرستان راور(، 3 تفاهم نامه همکاری از سوی معاون بنیاد برکت 
اقتصادی  معین  عنوان  به  )ره(   امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته 
مدیرکل  روستایی،  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  با  راور،  شهرستان 
فعالیت های  و  منعقد  امام جمعه شهرستان راور  و  استان  آموزش و پرورش 
عمرانی  های  پروژه  زمینه  در  تومان  میلیارد   7 مبلغ  به  برکت  بنیاد  آغازین 
همچون ساخت مدرسه، مسجد، مسکن، سالن ورزشی مبادله شد. این تفاهم 
نامه ها از سوی بنیاد برکت با شرکت آب و فاضالب روستایی در زمینه آب 
رسانی به روستاهای بخش مرکزی راور و بخش کوهساران با اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و 950 میلیون تومان، با اداره کل آموزش و پرورش در زمینه 
و روستاهای بخش مرکزی  راور  و ساز مدارس در شهر  آموزشی و ساخت 
و کوهساران با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 130 میلیون تومان و همچنین با 
دفتر امام جمعه شهرستان راور در خصوص احداث مسجد و خانه های عالم با 

اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 270 میلیون تومان مبادله شد.
معاون بنیاد برکت در این جلسه با اشاره به این که این بنیاد در شهرستان راور 
کار خود را در زمینه های مختلف آغاز کرده تا با استفاده از ظرفیت های 
موجود بتواند به نوعی در توسعه این شهرستان سهیم باشد، گفت: تفاهم نامه 
طرح سرمایه گذاری تولید مرغ و تخم مرغ با هدف اشتغالزایی پایدار در دو 
مرحله با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 700 میلیون تومان با بخش خصوصی در 

شهرستان راور منعقد و مبادله شد.  جعفری با تاکید براین که بخش دوم طرح 
سرمایه گذاری تولید مرغ و تخم مرغ شهرستان راور با مشارکت روستائیان 
می تواند گسترش پیدا کند، افزود: این تفاهم نامه که فی مابین بنیاد برکت و 
بخش خصوصی منعقد شد، می تواند برای 700 خانوار اشتغالزایی نماید. وی 
یادآورشد: در راستای اقدامات بنیاد برکت در شهرستان راور، تاکنون بیش 
بنگاه محور دریافت شده است که  از 30 طرح در قالب الگوی طرح های 
طرح تولید سنگ مرمریت با حجم سرمایه گذاری 3 میلیارد تومان در حال 

انعقاد قرارداد است.
معاون بنیاد برکت تصریح کرد: با توجه به درخواست مشارکت شرکت گاوند 
بازدید  از کارخانه مربوطه  نهان زمین، فعال در زمینه تولید آهن اسفنجی، 

بعمل آمده و موضوع در آینده نزدیک بررسی خواهد شد.

پتانسیل مطلوب
 انرژهای نو در کرمان

شرقی  های  شهرستان  مردم  نماینده 
گرامی  مراسم  در  مجلس  در  استان 
باختگان  جان  خاطره  و  یاد  داشت 
زلزله پنجم دی ماه 1382 بم، با اشاره 
این شهرستان  این که زندگی در  به 
درگیر  را  خود  نباید  و  است  جاری 
برنامه ریزی  افزود:  کنیم،  گذشته 
هستند.  توسعه  الزامات  شادابی  و 
مهندس حبیب اهلل نیکزادی با اشاره 
به اینکه مردم بم توانستند در مدت کوتاهی شهر خود را محکم تر از گذشته 
بسازند، تصریح کرد: همچنین مردم بم در طول تاریخ درخشیده اند و خدا 
را شاکرم که خدمتگزار این مردم فرهنگ دوست و فرهنگی هستم. نماینده 
بهداشت،  وزیر  از  قدردانی  کرمان ضمن  استان  شرقی  شهرستان های  مردم 
درمان و آموزش پزشکی، خاطرنشان کرد: در طی چند سال اخیر کارهای 
بزرگی در استان کرمان کلید خورده است که در آینده نزدیک شاهد توسعه 
دولت  اقدامات  به  اشاره  با  نیکزادی  مهندس  بود.  خواهیم  استان  ترقی  و 
برای توسعه و رفع مشکالت شرق استان کرمان، گفت: سد نسا پس از گذشت 
چند سال به بهره برداری نرسیده است و رودخانه گز بم، رودخانه دهبکری، 

آدوری و تهرود منابع بسیار مطمئن آب در این منطقه می باشند. 
میزان  باید  اما  ایم  را آغاز کرده  آبه کشاورزان  اضافه کرد: طرح حق  وی 
استان کرمان  نماینده مردم شهرستان های شرقی  حق آبه را مشخص کنیم. 
بیان کرد: شهرستان های شرقی استان می توانند برق مورد نیاز خود را تامین 
کنند و همچنین با فروش مازاد برق تولیدی خلق ثروت کنند، که این امر 

نیاز به حمایت وزارت نیرو دارد، همچنین برای استفاده از آب فاضالب شهر 
تکلیف  تعیین  اندیشیده شود. وی  تدابیری  باید  مصارف کشاورزی  برای  بم 
چاه های غیرمجاز را از دیگر خواسته های خود از وزیر نیرو برشمرد و اضافه 
باغات  که  شود  انجام  اقداماتی  جایگزین  چاه های  خصوص  در  باید  کرد: 

کشاورزی خشک نشود.

تقدیر از حمایت دولت از حادثه دیدگان
امام جمعه شهر بم نیز در ادامه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
جانباختگان زلزله بم، گفت: حادثه بم یک حادثه تلخ و جانکاه بود. حجت 
االسالم دانشی افزود: ما با چشم خود مرگ عزیرانمان را دیدیم و آنها را به 
خاک سپردیم که حتی برخی از آنها یک کفن هم همراه خود نبردند، از 
حادثه بم درسی گرفتیم که فقط اعمال ماست که با خود می بریم. وی ادامه 
داد: مقام معظم رهبری سه مرتبه به شهرستان بم سفر کردند و دارالصابرین 
را نام شهرستان بم گذاشتند، همچنین خدمات دولت مردان را فراموش نمی 
ایران  شهر  ترین  مستحکم  عنوان  به  بم  شهرستان  اکنون  به طوری که  کنیم 

است، اما در بم مشکالتی هم وجود دارد.
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بهره برداری
 از 2پروژه درمانی در بم

با حضور دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
بلوک زایمانی  و  بروات  اورژانس  بهداشتی درمانی مرکز  پروژه  پزشکی، دو 
بیمارستان پاستور در شهرستان بم افتتاح شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم 
در ارتباط با این پروژه ها گفت: زمین مرکز اورژانس بروات اهدایی توسط 
یک خیر هست که با مساحت یک هزار و 66 متر مربع احداث شده و فاز اول 
آن در سال 94 و فاز دوم آن امسال با 125 متر زیربنا و 200 میلیون اعتبار به 
بهره برداری رسید. دکتر اصغر مکارم عنوان کرد: همچنین پروژه انبار بحران با 
100 مترمربع زیربنا و 150 میلیون تومان اعتبار و پارکینگ اتوبوس آمبوالنس 
با 180 مترمربع و 200 میلیون تومان اعتبار افتتاح شد. وی افزود: بازدید از 

بیمارستان نرماشیر نیز با 39 هزار متر مربع مساحت و 2 هزار و 500 متر مربع 
زیربنا که توسط خیر ساخته شده و یک میلیارد تومان نیز برای تجهیز آن هزینه 
گردیده است با پیش بینی 64 تخت و شامل بخش های جراحی، داخلی اطفال 
و زنان انجام شد.  دکتر مکارم عنوان کرد: بلوک زایمانی بیمارستان بم نیز با 

866 متر مربع زیربنا و 11 تخت مورد بهره برداری قرار گرفت.

بازدید وزیر نیرو از تونل انتقال
 آب سد شهیدان امیرتیموری

وزیر نیرو به همراه استاندار کرمان و جمعی از مسئوالن استانی، از تونل 
انتقال آب از سد شهیدان امیر تیموری به عنوان بزرگترین تونل انتقال 
بازدید از پروژه  بازدید کرد. دکتر رضا اردکانیان در  آب خاور میانه 
تونل انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری گفت: این پروژه با آینده 
استان مرتبط است و با اجرای طرح های بلند مدت تامین آب شیرین، 
انتقال آب به فالت مرکزی استفاده خواهیم کرد.  از این تونل برای 
وی از حمایت و پشتکار استاندارکرمان تقدیر کرد و ادامه داد: آمادگی 
داریم که سه روش تامین اعتبار برای تسریع در اجرای این پروژه را 
اجرا کنیم. دکتر اردکانیان گفت: تالش می شود که روند تامین اعتبار 
این پروژه به شکلی صورت گیرد که پیشرفت حفاری به روند خوبی که 
در گذشته داشته برگردد. استاندار کرمان نیز در این جلسه گفت: وزیر 
سابق نیرو ریسک پذیری باالیی برای اجرای این پروژه داشته اند که 

جای تقدیر دارد.
مهندس علیرضا رزم حسینی ادامه داد: قرارگاه خاتم االنبیاء  به خوبی 

کار حفاری را از دو مسیر آغاز کرده است.
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان نیز گفت: 14 هزار و 300 متر 
از تونل انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری به کرمان حفاری شده 
است. مهندس محمد علیزاده افزود: حفاری تونل انتقال آب این پروژه 
در قالب دو جبهه 19 کیلومتری در دست انجام است. وی طول کل 
متر  کرد: 9300  اظهار  و  دانست  کیلومتر   38 را  آب  انتقال  تونل  این 
حفاری از ورودی تونل و 5 هزار متر نیز از سمت خروجی حفاری انجام 
شده است. وی عنوان کرد: طرح آبرسانی از سد صفارود به کرمان در 

قالب چهار پروژه اجرایی شده است.
مهندس علیزاده از تونل انتقال آب سد صفارود به عنوان بلندترین تونل 
انتقال آب خاور میانه یاد کرد و ادامه داد: این تونل ظرفیت انتقال 23 
مترمربع آب در ثانیه را دارد و قرار است که این تونل به عنوان محل 
ترانزیت آب به فالت مرکزی کشور مورد استفاده قرار گیرد. وی گفت: 
تاکنون 200 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده و مطالبات ثبت 
برای  . وی خاطرنشان کرد:  میلیارد تومان است  نیز 92  پیمانکار  شده 

تکمیل این پروژه به 650 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
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کاهش خسارات
 ناشی از زلزله 

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری کرمان، 
توان  می  ها  تصویب طرح حریم گسل  با  گفت: 

میزان خسارات ناشی از زلزله را کاهش داد.
کارگروه  جلسه  در  موسوی  اللهی  آیت  دکتر 
سالگرد  گرامیداشت  ضمن  استان  زیربنایی  امور 
می  را  ایشان  گفت:  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
توان به جرات مرد روزهای سخت ایران دانست. 
مرد  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  داد:  ادامه  وی 
زیرساخت  ایجاد  و  بازسازی  در  و  بود  سازندگی 
قالب  اقتصادی و فرهنگی در کشور که در  های 
ریاست  های  سال  در  دوم  و  اول  های  برنامه 
جمهوری وی بود، پیامدهای مثبتی را در عرصه 
بر  کشور  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  های 
عمرانی  امور  معاونت  سرپرست  گذاشت.  جای 
استانداری کرمان، اظهار داشت: آیت اهلل هاشمی 

جهت  در  توجهی  قابل  های  گام  رفسنجانی 
بازسازی مشکالت ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه 
های  سیاست  نتیجه  که  برداشت  کشور  اقتصادی 
اقتصادی دولت سازندگی، تحرک اقتصادی قابل 
توجهی را در کشور ایجاد کرد. وی در ادامه در 
زمینه مدیریت چاه های استان گفت: در گذشته 
توجهی  بی  نیز  و  کنترل  و  نظارت  نبود  دلیل  به 
سودجو،  افراد  توسط  آب  منابع  مدیریت  به 
به  توجه  با  که  است  شده  حفر  زیادی  های  چاه 
خشکسالی های چندین ساله برای مدیریت منابع 
بهره  و  مسدود شود  غیرمجاز  های  باید چاه  آبی 
برداری از چاه های کشاورزی توسط کنتورهای 
هوشمند کنترل گردد. دکتر آیت اللهی موسوی 
آب  برداشت  میزان  هوشمند  کنتورهای  گفت: 
و دقیقا  برداری  بهره  پروانه  را مطابق  از هر چاه 
در  مندرج  سالیانه  برداشت  حجم  میزان  برابر 
اضافی  برداشت  از  و  نموده  تنظیم  مزبور  پروانه 
اندازه  را  ها  چاه  از  برداشتی  آب  و  جلوگیری 
گیری می کنند. وی خاطرنشان کرد: نصب این 
کنتورها می تواند گامی ارزشمند در کنترل آب 

از چاه و جلوگیری از افت بیشتر سطح آب های 
زیرزمینی بخصوص در مناطق خشک استان باشد.  
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان این که  
میزان  توان  می  ها  گسل  حریم  تصویب طرح  با 
خسارات ناشی از زلزله را کاهش داد، افزود: دلیل 
ایمن سازی کالن شهر کرمان  این طرح  پیشنهاد 
در زمان وقوع زلزله با هدف کاهش خسارت های 
در  که  این  به  اشاره  با  وی  است.  مالی  و  جانی 
نقشه های معماری شهرسازی کرمان این حریم ها 
مشخص شده است و با این طرح، ساخت و سازها 
بر روی حریم گسل های کرمان ممنوع خواهد 
شد، گفت: تحقیقات نشان داده است که تا فاصله 

25 کیلومتری شهر کرمان 14 گسل وجود دارد.

 اجرایی فیبر نوری
 در سال 9۷

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
شبکه  اجرایی  عملیات  آغاز  از  استانداری کرمان 
ماه  فرودین  پانزدهم  از  کرمان  شهر  نوری  فیبر 

سال 97 خبر داد. 
پیگیری  جلسه  در  فدائی  جواد  محمد  دکتر 
اشاره  با  نوری  فیبر  شبکه  و   ICT توسعه  نحوه 
بر  گیگابیت   120( استان  باند  پهنای  ظرفیت  به 
 22 استان  مصرف  حاضر  حال  در  افزود:  ثانیه(، 
نبود شبکه  باشد و علت آن  ثانیه می  بر  گیگابیت 
به  کرمان  از  وی  است.  استان  در  مناسب  انتقال 

نام  کشور  در  هوشمند  شهر  پنج  از  یکی  عنوان 
برد و یادآورشد: کنسرسیومی از پنج شرکت فعال 
جهت سرمایه گذاری در اجرای شبکه فیبر نوری 
جزئیات  و  تشکیل  کرمان  شهرداری  مشارکت  با 
و  ارتباطات  کل  اداره  مسئولیت  و  نظر  با  فنی 
معاون  شود.  تدوین  استان  اطالعات  فناوری 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
ها  پروژه  از  برخی  نشدن  اجرایی  منشاء  کرمان 
بعضی  کاری  تمایل  و عدم  کاری  محافظه  در  را 
ماه  بهمن  از  کرد:  تصریح  و  دانست  مسئولین  از 
سال گذشته اجرای شبکه فیبر نوری شهر کرمان 
اقدامی در  تاکنون هیچ  اما  بوده  در دستور کار 
فدائی  دکتر  است.  نگرفته  صورت  راستا  این 
شورای  سوی  از  الزم  مجوزات  صدور  خواستار 
های  هماهنگی  و  پیگیری  و  کرمان  شهر  اسالمی 
با دستگاه های  استانداری کرمان   از سوی  الزم 
شهرداری کرمان  و خاطرنشان کرد:  نظارتی شد 

عملیات اجرایی شبکه فیبر نوری شهر کرمان را از 
پانزده فروردین سال 97 آغاز کند.وی با انتقاد از 
اجرایی نشدن مفاد صورتجلسات از سوی دستگاه 
های اجرایی استان، گفت: مدیران دستگاه های 
در  را  تعارفات  و  کاری  مالحظه  باید  اجرایی 
جلسات کنار بگذارند زیرا صورتجلسه های زیادی 
امضا شده که اغلب در مقدورات برخی از دستگاه 

های اجرایی استان نمی باشد.

پیگیری خط
 انتقال آب سد »نساء«

خط  طرح  تکمیل  که  براین  تاکید  با  نیرو  وزیر 
با  بروات  و  بم  شهرهای  به  نساء  سد  آب  انتقال 
تهران  در  گفت:  گیرد،  انجام  بیشتری  سرعت 
با حضور مدیران  موضوع را به صورت تخصصی 

وزارت نیرو پیگیری خواهیم کرد.
از پروژه  بازدید  دکتر  رضا اردکانیان در حاشیه 
خط انتقال آب سد نساء به شهرهای بم و بروات 
انتقال  پروژه  از دست اندرکاران  قدردانی  ضمن 
آب، افزود: استان کرمان در تامین و مصرف آب 

وضعیت خوبی دارد که برگرفته از تالش مدیران 
یادآورشد:  وی  است.  استاندار  ویژه  به  استان 
گزارش های این پروژه توسط استاندار کرمان و 
نماینده مردم شرق استان در مجلس طرح و عرضه 
می  امید  مسئولین  مستمر  پیگیری های  با  و  شده 
رود در مراسم بهره برداری از این آب با کیفیت 
نیرو  وزیر  باشیم.  داشته  حضور  شرب  بخش  در 
تصریح کرد: در جلساتی که در کرمان داشتیم در 
زمینه استفاده از آب شرب سد نساء تاکید زیادی 
بیشتری  سرعت  با  طرح  تکمیل  امیدواریم  و  شد 
انجام گیرد و در تهران نیز موضوع را به صورت 
تخصصی و با حضور مدیران وزارت نیرو پیگیری 
خواهیم کرد. اردکانیان خاطرنشان کرد: اولویت 
نساء،  سد  آب  از  بهره برداری  در  نیرو  وزارت 

تامین آب شرب مردم منطقه شرق استان است که 
امیدواریم در انجام این وظیفه تمام تالش خود را 
داشته باشیم. حضور در یادمان جانباختگان زلزله 
استان  به  نیرو  وزیر  روزه  دو  سفر  بخش  پایان  بم 

کرمان خواهد بود.



ایجاد سامانه های 
جدید پایش تصویری

مدیرکل امنیتی و انتظامی استان کرمان، اولویت 
در  را  امنیت  و  ایمنی  های  در حوزه  استان  این 
ایجاد سامانه های پایش تصویری دانست و گفت: 
اقدامات خوبی با پیگیری های انجام شده در این 
راستا در کرمان انجام شده است. خلیل همایی در 
استان  اصلی  تجهیز شریان های  سامانه  از  بازدید 
کرمان به سامانه های ثبت تخلفات در محورهای 

این  استان کرمان در مسیر اجرای  مانعی در  افزود: هیچ  بم،  و  بردسیر  سیرجان، 
طرح وجود ندارد و همه مدیران رده باالی استانی پای کار هستند و اقدامات این 

حوزه را مدیریت می کنند.
منظور  به  طرحی  ارائه  برای  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  همکاری  بر  وی 
پایش  های  دوربین  به  مواصالتی  محورهای  تجهیز  در  ها  بیمه  افزایش همکاری 
تصویری تاکید و خاطر نشان کرد: بیمه ها می توانند بخشی از درآمد خود را برای 
راه اندازی سامانه های پایش تصویری هزینه و نتیجه آن را در کاهش حوادث 
استان  انتظامی  و  امنیتی  رانندگی مشاهده کنند. مدیرکل  تلفات جانی سوانح  و 
کرمان همچنین تاکید کرد: برای تجهیز محورها به دوربین های پایش تصویری 
از  گذاران  سرمایه  و  کرد  اقدام  نیز  گذاران  سرمایه  جذب  طریق  از  توان  می 
درآمد ناشی از اجرای این طرح استفاده کنند.  همایی گفت: با وجود دوربین 
های متعدد در محورهای مواصالتی سایر استانهای کشور، رانندگان در مسیرهای 
کرمان به دلیل کاهش تعداد دوربین ها سرعت خود را افزایش می دهند که این 
امر خسارت مالی و جانی سوانح رانندگی را افزایش می دهد و با افزایش تعداد 
داشت.  خواهد  چشمگیری  کاهش  تخلفات  و  حوادث  این  راهها  در  ها  دوربین 
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  اقدامات  از  وی 
جاده ای استان کرمان نیز تقدیر کرد و گفت: استان کرمان از نظر وسعت معادل 

سه تا چهار استان کشور است و حجم بار عبوری در این استان با توجه به تولید 
عبور  و 

 
هرمزگان به  سیرجان  ترانزیتی  مسیر  وجود  کشاورزی،  محصوالت  باالی 

و  ایمنی  حوزه  در  بیشتر  تجهیزات  به  نیاز  افغانستان  کشور  ترانزیتی  خودروهای 
امنیت محورها دارد. 

مدیرکل امنیتی و انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه در 9 ماهه امسال بالغ بر 
82 میلیون تردد در جاده های استان کرمان انجام شده که نسبت به سال گذشته 
13 درصد افزایش داشته است، گفت: هر چه استان به سمت توسعه حرکت می 
کند حجم ترددها نیز افزایش می یابد و در این زمینه باید ایمنی و امنیت جاده 
ها را متوازن با توسعه افزایش داد. همایی جانباختن افراد را در حوادث رانندگی 
دارای تبعات فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی و اقتصادی دانست و گفت: برای 
جلوگیری از اینگونه خسارت ها باید با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و تبلیغی 
فرهنگ جامعه را به سمت پشتیبانی از طرح های ایمنی جاده ها تغییر داد تا مردم 
اصلی  شریانهای  تجهیز  سامانه  تجهیز  طرح  جمله  از  ها  طرح  این  اصلی  پشتیبان 
استان کرمان به سامانه های ثبت تخلفات باشند. وی انجام اقدامات روانشناختی 
و مصاحبه با خانواده هایی را که در حوادث رانندگی افراد خانواده خود را از 
بویژه  ایمنی  و  امنیت  موضوعات  و گفت:  داد  قرار  تاکید  مورد  اند  داده  دست 
و  تاثیر می گذارد  افراد  روان  بر سالمت  مستقیم  به طور  نقل  و  در حوزه حمل 
مردم در صورت آگاهی از این موارد به یقین همکاری و پشتیبانی الزم را انجام 

خواهند داد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استان کرمان بر لزوم آگاهی بخشی به مردم و مدیریت 
زمان در سفر تاکید و خاطرنشان کرد: این اقدام موجب می شود افراد در ساعت 
معین در مقصد حضور داشته باشند و از خستگی، خواب آلودگی و حوادث ناشی 
از آن جلوگیری می کند. همایی هدف پلیس را جریمه کردن نداست و گفت: 
با  امنیت خودشان است  و  نفع سالمت  به  این طرح ها  بدانند اجرای  اگر  مردم 
شده  انجام  اقدامات  وجود  با  کرد:  نشان  خاطر  وی  کنند.  می  همکاری  پلیس 
علیرغم افزایش خودروها، تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در کشور کاهش 

داشته که قابل تقدیر است و باید تالش کرد این آمار تا حد ممکن کاهش یابد.
بر اساس طرح تجهیز محورها و شریانهای کشور به سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور 
اندازی شود که  مقرر شده هزار و 878 دوربین در مسیرهای کشور نصب و راه 

تاکنون عملیات نصب و راه اندازی هزار دوربین انجام شده است

یک میلیارد تومان اعتبار
 برای زلزله زدگان

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی نیز گفت: یک میلیارد تومان از منابع 
صندوق توسعه ملی برای بازسازی واحدهای 
کرمان  های  استان  در  ویژه  به  زده  زلزله 
دکتر  است.  یافته  اختصاص  کرمانشاه  و 
بخشی  داد:  ادامه  پورابراهیمی  محمدرضا 
ساختمان  بازسازی  حوزه  در  ما  دغدغه  از 

ها، در حوزه مراکز عمومی است زیرا بازسازی این مکان ها ضروری است. 
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از خیران در تهران شناسایی شده اند که برای 

ساخت کانکس در مناطق مورد نیاز اعالم آمادگی کرده اند.

کمک های مالی و غیرمالی به حادثه دیدگان
های  قول  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
زیادی برای دنبال کردن مشکالت مربوط به حوزه ارتباطات استان کرمان 

داده شده و امیدواریم در میدان عمل اتفاقات خوبی بیافتد. 
استاندار  انقالبی  اخم  باید  مسئوالن  همه  افزود:  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 
کرمان را جدی بگیرند و زیرا در بخش های دیگری هم مشکالتی وجود دارد 
که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: کمک های مالی و 

غیر مالی خوبی به مناطق زلزله زده ارسال شده است. 

 وقوع 1099 پس لرزه در استان کرمان
معاون عمرانی استانداری کرمان نیز خاطرنشان کرد: در اولین زمین لرزه 6.1 
ریشتری در 10 آذرماه، بالفاصله پس از زلزله جلسه ستاد بحران تشکیل شد 
و نیروهای مربوطه به منطقه اعزام شدند و جلسه دوم در محل وقوع زمین 
لرزه برگزار شد و متعاقب آن اسکان موقت و امکانات اولیه توزیع شد. سید 
مصطفی آیت اللهی موسوی تصریح کرد: از 10 آذرماه تاکنون یک هزار و 
99 زلزله و پس لرزه دراین منطقه رخ داده است که چهار تا از این زمین 
لرزه ها بین 5 تا 6 ریشتر بوده است. وی خاطرنشان کرد: در شهرستان های 
کرمان و راور 12 هزار واحدمسکونی شهری و 18 هزار و 800 واحد مسکونی 
نیازمند به بازسازی هستند. آیت اللهی موسوی عنوان کرد: در شهر کرمان نیز 

86 هزار واحد مسکونی، عمومی و مدارس آسیب پذیر شناسایی شده است.

بازسازی 12 هزار واحد مسکن روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان نیز گفت: در استان کرمان 
شده  سازی  مقاوم  روستایی  مسکن  بهسازی  ویژه  طرح  در  واحد  هزار   147
گذشته  در  نیز  مسکونی  واحد  هزار   90 اینکه  بیان  با  نژاد  سلطانی  است. 
واحد  هزار   12 بازسازی  سال گذشته  در  کرد:  عنوان  است،  بازسازی شده 
مسکن روستایی سهمیه استان کرمان بوده است که بخشی از آن محقق شده 
است. وی خاطرنشان کرد: 236 هزار واحد مسکونی در استان کرمان مقاوم 
سازی شده است که با روند کنونی اعتبارات نمی توان برنامه پیش بینی شده 

در این زمینه را محقق کرد.
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حل مشکل آنتن دهی 
نقاط کور کرمان

عمرانی  امور  معاونت  سرپرست  نشست  در 
در  اول  همراه  مقام  قائم  با  کرمان  استانداری 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  گردید  مقرر  پایتخت، 
پایش  کار  آینده  هفته  طی  رادیویی  ارتباطات 
جاده های اصلی و فرعی استان را آغاز کند و از 
اول دی ماه سال جاری، مشکل آنتن دهی در 
روستاهای تحت  و  اصلی  نقاط کور جاده های 
استان حل شود.  اول در  اپراتور همراه  پوشش 
پیرو دیدار نمایندگان اپراتورهای همراه کشور 
و  آذرماه جاری  سیزدهم  در  استاندار کرمان  با 
اتمام حجت استاندار در خصوص پوشش کامل 
ارتباطات تلفن همراه در جاده ها و روستاهای 
عمرانی  امور  معاونت  سرپرست  استان، 
استانداری کرمان پیش از ظهر امروز با قائم مقام 

کشور  اول  همراه  شرکت  عوامل  و  مدیرعامل 
دیدار و گفتگو کرد. در این نشست مقرر گردید 
شرکت همراه اول طی یک ماه آینده نسبت به 
پایش کامل در سطح روستاهای استان که فاقد 
اقدام  باشند،  می  همراه  تلفن  ارتباطی  پوشش 
استان  پایش 88 روستا در سطح  تاکنون  نماید.  
هستند،  همراه  تلفن  ارتباطی  پوشش  فاقد  که 
40روستا  تعداد  این  از  که  است  شده  انجام 
مربوط  مابقی  و  اول  همراه  اپراتور  تعهد  مورد 
مربوط  روستاهای  از  که  اپراتورهاست  سایر  به 
به اپراتور همراه اول 2 روستا فاقد پوشش شبکه 
مشکل  ماه  دی  اوایل  از  است  قرار  که  هستند 
گردد.  مرتفع  نیز  روستا  دو  این  دهی  آنتن 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  گردید  مقرر  همچنین 
پایش  کار  آینده  هفته  طی  رادیویی  ارتباطات 
نماید  آغاز  را  استان  فرعی  و  اصلی  های  جاده 
برقراری  به  نسبت  اول  همراه  شرکت  سپس  و 
های  جاده  در  همراه  تلفن  ارتباطی  پوشش 
ذکر  به  الزم  کند.  اقدام  ارتباطی،  پوشش  فاقد 
است شرکت همراه اول سه ژنراتور تامین برق 

کرمان  استان  برای  اول  همراه  اضطراری  سیار 
تامین کرده و در اختیار شرکت مخابرات استان 
قرار داده است که در نقاط بحرانی دپو شده و 
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  لزوم  صورت  در 
مقرر  آمده،  عمل  به  توافقات  طبق  ست  گفتنی 
بروزرسانی  به  نسبت  اول  گردید شرکت همراه 
و تجهیز شش کانکس بحرانی استان اقدام نماید.

اجرای طرح مدیریت
 پیشگیری از بحران

پیش  استان  بحران  ستاد  در  گفت:  کرمان  استاندار 
بینی شده که طرح مدیریت پیشگیری از بحران در 
اولویت کار قرار گیرد و در این رابطه طرح های عمل 
گرایانه و کاربردی را برای همه مردم کرمان مطرح 
خواهیم کرد. مهندس  علیرضا رزم حسینی در جلسه مشترک شورای اداری 
و ستاد مثلث توسعه اقتصادی شهرستان شهربابک افزود: اجازه نخواهیم داد 
که مراسمات عمومی در ساختمان های فرسوده ای برگزار شود که تحمل5 
ریشتر زلزله را ندارند. وی با اشاره به اینکه براساس توصیه های دین اسالم، 
جهل دشمن انسان  و عقل دوست انسان است، گفت: زمین لرزه 6.1 ریشتری 
با مستحکم  در سال 83 در هجدک،کشته و مجروح بسیار زیادی داشت اما 
سازی منازل، زمین لرزه های اخیر در این منطقه خسارت جانی نداشته است 
دولت  گفت:  کرمان  استاندار  است.  امور  در  تدبیر  از  ای  نمونه  امر  این  و 
تسهیالت خوبی را برای مناطق زلزله زده پیش بینی کرده است و به زودی و 
پس از آوار برداری ساختمان های قدیمی، ساخت ساختمان های جدید و 
مقاوم آغاز می شود. وی اظهار کرد: برای استفاده از ظرفیت شهرستان های 
ارائه مجوزهای الزم در  تا روند  به فرماندار توسعه گرا داریم  نیاز  مختلف، 
اسرع وقت انجام شود. مهندسرزم حسینی خاطرنشان کرد: فرمانداران باید 
به سرمایه گذاران به عنوان مجاهدان اقتصادی نگاه کنند و آنها را در پشت 
درب ها معطل نکنند. وی ادامه داد:  اعتبارات حوزه اشتغال به صورت مستمر 
به استان وارد می شود و مردم و به ویژه جوانان باید از این تسهیالت نهایت 
بهره برداری را داشته باشند. استاندار کرمان بر آگاه سازی مردم توسط ائمه 
جمعه و سایر مسئوالن برای استفاده از این فرصت تاکید و بیان کرد: یکی از 
مالک های اصلی ارزیابی مدیران، موضوع اشتغال زایی خواهد بود. رزم 
خود  تعهدات  و  باشد  داشته  مشخصی  خروجی  باید  جلسات  گفت:  حسینی 
تا مشکالت مردم را  ایم  برابر مردم مشخص و مطرح کنیم و ما آمده  را در 
افزود:  اقتصادی،  به جلب همکاری معین های  اشاره  با  نماییم. وی  برطرف 

بخشی از اعتبارات حوزه اشتغال مربوط به تسهیالت دولتی در قالب تسهیالت 
بانکی است و بخشی نیز سرمایه گذاری های معین های اقتصادی است. رزم 
حسینی تاکید کرد: خط سیاسی مورد نظر استان کرمان، بر محور والیت و 
توسعه است و همه ما باید دست به دست هم داده و از هرگونه مسائل حاشیه 
بر  استاندارکرمان  شود.  انجام  متمرکز  صورت  به  کارها  تا  کنیم  پرهیز  ساز 
اطالع رسانی درباره فرصت های اشتغال زایی در استان تاکید کرد و ادامه 
داد: دولت در این زمینه بسیار آسان گرفته است و همه باید از این فرصت به 
بهترین شکل ممکن استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: در تهران به صورت 
مشکالت  حل  برای  ها  بانک  و  مرکزی  های  سازمان  با  هایی  نشست  مستمر 
سیاست  اساس  بر  که  این  بیان  با  رزم حسینی  شود.  می  انجام  ها  شهرستان 
کاربردی کردن جلسات می توان کارهای بزرگی را انجام داد، خاطرنشان 
که  بداند  باید  است  اشتغال  ایجاد  و  کارآفرینی  دنبال  به  که  فردی  کرد: 
بروکراسی 100 ساله در سیستم اداری کشور وجود دارد اما موفقیت از آن 
مجاهدان  عنوان  به  گذاران  سرمایه  از  وی  دارند.  پشتکار  که  است  کسانی 
بروکراسی  وجود  با  اقتصادی  کارهای  اجرای  افزود:  و  کرد  یاد  اقتصادی 
این  حل  برای  خود  توان  حد  در  باید  مدیران  و  است  سختی  کار  اداری 
مشکالت اقدام کنند. استاندار کرمان به اجرای ایده مثلث توسعه اقتصادی 
نیز اشاره و بیان کرد: انتخاب نمایندگان مجلس به عنوان یکی از رئوس این 
مثلث به معنای نقش مهم این افراد در حل مشکالت حوزه اقتصادی است. 
رزم حسینی اظهار کرد: همه قبول کرده اند که در استان کرمان می توان 
دست به دست هم داده و استان را بسازیم. وی با بیان این که دولت با ارائه 
وام، مجوز، آموزش و حمایت می تواند در مسیر اشتغال زایی جوانان اقدام 
کند، گفت: دولت نمی تواند به جای جوانان کار کند بلکه زمینه اشتغال را 
فراهم می کند و باید از این شرایط ایجادشده نهایت استفاده صورت گیرد. 
استاندار کرمان ادامه داد: مشکل اساسی در شهربابک نداریم زیرا تسهیالت 
و شهرک صنعتی با زیرساخت های خوب وجود دارد و برای پیشرفت بیشتر 
این شهرستان باید طرح ارائه کرد. وی خاطرنشان کرد: شهرستان شهربابک 
معادن و شرکت های توانمند بسیار خوبی دارد و با همکاری بخش های غیر 
دولتی و دولتی می توان کارهای بزرگی را انجام داد. استاندار کرمان بر 
توسعه فرهنگ کار تاکید و بیان کرد: نباید منتظر استخدام دولتی بود و باید 
با 13 هزار و 500  فرهنگ کار را در جامعه توسعه داد. شهرستان شهربابک 
کیلومتر مربع وسعت، سومین شهرستان استان کرمان به لحاظ مساحت است 

که در فاصله 230 کیلومتری مرکز استان قرار دارد.
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حال زلزله زدگان وخیم؛ 
حال مسئوالن وخیم تر!

زلزله زده باشی، بی امکانات و در شرایط برفی باشی و به چشم هم نیایی؛ این 
حال و روز اهالی کوهبنان است که شانس دیده شدن مانند زلزله زدگان 
کرمانشاه را نداشتند و از این روی، مجبورند سردترین روز های عمرشان را 
با سوز و سرما و لرز و غم پشت سر گذارند.  کوهبنان، ساعت 8 و 34 دقیقه 
30 آذر ماه 1396، 3 ساعت و 26 دقیقه پیش از نیمه شب، 5 و 2 دهم ریشتر 
لرزید؛ لرزشی مخرب در شب یلدا که خوشبختانه به جان هیچ یک از اهالی 
این دیار گزندی نرسید، ولی سقف و در و دیوار خانه بسیاری را آوار کرد؛ 
آواری در سکوت! کوهبنان در حالی لرزید و تخریب شد که چند روز پیشتر 
از آن کرمانشاه لرزیده بود و تخریب و خسارات جانی، چشم ایرانیان را به 
خود خیره کرده بود؛ اتفاقی که موجب شد کوهبنان و خساراتش را کسی 
نبیند، در حالی که 80، 90 نود درصد خانه های این دیار تخریب شده است. 

این را حسنی، فرماندار کوهبنان می گوید و می افزاید؛
»1500 خانه تخریب شده و بیشتر تخریب ها، خیابان طالقانی بوده و دهستان 
جور. دهستان جور که 1700 نفر جمعیت دارد و یک کیلومتر با کانون زلزله 
اما  نشسته که هیچ،  فرو  فاصله داشته،500 کانکس می خواهد. خانه هایی که 
آن هایی هم که از بیرون سالم هستند و سرپا، دیوارهایشان ترک خورده و 
پای سازه، سست شده، طوری که مردم جرأت نمی کنند داخل خانه بروند.«

همه این ها در حالی است که برف زمستانی باریده و زندگی در چادر های 
امدادی یکی از مشقت بارترین کار های ممکن است. وضعیتی که اهالی این 
خطه چاره ای ندارند، جز تن دادن به آن. مردمانی که کمتر مسئولی راهی 
دیارشان شده و می شود و از این روی، امیدی به گالیه کردن به مسئوالن 

بابت کمبود ها هم ندارند.
این گزارش را که ساعاتی پیش مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
کرمان در این خصوص داده، بخوانید: »تا کنون 96 کانکس در شهر کوهبنان 
و 50 کانکس در روستای جور شهرستان کوهبنان تحویل مردم شده است و 
به آواربرداری منازل خود اقدام  افرادی که نسبت  به  روند توزیع کانکس 
مناطق  در  شده  تخریب  واحد   302 از  بیش  تاکنون  دارد.  ادامه  می کنند، 
زلزله زده شهرستان کوهبنان آواربرداری شده اند و حدود 431 متقاضی به 
شهرداری برای صدور پروانه معرفی شده اند. همچنین تاکنون 556 متقاضی 
از  بیش  یافت تسهیالت ویژه معرفی شده اند و  بانک های عامل جهت در  به 
277 تن با بانک های عامل با ضمانت سفته زنجیره ای قرارداد بسته است و این 

روند همچنان ادامه دارد.«
این گزارشی از برخی خدمات ارائه شده به زلزله زدگان کوهبنان در یک 
ماه و چند روز اخیر است. گزارشی که نشان می دهد، هنوز کار آواربرداری 
از خانه های تخریب شده هم صورت نگرفته و توزیع کانکس هم به یک سوم 
آنچه نیاز است، نرسیده. کانکس هایی که تنها به قدر تأمین حداقل مورد نیاز 
برای زندگی کارایی دارند، ولی تا این لحظه اغلب زلزله زدگان کوهبنان 
از دریافتشان محروم مانده اند. حال و روز مردمانی که بسیاری شان کشاورز 
و معدن کارند و وسع خرید کانکس و ساختن سقف بر سر خود را ندارند؛ 
مردمانی که حتی حال و روزشان به چشم خیرین نیز نیامده که اگر این گونه 
شده بود، بعید بود در این شب های برفی شب را در چادر به روز و روز را 
به شب بدوزند و از کمبود ارزاق و ده ها مشکل ریز و درشت دیگر احساس 
نومیدی کنند. هموطنانی که به مصیبتی گرفتار آمده و از فرط دیده نشدن، 
حالشان روز به روز وخیم تر می شود. دیده نشدنی که حکایت از حال وخیم 
تر مسئوالن و نهادهای امدادی در کشورمان دارد. مسئوالنی که می بایست 
در این دست مواقع به یاری مردم بشتابند و مشکالتشان را مرهم بگذارند، اما 
ظاهرا تنها زمانی پا پیش می گذارند که کسی جان به جان آفرین تسلیم کند، 
نه مثل زلزله کوهبنان که به رغم تخریب های وسیعش، تلفات جانی نداشته!

اعزام ۱۰ تیم امدادی 
به مناطق زلزله زده

به  امدادی  تیم   10 اعزام  از  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: هشت تیم به صورت زمینی و دو تیم به 
صورت هوایی به مناطق زلزله زده اعزام شدند. حسین زاده مهرابی با اشاره 
به این که زلزله ای به بزرگی6.2 ریشتر ساعت  12:13 ظهر امروز هجدک 
راور را لرزاند، افزود: در پی بروز این زلزله خانه های کلنگی که در زلزله 
چند روز پیش این روستا آسیب دیده بودند دچار تخریب بیشتری شدند و 
خوشبخانه این خانه ها تخلیه شده بودند و فردی در آن ساکن نبوده است. 
گزارشات  طبق  داشت:  اظهار  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 

واصله، تا کنون ترس و فرار از زلزله، 18مجروح داشته که 15 مجروح مربوط 
به شهر کرمان و 3 نفر مربوط به شهرستان راور است. وی با بیان این که تمامی 
مصدومان به دلیل آسیب های غیر مستقیم ناشی از ترس و فرار دچار جراحت 
شده اند، ادامه داد: 12 نفر از مصدومین شهر کرمان به بیمارستان شهید باهنر 
و 3 نفر به بیمارستان پیامبر اعظم )ص( این شهر مراجعه کرده اند، ضمن این 
که در منطقه راور نیز مصدومین شامل یک خانم باردار بود که در بیمارستان 
راور سرپایی درمان شد، یک بیمار قلبی در منطقه هروز که به چترود منتقل 

گردید و یک نفر نیز مراجعه شخصی به بیمارستان راور داشت.
 10 عمق  در  لرزه  زمین  این  تهران،  دانشگاه  ژئوفیزیک  مرکز  گزارش  به 
کیلومتری و موقعیت 30.754 عرض شمالی و 57.315 طول شرقی ثبت شده 
است. چندی پیش نیز زلزله ای با بزرگی 6.1 ریشتر هجدک کرمان لرزاند 
که بیش از 300 پس لرزه داشته است. هجدک در 80 کیلومتری مرکز شهر 

کرمان قرار دارد.

بازدید معاون رییس جمهور 
از مناطق زلزله زده

دکتر نوبخت، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه  کشور به 
همراه استاندار کرمان از مناطق زلزله زده بازدید کرد.
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آماده باش ستاد بحران کرمان

استاندار کرمان گفت: تا اطالع ثانونی ستاد بحران استان کرمان در آماده 
باش خواهد بود و همه دستگاه ها باید آمادگی کامل داشته باشند. مهندس  
افزود:  کرمان  استان  بحران  ستاد  در  شنبه  سه  شامگاه  حسینی  رزم  علیرضا 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  امور  همه  بر  مقدم  کار  بینی  پیش  و  پیشگیری 
پس لرزه ها و زمین لرزه ها به خانه های قدیمی آسیب وارد کرده و آنها 
را آسیب پذیر تر می کند، عنوان کرد: تا زمانی که  در زمان بروز حوادثی 
از جمله زمین لرزه تلفات نداده ایم همه فکر می کنیم اگر زلزله کشته نداد 
باید کمیته ای مرکب  نیفتاده است. وی اظهار کرد: در مرحله اول  اتفاقی 
مسکن  بنیاد  و  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  کرمان،  استانداری  فنی  دفتر  از 
تشکیل شود تا بررسی های کارشناسی را انجام دهند و اماکن عمومی نامقاوم 
ظرف یک ماه آینده شناسایی شوند تا این موارد را به مردم اعالم کنیم. وی 
اظهار کرد: اماکن غیر مقاوم در شهرستان های لرزه خیز نیز باید به صورت 
ویژه شاسایی شوند تا در آن ها مراسمات عمومی برگزار نشود. مهندس رزم 
حسینی با اشاره به اینکه گزارش خسارت زمین لرزه دور اول را تکمیل کرده 
ایم و فردا ارسال می شود، عنوان کرد: گزارش خسارت های این زمین لرزه 
نیز به زودی تکمیل شده و به مراجع مربوطه ارسال می شود. وی گفت: در 
از  برنامه ریزی الزم  باید  با وجود 86 هزار واحد مسکونی غیر مقاوم  رابطه 
عنوان  کرمان  استاندار  گیرد.  قرار   پیگیری  مورد  کرمان  فرمانداری  سوی 
کرد: واحدهای فرسوده ای که پس از احداث واحدهای جدید باید تخریب 
استفاده  مورد  ای  اجاره  مسکونی  ساختمان  یا  انبار  عنوان  به  اما  می شدند، 
قرار گرفته است، نیز باید در اسرع وقت تخریب شده و آوار برداری شود. 
راور مستحکم سازی  و  افزود: در شهرستان های زرند  مهندس رزم حسینی 
اظهار  وی  است.  شده  انجام  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  همکاری  با  خوبی 
کرد: باید ابالغی با امضای دادستانی ها به ساکنان واحدهای غیر مقاوم انجام 
شود تا آگاهی الزم را داشته باشند. استاندار کرمان افزود: نمی توانیم دستگاه 
هایی را که در استان کرمان به دلیل نداشتن امکانات و پول کم کاری می 
کنند را داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: با سماجت، حریت و آزادگی می 
توانیم در راستای جذب اعتبارات بیشتر و ارائه خدمات بهتر به مردم اقدام 
کنیم. رزم حسینی تاکید کرد: استان کرمان استانی حادثه خیز است و همه 
زمین لرزه های بزرگی چون گلباف، بم و .... را تجربه کرده اند و نمی توانیم 
بنشینیم تا در زمان بروز حوادث شاهد مشکالت بیشتری باشیم و بر این اساس 
نمی  این که  بر  تاکید  با  دانیم. وی  اصل کار می  را  بینی  پیش  و  پیشگیری 
بنیاد  توانیم بی تفاوت باشیم چون زمین لرزه خسارتی نداشته است، گفت: 
مسکن ساختمان های خوبی را ساخته اند و در زمین لرزه اخیر ندیده ام که 

مشکلی برای این ساختمان ها ایجاد شده باشد.
 

 اعزام دو اکیپ امداد هوایی
 سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری کرمان گفت: 8 تیم امدادی هالل 

احمر و  دو اکیپ هوایی به منطقه اعزام شده اند. 

دکتر سیدمصطفی آیت اللهی موسوی افزود: جلسه اول ستاد مدیریت بحران 
استان کرمان بالفاصله پس از حادثه انجام شد و جلسه دوم با تاکید استاندار 
امروز  لرزه  زمین  این که  بیان  با  تشکیل گردید. وی  استانداری  در  کرمان 
در 34 کیلومتری هجدک رخ داده است، عنوان کرد: این حادثه تاکنون 
تعدادی  اینکه  به  اشاره  با  استاندار کرمان  معاون  نداشته است.  تلفات جانی 
از دیوارها و خانه های خشتی قدیمی تخریب شده است، گفت: مجموعه 
بیمارستان ها در حالت آماده باش هستند و 4 دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه 
اتوبوس اورژانس نیز در استان آماده است. آیت الهی موسوی با تاکید بر این 
که این زمین لرزه تاکنون 59 پس لرزه داشته است، ادامه داد: در تامین آب 
و برق قطعی نداشته ایم و مشکل حوزه ارتباطات نیز برطرف شده است. وی 
گفت: 29 مصدوم غیر مستقیم از این حادثه به بیمارستان های استان کرمان 
مراجعه کرده اند که از این تعداد 23 نفر به بیمارستان باهنر مراجعه کرده اند 
و 11 نفر آن ها ترخیص شده و 12 نفر در بیمارستان هستند. دکتر آیت اللهی 
مراجعه  کرمان  اعظم )ص(  پیامبر  بیمارستان  به  نفر  سه  کرد:  اظهار  موسوی 
اند. سرپرست  افراد در حال حاضر مرخص شده  این  تمامی  اند که  کرده 
معاونت امور عمرانی استانداری کرمان ادامه داد: در شهرستان راور نیز سه 
نفر به بیمارستان مراجعه کرده اند که  یک نفر سرپایی ترخیص شده است 
و یک نفر نیز در چترود و یک نفر نیز در کرمان به بیمارستان حضرت فاطمه 

)س( مراجعه کرده اند.
 

وقوع 27 مورد تصادف پس از وقوع زمین لرزه
فرماندار کرمان گفت: پس از وقوع زمین لرزه در کرمان و به دلیل ترافیک 
باالی افراد برای بردن دانش آموزان به منازل، 27 مورد تصادف رخ داده 
امروز  لرزه  زمین  وقوع  ساعات  اولین  در  افزود:  بابایی  علی  مهندس  است. 
هجوم برای تامین سوخت را شاهد بوده ایم. وی اظهار کرد: در چترود تعداد 
زیادی از خانه ها دچار خسارت شده است که در مقابل بخشداری تجمع و 
درخواست چادر کرده اند. مهندس بابایی با بیان اینکه سقف دو مدرسه در 
چترود ریزش داشته اما مشکلی برای دانش آموزان ایجاد نشده است، گفت: 
12 نفر در شهرستان کرمان دچار مصدومیت شده اند که مشکل اساسی نداشته 
اند. وی تصریح کرد: به دلیل فرسودگی برخی تیرهای برق، تیرهای خیابان 
مطهری غربی و تعداد زیادی از معابر کرمان کج شده بود. فرماندار کرمان 
تاکید کرد: ریزش کوه در منطقه مزار شاه کوهپایه را داشته ایم که اقدامات 
در  قدیمی  مسکونی  واحد  هزار  است. وی گفت: 86  انجام  الزم در دست 
با مشکل مواجه هستند.  به دلیل نداشتن شناژ  استان کرمان وجود دارد که 
مهندس بابایی با اشاره به وارد شدن خسارت به ساختمان خوابگاه دانشجویی 
دانشگاه شهید چمران، عنوان کرد: دو جایگاه نیز برای خودروهای امدادی 

در نظر گرفته شده است.
 

تقاضای استقرار در  کانکس
فرماندار شهرستان راور با اشاره به نگرانی مردم از وقوع زمین لرزه ها، گفت: 
سیدحسن  دارند.  را  کانکس  در  شدن  مستقر  درخواست  مردم  از  تعدادی 
میرصادقی افزود: نگرانی در بین مردم وجود دارد و چادرها به دلیل سرد 
به خسارت  اشاره  با  برطرف کند. وی  را  تواند مشکل مردم  نمی  بودن هوا 
وارد شده به قنوات و آثار تاریخی این شهرستان، اظهار کرد: در شهر راور 
نیز ساکنان خانه های قدیمی و خشت و گلی درخواست چادر داشته اند و 

فرمانداری این شهرستان با هجوم مردم روبرو است.
 

اعزام 10 تیم امدادی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت:  در زمان بروز حادثه 10 
تیم امدادی در منطقه حضور داشته اند. رضا فالح افزود: زمین لرزه ظهر امروز 
کرمان تاکنون 61 پس لرزه داشته است. وی با تاکید بر اینکه تمامی تیم های 
امدادی استان کرمان در حال آماده باش هستند، عنوان کرد: 300 پتو، 300 
انواع کنسروجات در بین مردم زلزله زده توزیع شده  والور، 400 موکت و 
است. وی خاطرنشان کرد: جمعیت هالل احمر استان کرمان در آماده باش 

کامل قرار دارند و برای مقابله با حوادث احتمالی آمادگی الزم وجود دارد.
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یادبود حادثه غم انگیز زلزله بم؛

بام بم 
هوا  آمد  زلزله  وقتی   :1382 دی ماه  پنجم  صبح؛  دقیقه ی   26 و  پنج  ساعت 
کاماًل تاریک بود و سکوت روی سینه ی شهر نشسته بود. خورشید سر رسید؛ 
باد  را  برداشت و صدای شیون زخم خورده ها  از گلوی شهر  تاریکی دست 
لرزید. خانه ها  به خود  بم  پیش،  به گوش همه رساند. درست چهارده سال 
خوابیدند و شهر در غباری غلیظ محو شد. چهارده سال گذشته، شهر دوباره 
ایستاده؛ استوارتر از پیش. اما هنوز در غبار محو است؛ در غبار غلیظ خاموشی 

و فراموشی.

جمعة خونین بم
سنگ تراش ها هزاران بار این عبارت را روی سنگ قبرها تراشیدند: »در اثر 
زلزله«. در گورستان شهر که قدم می زنی سنگ هایی می بینی که گاه رویشان 
بعضًا چند سنگ کنار هم 20 عضو یک خانواده را  نفر نوشته شده؛  اسم 10 

نمایندگی می کنند. 
هر سال پنجم دی ماه، رأس ساعت پنج و 26 دقیقه ی صبح، گردهمای بزرگی 
کنار همین گورها برپا می شود. مردم داغدیده به یاد عزیزانشان شمع روشن 
عکس  گرفتن  برای  باشند،  داشته  حال  اگر  هم  دولتی  مسئوالن  و  می کنند 
یادگاری در این مراسم حاضر می شوند. کمی آن طرف تر از بهشت  زهرای 
بم، در جایی که روزی گودالی سه تا چهار متر پایین تر از سطح خیابان بود، 
حاال نه تنها با خیابان همسطح شده، بلکه دوتپه ی مرتفع هم روی آن ایجاد 
مردم  سر  روی  بود  شده  خراب  روزی  که  خانه هایی  آوار  از  تپه ای  شده؛ 
شهر. شهردار جدید بم هم تصمیم گرفته در اولین اقدامش سر و سامانی به 
این آوار که به آن می گویند »تپه ی یادمان زلزله« بدهد. اطراف تپه حاال با 
بولدوزر صاف می شود تا محوطه ای برای پارکینگ ماشین هایی که پنجم دی 
برای سوگواری به بهشت زهرا می آیند فراهم شود. مهندس علیرضا پشتیبان 
می گوید قصد دارد این تپه را به »بام بم« تبدیل کند؛ جایی که مردم برای 
تفریح و پر کردن اوقات فراغت به آن بیایند. می گوید برای طراحی آن هم 
مسابقه ای برگزار و طرح برنده خریده خواهد شد. اما ایستادن باالی این تپه 
پا آواری است  متناقض است؛ جایی که زیر  برای خوش گذرانی، موقعیتی 
که هزاران نفر را به کام مرگ کشیده و از باالی آن گورستان بم محل دفن 

بیشتر قربانیان زلزله پیداست.

بم، خرما و دیگر هیچ
زمانی بم مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی بود که برای دیدن 
ارگ و گشت وگذار در شهر با آن هوای مطبوعش به این شهر می آمدند؛ اما 
حاال در اولین روزهای زمستان که هوای این منطقه بهاری است، اثری از 
گردشگران در شهر پیدا نیست. گرچه ارگ بم تا حدود زیادی بازسازی شده 
و هنوز هم دیدنی است، اما شهر از روح زندگی تهی است. سر و شکل شهر 

بی سر و سامان است و برای گردشگران جاذبه ای ندارد. 
بازار شهر هم بی رونق است و خبری از صنایع دستی یا خوراکی های محلی 
تنها چیزی که شاید به سهولت می توان در بم پیدا کرد خرماست.  نیست. 
محوطه ی  در  نزدیک،  آینده ای  در  می گویند  شهر  شورای  اعضای  گرچه 
روبروی ارگ قدیم بازارچه ای دائمی برای فروش صنایع دستی راه اندازی 

خواهند کرد.
و  معماری  مهندس  رئیس شورای شهر، که خودش  قاسمی،  مهندس محسن 
شهرسازی است، اذعان دارد که شهر شلخته است و علت آن را شتاب برای 
برای سامان  او می گوید  برای مردم می داند.  ایجاد سرپناه  بازسازی شهر و 
دادن به این امر هم در شورای شهر برنامه هایی دارند. با این حال بم هتل 

چهار ستاره ای دارد که به دلیل نبود مسافر، در آستانه تعطیلی است. 

کمتر کسی برای خرید به بازار شهر می رود؛ کسبه می گویند بیشتر مردم برای 
گشت و گذار به بازار می آیند و بازارگردی جزو معدود تفریحات اهالی شهر 
است. تنها بیمارستان دولتی شهر 96 تخت خواب دارد که از شهرهای اطراف 
به گفته ی دکتر حکیمه خلیلی، عضو شورای  و  مراجعه می کنند  به آن  هم 
شهر و معاون این بیمارستان، گاه بیش از 300 بیمار در آن پذیرش می شوند.

هرگز  و  شدند  یکسان  با خاک  که  داشت  سینما  سالن  دو  زلزله  از  پیش  بم 
و  شهر  اصلی  میدان  در  لوکس  تجاری  مجتمع  یک  حاال  نشدند.  بازسازی 
درست جای ساختمان قبلی شهرداری ساخته شده که 30 درصد مالکیت آن 
برای شهرداری است و 70 درصد باقی متعلق به شرکتی است که وابسته به 
یک بانک است که آن بانک متعلق به یک نهاد نظامی است؛ به هرحال؛ قرار 
است در این مجتمع یک سینما با 120 صندلی هم احداث شود که به گفته ی 

مسئوالن پروژه حداقل یک و نیم سال تا افتتاح آن فاصله است.
البته چند  بم است که  تفریحی شهر  از فضاهای  بم یکی دیگر  ارگ جدید 
نقلیه ی  وسیله ی  از  جدای  آن  به  رفتن  و  دارد  فاصله  شهر  با  کیلومتری 
شخصی، دل و دماغ می خواهد؛ چیزی که این روزها در بم کمیاب است. 
ارگ جدید فضایی شیک و تمیز است که سر و شکل آن با مرکز بم تفاوت 
زیادی دارد با این حال در اغلب روزهای سال خالی و بی روح است و تنها 
زمانی که جشنواره یا مراسم خاصی در آن برگزار شود جنب و جوش دارد.

یک  دست کم  می کنند  سفر  بم  به  زلزله  از  بعد  اولین بار  که  کسانی  برای 
زلزله. در شهر چند ساختمان هست  بقایای  دارد:  دیگر هم وجود  جاذبه ی 
شهر  در  رویداد  این  یادبود  عنوان  به  اما  شده اند  تخریب  زلزله  زمان  که 
زمین  هستند.  زلزله  ُآسیب های  از  گوشه ای  و  نشان دهنده ی  شده اند  حفظ 
هستند.  کانکس ها  دارد که همان  بام  شهر  در  دیگر هم  یادگاری  لرزه یک 
کانکس هایی که حاال گاهی به عنوان انبار استفاده می شوند و گاهی خانه ای 
برای زاغه نشن های حاشیه ی بم. بعضی هم هستند که این کانکس ها را برای 

روز مبادا نگاه داشته اند.

بم، مهاجرت و حاشیه نشینی 
زلزله،  از  بعد  سال  سه   ،85 سال  در  ایران،  آمار  ملی  مرکز  اطالعات  بر  بنا 
جمعیت این شهر حدود 74 هزار نفر بود. اما در سرشماری سال 95، ساکنان 
با وجود این که طبق آمار رسمی  این شهر به بیش از 127 هزار نفر رسید. 
حدود 30 هزار نفر و طبق آمار غیر رسمی حدود 60 هزار نفر در زلزله ی بم 
کشته شدند، اما جمعیت شهر بعد زلزله بیشتر شد. بخش بسیار بزرگی از این 
از شهرهای اطراف و روستاهای  به مهاجرت  افزایش جمعیت مربوط  میزان 
حاشیه ای به شهر بم است؛ مهاجرتی که معضالت بسیاری به دنبال داشته است. 
از جمله ایجاد حاشیه نشینی گسترده و شکل گیری حلبی آباد در اطراف شهر و 
تقابل های قومیتی و فرهنگی. در محلة موسوم به »زمین های قشمی« که قباًل 
کاربری کشاورزی داشت، زمین هایی به قیمت چهارصد هزار تا یک میلیون 
تومان به افراد بی بضاعت و بی خانمانی که از نقاط مختلف به بم آمده بودند 

واگذار شد و کانکس های به جا مانده از زلزله شد خانه برای مهاجران.

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور96



شکار شکارچیان پلنگ
عصر روز96/11/13 به دنبال دربافت گزارشی مبنی بر شکار یک پلنگ توسط 
شکارچیان غیرمجاز در روستای شعبجره از توابع زرند کرمان، نیروهای یگان 
با  و  شده  مذکور  روستای  عازم  شبانه  بالفاصله  شهرستان  این  زیست  محیط 
در  پلنگ  یک  پوست  همراه  به  را  نفر  یک  زیست  محیط  همیاران  راهنمایی 
این رابطه دستگیر نمودند. پوست پلنگ کامال تازه بوده و پس از جدا شدن از 
گوشت با کاه پر شده است. متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 
و تحت بازجویی های تخصصی قرار گرفت.  رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان زرند کرمان گفت: متخلف دستگیر شده با دستور قضایی در بازدشات 
بسر می برد اما عامل اصلی شکار پلنگ فرد دیگری است که در جریان بازجویی 
ها از متهم دستگیر شده شناسایی شده است. کامران قربی اظهار داشت: تالش 
برای جلب عامل اصلی کشتار پلنگ ادارمه دارد و بزودی متهم اصلی نیز با دستور 

قضایی احضار و یا دستگیر خواهد شد.

شرح ماجرا
 نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زرند طی تماس تلفنی همیاران 
محلی مبنی بر شکار یک قالده پلنگ در روستایی »شعبجره« از توابع شهرستان 
زرند کرمان با واکنش سریع و انجام یک سری عملیات شناسایی ضمن عزیمت 
شبانه به محل موفق به کشف و ضبط پوست تازه یک قالده پلنگ و دستگیری 
متخلف مذکور شدند. این در حالی است که پوست پلنک مذکور از گوشت 
جدا شده و با کاه پر شده بود. مهندس رضا جزینی زاده مدیر کل حفاظت محیط 
زیست استان کرمان در این زمینه افزود: پس از اطالع از این اقدام جبران ناپذیر 
به محیط زیست و حیات وحش با بسیج نیروهای یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان زرند دستگیری متخلف یا متخلفین احتمالی  در دستور کار این یگان 
قرار گرفت که بحمداهلل با واکنش به موقع محیط بانان سخت کوش، یک فرد 
متخلف در این راستا دستگیر شد که هم اکنون با دستور مقام قضایی در بازداشت 
به سر می برد و تحقیقات در زمینه شناسایی و دستگیری دیگر عوامل احتمالی این 
پرونده ادامه دارد. وی با اعالم هشدار به متخلفین شکار و صید افزود: از مهمترین 
اهداف این اداره کل تالش هر چه بیشتر برای حفظ و حراست از حیات وحش 

و تنوع زیستی و برخورد قاطع با شکارچیان متخلف است. 
وی   فرهنگ سازی در جامعه به خصوص در جوامع محلی و مشارکت مردم 
در حفظ و حراست از طبیعت و حیات وحش از اهداف بارز ما خدمتگزاران 
مردم در مجموعه محیط زیست استان است و از عموم مردم می خواهیم که در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را با شماره 31218000 یا 

با نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست اطالع دهند.

واقعه سال 94
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران گزارش داد که 
دو دامدار که اوایل سال 94 در شهرستان بردسیر کرمان یک پلنگ را به طرز 
وحشیانه ای از پای درآورده بودند با حکم دادگاه به تحمل یک سال حبس 

تعزیری محکوم شدند. 
متهمین در تاریخ 5/1/1394 با گزارش همیاران و تالش نیروهای یگان محیط 
زیست بردسیر در دشت اله آباد این شهرستان دستگیر شده و پس از مدتی 
اظهار  اعترافات خود  در  متهمین  نمودند.  اعتراف  پلنگ  کشتار  به  بازجویی 
داشتند پس از مشاهده پلنگ با وانت حیوان را تعقیب کرده و زیر گرفتند اما 
پلنگ پس از برخورد با خودرو همچنان زنده بوده و پاهای حیوان در زیر 
چرخ های ماشین گیر کرده و توان فرار نداشته است. در این زمان نفر دوم 

با ضربات متعدد چماق پلنگ را از پای در می آورد.
 این در حالی است که حدود چهار دهه از آخرین گزارش حضور پلنگ در 
این منطقه می گذشته و از چهل سال قبل حتی عشایر و دامداران نیز پلنگی 
مشاهده نکرده بودند. متهمین پس از دستگیری در کالنتری مرکزی بردسیر 
بازداشت شده و سپس جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند. 
با  به این پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی بردسیر  در جریان رسیدگی 
توجه به مستندات موجود در پرونده و اعترافات صورت گرفته، متهمین از 
پلنگ  اوال  اینکه  به  توجه  با  دادگاه  شناخته شدند.  پلنگ مجرم  بابت کشتار 
گونه نادر و کمیابی است، دوما متهمین هیچ گونه مدرکی در خصوص حمله 
پلنگ به دام اهلی یا به انسان ارائه نکرده اند و سوما زمانیکه پاهای پلنگ در 
زیر چرخ خودرو گیر کرده بوده می توانستند به مراجع مربوطه اطالع دهند 
تخفیفی  هیچگونه  مشمول  را  متهمین  اند،  کرده  خودداری  کار  این  از  اما 
ندانست. بنابراین با استناد به ماده 680 قانون مجازات اسالمی و بند الف ماده 
13 قانون شکار و صید هر یک از متهمین به تحمل یک سال حبس تعزیری 
محکوم شدند. همچنین متهمین می بایست مبلغ 50 میلیون ریال بابت ضرر 
و زیان وارده به محیط زیست ناشی از حذف یک پلنگ را به حساب دولت 

واریز کنند.

گفت:  کرمان  استاندار 
دستگاه  هزار  دو  ساخت 
کار  دستور  در  کانکس 
در  تا  است  گرفته  قرار 
حوادث  بروز  زمان 
استفاده  مورد  احتمالی 
مهندس  گیرند.  قرار 
حسینی  رزم  علیرضا 
هماهنگی  نشست  در 
زلزله  مناطق  بازسازی 
از  کرمان  استان  زده 
مسکن  بنیاد  اقدامات 
افزود:  و  کرد  تقدیر 
سازی  مقاوم  و  بازسازی 

منازل آسیب دیده  و  مناطق شهری  از  بخشی 
را انجام خواهیم داد و در کنار آن تخریب و 
واحدهای  قدیمی که  واحدهای  آواربرداری 
به  را  است  شده  ساخته  آنها  جای  به  مقاوم 
صورت جدی پیگیری می کنیم. وی با بیان این 
که استان کرمان بر روی زون زلزله قرار گرفته 
کیفیت  با  ساخت  دلیل  به  داد:  ادامه  است، 
بنیاد  توسط  راور  شهرستان  در  مسکونی  منازل 
اخیر  های  لرزه  زمین  از  واحدها  این  مسکن، 
خسارت ندیده است و تنها واحدهای مسکونی 
قدیمی و نامقاوم خسارت دیده است. استاندار 
کرمان خاطرنشان کرد: در شهرهای کرمان و 
راور نیازمند بازسازی خانه های قدیمی هستیم 

که به دلیل زلزله آسیب دیده اند.

ساخت کانکس
 برای اسکان موقت در حادثه
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نام و ردیف
نام خانوادگی

 تلفن، نشانی و پست الکترونیکتحصیالت و شغل
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برگزاری مراسمات

به ما بپیوندید



مراسم بهره برداری از پل باغ ملی
2۷ بهمن 96
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به یاد شهدای نفتکش سانچی

آغاز عملیات اجرایی پل سامان 
در »رودبار جنوب«

عملیات اجرایی پل سامان )پل دوم بهادر آباد( به یاد شهدای نفتکش سانچی 
با حضور استاندار کرمان و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی در رودبار 
 139 بر  بالغ  ای  هزینه  با  و  متر   399 در طول  پروژه  این  شد.  آغاز  جنوب 

میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری اجرا خواهد شد.
الزم به ذکر است که این پروژه در قالب 19 دهنه 21 متری و 84 شمع 16 
نام  نیز این بوده که  نامگذاری این پروژه  متری احداث خواهد شد. علت 

اولیه نفتکش سانچی، سامان بوده است.

پیشتازی کرمان در 
سالمت، سیاست و پدافند غیرعامل

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، گفت: این استان در حوزه 
های سالمت، امنیت، برگزاری انتخابات های مختلف، پدافند غیرعامل، مسائل 
سیاسی و طراحی های ساماندهی اتباع استان یا رتبه برتر را کسب کرده و 
یا جزء سه استان برتر کشور بوده است و این موارد موضوعات اصلی است 
که مدیران می توانند با تکیه بر آنها اقدامات توسعه ای خود را ادامه دهند.

حمید ذکاء اسدی در همایش فرمانداران و بخشداران استان کرمان با بیان 
اینکه نقاط امید بسیار زیادی داریم، گفت: استان کرمان به عنوان استان نمونه 
اقتصاد مقاومتی معرفی شده است و چیزی از آن باالتر نیست که ُمهر تائید 
رهبری بر الگوی قلعه گنج زده شده است. وی ادامه داد: استاندار کرمان 
ابتکار هستند که  با  ایمان،  با  از سیاست زدگی،  به دور  فرماندهی  عنوان  به 

امیدواریم مسیر توسعه و موفقیت استان کرمان روز به روز بهتر به پیش رود.
یازدهم  دولت  در  به طور خالصه  آنچه  کرد:  اظهار  کرمان  استاندار  معاون 
استان کرمان را در زمینه های مختلف موفق کرده است، داشتن ابتکار عمل 

در تمامی زمینه ها بوده است.
ذکاء اسدی ادامه داد: موفقیت های استان کرمان در حوزه های مختلف 
معاونان  همراهی  کرمان،  استاندار  ریزی  برنامه  و  ها  طراحی  ابتکارات،  با 
استانداری، مدیریت جهادی فرماندارن و بخشداران و همراهی شفاف، بدون 
ریا و تکلف و بدون مزد و منت خبرنگاران حاصل شده است. ذکاء اسدی 
اظهار کرد: زمان به سرعت در حال گذر است و اگر بخواهیم ابتکار عمل 
برنامه ریزی مداوم  با  باید  باشیم  را در حوزه های مختلف در دست داشته 
گفت:  کرمان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  کنیم.  حرکت 
سال  دو  در  باشد،  کشور  وزارت  اول  ماموریت  شاید  که  سیاسی  حوزه  در 
آینده انتخابات مجلس شورای اسالمی را در پیش داریم و یک سال بعد از 
آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را خواهیم داشت و در این زمینه 
ها از همین االن باید تجهیزات مورد نیاز را تامین کرد و طراحی های الزم 
را نیز انجام داد. وی با تاکید بر این که رهبر معظم انقالب اسالمی بر روی 

به منظور  نیز  استان کرمان  بسیاری دارند، گفت: در  تاکید  مسائل اجتماعی 
رفع آسیب های اجتماعی طرح نجات اجرایی شده است. ذکاء اسدی با بیان 
این که موضوع پدافند غیرعامل، مسائل امنیتی و اجتماعی به روز و مداوم 
هستند، ادامه داد: امنیت، رسیدگی به مسائل اجتماعی، بحث های پدافندی 
اقتصاد  تحقق  و  مردم  معیشت  سطح  ارتقای  برای  را  زمینه  امنیتی  مسائل  و 

مقاومتی محقق می کند.
 

تغییر 9 فرماندار در استان کرمان
فعالیت  ابتدای  از  نیز گفت:  استانداری کرمان  انتخابات  و  مدیرکل سیاسی 
دولت دوازدهم تغییر و تحوالتی در حوزه مدیریتی استان کرمان رخ داده 
است که از جمله آن تغییر فرمانداران بوده است. حمید مالنوری با اشاره به 
وجود 23 شهرستان و  58 بخشداری در استان کرمان،تصریح کرد: در دولت 
دوازدهم در شهرستان های کرمان علی بابائی، رفسنجان علی یار اسکندری 
نسب، رابر  کرامت علیدادی، بم هادی شهسوارپور، راور مالک اژدری، انار 
نادر مالیی، منوجان محمد حجتی پور و کوهبنان  علی زهرودی، عنبرآباد 
حسین ساالری به عنوان فرمانداران جدید معرفی شده اند. وی با تاکید بر 
این که 21 معاون سیاسی در فرمانداری های استان کرمان در حال فعالیت 
هستند، ادامه داد: در مجموع در شهرستان های استان کرمان سه فرمانداری 
فاقد معاونت برنامه ریزی هستند که در حال حاضر 17 معاون در حال فعالیت 

هستند و دو معاون در دولت دوازدهم معرفی شده اند.
مالنوری با بیان این که از مجموع 58 بخشداری، 51 بخشدار منصوب شده 
اند و کار انتصاب ما بقی بخشداران در دست انجام است، گفت: در دولت 

دوازدهم تاکنون 15 بخشدار تغییر کرده اند.
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پرسه در حوزه آموزش و پژوهش کرمان

ستیغ رثیا



تقدیر وزیر آموزش و پرورش
 از استاندار کرمان

مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در 
همایش بزرگ شوراهای آموزش و پرورش استان کرمان که با حضور ائمه 
وزیر  تقدیر  لوح  شد،  برگزار  کرمان  استان  فرمانداران  و  بخشداران  جمعه، 

آموزش و پرورش را به استاندار کرمان تقدیم کرد.
متن این حکم بدین شرح است:

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
برادر ارجمند جناب آقای علیرضا رزم حسینی

استاندار محترم و رئیس شورای آموزش و پرورش کرمان
برخورداری از آموزش و پرورش پویا به عنوان پیش نیاز تحقق توسعه پایدار 
جامعه  و  دولت  ی  پیکره  در  که  است  کسانی  همراهی  نیازمند  متوازن،  و 
مدنی، دل در گرو هم افزایی و کاربست همه امکانات برای تحقق پیشرفت و 

تعالی همه جانبه ی کشور دارند. 
بدین وسیله از خدمات جناب عالی به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش 
استان و همه اعضای محترم در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 
فرهنگ  بسط  بر  مبنی  امید  و  تدبیر  دولت  های  سیاست  شدن  اجرایی  و 
مشارکت های مردمی و ایجاد هم افزایی بین دستگاه ها و نهادها برای تعامل 
سازنده و اثربخش در امر تعالی آموزش و پرورش و تحقق عدالت آموزشی 
از طریق اجرای حداکثری  برای دانش آموزان  و ترسیم آینده ای روشن 
حیث  از  برتر  رتبه  کسب  به  منجر  که  پرورش  و  آموزش  شورای  مصوبات 
عملکرد شوراهای  ارزیابی  قانون در  اجرای  از  مجموع درآمدهای حاصله 

آموزش و پرورش در سال 95 شده است، تشکر و قدردانی می نماییم.
الهی و  پاداش  این موفقیت،  اندرکاران  برای همه دست  از خداوند حکیم 

توفیق خدمت بیشتر به ملت بزرگ ایران خواستاریم.
                                                                                                                                                                                            

                                                                            سیدمحمد بطحایی
                                                                          وزیر آموزش و پرورش

اولویت دانشگاه علمی کاربردی
به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  کشور  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
مشکل اشتغال در کشور، افزود: دانشگاه علمی کاربردی به عنوان یک دانشگاه 
مهارتی این آمادگی را دارد که نیازهای آموزش های مهارتی استان را احصا 

نموده و براساس آنها آموزش طراحی کند. دکتر محمد حسین امید با اشاره 
به اینکه دانشگاه علمی کاربردی هیچ وابستگی به دولت ندارد و در تمامی 
مراکز خصوصی و دولتی، دانشجو شهریه را پرداخت می کند، یادآورشد: تا 
پایان سال جاری کلیه مراکز علمی کاربردی کشور سطح بندی خواهند شد 
و در راستای کمک به بخش خصوصی، مراکز دولتی این دانشگاه تعطیل می 
شوند. وی نظام آموزش تک پودمانی را از نقاط قوت مهم و اثر گذار دانشگاه 
علمی کاربردی در ارتقاء مهارت نیروی انسانی جامعه دانست و تصریح کرد: 
دانشگاه جامع علمی کاربردی به  عنوان سیاستگذار  و طراح نظام آموزش 
عالی مهارتی، هم عرض دو نظام عالی دیگر نقش محوری و اساسی  را در 
کشور  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس   . دارد  کشور  مهارت  ارتقای 
پاسخگویی به نیازهای جامعه را یکی از رسالت های مراکز علمی کاربردی 
به حل مشکل  این دانشگاه کمک  اصلی  اولویت  دانست و خاطرنشان کرد: 
بنابراین برای تحقق این  نیاز جامعه است  بیکاری و تربیت دانشجو براساس 
امر، تقویت تمایل به کار و ایجاد مراکز در محیط واقعی کار یک ضرورت 

است.

طرح مشترک دانشگاه های کرمان
و فرایبورگ آلمان

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه از موفق ترین پژوهشکده های عرضه محور 
تحقیق  پژوهشکده  این  کلیدی  های  ماموریت  از  یکی  و  است  کشاورزی کشور  علوم 
در زمینه گیاهان مقاوم به کم آبی است در این راستا  طرح مشترک به نژادی گیاهی،  
از پژوهشکده  نژادی گیاهی  به  نژاد دانشیار ژنتیک و  به مدیریت دکتر قاسم محمدی 
می  اجرا  آلمان  فرایبورگ  دانشگاه  از  پالمه  کالوز  دکتر  و  گیاهی  تولیدات  فناوری 
انستیتو  با  را  گیاهی  ¬نژادی  به  مشترک  طرح   2017 سال  در  پژوهشکده  این  گردد. 

بیولوژی دانشگاه فرایبورگ آلمان با اعتبار 80هزار یورو به انجام رساند که این طرح 

 DAAD برگزیده  طرح  سه  جزو 
شرکت  با  سپس  گردید.  انتخاب 
زمانی  بازه  برای  فراخوان  در 
دوساله تا پایان 2019 پروپوزال به 
DAADارائه گردید و خوشبختانه 

 200 اعتبار  با  پیشنهادی  طرح  این 
هزار یورو مصوب شد.

شایان ذکر است در این طرح پیشنهادی، دانشگاه جیرفت و دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
و فناوری پیشرفته کرمان و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، همکاران اجرایی 
خواهند بود. مدت زمان اجرای این طرح از ابتدای سال جدید میالدی تا پایان 2019 
در  گیاهی  به نژادی  و  ژنتیک  رشته  دانشجویان  محقق،  و  دانشجو  تبادل  جهت  است. 
این  از  استفاده  امکان  علمی  هیات  اعضای  و  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع 

فرصت را دارند. 
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تقدیر از خاندان 
»ارجمند کرمانی«

به  کرمانی«  »ارجمند  خانواده  از  تقدیر  جلسه   
شهید  دانشگاه  به  فرش  های  نقشه  اهدا  واسطه 
باهنر، با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر 
دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛ 
معماری  و  هنر  دانشکده  رئیس  ایرانمنش؛  دکتر 
و  اسالم  پژوهشکده  رئیس  صرفی؛  دکتر  صبا، 
حوزه  کل  مدیر  ابراهیمی  دکتر  دانشگاه،  ایران 
مقصودی؛  دکتر  و  عمومی  روابط  و  ریاست 
در  وایران،  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  معاون 
ابتدای جلسه  دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد. در 
دکتر مقصودی؛ معاون پژوهشکده فرهنگ اسالم 
وایران، ضمن خیر مقدم حضور خانواده ارجمند 
از  مبسوطی  گزارش  جلسه،  در  حضار  و  آگاه  و 

ارائه  ایران  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  عملکرد 
خانواده  با  گفتگو  از   بعد  که  داشت  بیان  و  داد 
ارجمند، نقشه های فرش، به دانشگاه منتقل شدند. 
پژوهشی  گروه  رئیس  نژاد؛  هاشمی  دکتر  سپس 
ادیان و مذاهب اسالمی پژوهشکده فرهنگ اسالم 
شناسایی،  از  پس  ها  نقشه  که  کرد  بیان  ایران،  و 
برای  تا  ترمیم می شوند  و  بندی  پاکسازی، طبقه 
پژوهش، برگزاری نمایشگاه و تألیف کتاب، مورد 

بهره برداری قرار گیرند.
به  مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
خانواده ارجمند و آقای آگاه، از زنده یاد افضلی 
پور) بنیانگذار دانشگاه در کرمان( یاد کرد و روند 
به  و  داد  توضیح  را  دانشگاه  پیشرفت  و  ساخت 
روند رو به رشد دانشگاه پرداخت. رئیس دانشگاه 
گفت: وجود افراد سرشناس در زمینه های علمی 
مختلف، تعداد زیاد دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
تعداد زیاد مقاالت علمی بین المللی موجب شده 
بزرگترین  عنوان  به  باهنر  شهید  دانشگاه  تا  است 
محسوب  کشور،  شرق  جنوب  جامع  دانشگاه 
رئیس  مقام  قائم  ارجمند؛  خانم  ادامه  در  گردد. 
از  خرسندی  ابراز  با  کرمان،  ارجمند  بیمارستان 
این دیدارآرزوی موفقیت و پیشرفت روز افزون 
باالترین نقش  برای دانشگاه داشت. آقای آگاه؛  
دانشگاهیان  و  دانشگاه  به  کمک  را  کرمانی  هر 
دانست و اظهار امیدواری کرد که خّیرین استان 

هم در این امر سهیم باشند.

پروفسور رجبعلی پور، عضو بازنشسته هیأت علمی 
کوتاهی  تاریخ  بیان  با  دانشگاه،  ریاضی  دانشکده 
از قبه سبز، خواستار اهدای هر گونه سندی برای 

تبیین تاریخچه قبه سبزشد. 
دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
فرهنگی  مهم  مراکز  از  یکی  عنوان  به  را  کرمان 
معرفی  تاریخی  ادوار مختلف  و هنری کشور در 
آگاه  و  ارجمند  محترم  خانواده های  از  و  کرد 
ابراز  و  نمود  تشکر  دانشگاه  از  پشتیبانی  دلیل  به 
امیدواری کرد که اهدای نقشه های نفیس فرش 
و  دانشگاه  بتواند هم در موزه  دانشگاه  به  کرمان 

هم در دانشکده هنر مورد استفاده قرار گیرد. 
معماری  و  هنر  دانشکده  رئیس  ایرانمنش،  دکتر 
کمک  بابت  از  آگاه  و  ارجمند  خانواده  از  صبا، 
کشور  فرهنگی  میراث  به  توجه  و  فرهنگی  های 

تشکر کرد. 
اخالق  دانشگاه،  رئیس  مشاور  مصطفوی،  دکتر 
خانواده  برجسته  ویژگی  از  یکی  را  حرفه ای 

ارجمند دانست و از آنها تشکر کرد. 
و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی،  دکتر 
ایران دانشگاه، ارجمند بودن را ویژگی خانواده 
به  توجه  بابت  آگاه  آقای  از  و  دانست  ارجمند 
تشکیل  پیشنهاد  و  کرد  دانی  قدر  دانشگاه  و  علم 
نمایندگی موزه ملی در دانشگاه را ارائه داد. در 
پایان از خانواده  ارجمند تقدیر و تشکر به عمل 

آمد.

پدر »فناوری نانو« ایران
 در کرمان

رفیع  هاشم  پروفسور  سخنرانی   ،96 ماه  دی   6
تبار؛ پدر علم فناوری نانو ایران و چهره ماندگار 
توسعه  چهارم  موج  پیرامون  نظری،  فیزیک 
پیدایش علوم و فناوری های همگرا، توسط انجمن 
آمفی  در  فیزیک  دانشکده  و همکاری  نانو  علمی 
استادان  مسئوالن،  حضور  با  علوم  دانشکده  تئاتر 
دانشجویان،  و  فیزیک  دانشکده  و  شیمی  بخش 
برگزار شد. پروفسور هاشم رفیع تبار؛ عضو هیأت 
دانشگاه  پزشکی  مهندسی  و  فیزیک  گروه  علمی 
علوم پزشکی شهیدبهشتی، قرن حاضر را قرن موج 
چهارم توسعه و تحقق انقالب سوم علمی صنعتی 
دانست. پدر علم فناوری نانو ایران بیان کرد: در 
مرکز این موج متحد ساختن نهائی علوم فیزیکی 
پیدایش  آن  پیامد  که  دارد،  قرار  زیستی  علوم  و 
تصریح  وی  بود.  خواهد  همگرا  فناوری  و  علوم 

علوم  بزرگ  حوزه  چهار  همگرائی،  این  کرد: 
و  علوم   ،)N(نانو فناوری  یعنی  نوین  فناوری  و 
فناوری زیستی)B(و  و  علوم   ،)I(فناوری اطالعات
علوم و فناوری عصب شناختی)C( را متحد کرده 
 )NIBC(و منجر به پیدایش علوم و قناوری همگرا
خواهد شد. محور این همگرائی علوم و فناوری 
است  مقیاس  این  در  زیرا  است،  نانو   مقیاس  در 
بنیادی ماده فیزیکی، ماده حیات دار  که اجزای 
و  فیزیکی  ساختارها  نانو  یعنی  هوشمند،  ماده  و 

زیستی، شکل مي گیرند. 
اجرایی  و  علمی  درخشان  سوابق   جمله  از 
نانو  پژوهشکده  رئیس  تبار؛  رفیعی  هاشم  دکتر 
 ،)1394  -1382  ( بنیادی  های  دانش  پژوهشگاه 
پژوهشگر  تکنولوژی)1385(،  نانو  ماندگار  چهره 
علوم  فرهنگستان  عضو  فناوری)1385(،  نانو  برتر 
جمهوری اسالمی )1392(، استاد نمونه کشوری و 
 ،)1393( طباطبایی   عالمه  جایزه  کننده  دریافت 
)ژاپن1992- توهوکو  دانشگاه  مدعو  استاد 

و  چاپ  اکسفورد،  دانشگاه  ارشد  محقق   ،)  1993
انتشاربیش از 100 مقاله در 5 حوزه فیزیک نظری 

محاسباتی  فیزیک   « کتاب  چاپ  و  محاسباتی  و 
دانشگاه  انتشارات  طرف  از  کربنی«  لوله های  نانو 
کمبیرج  انگلستان در سال 2008، طی این سال ها 

محسوب می شود.

کارگاه اعتباربخشی آموزشی کالن 
منطقه هشت کشور

مسئولین  حضور  با  آموزشی  اعتباربخشی  کارگاه 
و کارشناسان کالن منطقه هشت کشور در تاریخ

سوم و چهارم بهمن ماه در دانشکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

این کارگاه به همت مسئول اعتباربخشی آموزشی 
استان کرمان و در راستای توانمندسازی، آموزش و 

بازنگری مجدد سنجه های اعتبار بخشی برگزار شد
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برگزاری دوره آموزشی 
زبان فارسی

فارسی  ویژه  فارسی،  زبان  آموزشی  های  دوره   
ایرانی، به همت پژوهشکدة فرهنگ  آموزان غیر 
ادبیات  و  زبان  گروه  همکاری  با  ایران  و  اسالم 

فارسی دانشگاه شهید باهنر، در پژوهشکدة فرهنگ 
تعدادی  است.  برگزاری  در حال  ایران  و  اسالم 
برلین،  دانشگاه های  دانشجویان  و  استادان  از 
لندن در دو دورة آموزش  و  بوردو  فرانکفورت، 
مقدماتی و پیشرفته زبان فارسی شرکت کرده اند. 
مهیندخت فرخ نیا  این کارگاه ها که توسط دکتر 
و دکتر عباس آذرانداز آموزش داده می شود از 
ساعت 9 صبح آغاز می شود و تا ساعت 13 ادامه 
دارد. شایان ذکر است، بعد از ظهرها نیز یک گروه 

از آنان از ساعت 15 تا 17 به رفع اشکال پرداخته 
و با یکدیگر به زبان فارسی گفتگو می کنند.

فرهنگ  پژوهشکده  راهبردی  برنامه  راستای  در 
نامه  تفاهم  انعقاد  پیرو  و  دانشگاه  ایران  و  اسالم 
روز  فرانکفورت،  گوته  و  برلین  دانشگاه های  با 
طاهر؛  دکتر  حضور  با   ،96 آبانماه  یکم  دوشنبه 
دانشجویی،  معاون  نظری؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس 
عضو  و  دانشگاه  رئیس  مشاور  مصطفوی؛  دکتر 
هیأت امنا، دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ 
اسالم و ایران، دکتر مقصودی؛ معاون پژوهشکده 
تفاهم  اجرایی  مسئول  و  ایران  و  اسالم  فرهنگ 
نامه، دکتر رنجبر؛ رئیس گروه همکاری های علمی 
گوتیه؛  کلودین  پروفسور  دانشگاه،  بین المللی  و 
عضو دپارتمان مردم شناسی دانشگاه بوردو فرانسه، 
پروفسور آلبرتو کانترا؛ رئیس مرکز ایران شناسی 
دانشگاه برلین، سومین تفاهم نامه با دانشگاه بوردو 
فرانسه منعقد شد. دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه این 
مختلفی در  نامه های  تفاهم  بیان داشت:  را  نکته 

و  آموزشی  زمینه های 
از  برخی  با  پژوهشی 
اروپایی  های  دانشگاه 
با  امروز  که  ایم  داشته 
نیز  فرانسه  بوردو  دانشگاه 
منعقد  را  ای  نامه  تفاهم 
تحصیالت  دانشجویان  تبادل  افزود:  وی  کردیم. 
تکمیلی، دوره های مشترک علمی، برپایی کارگاه 
ها و همایش های مشترک، تبادل استادان بین دو 
دانشگاه و انجام پروژه های پژوهشی مشترک بین 
دو دانشگاه از مفاد این تفاهم نامه بین المللی بین 
دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه بوردو فرانسه است.

با هدف  پژوهشی   مقرر شده 5 طرح  وی گفت: 
ها،  بقیه کشور  به  اسالمی  ایران  فرهنگ  شناختن 
های  کشور  بین  شناسی  مردم  روابط  برقراری 
مرحله  به  انسانی  علوم  زمینة  در  ایران  و  مختلف 
فعالیت  نامه  تفاهم  این  براساس  درآیند.  اجرا 
های مشترک زیر انجام می گیرد: تبادل استاد و 
برگزاری  دانشجو، اجرای طراح های تحقیقاتی، 

سمپوزیوم ها، کنفرانس ها، نشست ها، سمینار ها
برگزاری  مورد  در  متقابل  رسانی  اطالع 

 ، م ها یو ز سمپو
ها،  نشست  کنفرانس ها، 
های  نشست  و  سمینار ها 
انتشارات  تبادل  علمی، 
های  فعالیت  به  مربوط 

علمی.
بوردو  است  گفتنی   
شهرهای  از  یکی 

100000دانشجو،  دارای  و  است  مهم  دانشگاهی 
4 دانشگاه، 14 مدرسه عالی و 5000 پژوهشگر در 
200 آزمایشگاه است. امکانات پژوهشی بوردو این 
داده   قرار  فرانسه  کشور  در  اول  رتبه  در  را  شهر 
مولکولی،  )شیمی  تخصصی  زمینه های  و  است 
می کنند.  تقویت  را  رتبه  این   )... قوی،  لیزر 
فعال،  بسیار  فرهنگی  زندگی  با  بوردو  همچنین 
هنری  و  روشنفکری  بزرگ  مرکز  یک  عنوان  به 
و  نویسندگان  موطن  شهر  است.این  مطرح  نیز 
شارل  مونتنی،  دو  میشل  چون  مشهوری  نقاشان 
دو مونتسکیو، فرانسوا موریاک، آندره لوت، آلبر 
مارکه و اودیلون ردون است. میراث معماری این 

شهر برجسته و بسیار قابل توجه است.

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

مقیم خارج ازکشور که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خود در زمینه های زبان و ادبیات فارسی، تاریخ ایران و 

زبان های باستانی می باشند، حمایت ویژه به عمل می آورد. این حمایت ها شامل موارد زیر است:      *اقامت رایگان در 

مهمانسرای دانشگاه      *استفاده رایگان از سلف سرویس دانشگاه     *استفاده رایگان از کتابخانه، مرکز اسناد،  مرکز کامپیوتر 

و امکانات ورزشی دانشگاه.    طول دوره مورد حمایت برای اساتید 2 ماه و برای دانشجویان 1 ماه در نظر گرفته شده است. 

برای اطالع بیشتر لطفا با رایانامه Office.intel.rel@uk.ac.ir تماس حاصل فرمایید.

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
برادر  تحصیلی  پرونده  وضعیت  آخرین 
محمدمهدی  دکتر  کرد.  تشریح  را  رئیس جمهور 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی 

مجلس شورای اسالمی با اشاره به آخرین 
فریدون  حسین  تحصیلی  پرونده  وضعیت 
که  کمیته ای  گفت:  رئیس جمهور،  برادر 
گزارش  بود  موضوع  این  پیگیری  مسئول 
است.  کرده  ارائه  کمیسیون  به  را  خود 
گزارش  این  موارد  از  برخی  در  داد:  ادامه  وی 
شود.  برطرف  باید  که  دارد  وجود  اشکاالتی 
کرد:  تصریح  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 

درباره  نهایی  گزارش 
تحصیلی  پرونده 
هنوز  فریدون  حسین 
نهایی  کمیسیون  در 
رئیس  است.  نشده 

اظهار  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
و  نهایی  گزارش  این  آینده  روزهای  در  داشت: 

در صحن کمیسیون قرائت می شود.

تفاهم نامه دانشگاه های کرمان
و بوردو فرانسه

ماجرای پرونده تحصیلی 
»حسین فریدون«





نفت،  ملی  همایش  چهارمین   ،96 ماه  مهر   26  
گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، در تاالر سینائی، 
باهنر  شهید  دانشگاه  مهندسی  فنی  دانشکده 
از  آیاتی  تالوت  با  مراسم  شد.  برگزار  کرمان، 
و  اسالمی  جمهوری  سرود  پخش  مجید،  قرآن 
دانشگاه  بنیانگذار  پور؛  افضلی  معرفی  و  دانشگاه 
بصیری؛  دکتر  ابتدا  در  شد.  آغاز  کرمان،  در 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن سالم 
پاک  وروان  اسالم  شهیدان  روان  به  درود  و 
عمر  طول  آرزوی  و  اسالمی  انقالب  بنیانگذار 
اسالمی  انقالب  معظم رهبر  برای رهبر  برکت  با 
گفت: دانشگاه شهید باهنر کرمان مرهون الطاف 
خداوندی است که با دستان پاک مردی بزرگ، 

به نام علیرضا افضلی پور بنا نهاده شد. حدود 42 
سال پیش این اندیشه تبلور پیدا کرد که بهترین 
کار در بهترین جا انجام بگیرد و کسی پیدا شود تا 
تمام دارایی اش را خالصانه برای ساخت دانشگاه 
که  سرزمینی   . کند  هزینه  کرمان  سرزمین  در 
آوازه تمدن و فرهنگش بر همه جا رسیده است. 
و چه  اقلیمی  تنوع  نظر  از  در سال 1354،  چه 
از نظر  از همه  تر  از نظرمنابع زیر زمینی و مهم 
سرمایه های انسانی، این تصمیم گرفته شد و امروز 
ما ثمره این درخت تنومند را به عنوان یک میوه 
شیرین می چشیم. بنابراین وظیفه داریم به روان 
علیرضا  مهندس  دانشگاه  این  بنیانگذاران  پاک  
افضلی پور  و همسر هنرمند و فاضلش به نام خانم 

فاخره صبا نیز درود بفرستیم.
 وی افزود دانشگاهی که اینها بنا نهادند با همت 
بزرگانی مثل شماها  و دانشجویان عزیزی که در 
این مدت کوتاه  یافتند، در  پرورش  این محیط 
 650 از  بیش  امروز  که  است  رسیده  جایی  به 
تمام،  100استاد  ترتیب  با  علمی،  هیأت  عضو 
16000دانشجو   ، استادیار  بقیه  و  دانشیار   150
تخصصی،  دکترای  1000دانشجوی  ترتیب  با 
4000کارشناسی ارشد و بقیه کارشناسی و در قالب 
14 دانشکده 6 پژوهشکده، دو مرکز پژوهشی در 
به  را   به وسعت 500هکتار کار خودش  پهنه ای 
از  که  گرایش  و  رشته   400 در  رسانده.  اینجا 
این رشته ها 300رشته و گرایش صرفا در دوره 
و  تخصصی  دکترای  تکمیلی،  تحصیالت  های 
در  گفت:  بصیری  دکتر  است.  ارشد  کارشناسی 
که  دانشجویی  و  فرهنگی  های  فعالیت  حوزه 
هستم  قسمت  این  در  گزار  خدمت  هم  بنده 
دانشجویی،  نشریه   66 علمی،  حدود60انجمن 
16کانون فرهنگی و 9تشکل اسالمی فعالیت خود 
را در این مجموعه انجام می دهند که دانشگاه 
به عنوان دانشگاهی جامع و  باهنر کرمان  شهید 
دانشگاه  ترین  بزرگ  از  یکی  بتوان گفت  شاید 

های کشور شناخته می شود. 14 نفر از اعضای 

شورای های  های  کمیسیون  عضو  علمی  هیأت 
خوبی  بسیار  ثمرات  که  هستند  فرهنگی  انقالب 
ما  و در طول سال گذشته  دانشگاه داشته  برای 
بین  دائمی همایش های  دبیرخانه  افتتاح  شاهد 
المللی ابن هیثم در دانشگاه شهید باهنر بودیم که 
ابن هیثم؛ یکی از مفاخربزرگ  فیزیک نوری در 

جهان اسالم است. 
استان چند سالی است در  اتاق فکر  افزود:  وی 
 7 کرده.  آغاز  را  خود  کار  باهنر  شهید  دانشگاه 
خوبی  های  ایده  کدام  هر  که  دارد  کارگروه 
ارسال می کنند  و  تهیه  پیشرفت کشور  برای  را 
از جمله درباره معضل آب تاکنون فعالیت های 
سرزمین  اند.  داشته  زمینه  این  در  خوبی  خیلی 
زبان  به  هنوز  اینکه  خاطر  به  مردمش  و  کرمان 
های کهن ایرانی  صحبت می کنند اینطور که 
باستانی  های  زبان  محققین  و  کردیم  بررسی  ما 
شاید یکی از بکرترین استان هایی باشد که هنوز 
گویش های فارسی باستان و فارسی میانه درآن 
هم  باهنر  شهید  دانشگاه  بنابراین  است،  جاری 
همتی به خرج داده و چند سالی است با کمک  
همچنین  و  باستانی   های  زبان  آموزشی  گروه 
از  تعدادی  کمک  با  و  فرهنگ   پژوهشکده 
دانشگاه های خارجی برای حفظ این زبان های 
کهن ایرانی فعالیت های خد را آغاز کرده و ما 
شاهد دومین همایش علمی آموزش زبان های 
برلین  دانشگاه  کمک  با  که  بودیم  میانه  ایرانی 
است.  برگزاری  حال  در  فرانکفورت  وگوته 
بر  کند  می  داللت  همایش،  چهارمین  همچنین 
ظرفیت های بزرگ علمی که این دانشگاه دارد. 
امیدواریم بتوانیم به کمک همه شما فرهیختگان 
کاری کنیم که شایسته روح بلند افضلی پور و بانو 

فاخره صبا باشد.
دکتر بصیری در ادامه بیان کرد: از مساعی بسیار 
کردند  برگزار  را  همایش  این  که  کسانی  زیاد 
و  عزیز  برادر  کنم.  تشکر  داد  خواهند  ادامه  و 
خانم  و  رنجبر  دکتر  قدر  عالی  استاد  ارجمندم 

دارند.  عهده  بر  را  مهم  این  که  شفیعی  دکتر 
دانشکده که  رئیس  عنوان  به  زند رحیمی  دکتر 
قطعا کمک کردند که این همایش پا بگیرد وی 
و  و  مدیران  استادان،  دیگر  حضور  از  همچنین 
کسانی که برای ارائه مقاله علمی در این محفل 

شرکت کردند تشکر کرد و خیر مقدم گفت.
و  فنی  دانشکده  علمی  رنجبر؛ عضو هیأت  دکتر 
موضوع  با  را  خود  دانشگاه،سخنرانی  مهندسی 
بخش  در  تکمیلی  تحصیالت  آموزش  سال  »ده 
باهنر  شهید  دانشگاه  در  گاز  و  نفت  مهندسی 
یاد  گرامیداشت  ضمن  .او  کرد  شروع  کرمان« 
افضلی پور و خیر مقدم به استادان و دانشجویان و 
حضار  گفت: شاید موضوعی که من امروز به آن 
می پردازم برای عده ای ساده و برای عده ای نو 
باشد. در سال 1386اولین دوره کارشناسی ارشد 
مهندسی نفت و گاز در دانشگاه شهید باهنر شروع 
به تحصیل نمودند. وی اطالعات آماری در باره 
کرد:  تصریح  و  داد  جهان  و  ایران  گاز  و  نفت 
شاید رتبه اول ونزوئال سببی برای جنجال های 
باشد. چرا که رتبه اول در دنیا را  اخیر سیاسی 
در نفت دارد که 17.96 درصد ذخایر دنیا است . 
هر چند که بخش قابل توجهی از ان نفت سنگین 
است. در این رتبه بندی جمهوری اسالمی ایران 
گاز  مورد  در  دارد.  را  رتبه چهارم  با 9.3درصد 
شرایط بسیار مناسب تر است و جمهوری اسالمی 
ایران 18 در صد ذخایر رتبه اول را دارد و بعد از 
آن روسیه و قطر در رتبه های بعدی و سایر کشور 
ها در حد زیر 5 درصد است.در مجموع ذخایر 
هیدروکربنی با احتساب محتوی انرژی جمهوری 

اسالمی ایران رتبه اول را در دنیا دارد.
سپس دکتر رنجبر، یک دیاگرام نسبت ذخایر به 
تولید را نشان داد و گفت: در خاور میانه نسبت 
ذخیره به تولید روز به روز کمتر و در آمریکای 
جنوبی و مرکزی این نسبت افزایش می یابد البته 
به چه  بدانیم تولید زیاد  تا زمانی که  این مسأله 
مصرفی می رسد نقش و نگاه منفی باید شروع می 
شود. به همین ترتیب نشان داد که ذخایر خاور 
میانه کاهش یافته و  ذخایر آمریکای مرکزی و 
جنوبی افزایش یافته. در مورد گاز هم به همین 
میانه  خاور  در  تولید  به  ذخایر  نسبت  صورت 
کاهش یافته و البته عمده کاهش به خاطر گازی 
با وجود این هنوز  است که قطر تولید کرده و 

همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی
در کرمان
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اما  هستیم.  تر  جلو  زیاد  فاصله  با  ذخیره  نظر  از 
نفتی که  و  گاز  این  است که چگونه  این  مسأله 
تولید می شود به مصرف می رسد. عمده مصرف 
کشور  از  خارج  چه  و  داخل  چه  خاورمیانه  در 
پتروشیمی  نقش  رسد.  می  سوخت  مصرف  به 
ها و پاالیشگاه ها بسیار ضعیف است. و آنچه که 
تولید می شود باز هم به صورت غیر مستقیم برای 
که  آنچه  دیگر  عبارت  به  است.  مصرف سوخت 
تولید می شود صرف سوخت و گرمایش است و 
به صورت جزئی وارد پتروشیمی ها می شود.ب 
تأسف  است  نهفته  که  هایی  استعداد  به  توجه  ا 
آور است و جای خالی صنایع تبدیلی را کامال 
نشان می دهد. از مباحث بسیار مهمی که مطرح 
است وضعیت اشتغال دانش آموختگان تحصیالت 
تکمیلی است. بیش از 85 ارشد و بقیه مربوط به 
آنهایی است که امسال فارغ التحصیل شده اند. 

دکتری 100 اشتغال به کار دارند
امسال  در  تنها  علوم  وزارت  اعالم  اساس  بر 
آموزش عالی نیاز به 20 جایگاه دکتری مهندسی 
همایش  مشعل   1392-94 سال  در  دارد.  نفت 
روشن شد و سه سال همایش در کرمان برگزار 
شد تا امسال چهارمین همایش با حمایت مجتمع 
و  علمی  معادن  و  گاز  اداره  و  فجر  پتروشیمی 
فناوری ریاست چمهوری و مرکز اطالع رسانی 
مجموع  از  شد.  برگزار  اینجا  در  کشور  علمی 
به صورت  بخشی  و  ارائه  برای  مقاله  مقاالت 30 

پوستر ارائه خواهد شد.
 دکتر فدایی؛ معاون استاندار ضمن تشکر از حضار 
و تشکر از برگزار کنندگان همایش و خیر مقدم 
خدمت بزرگواران که از خارج  استان تشریف 
آوردند و امید بر اینکه  همایش برای همه مؤثر 
باشد گفت:  این چهارمین همایش  است و خود 
است  مثبتی  نکته  همایش  این  برگزاری  تداوم 
متمادی  و  متوالی  بطور  همایش  وقتی  قطعًا  و 
برگزار می شود می تواند مفیدتر و مؤثرتر باشد 
موضوع  کند.  منتقل  کند  حفظ  را  ها  تجربه  و 
صنعت  است.  مهمی  بسیار  موضوع  همایش 
پتروشیمی یک صنعت ارزش آفرین است و هر 
گاز  و  نفت  افزوده  ارزش  از  صحبت  که  وقت 
می شود فروش نفت خام و گاز طبیعی بالفاصله 
ذهن ها متوجه این نکته می شود که چرا ما از 
ارزش افزوده این فراورده استفاده نکنیم و این 
ما را هدایت می کند به صنعت پترو شیمی که 
و  است  و سودآور  برخوردار  از ریسک کمتری 
از  است.  ما  کشور  بورس  در  صنعت  بزرگترین 
امتیازات خوب این صنعت تأمین خوراک نسبتًا 
ارزان و راحت است. بر اساس آمار و ارقام در 
حال حاضر بیش از 50 مجتمع فعال پتروشیمی 
با تولید حدود 45 میلیون تن در سال 40 از سهم 
صادرات صنعتی کشور را بر عهده دارد. در سال 
1393 ده میلیون دالر صادرات پتروشیمی کشور 
بوده که با توجه به اینکه 5/5 میلیارد دالر واردات 
داشته از مجموع 5/4 میلیارد دالر تراز مثبت این 
کشور  آمار  اساس  بر  است.  صادرات  در  صنعت 
ما در منطقه 2/22 درصد و در جهان 3/2درصد 

عهده  بر  را  از صادرات جهان  است.0/67درصد 
داریم. صادرات پتروشیمی قابل رسیدن به 100 
صادرات  دالر  میلیارد   40 و  تولید  تن  میلیون 
است، یعنی صنعتی است که جای کارو فعالیت 
جریان  در  که  همانطور  و  است  زیاد  آن  در 
کرمان  پتروشیمی  مجتمع  ما  استان  در  هستید، 
در  هست  هم  همایش  این  حامی  که  فجر  و 
از  تا  دو  این  و  است  اجرایی  آغازین  مراحل 
پروژه ها و طرح هایی هستند که مورد حمایت 
وی  است.  کرمان  استانداری  و  استان  مدیران 
عرض  کوتاه  فرصت  این  در  آنچه  داد:  ادامه 
آن  با  پتروشیمی  که  است  های   چالش  میکنم 
با  رو به رو است و حل این چالش ها و مقابله 
آنها برعهده دانشگاه و مدیران استان است. از 
منابع  تأمین  ما  پتروشیمی  صنعت  های  چالش 
مالی است که با صنایع دیگر هم مشترک است 
تولید  تنی  میلیون  افق 100  به  برای رسیدن  و 
هایی  پروژه  برای  صادرات  دالر  میلیارد  و40 
در دست طراحی  و  داریم  اجرا  در دست  که 
است نیاز به تامین منابع مالی داریم و متاسفانه 
می  استفاده  مورد  ما  که  هایی  روش  از  یکی 
دانیم استفاده از منابع  بانک ها ست که تامین 
این  که  است  زیادی  مشکالت  دارای  آنها  
که  است  اسالمی  بانکداری  قانون  مشکالت 
از  بعد  قراربود  و  آمده  وجود  62به  سال  در 
و  شود  رفع  اشکاالتش  و  شود  بازنگری  سال   5
هنوز مشکالتی که درآن وجود داشته بازنگری 
قانون وجود  این  در  مشکالتی که  است.  نشده 
دارد باعث شده که ما به خوبی نتوانیم از این 
امکانات استفاده کنیم چون به ندرت کسی می 
تواند این امکانات بانک ها استفاده کند و سود 
بانکی را هم تامین کند. معاون استاندار افزود: 
چالش دوم حضور در بازار های جهانی است. 
در  بتوانیم  که  باشیم  برخوردار  کیفیتی  از  باید 
برای  کنیم.  پیدا  به خوبی حضور  بازار جهانی 
صنایع  توسعه  به  نیاز  هم  داخلی  های  بازار 
و  فنآوری  بعدی  مسأله  داریم.  دستی  پایین 
از  را  خدمات  ما  که  است  فنی  دانش  انتقال 
متأسفانه  بگیریم.  چگونه  خارجی  های  کشور 
به  را  تکنولوژی  که  شده  رسم  ما  صنعت  در 
خدمات  که  کنیم  می  دریافت  پکیج  صورت 
چالش  شویم.  می  وابسته  هم  را  تولید  از  بعد 
از  نظر  صرف  است.  تجهیزات  تأمین  بعدی 
چالش های اول و دوم چالش اخیر از دانشگاه 
انتظار می رود نقش فعالی داشته باشد. در این 
تقسیم می شود، بخشی  به سه بخش  موارد کار 
به عهده دانشگاه و بخشی به عهده وزارت نفت 
است  استانداری  مدیران  عهده  به  دیگری  و 
خود  وظیفه  استانداری  مشخص  طور  به  که 
حاضر  که  کند  می  آمادگی  اعالم  و  داند  می 
بخشی  اما  باشد.  صنعت  این  خدمت  در  است 
شناسایی  یکی  است  دانشگاه  به  مربوط  که 
و  نو  های  ایده  ارائه  و  جدید  های  فنآوری 
همان  و  موجود  های  فنآوری  روی  تمرکز 
طور که اشاره کردم بررسی و توجه به صنایع 

مراکز  از  که  دیگری  کار  و  است  دستی  پایین 
راهکار  رود  می  انتظار  دانشگاهی  و  تحقیقاتی 
و  است  صنعت  این  مصرف  پر  تولیدات  برای 
این  به  که  کرد  تشکر  و  تقدیر  باید  دانشگاه  از 
مهم پرداخته و در آینده خواهد پرداخت. اما 
بخشی که مربوط به وزارت نفت است  در واقع 
به تامین مالی برای همین تحقیقات و پژوهش 
ها است که وزارت نفت به خوبی حمایت می 

کند.
این  در  من  آنچه  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
گزارش ها دیدم در واقع اشاره شده به بخشی 
از این تأمین منابع که وزارت نفت با 9 دانشگاه 
داخل کشور با اعتبار 24 میلیارد تومان ریالی و 
5 میلیارد دالر عرضی قرارداد دارد و آنچه به 
می  مربوط  داری  استان  مدیریت  عنوان  به  ما 
های  دستگاه  بین  هماهنگی  ایجاد  یکی  شود 
پزوهشی  اهداف  تحقیق  برای  است  استانی 
که  پتروشیمی  صنعت  پیشبرد  تحقیقاتی  و 
به  حاضر  دارد،  وجود  مشکالتی  و  موانع  اگر 
حمایت و همکاری هستیم. کار دیگر ما تشکیل 

و حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
پتروشیمی  مجتمع  عامل  مدیر  عباسی؛  مهندس 
مجتمع  از  مختصری  گزارش  کرمان،  فجر 
همراه  به  که  داد  مژده  و  کرد  ارائه  پتروشیمی 
پتروشیمی  افراد  ترین  سابقه  با  از  نفر  دو  خود 
پتروشیمی  افتخارات  از  که  دارند  ایران حضور 
ایران هستند؛  مهندس رهبری که سال ها است 
در رده های باالی پتروشیمی ایران فعالیت داشته 
پتروشیمی  زن  اولین  دانا،  پور  مهندس  خانم  و 
ایران که بسیار فرهیخته و کارشناس بسیار خبره 
در پروسس های پتروشیمی هستند.  در سال 92 
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییری 
استاندار   ، افتاد  اتفاق  کرمان  استانداری  در  که 
کرمان این ماموریت را به بنده داد که در این 
فعالیت کنم. وی توضیح داد،  به  مجتمع شروع 
امروز تنها آبی که می شود روی آن حساب کرد 
آب فاضالب کرمان است که تقریبا 2 برابر آبی 
مجتمع  شرکت  است.  دارد  نیاز  پتروشیمی  که 
فجر کرمان در تاریخ سوم خرداد ماه1393 و با 
با 67 درصد، شرکت  پاسارگاد  سه سرمایه گذار 
 13 با  محمدیان  و  با 20درصد  رفسنجان  تعاونی 
درصد سهام ثبت شد. شرکت متشکل از 5 واحد 
تکنولوژی  آن  تکنولوژی  و  است  پتروشیمیایی 
ژاپن، آمریکا و ایتالیا تکنولوژی روز دنیا است. در 
پایان سخن خود خود از استادان و حضار تشکر 
کرده و از دانشجویان و استادان خواست که به 
که  پتروشیمی  دستی  پایین  و  پتروشیمی  بحث 

بسیار اشتغال زا است توجه داشته باشند.
مهندس محمد هادی رهبری؛ رئیس هیأت مدیره 
صنعت  درمورد  کرمان،  فجر  پتروشیمی  مجتمع 
پتروشیمی در ایران و رشد صنعت در قبل و بعد 
از انقالب و بعد از جنگ تحمیلی صحبت کرد و 

راه کاهایی تخصصی ارائه داد.
حامیان  به  یادبودی  های  لوح  جلسه  پایان  در 

همایش اهدا گردید.
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دفاع از اولین پایان نامه 
با موضوع اقتصاد مقاومتی

سعید ایرانمنش، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته 
علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر به عنوان اولین 
در  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  در  التحصیل  فارغ 
 ،96 ماه  27شهریور  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
الگوی  مبانی  »تبیین  عنوان  با  نامه خود  پایان  از 
پیاده سازی در  اقتصادی کوثری جهت  پیشرفت 
نوراهلل  « دفاع کرد. دکتر  مقاومتی  اقتصاد  قالب 
دکتر  و  راهنما  استاد  عنوان  به  آسفیجی  صالحی 
مشاور،  استاد  عنوان  به  جالئی  سیدعبدالمجید 
دکتر علیرضا شکیبایی؛ به عنوان نماینده تحصیالت 
کردند.  همراهی  را  نامه  پایان  این  تکمیلی، 
زین  دکتر  و  فرد  اکبری  حسین  دکتر  همچنین 

العابدین صادقی، داوری این پایان نامه را برعهده 
داشتند.

در چکیده این رساله می خوانیم:
واال،  هدف  یک  عنوان  به  اقتصادی،  پیشرفت 
مختلف  جوامع  و  مکاتب  توجه   مورد  همواره 
بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری 
اقتصادی  توسعه  پیشرفت  الگوی های  خودشان، 
خاص خود را ارائه داده اند. برای نظام جمهوری 
به  رسیدن  و  اقتصادی  پیشرفت  ایران،  اسالمی 
اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها است 
و با توجه به ماهیت حکومت مردم ساالری دینی، 
طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با 
شرایط کلی جامعه خود است. در این راستا،یکی 
شده،  پیشنهاد  اقتصادی  پیشرفت  الگوهای  از 
الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری است که توسط 
آیت اهلل جوادی آملی مطرح شده است و حاصل 

این  نقلی  و  حیانی  و  داده های  عقالنی  پردازش 
عالم برجسته است.برای اینکه این الگو در شرایط 
ایران  اسالمی  جمهوری  روز  اقتصادی  فضای  و 
گردد،  اجرائی  بتواند  است،  مقاومتی  اقتصاد  که 
اقتصادی  فضای  این  شرایط  و  اقتضائات  با  باید 
هماهنگ گردد و منطبق شود. در این پژوهش از 
بیانات رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه 
در  آملی،  جوادی  اهلل  آیت  و  حفظه(  ای)دام 
اقتصادی  پیشرفت  الگوی  و  مقاومتی  اقتصاد  باب 
کوثری  استفاده شده است و توسط روش نظریه 
استفاده  تحقیق  این  در  که  بنیاد  داده  پردازی 
در  و  بررسی  و  بحث  مورد   مفاهیم  این  شده، 
نتایج حاکی  و  قرارگرفته اند  سازی  نظریه  نهایت 
اقتصادی  پیشرفت  الگوی  سازی  پیاده  امکان  از 
و  مقاومتی  اقتصاد  از  مناسب  بستری  در  کوثری 

هماهنگی در مبانی و  اصول هر دو مفهوم است.

طرح تدوین الزامات 
کشت محصوالت ارگانیک 

جلسه شورای راهبردی طرح ملی تدوین الزامات کشت محصوالت ارگانیک 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، 21شهریورماه 96، با حضور دکتر طاهر؛ 
دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  معاون  پور؛  آبادی  نظام  دکتر  دانشگاه،  رئیس 
دکتر قره یاضی؛ دبیر کمیسیون کشاورزی شورای عالی عتف، دکتر محمدی 
معاون  پور؛  حسینی  دکتر  گیاهی،  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس  نژاد؛ 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دکتر مصطفوی؛ مدیر موفق در حوزه 

تولیدات ارگانیک، دکتر ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی 
فناوری  اینکه پژوهشکده  به  با توجه  برگزار شد. شایان ذکر است،  دانشگاه، 
ملی  این طرح کالن  مجری  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه   گیاهی  تولیدات 
است و در نهایت سند تدوین شده این طرح بایستی به  تأیید هیات وزیران 
برسد، به همین جهت، شورای اجرایی طرح و نحوه هدایت و پبشبرد طرح 

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تقدیر ازتیم برتر مسابقه  
ریاضی دانشجویی ایران

یکمین  و  چهل  موضوع  با  جلسه ای   96 3مهرماه 
با  کشور،  سراسر  دانشجویی  ریاضی  مسابقات 
حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکترابراهیمی؛ 
دکتر  عمومی،  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل 
ریاضی،  دانشکده  رئیس  فدایی؛  رضا  محمد 
و  ولی  علی  محمد  دکتر  مومنایی،  حسین  دکتر 
از  تعدادی  همراه  به  یعقوبی  علی  محمد  دکتر 
دانشجویان ریاضی در اتاق رئیس دانشگاه برگزار 
شد. گفتنی است، چهل و یکمین مسابقه ی ریاضی 
الی 17 شهریور ماه 1396،  ایران، 14  دانشجویی 
بین  از  دانشجویی  تیم   40 به  نزدیک  رقابت  با 

سراسر  دانشگاه های  از  ریاضی  نخبه  دانشجویان 
کشور در 3 گرایش جبر، آنالیز و سواالت ابتکاری 
دانشکده  در  کشور  ریاضی  انجمن  همکاری  با 
ریاضی دانشگاه شهرکرد برگزار شد. تیم های برتر 
چهل و یکمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویان 
شدند،  معرفی  شهرکرد  دانشگاه  میزبانی  به  کشور 
شریف  صنعتی  دانشگاه  تیم  مسابقات  این  در 
تیم  و  دوم  مقام  تهران  دانشگاه  تیم  نخست،  مقام 
دانشگاه های امیر کبیر و شهیدباهنر کرمان جایگاه 

سوم را کسب کردند. 
رایانه  و  ریاضی  دانشکده  رئیس  فدایی؛  دکتر 
و  دانشگاه  رئیس  به  تبریک  ضمن  دانشگاه، 
دانشجویانی که در چهل و یکمین مسابقات ریاضی 
کشوری )به سرپرستی دکتر حسین مومنایی( مقام 
سوم را کسب کرده بودند، گفت: ریاضی از دیر 
باز پرچم تحوالت بوده و هست و انجمن ریاضی 

از سال 1394 شکل گرفته، انجمن علمی ریاضی 
از اعضای هیأت علمی رشته های ریاضی، آمار و 
کامپیوتر تشکیل شده است. وی در خصوص چهل 
نشان  خاطر  کشوری  ریاضی  مسابقات  یکمین  و 
و  داخلی  دانشگاه   39 از  مسابقات  این  در  کرد: 
باهنر رتبه  خارجی شرکت کننده، دانشگاه شهید 
سوم کشوری را کسب کرد. همچنین وی از بهبود 
و  پشتکار  با  همراه  آینده  سال های  در  روند  این 
پیگیری بیشتر در جهت کسب رتبه های باالتر ابراز 

امیدواری نمود.

استاد دانشگاه کرمان در 
نشریه ای بین المللی

دکتر قوامی به عنوان عضو هیأت تحریریه 
MICROELECTRONICSبرگزیده     مجله 
علمی  هیأت  عضو  قوامی،  بهنام  دکتر  شد. 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر 

تحریریه مجله عنوان عضو هیأت  به  کرمان 
معتبر   انتشارات  از   MICROELECTRONICS

ELSEVIER با ضریب تأثیر 1.6 برگزیده شد.
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دفاع اولین دانشجوی 
دکتری بخش آمار

دانشکده  آمار  بخش  دکتری  دانشجوی  اولین 
 15 در  باهنر،  شهید  دانشگاه  کامپیوتر  و  ریاضی 
دانشکده  همایش های  اتاق  در   ،1396 شهریور 

ریاضی و کامپیوتر از رساله خود دفاع نمود.  

شهر   1366 شهریور  متولد  نادری  مهرداد  دکتر 
دانشگاه  در  را  لیسانس  مقطع  که  است  گرگان 
گرگان در رشته آمار، مقطع ارشد را در رشته آمار 
دکتری  مقطع  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ریاضی 
آمار  رشته  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  را 
خود  دکتری  رساله  وی  است.  رسانده  اتمام  به 
نرمال  مخلوط  آمیخته  مدل¬های   « عنوان  با  را 
میانگین-واریانس و کاربردهای آن » به راهنمایی 
از  جمالیزاده  احد  دکتر  و  عربپور  علیرضا  دکتر 

دانشگاه  کامپیوتر  و  ریاضی  دانشکده  آمار  بخش 
انجام رسانده است. حاصل  به  باهنر کرمان  شهید 
پژوهش نامبرده چاپ دو مقاله ISI در مجالت معتبر 
بین المللی آماری و دو مقاله علمی پژوهشی التین 
ISC  و یک مقاله فارسی ISC  در مجالت انجمن 
آمار ایران و ارائه 3 مقاله به صورت سخنرانی در 
وی  مهرداد  است.  داخلی  معتبر  های  کنفرانس 
در  مطالعاتی  ماه   شش  فرصت  یک  در  همچنین 

کشور تایوان از حضور پروفسور لین بهره برد.

همکاری دانشگاه های 
باواریای آلمان و کرمان

رئیس شرکت اینترنشنال بایرن 13 شهریور ماه 96 
دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  از 

شهید باهنر بازدید کرد.  
اینترنشنال  شرکت  رئیس  HEUSLER؛  دکتر 
پژوهشکده  از  بازدید  از  آلمان، پس  بایرن کشور 

باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری 
تحقیقاتی  مسئوالن  با  که  ای  جلسه  در  کرمان، 
استان متشکل از دکتر نقوی رئیس مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شمال استان 
کرمان، دکتر آئین رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
کرمان،  استان  جنوب  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  نماینده  ناخدا  دکتر 
فناوری  پژوهشکده  رئیس  نژاد  محمدی  دکتر 
سعادتفر  دکتر  توسلیان،  دکتر  گیاهی،  تولیدات 
پژوهشکده  علمی  هیات  اعضای  عقیقی  دکتر  و 

و  استان  پتانسیلهای  ارائه  ضمن  یافت  حضور 
پژوهشکده  شد  مقرر  استان  ضروری  نیازهای 
مزبور به عنوان بازوی تحقیقاتی و اجرایی مورد 
اعتماد همکاران گرانقدر وزارت جهاد کشاورزی 
شرکت  همکاری  با  را  رقابت  مرکز  اندازی  راه 
اینترنشنال بایرن   نظیر کولنباخ آلمان ایجاد نماید 
و انشاله بتوان با وصل شدن مرکز رشد کشاورزی 
زمینه  المللی،  بین  و وجود حمایت  مرکز  این  به 
کار  جویای  فعاالن  از  حمایت  برای  مناسب  ای 

ایجاد نمود.

در نخستین روز سومین نمایشگاه تراکنش ایران )ITE 2017( به پاس 
 ITE سخنرانی تخصصی و ویژه »دکتر فرامرز خالقی«،  مدال زرین 
آموزش  و  سازی  فرهنگ  مرکز  رئیس  بیات  دکتر  شد.  اعطا  وی  به 
بانکداری الکترونیک )فابا( در نخستین روز از نمایشگاه تراکنش، طی 
سخنانی از دکتر فرامرز خالقی بخاطر همراهی، حضور مؤثر و سخنرانی 
تخصصی و پرمخاطب وی که مبتنی بر استخراج آخرین اطالعات روز 
دنیا با عنوان » نقش فن آوری های جدید در تحوالت بانکی از منظر 
بانکداری دیجیتال« بود، قدردانی و با اعطای مدال  زرین ITE در 
سپاسگزاری  از وی  نشست  در  و حاضرین  متخصصان  مدیران،   جمع 
سر  پشت  را  دوره خود  سومین  جاری،  سال  در   ITE نمایشگاه  کرد. 
می گذارد که همه ساله به صورت حرکتی غیر دولتی و با مشارکت و 
حضور بانک ها و نیز شرکت های مختلف حوزه فناوری اطالعات و 

PSP ها برگزار و همواره از استقبال خوبی برخوردار است. 

کرمان   دانشگاه  استاد  مقاله 

مقاله برتر هند

تأسیس  سالگرد  چهارمین  و  شصت  مناسبت  به 
مخابرات  و  الکترونیک  مهندسان  انجمن 
کشور  کوچی  شهر  در  مراسمی  هندوستان، 
هندوستان، با حضور محققان، منتخبان، مسئوالن و 

مقامات دولتی برگزار گردید و ضمن ارائه مقاالت 
منتخب و سخنرانی متخصصان و پیشکسوتان این 
حوزه، از محققین و نویسندگان مقاالت برتر مجله 

انجمن IETE ، تجلیل گردید.  
و  تیلور  انتشارات  حامیان  از  یکی  انجمن  این 
مقاالت  ادواری  بررسی  در  که  است  فرانسیس 
مجله  در  اخیر  سال  دو  در  شده  چاپ  مجالت 
این انجمن با نام IETE، مقاله مستخرج از رساله 
علمی  هیات  عضو  رستمی؛  جواد  محمد  دکتری 

گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 
برتر و  به عنوان مقاله  باهنر کرمان،  دانشگاه شهید 
کاربردی ترین مقاله در بین مقاالت چاپ شده در 
دو سال گذشته، واجد شرایط دریافت جایزه ویژه 
»مقنادساها« دانسته شده و با دعوت از نویسندگان 
در این مراسم از وی تقدیر شد. شایان ذکر است 
که مجله مذکور توسط انتشارات تیلور و فرانسیس 

منتشر می شود و 64 سال قدمت دارد.

ITE 2۰۱۷ اهداء مدال زرین
 به دکتر خالقی
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بازدید رییس پارک علم و فناوری 
از سامانه دانش بنیان سانپا

دکتر عباس قوام رییس پارک علم و فناوری استان کرمان به همراه هیات همراه 
پس از بازدید از سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی)سانپا( 
عنوان کردند : اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد نگاه بسیار دقیق استان کرمان در 
حوزه اقتصادی و تغییر نگاه و نگرش در استان کرمان شده است. خوشبختانه 
اقتصاد مقاومتی و نگاه استاندار کرمان به گونه ای است که در راستای توسعه 
و افزایش تولید استان کرمان بر تخصیص بودجه کالن دولتی تکیه نکرده است 
بلکه کار خود را متمرکز بر بخش خصوصی کرده است که این نگاه درست و 
دقیق است. ایشان ضمن قدردانی از شرکت مهندسی فناوری سورنا به عنوان 
طراح سامانه سانپا  با ابراز امیدواری تصریح کردند: استان کرمان از این مسیر 

پیشرفت و رشد خود را با شیب زیاد طی کند
بهایی مدیر پروژه سامانه سانپا ضمن  بازدید مهندس عابد شیخ  در ادامه این 
تشریح عملکرد سامانه افزود : سامانه سانپا رابطی بسیار مناسب  برای برنامه ریزی 
گام به گام پروژه است  که به انجام فرایند   های فیزیکی پروژه ها کمک شایانی 
می کند مدیر عامل شرکت مهندسی فناوری سورنا عنوان کرد: از سامانه سانپا 
برای زمان بندی و کنترل پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی استفاده می شود. 
به طور مثال در پروژه های زیربنایی ،پروژه های عمرانی، صنعتی، کشاورزی، 

پتروشیمی و در هر نوع پروژه دیگری که فعالیت های مختلف در آن به طور 
منظم انجام می شود.  همچنین برای زمان بندِی کالن پروژه ها، کنترل پروژه 
بودجه های  و  برآورد هزینه  ذینفعان،  مفروضات،  و  الزامات  نیازها،  پیش  ها، 
از سامانه کنترل  پروژه ها  پیشرفت  به روند  نهایت دستیابی  و  در  تخصیصی 

پروژه ) سانپا ( استفاده نمود. 
فناور برتر سال 95 با اشاره به این که  مدیریت پروژه های اقتصاد مقاومتی به 
کار گیری دانش ، مهارت  ،  ابزار و تکنیک های الزم در اجراِی فعالیت ها  به 
نیازها و تامین مؤلفه های سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد  منظور رفع 
افزود : در واقع سامانه )سانپا(  یک عامل اساسی و تعیین کننده در موفقیت 
پروژه هاست که یک نقش محوری در رشِد پروژه ها ایفا می کند. در این 
سامانه  پروژه ها و فازهای عملیاتی با همه پیش نیازها و پس نیازهایش به طور 

خاص پیگیری می شوند.

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در حاشیه افتتاح صندوق پژوهش و فناوری استان 
از نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و فناوری استان 

کرمان بازدید کرد.
در این دیدار مهندس عابد شیخ بهایی مدیرعامل 
پروژه  مدیر  و  سورنا  فناوری  مهندسی  شرکت 
به دکتر ستاری  ملی سانپا ضمن خوش آمدگویی 
های  پروژه  بر  نظارت  و  ارزیابی  سامانه  تشریح  به 
به  سامانه  این   . پرداخت   ) سانپا   ( مقاومتی  اقتصاد 
عنوان طرح پژوهش منتخب کشور پیشتر نیز مورد 
رونمایی و بازدید اعضا محترم هیات دولت از جمله 

جناب آقای سلطانی فر ، معاون رییس 
جمهور و نماینده عالی هیات دولت ، 
جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم 
کشور ، جناب آقای دکتر نوبخت معاون 
آقای  جناب   ، جمهور  رییس  محترم 
بانک  محترم  کل  رییس  سیف  دکتر 
فرهادی  دکتر  آقای  جناب   ، مرکزی 

وزیر محترم علوم قرار گرفته است .
مدیر پروژه سامانه سانپا و فناور برتر سال 
95 با تشریح این که سامانه هوشمند سانپا 
، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه 
یک تدبیر بلندمدت برای مدیریت کلیه 
به این  افزود: نظر  باشد،  پروژه ها می 
نام اقتصاد مقاومتی  نیز به  که سال 96 

، تولید و اشتغال  از سوی مقام معظم 
رهبری نامگذاری گردیده و  با عنایت 
به اینکه استان کرمان به عنوان پایلوت 
اقتصاد مقاومتی کشور شناخته ومعرفی 
که  دارد  وجود  امید  این  است،  شده 
مدیران چه در سطح استانی و چه در 
سطح ملی گام هایی برای اجرا و پیاده 
سازی کامل این سامانه بردارند تا بتوان 
استفاده از سامانه را  در در سطح ملی 
برای  قدمی  هم  تا  بخشید   تسری  نیز 
خدمت  به بخشهای علمی و اقتصادی 
کشور برداشته شده باشدو هم این که 
این طرح، به عنوان سند افتخاری برای 

استان عزیزمان  نهادینه گردد .

در ادامه این دیدار، دکتر سورنا ستاری با اشاره به 
اصلی ترین  فناوری،  و  دانش  تجاری سازی  این که 
رویکرد معاونت علمی و فناوری برای تحقق اقتصاد 
از  معاونت  این  حمایت های  به  است،  دانش بنیان 
پژوهش های مرز دانشی در قالبت ارائه گرنت های 
پژوهشی اشاره کرد و گفت: سال گذشته معاونت 
مرز  های  پژوهش  از  را  حمایت  بیش ترین  علمی 
دانشی صورت داده است و امسال نیز همین روند 
ادامه خواهد یافت و حمایت از تداوم رشد تولید 
علم و کیفی سازی فعالیت های پژوهشی و مقاالت 
علمی به ویژه حمایت از پژوهش های مرز دانش و 
توسعه فناوری های راهبردی یکی از وظایف اصلی 
و اولویت دولت است که معاونت علمی برنامه های 

متعددی در این حوزه طراحی و اجرا می کند.

بازدید دکتر سورنا ستاری
 از شرکت فناور »سورنا«
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ایران جزو۱۰ کشور 
بالخیز دنیا

معاون امور پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت 
بحران کشور، ایران را جزو 10 کشور بالخیز دنیا 
دانست و بر توجه به آمادگی و آموزش مسئولین، 
تاکید  زیرساخت ها و آمادگی مردم در بحران ها 
و  آموزشی  کارگاه  در  سعیدی  بهنام  دکتر  کرد. 
استان  بحران  هماهنگی  شورای  اعضای  تمرینی 
کرمانشاه که در محل مجتمع فرهنگی بعثت برگزار 
 31 در  همزمان  طور  به  کارگاه  این  گفت:  شد، 
استان کشور برنامه ریزی شده است. وی نگاهی به 
وضعیت حادثه خیزی کشور داشت و افزود: ایران 
بالیای  حوزه  در  خیز  پرحادثه  کشورهای  یکی 

طبیعی است.
 10 دنیا  در  اگر  کرد:  نشان  خاطر  سعیدی  دکتر 
 10 آن  از  یکی  ایران  باشیم  داشته  خیز  بال  کشور 
بینی  پیش  امور  معاون  شود.  می  محسوب  کشور 
یاداور  بحران کشور  پیشگیری سازمان مدیریت  و 
شد: بیش از 90 درصد از پهنه سرزمین ما با خطر 
در  خفیفی  های  زلزله  روزانه  و  روبروست  زلزله 
جای جای ایران رخ می دهد. وی به زلزله مهیب 
بم اشاره کرد و بیان داشت: بدنبال زلزله بم بیش 

از دست دادند، 19  را  نفر جان خود  از 28 هزار 
هزار نفر مجروح، 51 هزار واحد تخریب، 9 هزار 
زن بی سرپرست، 6 هزا پدر و مادر جان خود را از 
دست دادند و 8 هزار نفر معلول شدند. این مسئول 
تصریح کرد: در آن زمان خسارات فراوانی وارد 
همواره  و  است  نشده  جبران  هنوز  شاید  که  شد 
وی  هستیم.  ها  بحران  خسارت  شاهد  آن  از  پس 
در  را  خود  مسیر  دنیا  امروزه  که  این  به  اشاره  با 
مقابله با بحران تغییر داده است، بیان داشت: توجه 
بحران و حین  از  بعد  بحران،  از  قبل  به 3 مرحله 
بحران مراحلی هستند که باید مورد توجه جدی 
قرار بگیرند. دکتر سعیدی ادامه داد: حرکتی که 
جامعه  سمت  به  حرکت  المللی  بین  امروزجوامع 
ای است که بتواند به بحث قبل از بحران اهتمام 
ویژه داشته باشد و امکانات و علم و فناوری را قبل 
از بحران به کار بگیرند. وی افزود: برخی حوادث 
مانند سیل قابل پیش بینی است اما حادثه مثل زلزله 
است.  نشده  بینی  پیش  هنوز  دنیا  هیچ کجای  در 
در  مدیریت  علم  با  داشت:  اذعان  سعیدی  دکتر 
مرحله اول پیش بینی و اگر این امر محقق نشد پس 

از آن پیشگیری باید دنبال شود.
وی برپایی چنین کارگاه های آموزشی را برای به 
حداقل رساندن آثار مخرب حوادث الزم دانست 
سوء  آثار  که  شود  می  سبب  عامل  سه  گفت:   و 
و  مسئولین  آموزش  و  برسد  حداقل  به  حوادث 

آمادگی آنها اولین مورد از آن است.
ها  زیرساخت  توجه  را  عامل  دومین  مسئول  این 

و  مناسب  و  مقاوم  زیرساخت  افزود:  و  کرد  بیان 
رعایت کلیه فاکتورها در ساخت و سازها می تواند 

مهم ترین عامل در مقابله با حوادث باشد.
دکتر سعیدی گفت: آمادگی مردم و هوشیاری آنها 
نیز مهم است و اگر این موارد رعایت شود آنوقت 
کنترل  قابل  طبیعی  حوادث  بینیم  می  که  است 
است. وی شناسایی نقاط حادثه خیز را یکی از مهم 
ترین وظایف مدیریت بحران اعالم کرد و یادآور 
شد: یک مدیر بحران باید دلسوز، چابک و قاطع 
باشد تا بتواند در کوتاهترین مدت بهترین تصمیم 

را برای مدیریت بحران اتخاذ کند.
بحران ها  در  داشت:  ابراز  همچنین  مسئول  این 
نگاه به سنن و آداب و رسوم مردم بسیار از اهمیت 
باالیی برخوردار است و نباید حادثه باعث شود به 
آیین و رسوم مردم کم توجهی شود. وی در پایان 
گفت: برای اولین بار در استان یزد توانستیم بیش از 
250 هزار نفر از مردم را برای پیشگیری از حوادث 
و بالیا آموزش دهیم و امیدواریم استان کرمانشاه 
دومین استانی باشد که آموزش مردم را در دستور 

کار خود قرار می دهد.

 

وظیفه شهروندان در مقابل زلزله مسئله ای است که این روزها کمتر درباره آن بحث 
شده است. مطالبه گری به عنوان یک شهروند مسئول فقط بخشی از این وظیفه است 
که اگر تک تک ما در طول سال های متمادی به آن توجه می کردیم، یک زلزله 
کوچک در تهران،  نزدیک 50نفر آسیب دیده برجای نمی گذاشت. در درجه اول، 
مهم ترین چیزی که ما به عنوان یک شهروند باید در رفتار و نحوه زندگی در یک 
پهنه لرزه خیزمثل تهران یاد بگیریم این است که بدانیم آسیب پذیری جایی که در 
آن زندگی یا کار می کنیم، چگونه است و چطور باید با آن کنار آمد. مسلما افراد 
عادی نمی توانند بخش مهمی از این اطالعات را راحت به دست بیاورند اما نقش 
مهم شان، انتخاب افرادی است که از پس چنین کار مهمی بربیایند. در تمام دنیا 
نخستین وظیفه شهروندان این است که مطالبه گر باشند. در کشورهای دیگر، مردم 
از مسئوالن شان مطالبه ای دارند، این درخواست را به مسئوالن می گویند و اگر مدیر 
به حرف شان لبیک گفت، دوباره رأی به دست می آورد. در غیراین صورت کنار 
گذاشته می شود. در کشور ما شورای شهر تهران یک وزنه مهم در حوزه تصمیم های 
مهم است و من به عنوان یک شهروند باید از اعضای این شورا درخصوص زلزله 
مطالبه داشته باشم. آموزش موضوع مهم دیگری است که باید به عنوان یک شهروند 
به آن توجه کنیم. ترس از زلزله یک مسئله عادی و طبیعی است اما زمانی شدت 

می گیرد که شایعه های زیادی در فضاهای مختلف پخش شود. 
من زلزله شناس هم نگران هستم. نگرانی  من و شهروندان از این نشأت می گیرد که 
نمی دانیم خانه مان امن است یا نه، مسئوالن آتش نشانی، کالنتری ها و آماده هستند 

بزهکاری های  از  زلزله  از  بعد  آیا  نه،  یا 
 . و...  نه  یا  می کنند  جلوگیری  احتمالی 
بگذارید یک مقایسه داشته باشم. چند سال 
به  زلزله شناسی  استاد  به عنوان  پیش، من 
ژاپن رفته و در طبقه 79یک برج حضور 
داشتم. ناگهان زلزله آمد و من طبق عادت 

به سمت در خروجی دویدم. درحالی که بقیه مردم مشغول انجام کارشان بودند، 
فقط کمی از جاهایی که خطرناک به نظر می رسید، دور شده بودند. 

دلیلش این بود که من عادت کرده بودم به شهر و محیطی که در آن زندگی 
می کنم اعتماد نداشته باشم اما آنها مطمئن بودند که ساختمان شان درست ساخته 
شده و اگر اتفاقی هم بیفتد، سازمان های نجات خوب عمل می کنند. در نتیجه، به 
کارشان مشغول بودند و هیچ کدام نگران زلزله نبودند. ایرادی که امروز به سازمان 
مدیریت بحران می گیرند، این نیست که این عزیزان کم کاری می کنند. آنها 
سه شیفته کار می کنند. ایراد این است که برنامه قبل از سانحه در اولویت نیست. 
90درصد فعالیت های ما باید قبل از حادثه باشد. اگر برای کرمانشاه برنامه داشتیم، 
شاید خرابی به بار می آمد اما دپوی خوراک، آب، امکانات پزشکی و غیره داشتیم و 

مشکل تا این حد وسیع نمی شد. 
دلیل همه این مسائل، توجه نکردن به آموزش همگانی است. من شخصا سی 
سال است که برنامه دقیقی در حوزه آموزش زلزله و آمادگی در برابر زمین لرزه 
ارائه داده ام. این برنامه شامل تمام راهکارهایی است که روزنامه ها،  تلویزیون و... 
می توانند برای آماده کردن مردم به کار بگیرند.یکی از پیشنهادهایم این بود که 
روی کیسه های میدان های تره بار، مطالبی درباره آموزش زلزله داده شود که مردم 
در آن لحظه خطرناک بتوانند از این کیسه ها به عنوان یک راهنما استفاده کنند. 
گناه ما این است که آماده نیستیم. خود زلزله اتفاق غیرقابل انتظاری نیست اما اگر 
خودمان را برای رویا رویی با از آن آماده نکنیم، فاجعه به بار می آید،  مثل ماجرای 

کوهبنان و کرمانشاه.

عدم آمادگی  فاجعه می آفریند  نه زلزله

دکتر فریبرز ناطقی الهی
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ایران جزو۱۰ کشور 
بالخیز دنیا
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سخنرانی کلیدی
 دکتر رنجبر در آلمان

المللی  بین  همایش  دومین  و  بیست 
 ،1396 ماه  مهر  پنجم  تا  دوم  بیوهیدرومتالورژی، 
در دانشگاه صنعتی و آکادمی معدن فرایبرگ، در 
کشور آلمان، برگزار شد. دکتر محمد رنجبر؛ عضو 
فنی  دانشکده  معدن  مهندسی  بخش  علمی  هیأت 
به عنوان سخنران  و مهندسی دانشگاه شهیدباهنر، 
همایش  در   )KEYNOTE SPEAKER( کلیدی 
مذکور دعوت شد تا در سخنرانی خود را با عنوان: 

مینرال های سولفیدی  الکتروشیمیائی  )بیولیچینگ 
 BIOELECTOCHEMICAL LEACHING(مس
OF COPPER SULFIDE MINERALS( ( را ارائه 

دهد. 
برنامه  تمام  که  معناست  این  به  کلیدی  سخنران 
به گونه  این سخنرانی  ایراد  هنگام  های همایش، 
شرکت  و  مهمانان  همه  که  اند  شده  تنظیم  ای 
کنندگان، مخاطب این سخنرانی می شوند.  شایان 
ذکر است، کنفرانس بین المللی بیوهیدرومتالورژی  
هر دو سال در یکی از کشور های صنعتی و معدنی 
این  بیست و دومین دوره  برگزار می شود و  دنیا 
همایش،  المللی  بین  کمیته  همکاری  با  کنفرانس 
و  آلمان  بیوتکنولوژی  و  صنعتی  شیمی  انجمن 

دانشگاه صنعتی و آکادمی معدن فرایبرگ در شهر 
فرایبرگ آلمان  برگزار شد. 

تاریخ  بار در  اولین  برای  توجه آن که  قابل  نکته 
برگزاری این کنفرانس، از یک محقق ایرانی برای 
سخنران کلیدی دعوت به عمل آمد. این سخنرانی 
چهارم مهر ماه 1396  ساعت 11:15 به وقت محلی 

ارائه شد.

سخنرانی کلیدی دکتر محبی
 در کنفرانس چین

 DOFIAC( )هوشمند(  دیجیتال  نفتی  میدان  المللی  بین  کنفرانس  پنجمین 
2017 ( در تاریخ 16 و 17 اکتبر 2017 در شهر چینگ دائو چین با همکاری 
دانشگاه چانگان، دانشگاه نفت چین، انجمن نفت شانشی، انجمن نفت شاندانگ 
هیأت  عضو  محبی؛  علی  دکتر  با حضور  شیان،  تکنولوژی  و  علوم  انجمن  و 
علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و به عنوان عضو 
کمیته علمی کنفرانس، برگزار شد. گفتنی است، دکتر علی محبی،به عنوان 

تا   شد  دعوت  کنفرانس  این  در   )KEYNOTE SPEAKER( کلیدی  سخنران 
سخنرانی با عنوان: » اثر امواج فراصوت روی بهبود بازیافت نفت و رسوب و 
 EFFECT OF ULTRASONIC( »ترسیب آسفالتین: یک مطالعه تجربی بصری
 WAVES ON IMPROVED OIL RECOVERY AND ASPHALTENE

 PRECIPITATION AND DEPOSITION: AN EXPERIMENTAL

VISUAL STUDY( را ارائه دهد.

سخنران کلیدی به این معناست که تمام برنامه های همایش، هنگام ایراد این 
سخنرانی به گونه ای تنظیم می شوند که همه مهمانان و شرکت کنندگان، 
از  و ذهاب(  ایاب  اسکان،   ( ها  کلیه هزینه  و  این سخنرانی هستند  مخاطب 

طرف کنفرانس مربوطه پرداخت می شود.

سخنرانی پروفسور اوترانتو 
در دانشگاه کرمان

VECTOR-“ عنوان  با  المللی  بین  علمی  کارگاه  پژوهش  هفته  مناسبت  به   
آموزش  گروه  همت  به  که   ”BORNE DISEASES AND ONE HEALTH

با سخنرانی  با همکاری دانشکده دامپزشکی،  های آزاد و مجازی دانشگاه و 
پروفسور دومینکو اوترانتو؛ استاد برجسته انگل شناسی جهان و رئیس دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه باری ایتالیا، با حضور دکتر محمد مهدی گویا؛ رئیس مرکز 
سازمان  در  ایران  نماینده  و  بهداشت  وزارت  واگیر  های  بیماری  مدیریت 
بهداشت جهانی و جمعی از استادان و دانشجویان 25 آذر ماه 96 در تاالر 

وحدت دانشگاه برگزار شد. 
ابتدا دکتر میرزایی؛ رئیس برگزاری کارگاه علمی بین المللی و عضو هیأت 
علمی گروه پاتوبیولوژی دانشگاه در حاشیه خیر مقدم موضوعات این کارگاه 
منتقل  بیماری های  و  آئدسی  پشه  عوامل  کنترل  برشمرد:  اینگونه  را  علمی 

آن در ایران، لیشمانیوز پوستی در ایران، بیماری ها و عفونت های کرمی و 
فیلرهای دامی در ایران، بررسی مرفولوژی و ملکولی اونکو سرکا، فاسیاتا در 
شترها، بیماری های منتقل از بند پایان و اهمیت در بهداشت. دکتر میرزایی، 
زبان  به  کننده  شرکت  مهمانان  به  را  پژوهش  ملی  روز  سخنرانی  پایان  در 
انگلیسی تبریک گفت. گفتنی است: دکتر رضایی؛ متخصص بیماریهای عفونی 
و  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  کنترل  مرکز  رئیس  و دکتر سروش؛ 
درمان و آموزش پزشکی به نیابت از دکتر گویا )که بدلیل سفر ژنو نتوانست 
در این مراسم شرکت کند( حضور داشتند و از برگزاری این رویداد علمی 

بین المللی بسیار تقدیر و تشکر کردند.
همسر  کانفورا  پروفسور  خانم  10تا13  ساعت  از  مراسم  برگزاری  طول  در 
بحث  جهت  ایتالیا  باری  دانشگاه  بین الملل  روابط  رئیس  و  اترانتو  پروفسور 
پیرامون روابط بین المللی با دانشگاه شهید باهنر کرمان به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. گفتنی است: در حاشیه این مراسم تفاهم نامه همکاری بین المللی 
بین دانشگاه لرستان، دانشگاه آمل، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید چمران اهواز 
و دانشگاه باری ایتالیا به پروفسور کانفورا تحویل داده شد تا امضا شود و به 

دانشگاه های فوق الذکر پست شود.

توقف قطار کنکور  
در سال 9۸

کمیسیون  رئیس  زاهدی،  محمدمهدی  دکتر 
حذف  قانون  گفت:  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
کنکور در سال 92 تصویب شده و دولت موظف 

است آن را اجرا کند. 
در  علوم  وزیر  و  آموزش وپرورش  وزیر   حضور 
خصوص  در  تا  دارد  قرار  کمیسیون  کار  دستور 
کنند؛  ارائه  را  گزارشی  قانون  این  اجرای  روند 

لذا از سال 98 نباید کنکوری وجود داشته باشد.
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مراسم گرامیداشت دهه ریاضیات و یاد بود پروفسور مریم میرزاخانی نابغه ایرانی، 
استادان، دانشجویان و دانش آموزان در  از  با حضور جمعی  ماه 96،  روز 8 آبان 
اداره  سرپرست  حسین خانی؛  دکتر  شد.  برگزار  باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر 
روابط عمومی دانشگاه، با ابیاتی زیبا آغازگر مراسم شد و از حضار برای شرکت در 
برنامه علمی، فرهنگی و معنوی آیین گرامیداشت دهه ریاضیات تشکر ویژه ای کرد. 
دکترمحمدرضا فدایی؛ رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر گفت: این جلسه حول سه 

محور تشکیل شده است. 
یکی بزرگداشت دهه ریاضیات، دوم یادی از مرحومه پروفسور مریم میرزاخانی که 
باعث افتخار دنیای علم بود و هست و سوم چگونگی ارتباط وهمفکری در خانه های 
ریاضیات. او در ادامه مختصری برای دانش آموزان که آشنایی کمتری با دانشگاه 
دارند توضیحاتی در ارتباط با شکل گیری و تاریخچه دانشگاه شهید باهنر و دانشکده 
ریاضی داد. وی ابراز امیدواری کرد که دانش آموزان با بررسی امکانات و عالیق و 

پتانسیل ها جذب دانشکده ریاضی شهر خود شوند؛ 
پروفسور مهدی رجبعلی پور؛ عضو تحقیقات فیزیک نظری ایتالیا، گفت: جلسه با نام 
پر افتخار مریم میرزاخانی) دختر ما( همراه است و آرزوی ما بود که این دختر ما 
بالنده شود. وی با بیان خاطره ای که از مریم میرزاخانی داشت یادش را گرامی 

داشت و سخنرانی خود را درباره فلسفه و حکمت در ریاضیات ارائه داد. 

سپس با معرفی نشریه آی پی ام و نکته جالبی که در آن بود با عنوان« 100سالگی 
نظریه نسبیت عام انیشتین« اشاره کرد و به این جمله از انیشتین ) قوانین ریاضی تا 
آنجا که به واقعیت مربوط می شوند قطعیت ندارند و تا آنجا که قطعیت دارند به 

واقعیت مربوط نمی شوند ( که با سخنرانی او در ارتباط بود اشاره کرد. 
وی در ادامه با بیان تاریخچه ای از فلسفه و حکمت ریاضیات گفت که جهان بینی 
و تعاریف و فلسفه را باید عوض کرد. دید ما اصوال به سه دسته تقسیم می شود. یک 
دسته مذهبی، دوم حکمت و سوم جهان بینی. حکمت به معنی تجربیات ما که در 
طول میلیون ها سال به دانش و فرهنگمان اضافه شده است که به دو دسته حکمت 
نظری و عملی تقسیم می شود. نیوتن فکر می کرد این دو یکی هستند اما انیشتین 

ایراداتی وارد کرد و تفاوت این دو را بیان کرد.

پروفسور اسداهلل رضوی؛ استاد دانشگاه، یاد و خاطره مهندس علیرضا افضلی پور و 
خانم صبا را زنده کرد و سخن خود را با چند بیت شعر شروع کرد و یاد مریم میرزا 
خانی را گرامی داشت. وی گفت: سال 67 از تعیین کنندگان تیم المپیاد ریاضی 
دانش آموزان بودم که یکی از دو نفری که نمره خوب آوردند مریم میرزاخانی از 
دبیرستان فرزانگان تهران بود که برای تیم کشور انتخاب شد و به مسابقات در هنگ 
کنگ اعزام شدند. در آن مسابقات نمره 41 از 42 را گرفت و به مدال طال دست 
یافت و همچنین در سال بعد نیز در المپیاد کانادا نمره کامل و مدال طال را گرفت. 
از دانشگاه  ادامه تحصیل  برای  و  انتخاب کرد  برای تحصیل  را  او دانشگاه شریف 
هاروارد پذیرش شد. پروفسور رضوی در ادامه مختصری از بقیه زندگی میرزاخانی 

گفت. او ادامه داد همه شما دانشجویان باهوشی هستید اما این باهوشی یک دام 
است که ممکن است باعث کم کاری شود. مریم میرزاخانی  کسی بود که کار و با 

هوشی را باهم داشت.
پروفسور اسفندیار اسالمی؛ استاد دانشگاه، با تشکر از حضار و خصوصا دانش آموزان 
صحبت خود را شروع کرد. سخنرانی وی در مورد خانه ریاضیات بود. در مورد 
تاریخچه خانه ریاضیات گفت: خانه ریاضیات کرمان بعد از خانه ریاضیات اصفهان 
در سال 1379 همزمان با 2000 میالدی که از طرف اتحادیه جهانی ریاضی، سال 
جهانی ریاضیات اعالم شد و با همت شادروان خانم بتول باقری ) ازدبیران شایسته 
و سرشناس کرمان ( و دکتر رجبعلی پور به هدف ترویج ریاضی و عمومی کردن 
ریاضی تأسیس شد.خانه ریاضیات دو وظیفه مهم را بر عهده گرفت که یکی ترویج 
ریاضی و دیگری عمومی کردن ریاضی بود. به طور کلی خانه ریاضیات میخواهد که 
ریاضی را به سمت عامه مردم ببرد پس در این خانه به روی همه و در تمام سنین باز 
است و همه می توانند بروند و در آنجا ریاضی بگیرند و درس بخوانند. کالس های 
متنوعی از بازی های  مختلف و تلفیق ریاضی و هنر و اوریگامی ) هنر تا کردن کاغذ 
( برگزار می شود و این خیلی کمک می کند به خالقیت  و تفکر خالق و پیشبرد 
ریاضیشان و واقعًا مسئله این نیست که بچه ها در آنجا بخواهند ریاضی یاد بگیرند بلکه 
توسط آنچه که ما به آن ریاضی میگوییم بتوانند در زندگی معمولی موفق و صاحب 
خالقیت شوند. برای این که ما معتقدیم خالقیت هم یک چیز اکتسابی است و باید 
آن را تمرین کرد. او در ادامه گفت: امسال کالس ها و کارگاهایی برای دبیران 
و معلمان مدرسه گذاشته شد و هنوز هم ادامه دارد و نمایشگاهی از اوریگامی هم 
درخیابان جهاد برپا شده است. کالس های متفاوت دیگر از جمله کدگذاری، کافه 
بازی، و کارگاه هایی برای مربیان ویژه مدارس، کالس های تابستانی برای افزایش 
دانش ریاضی در یک محیط گرم و شاد برای کودکان در پیش دبستانی، دبستانی و 
باالتر، کالس های خالقیت ریاضی  برایدانش آموزان و معلمان و فعالیت هایی نظیر 
بازی و مسابقات مختلف ، تورنومنت شهر ها ، لیگ بازی و اندیشه و شهر ریاضی که 
خیلی طرفدار دارد و برای بچه ها خیلی مفرح است. دکتر اسالمی در پایان تعاریفی 

از خالقیت ارائه داد و گفت خالقیت با تالش مستمر بدست می آید.

گرامیداشت دهه ریاضیات 
در مهد ریاضی ایران
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سخنرانی پروفسور تاجی 
در دانشگاه کرمان

کارگاه   ،96 ماه  آذر   21
آموزشی توسط دکتر اکرم 
 QUT تاجی استاد دانشگاه
کشور استرالیا، در دانشکده 
شهید  دانشگاه  کشاورزی 
دکتر  شد.  برگزار  باهنر، 
علوم  بخش  علمی  هیأت  عضو  طهماسبی؛  رضا 
مطالعات  مرکز  با  رایزنی  از  پس  گفت:  دامی، 
بین الملل وزارت علوم و بخش روابط بین الملل 
الزم صورت  های  هماهنگی  باهنر  شهید  دانشگاه 
شناخت  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  وی  گرفت. 
قبلی اینجانب از پروفسور تاجی، به عنوان یکی از 
ایرانیان موفق در عرصه علمی و تحقیقات ممتاز در 
پژوهشی  ماموریت  فرصت  در  المللی،  بین  سطح 
سال گذشته به کشور استرالیا صحبت هایی با وی 
کارگاه  برگزاری  و  ایران  به  سفر  خصوص  در 
گردید  مطرح  علمی  سخنرانی  چند  و  آموزشی 
طهماسبی  دکتر  گرفت.  قرار  موافقتشان  مورد  و 

کارگاه  برگزاری  و  سفر  این  انجام  از  هدف 
اول  درجه  در  را  علمی  سخنرانی  و  آموزشی 
شهید  دانشگاه  در  موجود  همکاری  زمینه  معرفی 
باهنر کرمان با متخصصین ایرانی خارج از کشور 
فرصت های  ایجاد  همکاری ها،  سطح  گسترش  و 
پیشرفت های  با  آشنایی  و  علمی  اطالعات  تبادل 
طریق  از  استرالیا  کشور  های  دانشگاه  در  علمی 
دوره های  یا  و  استادان  مطالعاتی  های  فرصت 
تحصیالت  دانشجویان  ویژه  پژوهشی  و  آموزشی 
تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان هدف 
همچنین  وی  دانست.  شد  گرفته  نظر  در  بعدی 
مدت  به  تاجی  اکرم  پروفسور  کرد:  نشان  خاطر 
ایراد  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  روز  دو 
سخنرانیشان  محورهای  که  می پردازد  سخنرانی 

در خصوص موارد زیر است:
کاربرد فناوری درون شیشه ای در توسعه گیاهان

تجاری سازی یافته های پژوهشی
کشاورزی و امنیت غذایی درآینده

تمام  استاد  اکنون  هم  که  تاجی  اکرم  دکتر 
)پروفسور( در دانشگاه فناوری کوئیزلند در استرالیا 
است، دوره کارشناسی را در رشته کشاورزی در 
سال 1971 دانشگاه تهران تمام کرده است دوره 
کارشناسی ارشد را در دانشگاه سیدنی در کشور 

استرالیا در رشته »علوم باغبانی« در سال 1974 به 
پایان برده و مدرک دکترای تخصصی را در رشته 
»فیزیولوژی گیاهی« از دانشگاه فلیندرز در سال 
پژوهشی  های  زمینه  است.  کرده  دریافت   1987
زیستی  فناوری  باغبانی،  علوم  ایشان  عالقه  مورد 
بافت، کشت ارگانیک و گیاهان  گیاهی و کشت 
در  دانشگاه  چندین  با  وی  است.  استرالیا  بومی 
سراسر دنیا همکاری علمی دارد و به کشور های 
گوناگونی نیز در سراسر جهان برای همکاری در 
است.  کرده  شرکت  علمی  بزرگ  های  پروژه 
از  گیاهی  بافت  کشت  زمینه  در  ویژه  به  نامبرده 
برخوردار  گرانبهایی  بسیار  تجربه  و  عمیق  دانش 
ارشد  و  دکتری  دانشجوی  زیادی  شمار  و  است 
کارهای  که  است  کرده  تربیت  زمینه  این  در 
به  نیز  ای  آورانه  نو  دستاوردهای  آنها،  پژوهشی 

همراه داشته است. 
است،  استرالیا  ساکن  اکنون  هم  که  تاجی  دکتر 
می  عشق  و  علم  مهد  را  خود  مادری  سرزمین 
سرزمین  این  دانشجویان  تک  تک  برای  و  داند 
کامل  آمادگی  همچنین  دارد  بزرگ  آرزوهای 
خود را برای حمایت از دانشجویان نخبه ایرانی 
برای ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه های کشور 

استرالیا اعالم کرده است.

مراسم  پژوهش  مناسبت هفته  به  ماه 96،  27 آذر 
علمی  هیأت  عضو  زاده؛  دکترقاسم  سخنرانی 
 MOBILE«عنوان با  واشنگتن  ایالتی  دانشگاه 
 HEALTH: OPPORTUNITIES AND

علوم  تئاتردانشکده  آمفی  در   »CHALLENGES

معاون  پور؛  آبادی  نظام  دکتر  ابتدا  شد.   برگزار 
خوش آمد  ضمن  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی 
گویی به دکتر قاسم زاده، گفت: دکتر قاسم زاده 
از سال 1372 در دانشگاه صنعتی شریف در رشته 
مهندسی کامپیوترسخت افزار و مقطع کارشناسی 
ارشد را در سال 1378 در دانشگاه تهران گذارند 
 
در تگزاس  ایالت  دانشگاه  در   2007 سال  در  و 

سال  از  و  شد  تحصیل  به   مشغول  دکتری  مقطع 
2014 تاکنون در دانشگاه ایالتی واشنگتن مشغول 
به تدریس و عضو هیأت علمی این دانشگاه است. 

سخنرانی پروفسور قاسم زاده 
در دانشگاه کرمان

عضو هیأت علمی دانشکده 
علوم ریاضی دانشگاه تربیت 
از  به عنوان یکی  مدرس 
آکادمی  رئیس  نایب  دو 
شیمی  ریاضی-  جهانی 

انتخاب شد. 
در سیزدهمین مجمع عمومی آکادمی بین المللی 
ضمن  شد،  برگزار  رومانی  در  که  ریاضی-شیمی 
انتخاب رئیس آکادمی، دکتر علی ایرانمنش عضو 
محض  ریاضی  گروه  تمام  استاد  و  علمی  هیأت 
و  مدرس  تربیت  دانشگاه  ریاضی  علوم  دانشکده 
رئیس انجمن نانوفناوری ایران، به عنوان یکی از 

دو نایب رئیس آکادمی مذکور انتخاب شد. 
کاربردی  ریاضی  کارشناسی  مدرک  دارای  وی 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  و  شیراز  دانشگاه  از 

مدرس  تربیت  دانشگاه  از  محض  ریاضی 
است. او  از سال 1374 به عنوان عضو هیأت 
علمی فعالیت خود در دانشگاه را آغاز کرد 
در  تمام  استاد  علمی  رتبه  با  هم اکنون  و 
گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی 

مشغول تدریس و پژوهش است.
عضویت در انجمن ریاضی ایران، انجمن ریاضی 
آمریکا، انجمن ریاضی لندن، انجمن آمار ایران، 
ریاضی-شیمی  انجمن  و  اروپا  ریاضی  انجمن 
گروه  برتر  پژوهشگر  عناوین  همچنین  اروپا، 
نمونه  استاد   ،1391 سال  در  کشور  پایه  علوم 
برتر  پژوهشگر   ،1389 سال  در  کشور  بسیجی 
دانشگاه و استاد نمونه دانشگاه از جمله افتخارات 
علوم  عرصه  در  ایرانمنش  دکتر  فعالیت های  و 
در  و  بوده  کتاب   6 مؤلف  وی  است.  ریاضی 
که  انگلیسی  کتاب   10 فصول  از  برخی  تألیف 
توسط انتشارات معتبر بین المللی از جمله اشپرینگر 
نزدیک  کنون  تا  است.  داشته  نقش  شده،  منتشر 
مجالت  در  ایرانمنش  دکتر  قلم  به  مقاله   300 به 

به چاپ رسیده و وی  بین المللی و داخلی  معتبر 
 80 و  دکتری  رساله   30 دکتری،  پسا  رساله   3 در 
پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما 
ریاست  عنوان  همچنین  او  است.  داشته  حضور 
انجمن نانوفناوری ایران را از سال 1393 تا کنون 

در کارنامه اجرایی خود دارد.
از  حوزه ای  ریاضیاتی  شیمی  است،  گفتنی 
ریاضیات  جدید  کاربردهای  به  مربوط  تحقیقات 
پدیده های  کردن  مدل  واقع  در  و  شیمی  در 
شیمی  گاهی  ریاضیاتی  شیمی  است.  شیمیایی 
شیمی  با  نباید  اما  می شود  نامیده  رایانه ای 
اصلی  شاخه های  شود.  گرفته  اشتباه  محاسباتی 
شیمی ریاضیاتی، نظریه گراف شیمیایی است که 
ریاضی  تحقیقات  مثل  توپولوژی است  به  مربوط 
روی همپارها و ارتقای توصیف های توپولوژیکی 
یا فهرست هایی که کاربردهایی در ارتباط کمی 
شیمیایی  جنبه های  نظیر  دارند.  ساختار-فعالیت 
نظریه گروه ها که کاربردهایی درشیمی فضایی و 

شیمی کوانتومی دارد.

 دکتر ایرانمنش؛ نایب رئیس 
آکادمی جهانی ریاضی - شیمی
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مهندس شیما هالکوئی
دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان

در دنیای امروز، دانش و اطالعات نقش بسزایی را 
در پیشبرد اهداف هر کسب و کاری داشته است. 
رشد روزافزون تکنولوژی و ارتقاء سطح فناوری 
کشور  داخل  در  کار  و  کسب  فضای  تغییر  باعث 
ماندگاری  و  توسعه  که  ای  گونه  به  است  شده 
از  استفاده  و  فنی  دانش  کسب  نیازمند  ها  بنگاه 
محصوالت  تولید  و  خدمات  ارائه  در  تکنولوژی 
اقتصادی  بنگاه  یک  اهداف  پیشبرد  برای  است. 
باید علوم و فنون مختلفی را مسلط بود تا در بازار 

رقابتی حال حاضر، به موفقیت رسید.
مختلف  پژوهش های  توسعه  و  رشد  به  توجه  با 
کوچک،  شرکت ها  برتر،  فناوري هاي  حوزه  در 
و  تحریک  در  بسزایی  نقش  بزرگ  و  متوسط 
اقتصادی  شکوفایی  و  رشد  و  کارآفرینی  تشویق 
زنجیره  یک  صورت  به  سازی  تجاری  و  کشورها 
متصل به هم از خلق ایده تا فروش ،ایفا می کنند. 
بر دوش دولت ها و کاهش  فشارهای روزافزون 
افزایش  اخیر،  های  سال  در  دولتی  های  بودجه 
تعداد دانش آموختگان و بحران اشتغال جوانان، 
رقابت، نیازهای متغیر بازار، انقالب کیفیت و بهره 
وری و تجاری سازی دانش و غیره دلیلی بر تغییر 
ابعاد  از  یکی  است.  شده  ها  شرکت  در  ساختار 
دانش  ایجاد شرکت های   ، دانش  سازی  تجاری 
و  ها  از شرکت  قانون حمایت  به  بنا  است.  بنیان 
نوآوری  سازی  تجاری  و  بنیان  دانش  موسسات 
شورای  مجلس   1389 مصوب   اختراعات  و  ها 
بنیان،  دانش  موسسات  و  ها  شرکت  اسالمی، 
تعاونی است که  یا  یا موسسه خصوصی و  شرکت 
اقتصاد  افزایی علم و ثروت، توسعه  به منظور هم 
اقتصادی  و  علمی  اهداف  تحقق  محور،  دانش 
شامل   ( توسعه  و  تحقیق   نتایج  سازی  تجاری  و 
طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری 
در  ویژه  به  فراوان  افزوده  ارزش  با  و  برتر  های 

تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. 
شرکت  اهمیت  شده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 
روش  ترین  ملموس  عنوان  به  بنیان  دانش  های 
طور  به  پژوهشی  دستاوردهای  سازی  تجاری 
روزافزون مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه 
به تعریف و کارکردهای شرکت های دانش بنیان، 
این شرکت ها، به عنوان بنگاه های اقتصادی، می 
کشور  اقتصادی  ساختار  در  محوری  نقش  توانند 
به  توجه  با  دانش بنیان،  شرکت های  ایفا  نمایند. 
شرایط  با  تطبیق  و  پویایی  و  خود  ویژگی های 
ظرفیت  باال،  انعطاف پذیری  و  پیرامونی  محیط 
مناسبی برای روبه رو شدن با شرایط فعلی را دارا 
هستند. با توجه به این که یکی از عوامل اساسی 
و  دانش بنیان  اقتصاد  ملی،  سرانه ی  تولید  رشد 

بنگاه های اقتصادی دانش بنیان است، 
در  پایدار  خودکفایی  اساسی  راهکار 
محصوالت استراتژیک، ارتقای فناوری 
از  تولید  عوامل  بهره وری  افزایش  و 
و  اقتصاد  نمودن  دانش بنیان  طریق 
است.  دانش بنیان  توسعه شرکت های 
توانمندی ویژه ای در  بنیان  شرکت های دانش 

استفاده از فناوری برای رشد سریع دارند. 
فعالیت شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور 
منشاء  عنوان  به  و  بوده  مطرح  اقتصادی  توسعه 
کارآفرینی  محیط  تسهیل  و  زایی  اشتغال  اصلی 
پتانسیل تسریع در  بر شمرده شده است و دارای 
خالقیت، نوآوری و گشایش فرصت های تجاری 
سازی نوین به شمار می روند. توجه به مزیت شبکه 
شرکت های دانش بنیان برای کاهش وابستگی ها 
عالوه بر خود باوری، به خودکفایی در کشور نیز 
کمک می کند و در محیط نوآور  و ریسک پذیر 
اما  باشد.  موثر  اقتصادی  اهداف  برای  توان  می 
و  ها  زمینه  نیازمند  ها  شرکت  این  رشد  و  ایجاد 
آنها  تقویت  و  شناسایی  که  است  مختلفی  عوامل 
دانش  اهداف شرکت های  تحقق  و  موفقیت  در 
پررنگ  لزوم حضور  است.   اثر گذار  بسیار  بنیان 
بخش خصوصی نوآور و خالق جهت تسهیل امور، 
ارائه ی مشورت و هدایت منابع حمایتي به بخش 
وجود  شد.  موجب خواهد  را  کارا  و  مولد  های 
کرمان  استان  در  موضوع  این  متناظر  انجمنی 
افزایی  مناسبی در جهت هم  زمینه ی  تواند  می 
فراهم  را  مشترک  هاي  پتانسیل  از  استفاده  و 
در جهت کسب  بیشتر  تحرک  راستای  در  آورد. 
دانش  های  شرکت  انجمن  بنیان،  دانش  کار  و 
بنیان استان کرمان در شهریورماه امسال توانست 
موافقت اصولی خود را از اتاق ایران اخذ نماید. 
انجمن که اعضاء آن را شرکت های دانش  این 
منظور  به  دهند  می  تشکیل  استان  فناور  و  بنیان 
و  استان  فناوری  مسائل  در  بیشتر  آفرینی  نقش 
برنامه ریزی جهت رفع محدودیت های موجود 

در این زمینه تشکیل گردیده است.
مجمع عمومی موسسین انجمن مذکور در روز سه 
شنبه مورخ 14 آذرماه سال 1396 در سالن شماره 
2 اتاق بازرگانی کرمان برگزار گردید و از میان 
10 کاندید هیات مدیره طبق رای گیری، آقایان 
عماد جمعه زاده، عابد شیخ بهایی، مجید نورانی، 
به  ایرانمنش  مرتضی  و  الحسینی  سیف  سیداحمد 
عنوان اعضاء هیئت مدیره و خانمها سعیده صادقی 
بازرس و دبیر انجمن  به عنوان  و شیما هالکویی 

انتخاب شدند. 
و  اهتمام  تمام  بنیان  دانش  های  شرکت  انجمن 
تا  گذاشت  خواهد  اساس  این  بر  را  خود  سعی 
شرکت  برای  را  اهداف  این  شدن  محقق  مسیر 
های یاد شده هموار سازد و با ریل گزاری برای 
شرکت ها در مسیر فناوری، آنها را به آرمان های 
ها  شرکت  با  همگرایی  با  و  کند  نزدیک  خود 

کارهای بزرگی به سرانجام برساند. 
و  دانش بنیان  اقتصاد  زیرساخت   اساسی ترین 
پیش نیاز تحقق استراتژی شرکت های دانش بنیان، 

با  نوآور و دانشی است که  انسانی خالق،  سرمایه  
توجه به ترکیب جمعیتی استان کرمان و جمعیت 
به  انسانی  نیروی  و  تحصیل کرده  جوانان  باالی 
سرمایه ی  ارزش ترین  با  و  بزرگ ترین  عنوان 
کشور، باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب، 
فعالیت  نمودن و تشویق و زمینه سازی  توانمند  با 
و  رشد  دانش بنیان،  شرکت های  قالب  در  آنان 
توسعه پایدار استان و به طبع آن کشور با سرعت 

بیشتر انجام گیرد.
از اهداف اصلی انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان کرمان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

امور  های  گیری  تصمیم  در  آفرینی  نقش   *
گذاریها   سیاست  در  گروهي  مشارکت  و  فناوری 

و تصمیم گیری ها
فضای  بهبود  و  امور  ساماندهی  جهت  تالش   *

کسب و کار دانش بنیان
سازی  بستر  طریق  از  ثروت  و  علم  افزایی  هم   *

و ارتباط موثر سرمایه گذاران و صاحبان فناوری
و  تولید  با  مرتبط  پیشنهادات  تنظیم  و  تهیه   *
صادرات کاالها و خدمات دانش بنیان و ارایه به 

مراجع ذیربط
* ایجاد پایگاهی مشورتی جهت کمک به ایجاد 
کسب و کار دانش بنیان، رشد و توسعه فناوری و 

تکنولوژی در استان
مالی  نهادهای  و  ها  بانک  با  ارتباط  ایجاد   *
در  خدمات  ارائه  و  گسترش  جهت  اعتباری  و 

چهارچوب قوانین حمایتی دانش بنیان
* تالش برای استفاده حداکثری از کلیه قوانین، 
بیمه ای  مالیاتی،  تسهیالت گمرکی،  معافیت ها و 

وغیره مربوط به شرکت های دانش بنیان
* ایجاد صندوق های مالی و اعتباری جهت ارائه 

تسهیالت به اعضاء
* ایجاد بانک اطالعاتي در زمینه های مرتبط  

در  تخصصی  های  کارگزاری  اندازی  راه   *
راستای فعالیت های مربوطه

* ارتباط با کمیسیون ها، انجمن ها و شرکت های 
سمت  به  آنها  ارتقاء  جهت  بازرگانی  اتاق  عضو 

ایجاد تکنولوژی و ارائه محصوالت دانش بنیان
* آموزش و هدایت شرکت های متقاضی جهت 
اخذ مجوز های دانش بنیان و استفاده از تسهیالت

سرمایه  با  مشترک  جلسات  تشکیل  و  برگزاری   *
تبادل  جهت  خارجی  های  شرکت  و  گذاران 

اطالعات و همکاری های مشترک
مهم ترین موانع و مشکالت در جهت نیل به اهداف 

مذکور  را می توان بصورت زیر خالصه کرد:
* عدم وجود مکانیزم مشخص جهت نقش آفرینی 

شرکت های فناور در تصویب قوانین 
* عدم شناخت صحیح از شرکت های دانش بنیان 

در سطح استان
در  حتی  متناسب  سود  با  مالی  منابع  کمبود   *

صندوق نوآوری و شکوفایی
* عدم وجود حق مالکیت معنوی در کشور
* عدم وجود سرمایه گذار های خطر پذیر

* ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصوالت توسط 
شرکت های دانش بنیان.

رقابت پایدار 
با محصوالت دانش بنیان 



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

همکاری صندوق نوآوری و 
شکوفایی و مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد و صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهم نامه با رویکرد حمایت از 
با مشارکت بخش خصوصی  ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر 
تفاهم نامه امضا کردند. ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری 
ـ  تجاری  آزاد  مناطق  پذیرVC(در  خطر  گذاری  سرمایه  های  )صندوق 
صنعتی کشور و نیز حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر 
با مشارکت بخش خصوصی و صندوق نوآوری و شکوفایی )صندوق CVC(در 
مناطق آزاد از رویکردها و موضوعات اصلی و محوری این تفاهم نامه است.

  VC برگزاری نشست های معرفی سرمایه گذاری جسورانه و صندوق های 
و CVC در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، اولویت بندی در انتخاب مناطق 

  VC های  صندوق  تشکیل  جهت  آزاد 
مناطق  های  سازمان  با  تعامل   ،CVC و 
های  صندوق  تشکیل  منظور  به  آزاد 
تجاری  آزاد  مناطق  در   CVC و    VC
صنعتی، در اختیار نهادن اطالعات مورد 
الزم  های  بررسی  انجام  جهت  نیاز 
ارائه  نامه،  تفاهم  موضوع  اجرای  در 

 CVC و  VC خدمات مشاوره ای دائمی به مجریان هر یک از صندوق های
به منظور رشد نیروی انسانی و تحقق کادر سازی و همکاری در نظارت دائمی 
تفاهم  این  در  »تعهدات طرفین«  از جمله  ها  از صندوق  عملکرد هریک  بر 

نامه است.
»دکتر مرتضی بانک« مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
بهزاد سلطانی« رییس صندوق نوآوری و شکوفایی  اقتصادی و »دکتر  ویژه 

این تفاهم نامه همکاری را امضا کردند.

منابع جدید مالی
 برای شرکت های دانش بنیان

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
با بیان این که در 10 ماه گذشته از طریق بانک های دولتی و خصوصی 2800 
میلیارد تومان اعتبار به 1250 شرکت تزریق شده است، گفت: این در حالی 
معاونت  منابع  از  تومان  میلیارد  در چند سال گذشته حدود 1200  است که 
علمی و صندوق  نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان تسهیالت اعطا 

شده است.
دکتر علیرضا دلیری اعطای تسهیالت و تامین مالی برای شرکت های دانش بنیان 
را از جمله حمایت های معاونت علمی برای شرکت های دانش بنیان نام برد و 
اظهار کرد: بر این اساس از ابتدای دولت یازدهم 400 میلیارد ریال از سوی 

صندوق های پژوهش و فناوری به شرکت ها اهدا شده است.
با اشاره به چالش های  معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی  
شرکت های دانش بنیان برای دریافت ضمانت نامه، خاطرنشان کرد: برای رفع 
این چالش سال گذشته از سوی معاونت علمی پیشنهادی به کمیسیون دولت 
ارائه شد که بر اساس آن صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی می توانند 

ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان 
از  پیشنهاد  این  تصویب  با  که  کنند  صادر 
از  از 600 فقره ضمانت نامه  بیش  سال 96 
سوی این صندوق ها صادر شده است. به 
گفته وی، سود تسهیالت این صندوق برای 
از  شرکت های دانش بنیان 4 درصد کمتر 
دلیری،  دکتر  است.  صندوق ها  سایر  سود 

بودن  زمانبر  و  بانک ها  بوروکراسی  با  دانش بنیان  شرکت های  آشنایی  عدم 
صدور ضمانت نامه را از جمله چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان 
نام برد و گفت: برای این امر همکاری هایی با صندوق های پژوهش و فناوری، 
برای صدور ضمانت نامه صورت  بانک توسعه صادرات  صندوق توسعه ملی و 
برنامه  دو   1397 سال  برای  معاونت  این  کرد:  اضافه  است.دلیری،  گرفته 
ارزش گذاری در شرکت های دانش بنیان و حمایت از شرکت های استارتاپی 
را در دستور کار دارد. وی در عین حال اعطای وام به استارتاپ ها را خیانت 
به آنها دانست و گفت: اعتبارات استارتاپ ها باید از طریق هلدینگ ها، بازار 
سرمایه یا بانک ها تامین شود و هدایت استارتاپ ها به این سمت نیاز به ارائه 
خدمات مشاوره دارد که با راه اندازی دفتر سرمایه گذاری در معاونت علمی 

اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای به شرکت های استارتاپی می شود.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با تاکید بر اینکه ورود 
ورود  برای  گفت:  نیست،  مشکل  زیاد  فرابورس  به  دانش بنیان  شرکت های 
هزینه 50  این  نیست. سقف  باالیی  هزینه های  به  نیاز  فرابورس،  به  شرکت ها 

میلیون تومان است، ولی میانگین آن بین 20 تا 30 میلیون تومان است.

راه اندازی بانک ژن 
پژوهشکده تولیدات گیاهی

ICARDA با 

با حضور نمایندگان مراکز بین المللیICARDA و ICRISAT در دفتر رئیس 
فناوری  پژوهشکده  همکاری  نامه  تفاهم  وجود  به  نظر  باهنر،  شهید  دانشگاه 
شد  مقرر   ،FAOنظر زیر  المللی  بین  مراکز  این  با  دانشگاه  گیاهی  تولیدات 
بانک ژن گیاهی جنوب شرق ایران با مشارکت ICARDA در کرمان 

تأسیس گردد.
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دیدار دانشگاهیان
 با استاندار کرمان
آمادگی برای برگزاری کنفرانس جهانی »کنارصندل«

برگزاری  برای  استان  مدیریت  آمادگی  و  پیگیری  از  کرمان  استاندار 
کنفرانس جهانی کنارصندل در منطقه جیرفت خبر داد و گفت: با برگزاری 
این کنفرانس، تمدن چند هزار ساله جیرفت را به جهان معرفی خواهیم کرد.

مهندس علیرضا رزم حسینی در نشست صمیمی با روسای دانشگاه های سراسر 
راه  برگزار شد، خواستار  باهنر کرمان  دانشگاه  میزبانی  به  استان کرمان که 
ارتباط  تقویت  منظور  به  استان  های  دانشگاه  هماهنگی  شورای  اندازی 
با  نشست  این  در  وی  شد.  استان  اجرایی  های  دستگاه  و  صنعت  با  دانشگاه 
بیان سواالتی همچون "نقش دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و چگونگی 
و  مسائل  "بیان  و  استان"  توسعه  برای  دانشگاهی  علمی  ظرفیت  از  استفاده 
مشکالت دانشجویان عالوه بر مسائل صنفی" و همچنین "شناخت دانشجویان 
از مسائل و مشکالت جامعه" و »آینده دانشگاه را در آینده چگونه می بینید« ، 
از روسای دانشگاه های استان درخواست کرد تا بی پرده و بدون سانسور به 

این سواالت پاسخ دهند.

استاندار کرمان عدم شفافیت و صداقت دولت ها با مردم را یکی از مسائل 
و مشکالت جامعه دانست که دولتمردان باید بدان پاسخ دهند و قابل انکار 
به  دانشگاهیان  با  مشترک  های  نشست  برگزاری  با  یادآورشد:  وی  نیست. 
بین دانشگاه و دولت، می  تنگاتنگ  ارتباط  برقراری  و  یکبار  ماه  صورت دو 
توان توسعه و پیشرفت استان کرمان را رقم زد. رزم حسینی با اشاره به تهیه و 
تدوین پیوست فرهنگی برای اجرا در مناطق هشتگانه اقتصاد مقاومتی، تصریح 
کرد: اکنون توپ مسائل فرهنگی در زمین علمای دین است و یکی از اهداف 
ائمه جمعه  توسط  تالش  و  کار  فرهنگ  ترویج  اقتصادی  توسعه  مثلث  طرح 
دانشگاه های  از  باید  براین که مطالبه گری  تاکید  با  و جماعات است. وی 
استان آغاز شود، خاطرنشان کرد: روسای دانشگاه های سراسر استان از پروژه 
های اقتصاد مقاومتی همچون قلعه گنج، شهداد، گلباف، سیریز و غیره بازدید 
استاندار  نمایند.  رسانی  اطالع  را  اقدامات  آزمایی،  راست  از  پس  و  نموده 
با  کرمان  در  خون  پالسمای  تولید  کارخانه  زنی  کلنگ  به  اشاره  با  کرمان 
حضور رئیس قوه مقننه طی سال گذشته، گفت: پنج کارخانه پالسمای خون 
در جهان وجود دارد لذا دریافت مجوزات الزم جهت احداث این کارخانه 
در کرمان یک کار دشوار و سخت بود که اکنون عملیات اجرایی آن آغاز 
بودن ضریب  پائین  حسینی  رزم  است.  انجام  حال  در  زیربنایی  کارهای  و 
تبعیض در جامعه عنوان کرد و  از دالیل وجود  را یکی  مطالبه گری مردم 
عقل  قانون،  مسیر  از  کرمان  مردم  مطالبه گری  رود ضریب  می  امید  افزود: 
گرایی و خردگرایی افزایش یابد. وی با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور، 
اما  شد  برگزار  مختصری  اعتراضات  کشور  تبع  به  نیز  کرمان  در  یادآورشد: 
این موضوع با تدبیر، گفتمان و بدون حرکت قهرآمیز خاتمه یافت و کرمان 
تنها استانی است که در سطح کشور پیشگام شده تا بحث پاسخگویی مدیران 
استاندار کرمان خاطرنشان کرد:  کند.  آغاز  هفته گذشته  از  را  معترضین  به 
نواقصی در بخش های مختلف بدلیل سوء تدبیر و مدیریت وجود دارد که 
تا استان کرمان، محلی را  در این راستا پیشنهادی به وزیر کشور ارائه شده 
برای معترضین مشخص کند تا مسئولین دینی و اجرایی در میان آنها حضور 

یابند و به آنها پاسخ دهند.

تفریط  گرایانه  و  افراط  اقدامات  از  براین که جوانان  تاکید  با  رزم حسینی 
مسئولین گریزان شده اند، تصریح کرد: در استان کرمان در راستای افزایش 
و  شرعی  های  کنسرت  برگزاری  همچون  اقداماتی  اجتماعی  نشاط  سطح 
قانونی صورت گرفته است که در این راستا باید از آیت اهلل جعفری نماینده 
سابق ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان قدردانی کرد که زمینه این امر 
اساتید و روسای  از ظرفیت هیات علمی،  استفاده  بر  نمودند. وی  فراهم  را 
دانشگاه های سراسر استان در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد 
و گفت: برای استفاده از طرح جهاددانشگاهی برای مقاوم سازی کرمان در 

برابر زلزله و زمان بحران آمادگی الزم وجود دارد.
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به حمایت های دولت از طرح کارورزی، 
افزود: دولت به منظور توسعه اشتغال با تاکید بر خود اشتغالی و اشتغال های 
چهار  بهره  با  جاری  سال  در  تومان  میلیارد   360 و  هزار  یک  از  بیش  خرد 
با تاکید  بازپرداخت 4تا 6 ساله اختصاص داده است. رزم حسینی  درصد و 
براین که اطالعات باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا عمق 
بی اعتمادی بین مردم و مسئولین کاهش یابد، یادآورشد: در استان کرمان از 
معترضین هراس نداریم و این به دلیل فضای عقالنی حاکم در استان است که 
دوم اینکه آنان را فرزندان خودمان می دانیم و معتقد هستیم وحشت زمانی 

ایجاد می شود که اوج بی اعتمادی بین دولت و ملت شکاف ایجاد کند.

تشکیل شورای راهبردی با حضور دانشگاهیان
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این نشست با 
دانشگاهیان  علمی  از ظرفیت  دارد  اهتمام  استاندار کرمان  براین که  تاکید 
خداوند  قدسی،  حدیث  براساس  گفت:  کند،  استفاده  استان  توسعه  برای 

متعال بر عهده هر کدام از علما ودانشگاهیان یک تعهدی قرار داده است.
حجت االسالم و المسلمین امان اهلل علیمرادی خواستار تشکیل یک نظام در 
استان شد که براساس این نظام از ظرفیت دانشگاهیان استفاده شود،افزود: 
از  این نظام  یک شورای کالن راهبردی دارای چندین کارگروه در ذیل 
استفاده  استان حداکثر  ظرفیت های  از  بتوان  تا  شود  تشکیل  ها  بخش  همه 

را داشت.

 دانشگاه منتظر دعوت صنعت نماند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان نیز در ادامه 
می  التحصیالن  )فارغ  استان  در  کارورزی  طرح  تشریح  ضمن  نشست  این 
به کار شوند و دولت  به صورت کارورز مشغول  توانند در بخش خصوصی 
نیز متعهد شده طی دوسال سهم بیمه را پرداخت کند(، تصریح کرد: دانشگاه 
باید وارد صنعت شود و عارضه یابی کند و نباید منتظر دعوت کردن آنها به 

صنعت شوند.
 شانزده هزار دانشجو در دانشگاه شهید باهنر

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز در این نشست از این دانشگاه به عنوان 
بزرگترین دانشگاه جنوب شرق کشور یاد کرد و گفت: این دانشگاه دارای 
تخصصی  دکتری  مقطع  در  آن  دانشجوی  هزار  که  است  دانشجو  هزار   16
مشغول به تحصیل می باشند. دکتر طاهر افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان 
650 نفر عضو هیات علمی دارد که صد نفر آنها استاد تمام )پروفسور( و مابقی 
استادیار می باشند. در این نشست صمیمی که بیش از سه ساعت و نیم به طول 
انجامید، برخی از اعضای هیات علمی، اساتید و روسای دانشگاه های سراسر 
استان به بیان مسائل، مشکالت و نقطه نظرات خود در خصوص توسعه استان 
سوی  از  مطروحه  موارد  پیگیری  خواستار  نیز  کرمان  استاندار  و  پرداختند 

مدیران ستادی استانداری کرمان شد.
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پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کرمان

صهبای صعود
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قهرمانی تیم دو میدانی 
دختران کرمان

مسابقات  در  باهنر  دانشگاه  دختر  ومیدانی  دو  تیم 
منطقه هشت کشور در بندر عباس مقام اول راکسب 
کردند. مسابقات کشوری دو میدانی دانشگاه های 
منطقه هشت کشور، از روز 29 آذرماه تا 2دیماه96، 
شهید  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  هشت  حضور  با 

باهنر، در ورزشگاه بندرعباس برگزار شد.

گفتنی است، دانشجویان استان سیستان و بلوچستان، 
هانیه  و  نمودند  شرکت  کرمان  و  هرمزگان 
پوررنجبر؛ دانشجوی رشته تربیت بدنی حائز رتبه 
بدنی  تربیت  رشته  دانشجوی  اسد؛  اول-سیمابنی 
حائز رتبه اول-فاطمه پشته شیرانی؛ دانشجوی رشته 
تربیت بدنی حائز رتبه اول -ساراسپهری؛ دانشجوی 
کمالی؛  اول-فاطمه  رتبه  حائز  بدنی  تربیت  رشته 
دانشجوی رشته تربیت بدنی حائز رتبه اول-ویدا 
مهندسی صنایع حائز  پور؛ دانشجوی رشته  نصیب 
رشته  دانشجوی  رضایی؛  حسین  اول-فاطمه  رتبه 
قنبری؛  اول-فائقه  رتبه  حائز  کامپیوتر  مهندسی 

دانشجوی رشته تربیت بدنی حائز رتبه اول شدند. 
یکبار  مسابقات هر دو سال  این  است،  شایان ذکر 
برگزار می شود و برندگان به المپیاد کشوری راه 

پیدا خواهند کرد.

و  نونهاالن  سنگ نوردی  مسابقات  در  کرمانی  نوجوان  زراعت زاده،  سارا 
نوجوانان قهرمانی آسیا در سنگاپور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی این 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  شد.  رقابت ها 
کرمان، سارا زراعت زاده، نوجوان کرمانی در مسابقات سنگ نوردی نونهاالن 
وجوانان قهرمانی آسیا در سنگاپور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی این 

رقابت ها شد و مدال نقره را برگردن آویخت.
فرزاد ایرانمنش رئیس هیأت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان کرمان 
گفت: مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در دو سطح C و D برای نخستین بار 

از 25 آذر جاری در سنگاپور آغاز شد.

وی افزود: کاروان اعزامی ایران با 26 ورزشکار در این رقابت ها حاضر شد 
به مرحله  از مشهد  تامیال تذری  و  از کرمان  نهایت سارا زراعت زاده  که در 
این  نقره  مدال  و  عنوان دوم  به کسب  موفق  زراعت زاده  و  فینال رسیدند 
رقابت ها شد و تامیال تذری دیگر سنگ نورد کشورمان نیز در جایگاه چهارم 

مسابقات قرار گرفت.

تسلیت مدیرکل ورزش به 
مناسبت شهادت ورزشکار 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در پیامی، 
کرمان،  شهر  حرم  مدافع  شهید  اولین  شهادت 
بسیجی ورزشکار« شهید غالمرضا لنگری زاده« را 
مسلمانان حق طلب جهان  و  استان  این  مردم  به 

تبریک و تسلیت گفت.  
متن این پیام بدین شرح است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین
ِ أَمواًتا بَل  » َوال َتحَسَبنهَّ الهَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اهللهَّ

ِهِّهم ُیرَزقوَن ـ آل عمران آیه 169« أَحیاٌء ِعنَد َرب

که  نیکوست  چه  و  خداست  مردان  هنر  شهادت 
این هنر در راه دفاع از کیان اسالم به کار گرفته 
ایران  غیور  فرزندان  شهادِت  عطر  اینک  و  شود. 
زمین، این بار نه از خاک های تفتیده جنوب، بلکه 
می  شام  به  حلب  صحرای  و  شام  های  خرابه  از 
رسد، بار دیگر یکی از جاماندگان قافله شهدا و هم 
خوی  درنده   گروهک  دست  به  عاشورائیان  تبار 
روح  و  آمد  نائل  شهادت  عظیم  فیض  به  داعش 
به ویژه حضرت  واالمقام  شهیدان  ارواح  با  پاکش 
آقا سید الشهداء)ع( در ملکوت اعلی ماوی گزید 
و از روزی الهی متنعم شد. تاریخ باید بداند دفاع 
اهلل  زینب)سالم  حضرت  سادات  عّمه  حرم  از 
است،  دل  راهنمایش  خواهد،  نمی  دلیل  علیها( 
بهانه اش دل است و تبعیت حسینیان زمان، بیعتی 
از این عهد و  به رنگ خون، که جلوه ای  است 
پیمان را پیکر مطهر شهدای مدافع حرم به تصویر 
کشیده اند. آری، مجاهدت و شهادت افتخار آمیز 

ورزشکار شایسته و قهرمان دیار کریمان، 

حرم  از  دفاع  در  زاده«  لنگری  غالمرضا  »شهید 
کبری)  زینب  حضرت  هاشم  بنی  عقیله  مطهر 
من  هل  ندای  به  است  لبیکی  علیها(  اهلل  سالم 
شک  بی  شهیدان،  ساالر  و  سید  ینصرنی  ناصر 
پاداش مجاهدان فی سبیل اهلل ، پیوستن به قافله 
ورزشکار  این  فقدان  خبر  اگرچه  شهداست.  ی 
و  ایشان  معظم  خانواده  برای  افتخار  پر  و  بزرگ 
بازماندگان، اندوهی بزرگ است ولی راه پرفیض 
این مردان حق همواره ادامه خواهد داشت. لذا 
استان  از جامعه ی ورزش  نمایندگی  به  اینجانب 
کرمان، شهادت پرافتخار ورزشکار بسیجی » شهید 
ولی  حضرت  محضر  به  را  زاده«  لنگری  غالمرضا 
عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(، ملت شریف ایران، مردم 
شهید  آن  معزز  و  معظم  خانواده  و  کریمان  دیار 
از  و  نمایم  می  عرض  تسلیت  و  تبریک  گرامی 
خداوند منان می خواهیم، روح پاک ایشان را با 

موالیش امام حسین )علیه السالم( محشور فرماید.
»و السالم علی من اتبع الهدی«.

محمدتقی امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان

نوجوان کرمانی نایب قهرمان 
مسابقات سنگ نوردی آسیا
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رییس فدراسیون ورزش های رزمی با اشاره به این که هیئت ورزش های 
رزمی استان کرمان تا سال 94 در رتبه ی 22 کشور قرار داشت، گفت: هم 
اکنون با توجه به رخدادهای اخیر و شرایط جاری، این هیئت جزو 5 استان 
هیئت  ساالنه  عمومی  مجمع  حاشیه  در  رشیدی  محمود  است.  کشور  برتر 
ورزش های رزمی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز 
قهرمانی  مسابقات  برگزاری  خوب  شرایط  از  خرسندی  ابراز  ضمن  کرمان 
شاهد  اخیر  روزهای  داشت: طی  اظهار  کرمان  میزبانی  به  تای  موی  کشور 
امیری خراسانی، مدیرکل  از  اینجا  شرایط خیلی خوبی بودیم که جا دارد 
ابراهیمی رییس هیئت ورزش های رزمی  ورزش وجوانان استان کرمان و 

استان کرمان تشکر و قدردانی کنم.
وی با اعالم این که میزبانی گرفتن در موی تای ریسک بزرگی بود، افزود: 
امیری خراسانی هم جوان است و هم پرانرژی و با دارا بودن علم و علوم 
از  گزارشی  بیان  به  وی  دارند.  نیز  را  توانمند  مدیر  یک  شرایط  ورزشی، 
وضعیت ورزش های رزمی استان کرمان در بین استان های کشور پرداخت 
و تصریح کرد: استان کرمان تا سال 94 در رتبه ی 22 کشور قرار داشت ولی 
با استان های دیگر وضعیت بسیار خوبی دارد و  در حال حاضر و در قیاس 
برای استان  اتفاق مسرت بخش  برتر کشور است که این یک  جزو 5 استان 

کرمان است.

رشیدی، هیئت ورزش های 
از  را  کرمان  استان  رزمی 
و  پرکار  فعال،  های  هیئت 
و  دانست  کشور  انرژی  پر 
هیئت  این  در  شد:  یادآور 
افزاری  سخت  بحث  در 
حال  در  خوبی  اتفاقات 
هم  مجموعه  و  است  انجام 
در بخش بانوان خوب عمل 
کرده و هم در بخش آقایان 
خوبی  رخدادهای  شاهد 

رزمی  های  ورزش  هیئت  رییس  ابراهیمی،  از خدمات  تقدیر  با  وی  هستم. 
استان کرمان، افزود: مطمئن هستم زحمات ایشان مدیون خدمات بی شائبه 
ی امیری خراسانی و سایر مدیران ستادی دیگر وی است. رشیدی با اعالم 
این که فدراسیون ورزش های رزمی در گذشته در بین 50 فدراسیون کشور، 
رتبه ی 49 را داشت، تصریح کرد: اکنون سه سال هست که فدراسیون برتر 
در بعد همگانی هستیم. وی یادآور شد: در واقع، بخش قهرمانی نشأت گرفته 
از همگانی است و اگر بخش همگانی پایه و اساس درستی نداشته باشد قطعا 
به قهرمانی نمی رسد. رشیدی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه 
تمام سعی خود را بکار می گیرم تا هر کمکی از دستم بر بیاید برای استان 
کرمان انجام دهم، از حضور 2 ورزشکار کرمانی در مسابقات جهانی مکزیک 

خبر داد.

بانوان  ورزش  توسعه  معاون  محمدیان،  فریبا 
کسب  پیامی  صدور  با  جوانان  و  ورزش  وزارت 
فوکار  کونگ  سیدمرادی،  زینب  قهرمانی  نایب 
تبریک  را  بالروس  جهانی  مسابقات  در  کرمانی 

گفت.  متن پیام به شرح ذیل است:
موفقیت ارزنده و ستودنی بانو سیدمرادی نشان از 
است که  آنان  توانمندی  و  بانوان  افتخار ورزش 
ورزش  نام  سخت  آوردگاهی  در  خود  حضور  با 

مختلف  های  عرصه  در  را  اسالمی  ایران  بانوان 
درخشان و متبلور می کنند.

زن  موفقیت  پرچم  که  شما  به  خداقوت  و  درود 
می  در  اهتزاز  به  درجهان  را  ایرانی  مسلمان 
و  به جامعه ورزش کشور  را  پیروزی  این  آورید. 
به خصوص بانوان، فدراسیون ورزش های رزمی، 
تبریک  مدبر  مدیران  و  دلسوز  مربیان  فنی،  کادر 

عرض می کنم.

سید ابوالفضل حسیني بعد از کسب مدال طالي 
جهان در رشته ي تیر اندازي با کمان، مدالش را 
اربعین حسیني  زائران  قاسم سلیماني و  به حاج 
تقدیم کرد. دبیرهیات تیراندازي با کمان استان 
کرمان گفت: مسابقات تیروکمان قهرماني جهان 
در یانکتون آمریکا برگزار شد که درآخرین روز 
توانست  ایران(  )ریکورجوانان  تیم  مسابقات،  از 
به مدال طالي جهان  برابر اوکراین  با پیروزي 

دست پیدا کند.

ریکور  تیم  افزود:  ذبیحي 
جوانان ایران متشکل از رضا 
حسیني  ابوالفضل  شیباني، 
این  که  بود  مرادي  وکیان 
تیم توانست بعد از تساوي 4 
بر 4 در مقابل تیم اوکراین، 
درتیر طالیي در مقابل این تیم به پیروزي دست 
پیدا کند. وي خاطر نشان کرد: تیم ریکور جوانان 
با کسب  بود  توانسته  نهایي  نیمه ي  در مرحله ي 
نتیجه ي 5 بر 4 تیم پر قدرت روسیه را شکست 
دهد. دبیرهیات تیراندازي با کمان استان کرمان 
یادآور شد: سید ابوالفضل حسیني از اعضاي تیم 
ورزشکاران  و   ایران  کمان  با  تیراندازي  ملي 
این مسابقات خوش  استان کرمان است که در 

درخشید. ذبیحي افزود: هیات تیراندازي با کمان 
هر ساله از مدال آوران کشوري و جهاني در این 
ورزش قدرداني مي کند که به طور مسلم  از سید 
نیز  جهاني  طالي  مدال آور  حسیني  ابوالفضل 

تقدیر و تشکر مي شود.

هیئت ورزش های رزمی کرمان 
جزو ۵ استان برتر کشور

تبریک معاون وزارت ورزش
  به کونگ فو کار کرمانی

تقدیم مدال طالی ورزشکار کرماني 
به سردار سلیماني
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» در ورزش می مانم«

دکتر محمدعلی شجاعی، سرپرست 
مورد  در  تیروکمان  فدراسیون 
ادامه مدیریتش در فدراسیون تیر و 
کمان به عنوان سرپرست و این که 
دیگری  گزینه  ورزش  وزارت  چرا 
نکرد،  تعیین  سرپرستی  برای  را 
اختصار  به  که  داد  ارایه  توضیحی 

در پی می آید:

با اصرار وزارت ورزش سرپرست تیروکمان شدم
دکتر محمدعلی شجاعی با بیان این که شخصاً تمایل زیادی به سرپرستی در 
فدراسیون تیر و کمان نداشتم، گفت: حتی دوبار به محل وزارت ورزش رفتم 
و مخالفت خود را با این موضوع اعالم کرده و خواستار معرفی فرد دیگری 
تا  بود  این  ورزش  وزارت  تشخیص  اما  شدم،  فدراسیون  سرپرست  عنوان  به 
این مسئولیت بر عهده من باشد و روی این موضوع هم اصرار داشت. البته که 

مسئوالن وزارتخانه دالیل خود را داشتند و دالیلشان درست هم بود.

تمایل وزارت ورزش به ثبات و آرامش در  فدراسیون
این  تیر و کمان که طی چهار سال گذشته هم ریاست  سرپرست فدراسیون 
فدراسیون را عهده دار بود، در مورد این دالیل یادآور شد: اگر بعد از من، فرد 
دیگری به عنوان سرپرست انتخاب می شد، به طور حتم برنامه های مختص به 
خود را در دسترس کار قرار می داد. بعد از آن هم که انتخابات برگزار می شد، 
رئیس منتخب مجمع با یکسری برنامه های جدید و ویژه خود، امور کار را بر 
عهده می گرفت و این گونه فدراسیون در طول چند ماه دچار تغییر و تحوالت 
زیادی می شد. اما اینکه من در ادامه دوره ریاست چهار سال گذشته، سرپرستی 
فدراسیون را هم تا زمان انتخابات بر عهده دارم، باعث می شود از بهم ریختگی 
و نابسامانی هایی که جابجایی های مدیریتی ایجاد می کند، جلوگیری شود؛ این 

یکی از دالیل مسئوالن وزارت ورزش بود.

حضور من مانع حساسیت فدراسیون جهانی می شود
دکتر محمدعلی شجاعی در مورد دیگر دلیل مورد تاکید وزارت ورزش که منجر 
به انتخاب وی به عنوان سرپرست فدراسیون تیر و کمان شده، گفت: فدراسیون 
جهانی تأکید دارد به اینکه جابجایی ها باید از طریق مجمع صورت بگیرد. بنابراین 
اگر فردی غیر از من سرپرست فدراسیون می شد، به طور حتم ورود مسئوالن 
جهانی را به همراه داشت و مطرح کردن این سؤال از طرف آنها که گزینه 
مدیریتی جدید توسط چه نهادی انتخاب شده است؛ این هم دلیل دیگری بود 
که وزارت ورزش با استناد به آن، من را به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب 

کرد. به هر حال با حضور من، خیلی از مسائل جهانی پوشش داده می شود.

شرایط متفاوت تیروکمان با سایر فدراسیون ها
»مسائلی که به عنوان دالیل وزارت ورزش برای انتصاب شما به عنوان سرپرست 
تیر و کمان عنوان می کنید، در مورد سایر فدراسیون ها هم وجود دارد، اما در آن 
فدراسیون ها فردی غیر از رئیس، سرپرست فدراسیون می شود«، وی در واکنش 
به این موضوع افزود: به هر حال شرایط ما متفاوت است؛ این تشخیص وزارت 

ورزش بود. همانطور که گفتم شخصاً تمایلی به پذیرش این مسئولیت نداشتم.

اعالم مخالفت برای سرپرستی فدراسیون به وزیر
سرپرست فدراسیون تیر و کمان در این رابطه ادامه داد: اگرچه به خاطر فعالیت 
با لحاظ کردن دالیل  همزمان در استانداری اصفهان، مشغله زیادی دارم، اما 

وزارت ورزش، وظیفه خود دیدم که فقط مسائل شخصی را در این زمینه لحاظ 
نکنم؛ البته که شرایط خیلی سخت است، به خصوص این که چند روز در هفته 
پیشنهاد وزارت ورزش  با  را  این مسئولیت  هم اصفهان هستم. در هر صورت 
حتی  بودم.  آن  مخالف  به شدت  حالیکه  در  نشود  ایجاد  معضلی  تا  پذیرفتم 
موضوع را به شخص وزیر هم اعالم کردم اما صالح و تشخیص وزارت ورزش 

این بود که این تصمیم را گرفته و اجرایی کند.

دغدغه  برگزاری انتخابات تیروکمان
این است  برخی  »نظر  این پرسش که  به  پاسخ  دکتر محمدعلی شجاعی در 
که شما به خاطر تمایل به ادامه مدیریت در تیر و کمان، پیشنهاد سرپرستی را 
پذیرفته اید؟«، گفت: از این صحبت ها زیاد است. سرپرست شدن هیچ ارتباطی 
سرپرستی  زمان  مدت  ندارد.  فدراسیون  مدیریت  نکردن  یا  کردن  رها  به 
مشخص است و من باید طی سه ماهی که این مسئولیت را دارم، شرایط را 
برای انتخابات، برگزار و فدراسیون را تحویل رئیس جدید کنم. این روزها هم 

تمام تالش و هم و غمم در تیروکمان همین است. 

شروع حاشیه ها از بدو ورود
وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از همان روز 
اول حضورش در فدراسیون تیر و کمان، حرف و حدیث های زیادی در مورد 
مدیریتش مطرح بود، یادآور شد: حاشیه های پیرامون من در تیر و کمان از 
همان روز معارفه آغاز شد و حتی در بسیاری از مقاطع، فراتر از حاشیه رفت. 
البته که هیچ وقت این گونه مسائل به جایی نرسید، چون به حق نبودند و فقط 
برای جوسازی مطرح می شدند. هر زمان هم که در تیر و کمان موفقیتی به 

دست می آمد، حرف و حدیث ها بیشتر می شد.

قهرمانی در آمریکا نتیجه برنامه ریزی
سرپرست فدراسیون تیر و کمان با اشاره به این که تیم ریکرو جوانان چندی 
پیش قهرمان جهان شد، تصریح کرد: حتی در رابطه با این قهرمانی که برای 
نتیجه  این  است.  مطرح  صحبت ها  این  آمده،  دست  به  جهان  در  بار  اولین 
برنامه پیش رفتیم و  با  برنامه چند ساله دارد، طی چند سال گذشته  از  نشان 
هرگاه صحبتی انتقادی مطرح بود، آن را با مدال جواب دادیم. قهرمانی در 
آمریکا هم پاسخ ما به بسیاری از انتقادات بود. در کل اینکه خیلی از آدم ها و 

حرف هایشان جایگاهی ندارد؛ ما کارمان را انجام می دهیم.

سوال در مورد اساسنامه از وزارت ورزش
دکتر محمدعلی شجاعی همچنین در مورد اساسنامه فدراسیون تیر و کمان و 
اینکه آیا انتخابات بر اساس اساسنامه اصالحی برگزار می شود؟ گفت: قاعدتاً باید 
چنین باشد. البته این موضوع را باید از وزارت ورزش بپرسید. ظاهراً اساسنامه 
از طرف وزارت ورزش و برای تائید نهایی در اختیار دولت قرار گرفته است. از 
طرف فدراسیون جهانی هم اساسنامه مشکل خاصی ندارد، چون مسیرهای الزم 

برای رفع اشکاالت آن طی شده است.

ثبت نام از کاندیداها تا روز آخر
وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون تیر و کمان در 
جریان است، یادآور شد: البته هنوز ثبت نام برای انتخابات انجام نشده است، 
اما طی روزهای آینده قطعًا شاهد حضور افراد مدعی و کاندیدا خواهیم بود. 
معموال در روزهای آخر ثبت نام ها انجام می شود. تازه دو روز از مهلت تعیین 

شده گذشته و قطعا در روزهای آینده افراد کاندیدا ورود می کنند.

مدیریت ورزشی نمی پذیرم اما در ورزش می مانم
سرپرست فدراسیون تیر و کمان در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا با 
پایان دوره مدیریت شما در فدراسیون تیر و کمان، شاهد حضورتان در عرصه 
دیگری از ورزش خواهیم بود؟ گفت: فعاًل که هیچ برنامه ای ندارم اما قطعًا 

کماکان در ورزش و کنار ورزشی ها خواهم بود.
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مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از دعوت 
بیش از 90 بانوی کرمانی به تیم های ملی طی سال 
96 خبر داد و گفت: حدود 50 نفر از آنها در قالب 

تیم ملی در مسابقات برون مرزی شرکت کرده اند.
دکتر محمدتقی امیری خراسانی در مراسم افتتاحیه 

جشنواره مسابقات والیبال بانوان زرند که در سالن 
شهید شیرودی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به 
این که در جوامع توسعه یافته ورزش به عنوان یک 
اصل به شمار می رود، اظهار داشت: در این جوامع، 
ورزش، نیاز خانواده ها و جامعه مطرح شده است و 

به عنوان یک شاخص اصلی معرفی می شود.
در  بانوان  بدیل  بی  نقش  که  این  بر  تأکید  با  وی 
نیست،  پوشیده  کسی  بر  آینده  های  نسل  تربیت 
افزود: در صورتی که مادر از سالمت جسمی، روحی 
و نشاط برخورد دار باشد، قطعاً خانواده و فرزندانی 

سالم و در نتیجه جامعه ای سالم خواهیم داشت.

پاورلیفتینگ  مسابقات  نقره  مدال  کسب  پی  در 
قهرمانی 2017 آسیا توسط امیر اسداهلل زاده دالور 
پیامی  مرد کرمانی، مدیرکل ورزش و جوانان در 
این پیروزی غرور آفرین را تبریک گفت. متن این 

پیام به شرح زیر است:
شاهد افتخار آفرینی بزرگ مردی از جنس حماسه 

و غیرت در آوردگاه مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی 
2017 آسیا هستیم. اینجانب کسب مدال نقره این 
رقابت ها و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
توسط دالور مرد کرمانی » امیر اسداهلل زاده » را 
به جامعه ورزش کشور، بویژه مردمان دیار کریمان 
و جامعه ورزش این استان تبریک عرض نموده و 
اسالمی  مقدس  نظام  روزافزون  عزت  و  سربلندی 
و  نمایم  می  مسئلت  متعال  پروردگار  درگاه  از  را 
امیدوارم همواره شاهد موفقیت جوانان برومند و با 
استعداد ایران اسالمی علی الخصوص استان کرمان 

در عرصه های بین المللی باشیم،  ان شاءاهلل.
محمدتقی امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان

با حضور دکتر امیری خراسانی مراسم استقبال از 
مهدی قراری زاده، ملی پوش کرمانی کاراته کای 
وزن منهای 84 کیلوگرم تیم ملی امید پسران که 
مدال برنز جهان را کسب کرده بود در فرودگاه 

کرمان برگزار شد.
جهان  آور  مدال  کای  کاراته  از  استقبال  مراسم 
مدیر  خراسانی  امیری  محمدتقی  دکتر  حضور  با 
استان کرمان  علی مرادی  کل ورزش و جوانان 
ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  توسعه  معاونت 

در  ورزشکاران  و  مسئولین  از  جمعی  جوانان،  و 
فرودگاه کرمان برگزار شد. گفتنی است دهمین 
حالی  در  جهان  قهرمانی  کاراته  پیکارهای  دوره 
برگزار شد که مهدی قراری زاده در وزن منهای 
کاراته کای کشور  دادن  با شکست  کیلوگرم،   84

میزبان به مدال برنز رسید.
محمد محمد خانی داور جهانی و محسن رشیدی 
کاتای  ملی  های  تیم  کرمانی  مربی  سر  نژاد، 
جمهوری اسالمی ایران و رئیس کمیته فنی هیئت 

کاراته استان کرمان در مسابقات جهانی اسپانیا تیم 
ایران را همراهی کردند.

با  جهان  قهرمانی  کاراته  پیکارهای  دوره  دهمین 
به میزبانی  حضور کاراته کاهایی از سراسر جهان 

اسپانیا برگزار شد.

تجلیل از مدال آوران ایثارگر
ورزشکاران  از  تجلیل  آئین  در  کرمان  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس 
ایثارگر که در سالن پیامبراعظم)ص( استانداری برگزار شد، ضمن تبریک به 31 
مدال آور که برای استان و کشور افتخارات بزرگی را پدید آوردند، افزود: در 
دولت تدبیر و امید اقدامات موثری در حوزه ورزش جانبازان انجام شده است.

وی با اشاره به این که امید می رود ورزشکاران ایثارگر استان به افتخارآفرینی 
های خود ادامه دهند تا امکانات و بودجه بیشتری به این حوزه اختصاص یابد، 
یادآورشد: جانبازان ثمره دفاع مقدس هستند، آنها در میدان جنگ افتخارآفرینی 
کردند و امروز همان مردان با تفاوت اینکه بخشی از عضو خود را در میدان 

جنگ جاگذاشته اند، در میدان های ورزشی افتخار آفرینی می کنند.

دعوت 9۰ بانوی کرمانی
 به اردوی  تیم های ملی

تبریک به 
نایب قهرمان آسیا

استقبال  از قهرمان سوم جهان 
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پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 

روضه رضوان
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نهضت قرآنی؛ 
نیاز کشور

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان این که باید نهضت قرآنی در کشور راه اندازی 
کرد گفت: وضع موجود جوابگوی جامعه اسالمی نیست و باید درباره قرآن 

بازنگری کنیم.
حجت االسالم محسن قرائتی در محفل عمومی مجامع قرآنی استان کرمان که 
با حضور حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه کرمان برگزار شد اظهار داشت: قرآن نور است و سفارش شده در 

فتنه ها به قرآن مراجعه کنید.
وی با بیان این که قرآن کتاب تشریفاتی نیست و باید مغز قرآن را درک کنید 
افزود: امام رضا)ع( فرمود خدا نماز را واجب کرد تا قرآن از مهجوریت بیرون 

بیاید و هر که نماز می خواند مجبور است قرآن هم بخواند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به این که مشکل ما این است که خدا را باسواد 
نمی دانیم و علم را در جای دیگر دنبال می کنیم بیان کرد: اگر علم می خواهید 

قرآن را زیر و رو کنید. وی با بیان این که بارها پیغمبر)ص( فرمود 
قرآن و عترت نباید از هم جدا شوند بیان کرد: هیئت های عزاداری 

باید تفسیر قرآن را در هیئت بیاورند.
قرائتی به آیه 101 سوره بقره اشاره کرد و افزود: عالمه طباطبایی 
می گوید بیش از یک میلیون معنا دارد و خدا برای تمام لحظات 
زندگی ما برنامه دارد. وی با اشاره به این که قرآن باید به صحنه 
زندگی ما بیاید و ما باید این کار را انجام بدهیم گفت: اهل منبر باید 

در منبرها از قرآن بگویند که اصل دین ما قرآن است.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان این که هر سوالی که دارید جوابش 
در قرآن است و دوای هر درد معنوی در قرآن یافت می شود بیان 
کرد: نزدیک عید است و در دید و بازدیدهای عید از قرآن حرف 
و قرآن حساس  نماز  به  نسبت  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  بزنید. وی 
نیستیم و بچه های خود را در این مسیر هدایت و حمایت نمی کنیم 
گفت: کدام پدر و مادری برای برگزاری نماز جماعت در مدرسه از 

مسئولین مدرسه تشکر کرده که ایجاد انگیزه کند.
قرائتی با بیان این که باید نهضت قرآنی در کشور راه اندازی کرد افزود: اگر 
می خواهید قصه برای فرزندان خود بگوید از قصه های قرآنی بگویید. وی با 
اشاره به اینکه قرآن می گوید از اختالفات خانوادگی نهراسید و این اختالات 
از طالق  ترین اختالفی حرف  با کوچک  بعضی ها  طبیعی است تصریح کرد: 
می زنند. رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان این که اجازه ندهید اختالف در 
خانواده ها توسعه پیدا کند بیان کرد: اختالفات خانوادگی را تا زمانی که کوچک 
اینکه وضع موجود جوابگوی جامعه  به  با اشاره  است آن را جمع کنید. وی 

اسالمی نیست گفت: باید درباره قرآن بازنگری کنیم.
قرائتی با توصیه این که وقت خود را پای تلویزیون نگذارید افزود: من از اول 
انقالب تاکنون یک فیلم هم ندیدم. وی با بیان این که باید آنقدر با قرآن مانوس 
باشید که با قرآن نفس بکشید بیان کرد: از لحظات زندگی خود به بهترین نحو 
استفاده کنید و قرآن بخوانید. رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به این که تفسیر 
قرآن را جدی بگیرید بیان کرد: منبریون واجبات و مستحبات را به مردم بگویند 
و از گفتن چیزهایی که برای مردم نفعی ندارد، پرهیز کنند. وی با بیان این که 
روش تبلیغات دین را عوض کنید افزود: دین را با جاذبه تبلیغ کنید تا جوانان 

به دین جذب شوند.

گفت:  کرمان  جمعه   امام  و  فقیه  ولي  نماینده  
دستاوردهاي نمایشگاه قرآن و عترت باید ارزیابي 
از  استفاده  با  چگونه  که  شود  مشخص  و  شده 
بهتر  را  قرآني  پیام  مي توان  دستاوردهاي جدید 

منتقل کرد.
در  علیدادي  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
و  قرآن  نمایشگاه  دوازدهمین  افتتاحیه ي  مراسم 
عترت استان کرمان با تاکید بر این که مهم ترین 
پیام هاي  انتقال  باید  قرآني  نمایشگاه  دستاورد 

افزود:  باشد،  جامعه  به  قرآني 
ظرفیت هاي  همه ي  از  خداوند 
آیات  در  انسان  رواني  و  روحي 
هدایت  جهت  در  قرآن  متعدد 
است  کرده  استفاده  او  نجات  و 
هم  آیات  این  انتقال  ابزارهاي  و 

اکنون در جامعه وجود دارد.
حقوقي  پیام  دوهزار  از  بیش  کرد:   تصریح  وي 
در قرآن کریم آمده است که همه ي آن ها جاي 
تامل و بررسي دارد. امام جمعه  کرمان با اشاره به 
این که عترت، مفسر، مبین و مکمل دستورات الهي 
است خاطرنشان کرد: قرآن و عترت در کنار هم 

هستند و باید با یک دیگر درک شوند.
داد:  ادامه  علیدادي  المسلمین  و  حجت االسالم 

چهر ه هاي  و  خالقیت ها  از  نمایشگاه ها  در  باید 
نمایشگاه هاي  و  کرد  استفاده  فرهیخته  قرآني 
پیام هاي قرآني  باشند که  باید به گونه اي  قرآني 
کنند  منتقل  مردم  به  روز  به  دستاوردهاي  با  را 
چنین  برگزاري  اصلي  رسالت  واقع  در  این  و 

نمایشگاه هایي خواهد بود.

ارزیابی دستاوردهاي
 نمایشگاه قرآن و عترت

گسترش فرهنگ دینی 
و مصونیت اجتماعی

و  کشور  نجات  برای  گفت:  کرمان  استاندار 
نماز  فرهنگ  باید  اجتماعی،  آسیب های  کاهش 
رزم حسینی  علیرضا  مهندس  دهیم.  گسترش  را 
برگزاری  نماز،  استانی  اجالس  پنجمین  در 
گفت:  و  دانست  بااهمیت  بسیار  را  اجالس  این 

و  است  دینی  حکومت  یک  اسالمی،  جمهوری 
دارد؛  زیادی  بسیار  مسئولیت  دین  گسترش  در 
یادآوری  به مسئوالن  نوع جلسه ها  این  بنابراین، 
عرصه ی  وارد  موضوعی  چه  برای  که  می کند 

خدمت شده اند.
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: با گذشت چهار دهه 
از انقالب اسالمی ایران، این نظام به افتخارات بزرگی دست یافته است و 
به فرمان  باید متحد بوده و گوش  این مسیر مردم و مسئوالن  برای تداوم 
رهبر معظم انقالب اسالمی باشند. حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی 
سلیمانی در آئین نماز جمعه کرمان ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای 
با جنگ سخت  نتیجه رسیده که  این  به  افزود: دشمن  الهی 
نمی تواند بر ملت ایران پیروز شود و گرچه استارت 
هایی را مانند حوادث اخیر می زند اما فکر می کند 
از  را  انقالب  این  و  مردم  باید  نرم  ابزار جنگ  با  که 
پای درآورد. امام جمعه کرمان رفع مشکالت معیشتی 

گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مردم 
مشکالت  حل  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
بیکاری و اشتغال و رفع خالء های داخلی 
باید  همه  و  اند  داده  قرار  تاکید  مورد  را 

کاستی  رفع  راستای  در  افزایی  و هم  با همراهی 
های احتمالی اقدام کنیم. 

را  سانچی  نفتکش  کشتی  جانباختگان  یاد  کرمان  جمعه  امام 
تا  دنیا سوختند  این  پرحرارت  افراد در آتش  این  و گفت:  گرامی داشت 
خود را از آتش آخرت رهایی بخشند و باید به خانواده این افراد تسلیت 

گفت.
وی والدت حضرت زینب )س( را نیز تبریک گفت و ضمن گرامیداشت روز 
پرستار و بهورز ادامه داد: وظیفه دینی و اسالمی ما این است که از محیط 

زیست با تمام وجود حفاظت و حراست کنیم. حجت االسالم 
پاک  هوای  داد:  ادامه  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین 
حیاتی  و  ضروری  امری  زنده  موجودات  همه  برای 
است و وظیفه الهی ما است که به فعاالن محیط زیست 

کمک کرده و از نعمت های الهی حراست کنیم.

پاسداشت طبیعت
وظیفه عقلی و شرعی
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زکات؛ تدبیر اسالم 
برای رفع فقر

امام جمعه کرمان  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
کم تر  که  است  واجب  فریضه ای  زکات  گفت: 
آن  عملیاتی شدن  در  باید  و  شده  توجه  آن  به 

به صورت جدی تالش کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در 
نشست روحانیان و مسئوالن زکات سراسر استان 
زکات  پرداخت  راه کارهای  تبیین  به  کرمان 

حجت االسالم والمسلمین  پرداخت.  اسالم  در 
و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  علیدادی،  حسن 
این که  بابیان  جلسه  این  در  کرمان  امام جمعه 
رسانه ی  باید  و  است  کم  زکات  درباره   تبلیغ 
به زکات  نسبت  را  مردم  مطبوعات ذهن  و  ملی 
اسالم  تدابیر  از  روشن کنند، گفت: زکات یکی 

برای رفع فقر است.

تاکید مقام معظم رهبری 
بر حفظ شئونات آیت اهلل جعفری

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی 
مبنی بر حفظ شئونات آیت اهلل جعفری، گفت: مردم کرمان، آیت اهلل جعفری 
را دوست دارند، زیرا یک روحانی ساده، ساده زیست، مردمی و خدمتگزار 
اهلل  آیت  نکرد.  موقعیت خود  از  استفاده ای  مدت طوالنی  این  در  و  است 
محمدی گلپایگانی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان 
و مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان ضمن 
)ع،  صادق  جعفر  امام  بزرگوارش  فرزند  و  )ص(  اکرم  پیامبر  میالد  تبریک 
به  اولین کسی بود که  پیغمبر را می شناخت و  امام علی )ع( خوب  افزود: 
و عقب  پیغمبر)ص(  از دوران  تاریخی  بیان  با  بود. وی  ایمان آورده  ایشان 
زمان  در  اعراب  کردن  گور  به  زنده  و  زمان  آن  در  اعراب  های  ماندگی 
بتخانه بزرگ اعراب تبدیل  به  پیغمبر، تصریح کرد: در آن زمان خانه خدا 
شده بود و در این شرایط پیغمبر )ص( در مکه به دنیا آمد و دوران نوجوانی 

و جوانی خود را طی کرد.
می  نفر   12 تنها  زمان  آن  در  اینکه  بیان  با  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
توانستند بخوانند و بنویسند، یادآورشد: زمانی که پیامبر اکرم )ص( عهده دار 
انسان جمع  بشریت  و  تنه شریعت، احکام اسالم  پیامبری شدند، یک  منصب 

کردند و این قوانین تا ابد می تواند، بشریت را اداره کند.
آیت اهلل محمدی گلپایگانی ادامه داد: خداوند معلم پیغمر اسالم )ص( است 
و خدا به ایشان درس داده و تعلیم کرده است، یک انسان معمولی نمی تواند 
در همه جهات صاحب نظر باشد. وی با اشاره به جنگ احد و شکست مسلمان، 
اظهار کرد: پیامبر اشرف مخلوقات است به گونه ای که خداوند می فرماید» 
اگر تو نبودی من هرگز چیزی را خلق نمی کردم«. وی با تاکید برآن که 
پیامبر )ص( را سرلوح کارهای خود قرار دهند، اظهار  باید اخالق  مدیران 
کرد: پست و مقام اداری امانت بزرگی در دست ما مسئولین است و روزی از 
ما گرفته خواهد شد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری به توصیف ویژگی های 
نصیبان  استثنایی که  این فرصت  استاندار کرمان پرداخت و گفت: در  بارز 
شده است، باید نهایت استفاده را کنیم و اکثر مدیران نظام و به ویژه آیت 
اهلل خامنه ای نمونه بارز انسان های خالق است. آیت اهلل محمدی گلپایگانی 
با اشاره به نسبت خویشاوندی خود با مقام معظم رهبری، تاکید کرد: ایشان 
در دیانت و تقوا بی نظیر هستند و اهل تعهد و تهجد هستند و وجود چنین 
فرمانده کل قوایی در دنیا بی نظیر است. وی با اشاره به جنایات آل سعود 
در یمن و چپاول شدن سرمایه های مسلمانان توسط آل سعود، اظهار کرد: 
دربار پهلوی مظهر بزرگ فساد بود و بقیه هم نشخوارکننده آن بودند، امروز 
در اصل و راس نظام و باالتر از همه رهبر معظم انقالب اسالمی هستند که در 
بگویم مقام  توانم  به جرات می  ایشان ندیده ام و  نظیر  پاکی و دیانت  تقوا، 
معظم رهبری زبانزد خاص و عام هستند و آرزوی همه است که دو رکعت 
نماز پیشت سر ایشان بخوانند. رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که 
سردار سلیمانی تحت تربیت مقام معطم رهبری پرورش داده شده و وجود 
چنین افرادی را در کشورهایی همچون افغانستان، عراق و ... شاهد هستیم، 

برجستگی  جلوه  گذشته  های  سال  در  حسینی  اربعین  مراسم  کرد:  تصریح 
رهبری، مقام معظم رهبری در دنیا بوده به طوری که در هیچ جای دنیا چنین 
تظاهراتی را پیدا نخواهیم کرد. آیت اهلل محمدی گلپایگانی ادامه داد: 30 
به  نمی کرد  بینی  پیش  بود و کسی  سال پیش کشور عراق در سلطه صدام 
از  پذیرایی  و  اربعین حسینی  در  را  بارز آن  نمونه  و  بیاید  در  روزی  چنین 
مردم ایران دیدیم. وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری درباره شهیدان مدافع 
در کشورهای  ما  فرمایند»اگر  می  مرزها  از  در خارج  ایران  مبارزه  و  حرم 
دیگر همچون عراق و سوریه نمی جنگیدیم، باید امروز در شهرهای ایران با 
داعش می جنگیدیم« و این جواب آدمهای کج فهمی بود که فکر می کردند 
نباید در عراق و خارج از مرزهای کشور می جنگیدیم. رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری ادامه داد: اگر این دفاع نبود ما نیز قطعا امروز دچار این معضل شده 
بودیم اما امروز خوشبختانه جمهوری اسالمی از امنیت کامل برخورار است 

و این داعش است که نتوانست در ایران نفوذ پیدا کند.
از خدمات آیت اهلل سیدیحیی جعفری تجلیل  آیت اهلل محمدی گلپایگانی 
یک  زیرا  دارند،  دوست  را  جعفری  آیت اهلل  کرمان  مردم  گفت:  و  کرد 
روحانی ساده، ساده زیست، مردمی، خدمتگزار است و در این مدت طوالنی 
استفاده ای از موقعیت خود نکرد. وی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی 
به بنده تاکید کردند باید شئونات آیت اهلل جعفری حفظ شود و حوزه های 
علمیه در خدمت ایشان است و مسئوالن باید از نصایح ایشان استفاده و مانند 
گذشته به منزلشان رفت و آمد کنند. رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان این 
که استاندار کرمان، از دست پرورده های سردار سلیمانی است، خاطرنشان 
کرد: وجود چنین شخصیتی نعمتی برای استان کرمان است و استانی با وجود 
چنین ظرفیتهایی در حوزه های کشاورزی، باغی و سرمایه های انسانی و. .. 
باید نهایت استفاده را برای خدمت به مردم استفاده کرد. آیت اهلل محمدی 
گلپایگانی با تاکید بر حمایت روحانیت، ائمه جعه و علما از نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه جدید کرمان، تصریح کرد: حجت االسالم علیدادی 
سلیمانی محصول استان کرمان است و نسبت خویشاوندی با سردار سلیمانی 
دارند  و سوابق ایشان در کیش اثرات سازنده ای داشته به طوری که خدمات 
ایشان طی 16 سال نشان دهنده توسعه مذهبی و دینی در منطقه است که 
نمونه بارز آنها راه اندازی 14 مسجد و مصلی بزرگ کیش بوده است. وی 
با بیان این که اگر صدای پراکندگی و توطئه از شخصی و مکانی بلند شود 
آن بلندگو متعلق به دشمن خواهد بود، افزود: دشمن به دنبال آن است که 
بتوان اتحاد مردم را از بین ببرد و برای تفرقه کوشش می کنند و خوشبختانه 
باید نگاه همه  با وجود داشتن سرمایه والیت فقیه چنین امری رخ نداده و 

مردم و مسئولین به کالم مقام معظم رهبری باشد.
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با آیت اهلل  فرمانده سپاه قدس و استاندار کرمان 
جعفری دیدار و گفت وگو کردند.

مهندس  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سرلشکر  سردار 
فرخنده  میالد  مناسبت  به  رزم حسینی،  علیرضا 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و امام جعفر صادق 
)علیه السالم( با حضور در منزل نماینده ولی فقیه 
و  دیدار  وی  با  کرمان،  جمعه  امام  و  استان  در 

گفت وگو کردند.
قدردانی  با  دیدار  این  در  قدس  سپاه  فرمانده 
آیت اهلل جعفری  فعالیت  و  از چهار دهه خدمت 
امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  جایگاه  در 
جمعه کرمان گفت: آیت اهلل جعفری، طی چهار 
دهه گذشته مشی امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری را در پیش گرفت و وحدت و آرامش را 

در استان کرمان برقرار کرد.
تاریخ  افزود:  سلیمانی  قاسم  حاج  سرلشکر  سردار 
جنگ هرگز در حافظه ی خود فراموش نمی  کند 
جغرافیایی  مناطق  محروم ترین  از  یکی  در  که 
با محوریت آیت اهلل جعفری، گلستانی  کشورمان 
برنده و  انسان ها و شمشیری  تربیت  برای  مطبوع 
لشکر  نام  به  ملت  و  کشور  از  دفاع  برای  خالص 

ثاراهلل بنیان گذاری شد.
در  جعفری  آیت اهلل  این که  به  اشاره  با  وی 
پیروزی  از  به ویژه پس  ارزشمند خود  طول عمر 
انقالب ، آسایش خود را فدای آرامش مردم کرد، 
کرمانیان  برای  جعفری،  آیت  اهلل  یادآورشد: 
و  صداقت  که  اخالقی  استاد  است،  مباهات  منشأ 
اوست،  شخصیت  مشخصه ی  برجسته ترین  پاکی 
اجداد  از  را  طهارت  و  بزرگی  که  بزرگ  مردی 

طاهرینش به ارث برده است.
بر  تاکید  با  دیدار  این  در  نیز  کرمان  استاندار 
از  پس  جعفری،  آیت اهلل  خاص  رفتار  این که 

استان  پیشرفت  موجب  اسالمی  انقالب  پیروزی 
و  پاک دستی  کرد:  بیان  است،  شده  کرمان 
برای  الگویی  اقتصادی آیت اهلل جعفری،  سالمت 
که  است  کسانی  همه ی  و  دولت مردان  همه ی 
حسینی،  رزم  علیرضا  مهندس  دارند.  مسئولیتی 
جعفری  آیت اهلل  هوشمندی  و  سادگی  صداقت، 
نسل  برای  ارزشمندی  الگوی  و  فاخر  نمونه ی  را 
رفتاری  منش  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  جوان 
محبوبیت  همه  این  موجب  بزرگوار،  عالم  این 
شده است؛ بنابراین، هم چنان از حضور ارزشمند 
آیت اهلل جعفری به عنوان ناصح، بزرگ تر، معتمد 

و پناهگاه مردم بهره خواهیم برد.
کرمان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نیز در این دیدار ضمن تبریک این عید فرخنده 

گفت: پیامبر اسالم منادی وحدت در میان امت 
نقطه ی مشترک همه ی مسلمانان  اسالمی است و 
به حساب می آید؛ بنابراین، باید این مهم را در رفع 

نفاق ها مدنظر داشت.
این که  بر  تاکید  با  جعفری  سیدیحیی  آیت اهلل 
بر  اسالم  به  زدن  ضربه  برای  همواره  دشمنان 
می کنند،  پافشاری  اختالف  ایجاد  و  تفرقه افکنی 
و  استکبار  سنگین  و  همه جانبه  هجوم  افزود: 
وحدت  ضرورت  مسلمانان  و  اسالم  دشمنان 

اسالمی را بیش ازپیش نمایان کرده است.
و  کرد  اشاره  خود  استعفای  به  ادامه،  در  وی 
را  استعفای خود  به دلیل کهولت سن  یادآورشد: 
فرد  یک  به  سمت  این  که  بودم  معتقد  و  نوشتم 

جوانی داده شود.

دیدار فرمانده سپاه قدس 
و استاندار کرمان با آیت اهلل  جعفری

پاسداشت وقف
و تکریم واقف

با  کرمان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
شهردار کرمان دیدار و گفت و گو کرد.  

پاسداشت  گفت:  دیدار  این  در  کرمان  شهردار 
مهندس  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  وقف 
اقدام  به عنوان یک  از وقف  عالم زاده  سیدمهران 
اقدام  یک  این که  بیان  با  و  برد  نام  ارزشمند 
و  شخصی  بغض های  و  حب  با  نباید  را  باارزش 
واقف،  گفت:  دهیم،  قرار  تحت الشعاع  اداری  یا 
وقف  به  نسبت  مردم  به  خدمت رسانی  نیت  با 
ارزشمند  اقدام  این  بنابراین،  است؛  کرده  اقدام 
باید حفظ و به آن توجه شود. وی به بروز برخی 
ازجمله  دستگاه ها  سایر  با  اوقاف  بین  اختالف ها 

باید  شهرداری اشاره کرد و گفت: هر دستگاهی 
که  وظایفی  و  مسئولیت  و  مردم  منافع  جهت  در 
با  باید  بنابراین،  کند؛  نقش آفرینی  دارد،  برعهده 
توسعه ی  راستای  در  بیش تر  همراهی  و  هم دلی 
کرمان  شهردار  کنیم.  تالش  مردم  به  خدمت 
به  شهرداری  و  اوقاف  بین  تعامل  اگر  افزود: 
خواهند  را  بهره  بیش ترین  مردم  برسد،  حداکثر 
بین  که  موضوعاتی  به  هم چنین  عالم زاده  برد. 
شهرداری و اداره اوقاف معطل مانده اشاره کرد 
خوردن  گره  برای  آفتی  اختالفات،  گفت:  و 
کارهاست؛ بنابراین، باید با حل اختالفات، مسایل 

معطل مانده ادامه پیدا کند.
نیز  کرمان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
در این دیدار ضمن تبریک به مهندس عالم زاده، 
شهردار کرمان، خطاب به وی گفت: شهر کرمان 
جهت  می تواند  که  دارد  مثبتی  ظرفیت های 
بهره گیری مدیریتی شما مؤثر باشد. حجت االسالم 
محمد قاسمی زاده افزود: شهر کرمان نقاط ضعفی 

حل  زمان  مرور  به  شما  همت  با  که  دارد  هم 
بخش  این که  بیان  با  هم چنین  وی  شد.  خواهد 
قابل توجهی از اراضی شهر کرمان موقوفه است، 
شهرداری  با  اوقاف  اداره  دلیل  همین  به  گفت: 
ارتباط مستمر داشته و در چند سال گذشته تعامل 
خوبی هم بین این دو دستگاه وجود داشته است.

بر  کرمان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
ادامه ی این تعامل تأکید کرد و گفت: امیدواریم 
با حفظ و رعایت موقوفات، این تعامل ادامه داشته 

باشد.
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مساعد بودن حال آیت اهلل 
موحدی کرمانی 

آیت اهلل  حضور  به  اشاره  با  موحدی کرمانی  آیت اهلل  نزدیکان  از  یکی 
موحدی کرمانی در یکی از بیمارستان های تهران اظهار داشت: ایشان برای 

آزمایشات دوره ای به بیمارستان مراجعه کردند و از این رو حال عمومی شان 
مشکلی  هیچ  و جسمی  قلبی  لحاظ  به  ایشان  افزود:  وی  است.  مساعد  کاماًل 
ندارند و پزشک معالج شان نیز دکتر باقر الریجانی است. آیت اهلل محمدعلی 
اول  رئیس  نایب  حاضر  حال  در  کرمان  در   1310 متولد  کرمانی  موحدی 
مجمع  عضو  و  مبارز  روحانیت  جامعه  دبیرکل  رهبری،  خبرگان  مجلس 
تشخیص مصلحت نظام است. وی در سال 1391 با حکم رهبر انقالب به عنوان 

امام جمعه موقت جدید تهران منصوب شدند.

نقش امام جمعه کرمان
 در حفظ وحدت سیاسي در استان

المسلمین  و  حجت االسالم  گفت:  کرمان  استاندار  حسینی،  رزم  مهندس 
حضرت آیت اهلل جعفري در طول 50 سال خدمت صادقانه ي خود در حفظ 
وحدت سیاسي نقش اساسي داشتند و با هوشمندي این امر را محقق کردند.

خدا مسئولین را
 از خواب بیدار کند

دونالد  رفتار  به  اشاره  با  تهران  موقت  امام جمعه  موحدی کرمانی،  آیت اهلل 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت: آقای ترامپ تعادل فکری و روانی ندارد 
و اقدام ننگین و مفتضحانه وی در مورد قدس شریف حتی فریاد سازمان ملل 
به حماقت مسئوالن  و متحدان اروپایی اش را هم درآورد. او گفت: ترامپ 
قبلی آمریکا، مبنی بر هزینه احمقانه 7 تریلیون دالر در خاورمیانه اعتراف کرده؛ 
بنابراین، این هزینه ها شده تا به اسالم، ایران و آزادیخواهی ضربه بزنند، ولی 
هیچ غلطی نتوانستند بکنند. آیت اهلل موحدی کرمانی به رئیس جمهور آمریکا 
پیشنهاد داد، خودش را پیدا کند، چون هم احمق است و هم کارهای احمقانه 
می کند و یکی از این کارهای احمقانه در مورد قبله اول مسلمین است که 
نابودی به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به آلودگی هوا نیز گفت: هوای 
آلوده یک فاجعه بوده و هست؛ عده ای را بیمار کرده و به کام مرگ کشانده 

و باعث شده مردم از شهرهای آلوده فرار کنند.
خطیب موقت نمازجمعه تهران تأکید کرد: این که برخی  می گویند، وضعیت 
در مکزیک، دهلی نو و پکن هم مشابه تهران است، نه افتخار محسوب می شود 
نه عذر موجه. طبق اطالعات موثق در همین پکن در هر محله ای دستگاهی به 
 عنوان تصفیه هوا قرار داده و هوای آلوده را به هوای پاک تبدیل می کند. 
»چین یک کشور الحادی است، اما این هنرش است. در هر ساعت 30 هزار 
مترمکعب هوا را تصفیه می کند. در سال 2008 میالدی، قرار بود المپیک در 
باران مصنوعی در  بار  بنابراین، از اول سال هفته ای یک   چین برگزار شود؛ 
چین صورت می گرفت و هوا به این ترتیب تمیز می شد.« آیت اهلل موحدی 
کرمانی با تأکید بر این که ما در صنعت به دلیل مضرات شاهان پهلوی عقب 
هستیم، گفت: چهل سال است که انقالب شده، این چهل سال وقت کمی نیست 
و باید طبق گفته قرآن الگو باشیم، نه اینکه کفار برای ما الگو شده باشند. وی 
در همین زمینه کشور چین را مثال زد و تصریح کرد: چین نه  تنها برای هوای 
آلوده تدبیر اندیشیده، بلکه برای فضای آلوده مجازی نیز فکر کرده است و در 
همین راستا، فیلتری را قرار داده تا هیچ اندیشه مخالف نظام چین وارد مغز 
مردم نشود و مطالب متناسب با فضای فرهنگی این کشور باشد. خطیب موقت 
نمازجمعه تهران، با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری، مبنی بر این که 
امروز در فضای مجازی هزاران توپخانه در حال شلیک به سمت ملت ایران 
است، اظهار داشت: نباید فضا را آزاد بگذاریم و اجازه بدهیم هر فکر مسموم 

ذهن  وارد  نسنجیده ای  صحبت  و 
است  تفکری  چه  این  شود.  مردم 
که برخی ها دارند. خدا ان شاءاهلل 

مسئوالن ما را از خواب بیدار کند.
پنجم  به  ادامه  در  همچنین  وی 
زلزله  مقابل  در  ایمنی  روز  دی ماه 
اشاره  طبیعی  بالیای  اثر  کاهش  و 
روزهای  ما  مردم  کرد:  تصریح  و 
تلخی به خاطر زلزله و هوای آلوده 

پشت سر گذاشتند و این زلزله های متعدد و پی درپی واقعًا فاجعه است. وی با 
تأکید بر این که امروزه در بسیاری از کشورها همچون ژاپن، مشکل زلزله و 
مقاوم سازی در مقابل آن حل شده است، گفت: در ژاپن زمین مرتب در حال 
لرزش است، ولی به مردم آسیب نمی رسد. چرا این فناوری را از آنهایی که 
در اختیار دارند به هر قیمتی به دست نمی آورید؟ اگر این حقوق های نجومی 
را کمی پایین بیاورید و خرج حفظ مردم کنید، این تکنولوژی را هم می توان 

تصاحب کرد.
خطیب موقت نمازجمعه تهران، با اشاره به وضعیت مردم مظلوم یمن نیز گفت: 
هستند  در حال مرگ  از گرسنگی  یمن  مردم  که  داده  صلیب سرخ هشدار 
و از هر ده نفری که در یمن زندگی  می کنند، شش تن به  سختی می توانند 
چیزهایی را برای خوردن پیدا کنند. آیت اهلل موحدی کرمانی در همین زمینه 
خطاب به عربستان سعودی گفت: شما فقط دم از اسالم و قرآن می زنید، حیا 
کنید، خونریزی و آدمکشی بس است. شما چطور مسلمانی هستید که تا این 
اندازه مسلمان می کشید؟ وی همچنین گفت: می خواستم در مورد توهین وزیر 
او  به نظرم آمد  اما  ایراد کنم  ایران، سخنانی  به ملت شریف  خارجه بحرین 
حقیرتر و پست تر از آن است که از تریبون مقدس نماز جمعه،  اسم ننگین او 

برده شود.
خطیب موقت نمازجمعه تهران همچنین با تأکید بر حسابرسی بسیار دقیق الهی، 
گفت: خداوند همه ما را بیدار کند، مخصوصًا کسانی که به بیت المال دستبرد 
می زنند و یا این که از بانک وام می گیرند و پس نمی دهند. من حتی شنیده ام 
رقم هزار میلیارد تومانی نیز از بانک وام گرفته اند و در مقابل بانک هم چیزی به 
عنوان ضمانت از آنان دریافت نکرده و در آخر یا فرار کرده یا مخفی شده اند، 
افزود:  کرمانی  موحدی  آیت اهلل  است.  مردم  پول  پول ها،  این  بدانند  اما 
این مردمی که داد می زنند، پول های ما را چرا نمی دهند، بدانند پول ها را 
بدهکارهای کالن بانکی بلعیده اند و این افراد باید جواب بدهند، چون قیامتی 

هم هست.
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عزم جهادی برای مبارزه با بی سوادی؛

طبابت به سبک 
قضاوت

قاضی خیر کرمانی با ساخت مدرسه شهید مدافع 
و  جازموریان  بخش  گلدشت  روستای  در  حرم 
ارائه رایگان خدمات دندانپزشکی محرومیت را به 
سبک طبابت قضاوت کرد. آموزش مناسب یکی از 
راه های اساسی پیشرفت جوامع محسوب می شود 
از  مدارس  در  دانش آموزان  رایگان  تحصیل  و 
تربیت  و  تعلیم  امر  متولیان  اولویت های  مهم ترین 
مناطق  در  دانش آموزانی  این  وجود  با  اما  است، 
محروم کشورمان همواره در بی عدالتی آموزشی 
به سر می برند و با کمترین امکانات آموزشی مشغول 
و  فقر، بی سوادی  آنجایی که  از  تحصیل هستند. 
جامعه  اگر  و  شود  می  جرم  وقوع  باعث  جهل 
خواهد  کاهش  آن  در  جرم  ارتکاب  شود  باسواد 
یافت چراکه ارتکاب جرم در ضرب و جرح در بین 

تحصیل کردگان بسیار اندک است.
کرمان  استان  در  ساز  مدرسه  خیر  قاضی  یک 
انجام  هم  پزشکی  کار  قضاوت،  کار  بر  عالوه  که 
اختالف  با کمک یک عضو شورای حل  می دهد 

پرویز  حرم  مدافع  شهید  کالسه   6 مدرسه  کلنگ 
به  اولیه  با هزینه  را  متر  به مساحت 210  را  بامری 
مبلغ سه میلیون تومان را در خردادماه سال جاری 
محرومان  درد  خود  کار  این  با  و  زدند  زمین  به 
خیرخواهانه،  امر  این  ادامه  در  کرد.  قضاوت  را 
خیرین بومی و غیر بومی ترغیب شدند تا در این 
اثر ماندگار سهیم شوند و در کمتر از سه ماه، 80 
دانش آموز دختر در اول مهرماه با لبخند و امید 
بسیار تحصیل خود را در این مدرسه شروع کردند. 
بخش  توابع  از  گلدشت  روستای  در  مدرسه  این 
جازموریان شهرستان رودبار جنوب استان کرمان 
است  بلوچستان  و  سیستان  استان  با  همجوار  که 
ساخت شد. این روستا با وجود تعداد زیاد دانش 
آموزان فاقد آموزشگاه متوسطه اول بود که آن ها 
مجبور بودند فاصله 15 کیلومتری را طی کنند تا 
به آموزشگاه درمرکز شهر برسند و این امر موجب 
و  منطقه  بر  حاکم  فرهنگ  به  توجه  با  بود  شده 
نبود سرویس های  اقتصادی خانواده ها و  مشکالت 
کنند.  تحصیل  ترک  آن ها  اغلب  ذهاب  و  ایاب 
قاضی دادگاه بخش جازموریان همچنین به ارائه 
 14 تا   6 آموزان  دانش  به  دندانپزشکی  خدمات 
سال بصورت رایگان می پردازد و بازدید از مناطق 
مشکالت  بررسی  جهت  العبور  صعب  و  محروم 

معیشتی را در اولویت کاری خود قرار داده است و 
در این رابطه از خیرین جهت بهبود شرایط موجود 

دعوت به عمل آورده است.
شهید پرویز بامری از بسیجیان زهکلوتی بود که با 
شنیدن نام نویسی و اعزام به سوریه پیش قدم شد 
علی رغم مخالفت ها وممانعت های فراوان خواهر، 
پرویز به یگانهای مدافع حرم در سوریه ملحق شد 
و سر انجام در نبرد با مزدوران سعودی و پیروان 
اسالم آمریکایی بال در بال مالئک گشود. رزمنده 
اجرای  برای  داوطلبانه  صورت  به  که  بسیجی 
عملیات مستشاری به منظور دفاع از حرم حضرت 
به  با گروهک های تروریستی  زینب)س( و مبارزه 
سوم  21سالگی  درسن  انجام  بود،سر  رفته  سوریه 
آذر 1394مورد اثابت خمپاره دشمن قرار گرفت 

و به آرزوی دیرینه خود نایل شد.

پایبندی جوانان
 به مبانی انقالب

جوانان امروز همانند نسل گذشته پایبند به اصول 
نظام جمهوری اسالمی هستند. سردار سرلشکر قاسم 
سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه مردمی نماینده 
حضور  با  که  کرمان  استان  در  ولی فقیه  جدید 

محمدی گلپایگانی  والمسلمین  حجت االسالم 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، علیرضا رزم حسینی 
استاندار کرمان و فرماندهان نظامی و انتظامی در 
مصلی بزرگ امام علی)ع( شهر کرمان برگزار شد، 
اظهار داشت: خدا را شاکریم که با وجود و حضور 
حجت االسالم  حضور  شاهد  ما  جعفری  آیت اهلل 
علیدادی سلیمانی در استان کرمان هستیم. فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به اینکه شعار، 
اعتقاد، دلبستگی مردم به نظام و رهبری و اصول 

افزود:  است،  شده  مستحکم تر  روز  به  روز  انقالب 
جدید  نسل های  و  ما  جوانان  که  شاهدیم  امروز 
هستند.  والیت فقیه  و  اصول  به  پایبند  و  عاشق  
با این  بیان این که در چارچوب طبیعی و  با  وی 
دشمنی های گسترده و فضاهای کنونی و با گذشت 
زمان باید فرسایش و فاصله بین نسل ها مختلف باید 
نظام  و  انقالب  تازگی  دلیل  افزود:  آید،  به وجود 
این است که انقالب ما از جنس دین بوده و هرگز 

روح کهنگی به خود نخواهد گرفت.

بازدید دکتر زاهدی 
از زینبیه)س( باغین

کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  دکترمحمدمهدی 
اعضا  و  کرمان  مرکزی  بخشدار  رییسی  راور،  و 
محل  زینبیه)س(  از  باغین  شهر  اسالمی  شورای 
رفع  جهت  در  عزاداری  های  مراسم  برگزاری 

مشکالت آن محل بازدید به عمل آوردند.

مردم  میان  نرده های  شدن  برداشته  از  کرمان  استاندار 
طی  علی)علیه السالم(  امام  مصالی  در  مسئوالن  و 

علیرضا رزم حسینی  آینده خبر داد. مهندس  روزهای 
بین  نرده های  حذف  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن 
از  که  است  تصمیمی  نمازجمعه  در  مسئوالن  و  مردم 
حجت االسالم  و  کرمان  استان  تامین  شورای  سوی 
جمعه  امام  و  ولی فقیه  نماینده  علیدادی  والمسلمین 
اقدام در  این  یادآورشد:  کرمان گرفته شده است. وی 
جهت عدم تفاوت بین مردم و مسئوالن در نظام اسالمی 

به جایگاه واال  با اشاره  اخذ شده است. استاندار کرمان 
معظم  رهبر  و  خمینی)ره(  امام  منظر  از  مردم  انسانی  و 
نیروهای  تالش  با  کرمان  استان  کرد:  تصریح  انقالب، 
نظامی، انتظامی و دستگاه های امنیتی از امنیت پایداری 
در  نرده ها  وجود  برای  ضرورتی  لذا  است  برخوردار 
برای  کرمان  شهر  علی)علیه السالم(  امام  بزرگ  مصالی 

جدا کردن مردم از مسئوالن وجود ندارد.

حذف نرده  بین مردم و مسئوالن
 در نمازجمعه کرمان
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خبرگان  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
موجب  جامعه  در  عدالت  گفت:  رهبری 
خشونت  و  می شود  انگیزه  و  امید  افزایش 
در  بیم دهی  و  نصیحت  باید  می کند،  کم  را 
رواج  بزرگ ترها  و  جوانان  میان  در  و  جامعه 
پیداکرده و قران کریم نیز بر این مورد تأکید 
در  علی مرادی  امان اهلل  حجت االسالم  دارد. 
آیین اختتامیه همایش پیش گیری از خشونت، 
دانشگاه  تاالر وحدت  در  راهکارها  و  چالش ها 

تعاون  باهنر کرمان گفت:  شهید 
از  اندیشه ورزی  و  فکری  علمی، 
بارزترین مصادیق تعاون است و 
بدانیم  باید  تعاون  رتبه بندی  در 
شهیدان  را  رتبه  باالترین  که 

دارند.
و  تعاون  این  کرد:  بیان  وی 
کسانی  مدیون  را  همکاری 
در  را  خود  جان  که  می دانیم 

بتوانیم  ما  تا  فدا کردند  و کشورشان  راه دین 
برسیم،  پیش رفت  به  آرام  و  امن  فضای  در 
تنها  این که  بیان  با  علی مرادی  حجت االسالم 
منبعی که بیش از همه انسان را شناخته و مسائل 
کریم  قرآن  کرده،  معرفی  را  آن  به  مربوط 
است، گفت: قرآن کریم انسان ها را از هم جدا 
نمی کند و به موارد مختلف از جمله اعتقادات، 

توحید، معاد، اخالقیات می پردازد.
بسیار  به این که خشونت مساله ی  با اشاره  وی 
رفع  برای  نباید  کرد:  ابراز  است،  پیچیده ای 
آن جزیره ای و از هم گسسته عمل کنیم، بلکه 
کنار هم  در  ارکان جامعه  و  اجزا  باید همه ی 
قرار گیرند و با این رویکرد رو به جلو رفته و 
را  نقش خانواده  ببخشیم. وی  نجات  را  جامعه 
برشمرد  مهم  بسیار  خشونت  از  پیش گیری  در 
به  همواره  کریم  قرآن  کرد:  خاطرنشان  و 
خانواده ها تذکر می دهد که مواظب فرزندان 

کنید.  تربیت  اخالق  با  را  آن ها  و  باشید  خود 
رئیس دانشگاه آزاد واحد رفسنجان یکی دیگر 
از جنبه های مبارزه با خشونت را امر به معروف 
به  امر  کرد:  تصریح  و  دانست  منکر  از  نهی  و 
پررنگ  صورت  به  کریم  قرآن  در  نیز  معروف 
تأکید شده و باید طبق آموزه های قرآن کریم، 
بدانیم که همه ی مسلمانان با هم فامیل هستند و 

باید مواظب یک دیگر باشند.
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان 
در  خداوند  یاد  و  ذکر  فضای  افزود:  رهبری 
قرآن که بارزترین آن نماز است باید در جامعه 
و  باید در همه ی حوزه ها قسط  و  باشد  حاکم 
باشد. شایان ذکر است  عدل در جامعه حاکم 
در پایان این مراسم بنا به رأی هیات داوران، 
با  و  معرفی  جشنواره  برندگان  و  برگزیدگان 
آن ها  از  استانی   و  کشوری  مسئوالن  حضور 

تقدیر شد.

رابطه عدالت 
و کاهش خشونت

و  کرمان  مردم  نماینده 
تشکر  و  تقدیر  ضمن  راور 
خدمات  و  زحمات  از 
حضرت  ساله  چندین 
آیت اهلل جعفری در استان 
حضرت  انتصاب  کرمان 
سلیمانی  علیدادی  دکتر  حجت االسالم والمسلمین 
شهر  امام جمعه  و  ولی فقیه  نمایندگی  سمت  به  را 

کرمان تبریک گفت.
مردم  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ارزشمند  سوابق  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
مبارزاتی آیت اهلل جعفری در زمان طاغوت و نیز 
زحمات و خدمات بی شائبه ی ایشان در چهار دهه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در این پیام آورده 
ایشان اخالص، ساده  است: بی شک رمز موفقیت 

زیستی و دوری از زخارف مادی دنیا است.
خوشنودی  ابراز  با  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اعتماد  و  انقالب  معظم  رهبر  شایسته  انتصاب  از 
حجت االسالم والمسلمین  حضرت  به  معظم له 
عالم،  فردی  را  ایشان  سلیمانی،  علیدادی  دکتر 
باال  انگیزه ی  با  نیز  با اخالق، مردم دار و  متواضع، 
جهت اجرای فرامین رهبر معظم انقالب در استان 

است  آورده  و  دانسته  کرمان 
ارزشمند  شخصیت  این  حضور 
حوزه  استاد  به عنوان  جوان  و 
اساسی  تحوالت  آغاز  دانشگاه  و 
در جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
است.دکتر  کرمان  استان  در 
این  ادامه ی  در  پورابراهیمی 
پیام ابراز کرد: اعتماد رهبر معظم 
شخصیت  این  به  اسالمی  انقالب 
عمر  سال ها  که  فرهیخته  و  عالم 

خود را قبل

دولت  با  مبارزه  جبهه  در  انقالب  پیروزی  از 
با حضور در  انقالب  پیروزی  از  ستم شاهی و پس 
جبهه های جنگ تحمیلی  و نیز بعد از دوران دفاع 
مقدس باسابقه بیش از دو دهه تالش و مجاهدت 
در عرصه تبلیغ و امامت جمعه صرف کرده است، 
بزرگ ترین سرمایه معنوی ایشان و نیز مردم عزیز 

و محبوب استان کرمان است.

بحمداهلل حضور پرشور و استقبال مردمی به ویژه 
طالب  و  علما  دانشگاهیان،  جوانان،  فرهیختگان، 
به فرمان  لبیک  در  استان   علمیه  حوزه  جوان 
رهبر معظم انقالب اسالمی در حمایت و همراهی 
برای  کرمان  استان  در  ولی فقیه  نماینده  با  کامل 
جدیدی  فصل  سرآغاز  معظم له،  منویات  اجرای 
مباحث  عرصه  در  به ویژه  مختلف  فعالیت های  از 

دینی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

ماندگاری خدمات آیت اهلل جعفری
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توسعه متوازن
با مدیریت اسالمی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با 
تاکید بر این که با مدیریت اسالمی و بهره گیری 
و  کافی  اختیار  با  همراه  قوی،  انسانی  نیروی  از 
شود،گفت:  می  تضمین  توسعه  مناسب،  بودجه 
و  افزایی  هم  همدلی،  به  نیاز  کرمان  استان 
تمامی  در  تا  دارد  برادرانه  و  مومنانه  همکاری 
حوزه ها پیشرفت کند. حجت االسالم و المسلمین 
استاندار،  با  دیدار  در  سلیمانی  علیدادی  حسن 
کرمان  استاندار  مشاوران  و  ستادی  کل  مدیران 
مقدس  نظام  های  موفقیت  به  همواره  افزود: 
جمهوری اسالمی افتخار می کنیم و اگر کاستی 
نمی دانیم.  به یک دولت  متعلق  را  باشد آن  هم 
شعار  مبنای  بر  استان کرمان  در  یادآور شد:  وی 
»والیت و توسعه« و به کارگیری صحیح امکانات، 
تحوالت  اختیارات،  و  بودجه  انسانی،  نیروی 

بزرگی صورت گرفته است. 

نماینده ولی فقیه در استان، از استاندار کرمان به 
عنوان فردی جهادی، مخلص و کارآمد یاد کرد 
و ادامه داد: مدیران برای موفقیت در محدوده 
انگیزه،  با  انسانی  نیروی  ضلع  سه  باید  کار 
اختیار  در  را  بودجه  و  مدیریت  و  اختیارات 
این  ا  کدام  هر  که  صورتی  در  و  باشند  داشته 
اضالع دچار مشکل شود، مدیران نیز در رسیدن 
حجت  شوند.  می  مشکل  دچار  خود  اهداف  به 
عنوان  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم 
متناسب  باید  موفقیت  برای  مدیری  هر  کرد: 
الزم  اختیارات  خود،  های  مسئولیت  حوزه  با 
مدیران  به  اختیارات  این  اگر  و  باشد  داشته  را 
منطقی،  درست،  شکلی  به  جهادی  و  اسالمی 
بر همه  ترین کسی که  نظارت عالی  با  و  حقیقی 
وجود ما ناظر است، واگذار شود، منجر به انجام 

کارمی شود.
امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: بخشی از آنچه 
مد  استان کرمان  توسعه وحدت در  برای  را که 
استاندار کرمان اجرایی  از سوی  ایم  نظر داشته 
شده و راه را هموار کرده است و باید این مسیر 
را دنبال کنیم. وی گفت: ما باید دست به دست 
ظرفیت  تمام  با  کشور  و  مردم  برای  و  داده  هم 
همه  وجود  با  اسالمی  جمهوری  زیرا  کنیم  کار 
به خودشان می دهند،  هایی که دشمنان  وعده 
هر چه جلوتر می رود، قوی تر می شود. نماینده 
گفت:  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی 
فکر  همواره  کرمان،  استان  به  ورود  ابتدای  از 
می کنم که چکارباید کرد که موفق شویم و چه 
با  انقالب  فرزندان  که  باشیم  داشته  را  راهکاری 

وجود سالیق مختلف با هم نزدیک باشند.
اند  نداده  اجازه  خارجی  دشمنان  گفت:  وی 

و  کرده  استفاده  اسالم  های  ظرفیت  تمام  از  که 
در  ها  تمامی عرصه  در  نمونه  و  پیشرفته  کشوری 
از این  برای دنیا نشان دهیم زیرا  تابلویی روشن 
موضوع می ترسند و از این رو است که هر روز 

در عرصه بین المللی مشکلی را برای ما ایجاد 
می کنند. 

مدیریت  از  ای  شمه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دفاع  سال  هشت  دوران  در  ما  مدیران  جهادی 
فرماندهان  گفت:  است،  مشاهده  قابل  مقدس 
کردند  می  تالش  همواره  مقدس  دفاع  دوران 
باشد.  دور  ها  دوربین  از  آنها  کارهای خوب  که 
سلیقه  وجود  افزود:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
های مختلف در جامعه موجب پیشرفت می شود 
و وجود این سالیق باید به نحوی باشد که منجر 
به تعالی جامعه شود. امام جمعه کرمان خاطرنشان 
کرد: استانداری ها که یکی از مجریان انتخابات 
هستند، باید فرصتی را فراهم کنند که همه گروه 
ها حضور یابند و گروه های سیاسی نیز بدانند که 
هر کس از سوی مردم انتخاب شد، نماینده همه 
مردم است. وی تصریح کرد: معتقدیم فرهنگ و 
اقتصاد باید در جامعه و در کنار هم رشد کنند تا 
این  در  و  یابد  دست  تعالی  و  پیشرفت  به  جامعه 
باید  رابطه سربازان فرهنگی و سربازان اقتصادی 
حجت  دهند.  انجام  خوبی  به  را  خود  وظایف 
االسالم علیدادی سلیمانی بیان کرد: ساخت شهر 
آرمان شهر در حوزه  یا  و  مقاومتی  اقتصاد  نمونه 
اقتصادی باید همراه با توسعه فرهنگی باشد. وی 
با تاکید بر ای نکه کرمان شهر کریمان و نجیبان 
است، گفت: بی شک همه افراد کرامت و نجابت 
استان کرمان را دیده اند که این شهر به کریمان 

و نجیبان مشهور شده است.

توجه ویژه به
 اقشار آسیب پذیر

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با 
اشاره به ناآرامی های اخیر، گفت: دشمنان بر روی 
زخم ها دست می گذارند و از منفذها ورود پیدا می 
کنند و قشری که در خدمت نظام و انقالب است و 
جنگ را مدیریت کرد قشر آسیب پذیر جامعه است 

و باید همه به این قشر توجه داشته باشیم.
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی  سلیمانی 
به  اشاره  با  کرمان  جمعه  نماز  های  خطبه  در 
ناآرامی  با  رابطه  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
از  حرف  شان  تحلیل  در  ایشان  گفت:  اخیر  های 
مثلث شوم شرارات ) استکبار جهانی، مرتجعین منطقه 

و منافقان و آشوبگران داخل کشور( زدند.
وی با بیان این که این اتفاق یک شبه اجرا نشده 
و ماه ها بر روی آن کار شده است تصریح کرد: 
در ماه های اخیر در یک بمباران گسترده در فضای 
مجازی با تهمت، دروغ و شایعه پراکنی مقدس ترین 

مقدسات را مورد حمله قرار داده و انسان های عزیز 
و انقالبی را برای این که باورهای مردم را در رابطه 
با اسالم و نظام سست کنند مورد هجمه قرار دادند. 
امام جمعه کرمان بیان کرد: آنها آتش تبلیغاتی را بر 
روی ذهن مردم ریختند و دنبال این بودند کلید 
فتنه و آشوب را بزنند و این بار کلید آشوب و فتنه را 
از شهرهای کوچک زدند چون تحلیل آنها در فتنه 
88این بود که نباید بر روی تهران تمرکز می کردیم 
و باید شهرهای کوچک درگیر می شدند. وی ادامه 
داد: مقام معظم رهبری فرمودند 2 قرار گاه، رهبری 
آشوب و فتنه را در روزهای اخیر به عهده داشتند؛ 
یک قرارگاه فضای مجازی را در اختیار داشت و 
ذهن جوانان و افراد ساده را تحت تاثیر خود قرار 
می داد و قرار گاه دوم قرار گاه منطقه ای بود که 
بود،  به عهده گرفته  را در کشور  مدیریت آشوب 
این اتفاق عبرت هایی داشت و یکی از این عبرت 
ها مشابه فتنه اخیر با فتنه 88 بود و گرچه در بعضی از 

مسائل آنها از فتنه 88 تندتر رفتند. 
از  فتنه  این  تاکید کرد: جنس  امام جمعه کرمان، 
که  شعارهایی  آن  جنس  از  و  بود   88 فتنه  جنس 
فتنه 88  در  و  نبود  کند  پیگیری  را  مردم  مطالبات 

علی رغم حجم و تبلیغات باال و اتاق فرماندهی به 
ریاست استکبار جهانی، به مقدسات توهین شد اما 
پرچمی آتش زده نشد اما در فتنه اخیر پرچم ایران 
به آتش کشیده شد و نخواستند از ایران دفاع کنند.

با  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
اشاره به سخنان امام علی )ع( در رابطه به شرایط 
داری  حکومت  به  ما  نگاه  اگر  افزود:  زمامداری 
همان نگاه امیرالمومنین باشد حتما آخرت خودمان 
را آباد خواهیم کرد. وی تاکید کرد: اگر از قدرت 
برای خود و قوم و قبیله سوء استفاده نشود و توجه 
به رضایت خدا داشته باشیم، آخرت خود را مثل 

دنیا آباد می سازیم.
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پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان 

ن شاهد شهیدا
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پیام مهم سردار سلیمانی
 به رهبر معظم انقالب

ساز  تاریخ  پیروزی  پی  در 
جبهه مقاومت اسالمی عراق و 
سوریه بر فتنه تروریسم تکفیری 
داعش  سیطره  یافتن  پایان  و 
که با پایین کشیدن پرچم این 
صهیونیستی   - امریکایی  گروه 
خورد؛  رقم  »ابوکمال«  در 
حاج  پاسدار  سرلشکر  سردار 

قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پیام مهمی 
به محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( منتشرکرد.

متن پیام به این شرح است:
 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انّاَفَتحنا لََک فتحًا ُمبینا

محضر مبارک رهبر عزیز و شجاع انقالب اسالمی
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای مدظله العالی

سالم علیکم

)علیه  امیرالمؤمنین  زمان  های  فتنه  شبیه  ای خطرناک  فتنه  قبل  سال  شش 
ناب محمدی )ص( را از  السالم( که فرصت و حالوت درک حقیقی اسالم 
استکبار  و  صهیونیسم  سّم  به  آغشته  و  پیچیده  بار  این  نمود  سلب  مسلمانان 
و  فتنه خطرناک  این  را درنوردید.  اسالمی  عالم  ویرانگر،  همچون طوفانی 
مسموم با هدف آتش افروزی وسیع در عالم اسالمی و درگیر نمودن مسلمانان 
با یکدیگر، توسط دشمنان اسالم ایجاد گردید. حرکت خبیثانه ای که تحت 
با  شد  موفق  اولیه  های  ماه  همان  در  شام«  و  عراق  اسالمی  »حکومت  نام 
، بسیار اثر گذار و سرنوشت ساز  اغفال دهها هزار جوان مسلمان دو کشور 
عالم اسالمی »عراق« و »سوریه« را دچار بحران بسیار خطرناکی کند و صد 
ها هزار کیلومتر مربع از اراضی این کشورها را همراه با هزاران روستا، شهر و 
مراکز مهم استانی به تصرف درآورد و هزاران کارگاه و کارخانه و زیرساخت 
های مهم این کشور ها از جمله، راهها، پل ها، پاالیشگاهها، چاهها و خطوط 
نفت و گاز و نیروگاه های برق و موارد دیگری از این نوع را تخریب نمودند 
با  با آثار گران بهای تاریخی و تمدن ملی آنها را  و شهرهای مهمی همراه 
بمب گذاری از بین برده و یا سوزاندند. اگر چه آمار خسارت های وارده 
می  دالر  میلیارد  پانصد  از  حاکی  اولیه  های  بررسی  اما  نیست  احصاء  قابل 

باشد. در این حادثه، جنایات بسیار دردناکی که غیر قابل نمایش است رخ 
داد؛ از جمله: سربریدن کودکان یا پوست کندن زنده زنده مردان در مقابل 
خانواده های خود، به اسارت گرفتن دختران و زن های بی گناه و تجاوز 
به آنان، سوزاندن زنده زنده افراد و ذبح دسته جمعی صدها جوان. مردم 
مسلمان این کشورها متحیر از این طوفان مسموم. بخشی گرفتار خنجرهای 
برنده جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیون ها نفر دیگر خانه و کاشانه خود 
سیاه،  فتنه  این  در  شدند.  دیگر  کشورهای  و  شهرها  آواره  و  کرده  رها  را 
بعضًا  و  یا ویران گردید  و  هزاران مسجد و مراکز مقدس مسلمانان تخریب 
مسجد را به همراه امام جماعت و نماز گزاران آن با هم منفجر نمودند. بیش 
از شش هزار جوان فریب خورده به نام دفاع از اسالم به صورت انتحاری 
با خودروهای پر از مواد منفجره خود را در میادین، مساجد، مدارس، حتی 
بیمارستانها و مراکز عمومی مسلمان ها منفجر کردند؛ که در نتیجه این اعمال 
جنایتکارانه ده ها هزار مرد، زن و کودک بی گناه به شهادت رسیدند. تمامی 
اکنون  مقام رسمی آمریکا که هم  ترین  عالی  اعتراف  به  بنا  این جنایت ها 
ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد توسط رهبران و سازمان های 
مرتبط با آمریکا طراحی و اجرا گردیده است کما اینکه همچنان این روش 

توسط رهبران کنونی آمریکا در حال طراحی و اجرا است.
آنچه پس از لطف خداوند سبحان و عنایت خاص رسول معظم اسالم )صل 
و  سیاه  توطئه  این  شکست  باعث  گرانقدرش  بیت  اهل  و  آله(  و  علیه  اهلل 
خطرناک گردید، رهبری خردمندانه و هدایت های حکیمانه حضرت مستطاب 
بسیج  بود که موجب  العظمی سیستانی  عالیقدر حضرت آیت  و مرجع  عالی 
کلیه امکانات برای مقابله با این طوفان مسموم گردید. یقینًا پایداری دولت 
دو کشور خصوصًا  این  و جوانان  ها  ارتش  پایمردی  و  و سوریه  عراق  های 
حشدالشعبی مقدس و دیگر جوانان مسلمان سایر کشورها با حضور مقتدرانه 
و محوری حزب اهلل به رهبری سید پر افتخار آن، جناب سید حسن نصراهلل 
این حادثه  به شکست کشاندن  ای در  کننده  تعیین  (نقش  تعالی  اهلل  )حفظه 
جمهوری  خدمتگذار  دولت  و  ملت  ارزشمند  نقش  قطعًا  داشتند.  خطرناک 
و  دفاع  وزارت  مجلس،  اسالمی،  جمهوری  محترم  ریاست  خصوصًا  اسالمی 
سازمان های نظامی و انتظامی و امنیتی کشورمان در حمایت از دولت ها و 
ملت های کشورهای فوق الذکر قابل تقدیر است. حقیر به عنوان سرباز مکلف 
شده از جانب حضرتعالی در این میدان، با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال 
آخرین قلعه داعش با پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی – صهیونیستی و 
برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعالم می کنم 
و به نمایندگی از کلیه فرماندهان و مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شهید 
و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه ای، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی که 
برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند 
این پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرت عالی و ملت بزرگوار 
ایران اسالمی و ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک 
و تهنیت عرض می نمایم و پیشانی شکر را در مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال 

به شکرانه این پیروزی بزرگ بر زمین می ساییم.

تحقق وعده 
سردار سلیمانی

 
جاری،  سال  ماه  شهریور  اواخر  در  که  حالی  در 
دیگر  ماه  دو  تا  را  داعش  نابودی  سلیمانی  سرلشکر 
وعده داده بود؛ پس از کشور عراق، شهر »البوکمال« 
آزاد  سوریه  در  داعش  پناهگاه  آخرین  عنوان  به  نیز 
شد. به گزارش المیادین، پس از درگیری های سخت 
میان ارتش سوریه و متحدان آن با گروهک داعش، 

شهر البوکمال در مرز سوریه و عراق کاماًل آزاد شد؛ 
تعدادی زیادی از اعضای داعش در این درگیری ها 
و  سوریه  ارتش  شهر،  این  آزادسازی  با  شدند.  کشته 
و  یافته اند  دست  بزرگی  پیروزی  به  آن  متحدان 
در  پناهگاهش  آخرین  از  را  داعش  شده اند  موفق 
آن  متحدان  و  سوری  نیروهای  برانند.  بیرون  سوریه 
بمب های  و  مین ها  خنثی سازی  حال  در  هم اکنون 
است،  گفتنی  هستند.   شهر  این  در  شده  کارگذاشته 
پس از اعالم آزادی کامل شهرستان »راوه« از اشغال 
کشور  االعرجی«-وزیر  »قاسم  داعش،  تروریست های 
عراق در ادامه مصاحبه با این شبکه تلویزیونی تاکید 
کرد که داعش از لحاظ نظامی در عراق پایان یافته است. 

وعده صادق
راهبردی  شورای  رئیس  خرازی،  سیدکمال  دکتر 
به  سوریه  بوکمال  پاکسازی  گفت:  خارجی  روابط 
که  بود  کشور  آن  در  داعش  قرارگاه  آخرین  منزله 
بزرگی است که  پیروزی  به معنی  این  پاکسازی شد. 
به  داستان  موقع  به  و  بود  داده  قول  سلیمانی  سردار 
داعش  شدن  تمام  معنای  به  این  البته  رسید.  پایان 

نیست. 
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استقبال از شهید مدافع حرم

ِهِّهم ُیرَزقوَن. آل  ِ أَمواًتا بَل أَحیاٌء ِعنَد َرب َوال َتحَسَبنهَّ الهَّذیَن ُقِتلوا في َسبیِل اهللهَّ
عمران169 )ای پیامبر!( هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، 

مردگانند! بلکه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
شهید  پیکر  از  استقبال  و  کرمان  استان  مدافع حرم  شهید  سرداران  یادواره 
با  و  باهنرکرمان  میزبانی دانشگاه شهید  به  مدافع حرم محمد عیسی حسینی 
فاطمیون  تیپ  دالور  رزمندگان  از  شهدا، جمعی  معزز  خانواده های  حضور 
و دانشگاهیان در تاالر وحدت دانشگاه برگزار گردید. تالوت آیاتی چند از 
ملی توسط  اجرای سرود  و  زاده  قاری آقای طالبی  توسط  کالم اهلل مجید 
ابتدا حاج آقای یوسف  گروه موسیقی دانشگاه زینت بخش جلسه بود.  در 
دانشگاه  میزبانی  از  خیرمقدم،  ضمن  دانشگاه،  فرهنگی  امور  مدیرکل  زاده؛ 
شهید باهنر و حضور خانواده های معزز شهداء ابراز خشنودی نمود و اظهار 
برای نسل های جوان و آینده است  الگو  بهترین  داشت: رشادت های شهدا 
و یادواره های شهدا به منظور یادآوری رشادت ها و جان فشانی های شهدا 
برای ما و نسل جوان ما برگزار می شوند. حجت االسالم و المسلمین اسماعیل 
سعادت نژاد؛ مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران )سردار حاج 
افتخارات  از  یکی  شهدا  های  خانواده  به  خیرمقدم  ضمن  سلیمانی(،  قاسم 
مکتب و فرهنگ مردم کشورمان را رابطه ی قلبی بین مردم و رهبر دانست. 
وی در این خصوص اظهار داشت: رابطة بین مردم و رهبر عزیزمان نه تنها 
بلکه یک رابطه ی قلبی و برخاسته از  یک رابطه سیستمی و سازمانی نیست 
حب و عشق است. مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران؛ در پایان 

از تمام کسانی که در برگزاری این یادواره تالش کردند سپاسگزاری کرد.
 این مراسم با تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم کرمان همراه بود،

قرار  به  داشتند  مراسم حضور  این  در  هایشان  خانواده  که  شهدائی  اسامی   
زیر است:

شهید کربالیی علیزاده حسینی، شهید سردار حاج محمد جمالی، شهید علی 
بافنده،  حامد  شهید  کرمان  استان  حرم  مدافع  شهید  مداح  اولین  عظیمی، 
شهید سردار حاج حسین بادپا، شهید سردار حاج محمد علی اهلل دادی، شهید 
طلبه شهید بیاضی زاده، شهید ابوالفضل عابدی مرادی، شهید نوجوان محمد 

علی حسینی، شهید غالمحسین امیری و شهید محمد حسین محمدی.
از خانواده های شهدا مداح حاج محسن طاهری در  از مراسم تجلیل  پس 
وصف این شهدای واال مقام مدیحه سرایی کرد. پیکر این شهید بزرگوار پس 
از این مراسم به شهرستان بردسیر انتقال داده  شده و مراسم وداع با پیکر این 
شهید واالمقام بعد از نماز مغرب و عشاء در اردوگاه شهرستان بردسیر برگزار 
می شود. گفتنی است، محمد عیسی حسینی 28 آبان امسال)96( در عملیات 
آزادسازی بوکمال سوریه از لوث گروه تروریستی داعش از ناحیه پا زخمی 
شد و در اسارت دشمن به شهادت رسید، این شهید سرافراز 34 ساله و متاهل 

از اعضای لشکر قهرمان فاطمیون بود.

 

مقدس«   دفاع  سال  هشت  و  افضل  »نماد  کتاب 
»دکتر  حضوری  مصاحبه  ساعت  یکصد  حاصل 
امین رضا توحیدی« استادیار گروه معارف اسالمی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان است که به شیوه فنون 
با  و  تدوین شده  شفاهی  تاریخ  متداول  و  خاص 
حمایت اداره کل حفظ آثار نشر ارزش های دفاع 
و  شهید  بنیاد  کل  اداره  و  کرمان  استان  مقدس 

امور ایثارگران استان، تألیف و توسط  انتشارات 

اثر  این  رسید.  چاپ  به  فانوس 
استان  شهید  بنیاد  نقش  بررسی  به 
مقدس  دفاع  دوران  در  کرمان 
ضرورت  بر  بنا  و   است  پرداخته 
و اینکه بنیاد شهید اصوال از تدابیر 
ایام  در  خمینی)ره(  امام  حضرت 

از  از جنگ تحمیلی است، حاوی خاطراتی  قبل 
دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی و سال های 
دلیل  به  که  داراست  نیز  انقالب  از  پس  نخستین 
و  پژوهشی  باالی  ارزش  از  بودن  بکر  و  اصالت 

دلیل  کتاب  خواندن  است.  خوردار  بر  تاریخی 
حکایت خاطرات دهه های گذشته برای کرمانیان 
بخش  در  است.  انگیز  خاطره  و  شیرین  بسیار 
اسناد  و  تصاویر  به  نیز  کتاب  این  های  پیوست 

مهمی ارائه شده است.

انتشار کتاب 
»نماد افضل و هشت سال دفاع مقدس«

تجدید میثاق اعضای شورا
 و شهردار کرمان با شهدا

اعضای شورای شهر و مهندس عالم زاده، شهردار کرمان، 
به مقام شامخ شهدای کرمان ادای احترام کردند.
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گرامي داشت ۱4۰ دانشجوی شهید  
استان کرمان

شهداي  کنگره ي  دومین  ستاد  رییس 
برگزاري  از  کرمان  استان  دانشجوي 
دانشجوي  شهداي  کنگره ي  دومین 
در  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان 
این کنگره یاد و خاطره ي 140 شهید 
دانشجوي استان کرمان گرامي داشته 
برگزاري  مناسبت  به  که  خبري  نشست  در  منظري توکلي  دکتر  مي شود. 
شد،  برگزار  دانشجویي  بسیج  محل  در  دانشجو  شهداي  کنگره ي  دومین 
مدافع  دانشجوي  شهید  یک  و  مقدس  دفاع  دانشجوي  شهید   139 افزود: 

حرم در استان کرمان شناسایي شده است که در این کنگره از تمبر شهید 
عظیمي زاده دانشجوي رفسنجاني وشهید مدافع حرم رونمایي مي شود.

وي در ادامه به رونمایي از 3 کتاب در زمینه ي زندگي شهید ناصر فوالدي، 
از کتاب زندگي 140  یادآور شد:  اشاره کرد و  شهید مهدي عبداهلل زاده 

شهید دانشجو نیز رونمایي مي شود.
وي برگزاري کنگره ي شهداي دانشجویي را فرصتي مفید براي تربیت و 
الگوگیري دانشجویان ذکر کرد و افزود: الگویي باالتر از شهدا نیست و این 

کنگره در معرفي  الگوهاي شهادت مي تواند بسیار مفید و باارزش باشد.
منظري توکلي خاطرنشان کرد: این کنگره با محوریت بسیج دانشجویي و 

دانشگاه آزاد، 5 اسفند ماه در حسینیه ي ثاراهلل کرمان برگزار مي شود.
وي در ادامه از اعزام دانشجویان در قالب گروه هاي راهیان نور خبر داد 
و گفت: از دانشجویان داوطلب ثبت نام می شود و اعزام دانشجو از نیمه ي 

دوم اسفندماه شروع مي شود.

به درخواست استاندار کرمان، از آنجا که بنیانگذار لشکر 41 ثاراهلل و فرمانده 
اصلی شهدای استان کرمان  سردار سلیمانی هستند، تاکید شد که ایشان به 
عنوان رئیس شورای سیاست گذاری کنگره 6500 شهید این استان انتخاب 
مهندس  رسید.  کنگره  این  برگزاری  اعضای  تصویب  به  امر  این  که  شوند 
علیرضا رزم حسینی در نخستین جلسه کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان 
و  بدون کم  را  واقعیت های جنگ  که  هستیم  نیازمند آن  ما  کرمان گفت: 
کاست برای نسل حاضر مطرح کنیم. وی با تاکید بر این که  ما باید تاریخ 
زنده شهدا را همواره زنده نگه داریم و این امر موکول به برگزاری کنگره 
زنده  همیشه  شهدا  که  دهیم  نشان  همواره  خود  رفتار  در  باید  و  نیست  ها 
هستند، ادامه داد: همه مسئوالن و مردم ایران مدیون شهدا هستند و در قالب 

برگزاری کنگره ها باید راه و رسم شهدا را مطرح کنیم.
های  کنگره  برگزاری  در  کرمان  استان  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 
بزرگداشت شهدا و در حوزه حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، استان 
بنیان گذار بوده است و این استان همانگونه که در دفاع  کرمان پیشگام و 
مقدس لشکر خط شکن 41 ثاراهلل را داشته است در برگزاری کنگره شهدا نیز 
پیشتاز است. مهندس رزم حسینی گفت: شکل گیری جمهوری اسالمی ایران 
با مبارزات مردم و سپس با هزینه هایی که مردم بر دوش گرفتند، انجام شد 
و یکی از مقاطع سلحشوری ملت ایران، دوران دفاع مقدس است که باید به 
بهترین شکل این دوران را معرفی کنیم. وی با تاکید بر این که در دوران 
دفاع مقدس به تمامیت ارضی و اقتدار جمهوری اسالمی دست یافتیم و موفق 
به تقویت نظام مقدس جمهوری اسالمی شدیم، افزود: ما باید از شهدایی که 
جان و هستی خود را در راه کشور داده اند، تقدیر کنیم و این امر یک وظیفه 
ملی است. استاندار کرمان اظهار کرد: باید اطالع رسانی دقیق انجام دهیم 

تا همگان بدانند در تاریخ این کشور چه 
گذشت و واقعیت های این دوران را باید 
برای مردم و نسل جوان مطرح کنیم. وی 
با بیان این که در اشاعه فرهنگ شجاعت، 
جسارت، از خود گذشتگی و اخالص در 
باید  ما  داریم، گفت:  عمل کاستی هایی 
بین  در  خوبی  به  را  مقدس  دفاع  فلسفه 
جوانان تبیین کنیم و در این زمینه باید از 

یادگاران آن دوران به خوبی استفاده کنیم.
رزم حسینی با تاکید بر این مطلب که شهدا متعلق به همه مردم هستند و ما 
باید تاثیر سیره آنها را در جامعه به خوبی ببنیم، ادامه داد: باید نیازهای روز 
جامعه را شناخته و در اهداف کنگره 6500 شهید استان کرمان به آنها توجه 
کنیم. استاندار کرمان اظهار کرد: باید از حرف های کلیشه ای پرهیز کرده 
به حضور  نیاز  امروز  زیرا  این کنگره دعوت کنیم  را در  نو  و  نسل جدید  و 

مختلف  های  عرصه  در  جوانان  فعال 
باید پویایی ونوآوری  داریم. وی گفت: 
را هر روز در قالب این کنگره ها مد نظر 
ما  داد:  ادامه  حسینی  رزم  باشیم.  داشته 
می خواهیم که این کنگره برگزار شود و 
در اجرای آن کمترین هزینه و بیشترین 
و  داریم  نظر  مد  را  اثرگذاری  و  محتوا 
از تشریفات معمول گذشته  باید  معتقدیم 

و به کیفیت و محتوای کنگره توجه جدی صورت گیرد.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: نباید کنگره شهدا را مختص یک قشر کنیم 
از تشکل های دانشجویی، دانش آموزی و گروه های سیاسی در  باید  بلکه 
اجرای این کنگره استفاده کنیم. دومین کنگره 6500 شهید استان کرمان در 

پایان سال 97  به شکلی متمایز و بزرگ برگزار خواهد شد.

 سردار سلیمانی
 رئیس شورای سیاست گذاری

 کنگره 6۵۰۰ شهید کرمان
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نامه نمایندگان مسیحی
 به سردار سلیمانی

نماینده  آبرامیان  ژرژیک  و  شمال  ارمنی  مسیحیان  نماینده  خانلری  کارن 
مسیحیان ارمنی جنوب کشور در مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به سردار 
انقالب اسالمی،  نیروی قدس سپاه پاسداران  سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده 

موفقیت در نابودسازی دولت داعش را تبریک گفتند. 

آیت اهلل مکارم پیشنهاد کرد:

اهدای جایزه صلح نوبل
 به سردار سلیمانی

 آیت اهلل مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم، به قرائت 
بیانیه ای با موضوع نابودی قدرت داعش پرداخت:

خبر بسیار مسرت بخشی که از آغاز ماه ربیع االول همه جا منتشر شد، یعنی خبر 
نابودی قدرت داعش و درهم شکستن ستون فقرات این گروه جنایت کاری که 
در طول تاریخ به قساوت و بی رحمی و درندگی آنان کسی را سراغ نداریم، این 
خبر بسیار مایه امیدواری است. خدا را هزاربار بر این نعمت و این پیروزی بزرگ 
سپاس می گوییم که ما را از چنگال این جمعیت خطرناک رهایی بخشید و آن 
را نتیجه اتحاد و همدلی تمام کشورهای منطقه و مجاهدت های جوانان جان 
بر کف ایران و عراق و سوریه و برخی دیگر کشورها می دانیم.  راهنمایی های 
پرارزش رهبر معظم انقالب و رشادت سردار شجاع اسالم، حاج قاسم سلیمانی و 
حمایت های مرجعیت نجف فراموش شدنی نیست. نه تنها خطری از کشورهای 
منطقه دفع شد؛ بلکه خطر بزرگی از کل جهان برطرف گردید؛ چراکه این قوم 
تبهکار و وحشی هیچ چیز را به رسمیت نمی شناختند. بنابراین اگر دنیا قدردان 
باشد، سزاوار است از طرف سازمان ملل از این سردار شجاع و همرزمانش تشکر 
گردد و متولیان جایزه نوبل به جای خطاهای گذشته، بهترین جایزه را به این 
سردار رشید بدهند که آتش جنگ به وسیله او و هم رزمانش خاموش شد و دنیا 

از یک کابوس خطرناک رهایی یافت. 

روایت خبرنگار لبنانی
 از مجروحیت سردار سلیمانی

 ناگفته هایی از حضور مستمر سرداِر صادق، حاج قاسم سلیمانی در طول هفت 
سال جنگ سوریه و زخمی شدن ایشان در یکی از عملیات ها از زبان خبرنگار 
میدانی شبکة العالم، حسین مرتضی.پس از اعالم پیروزی کامل ارتش سوریه و 
مقاومت )سپاه پاسداران، حزب اهلل، فاطمیون، زینبیون و حیدریون( بر داعش 
و پایان شجرة خبیثة »دولة الخرافة” توسط سردار سلیمانی به رهبر معظم انقالب 
اسالمی، حسین مرتضی خبرنگار میدانی و مدیر دفتر شبکة العالم در سوریه در 
یک ارتباط زنده تلویزیونی از شهر البوکمال ضمن ارائة توضیحاتی در مورد 
جزئیات عملیات آزادسازی البوکمال، آخرین پایگاه داعش در سوریه، اقدام 
به بیان مطالبی در خصوص حضور مستمر سردار سلیمانی در اغلب عملیات 
های محور مقاومت در سوریه طی 7 سال گذشته و بخصوص، »أم المعارک” 

آزادسازی البوکمال نمود که برای نخستین بار در رسانه ها بیان می شود. 
العالم در خصوص علت حضور مستقیم  وی در پاسخ به سوال مجری شبکة 
سردار سلیمانی در عملیات آزادسازی البوکمال اظهار داشت: »اجازه بدهید 
ناراحتی حاج  بیان کنم که شاید حتی موجب  بار مطالبی را  برای نخستین 
قاسم شود؛ این اولین عملیاتی نیست که حاج قاسم شخصا در آن شرکت می 
کند و شما می دانید که من طی هفت سال گذشته در همة عملیات ها حضور 
داشته ام؛ همراه با حزب اهلل، ارتش سوریه و سایر اجزای محور مقاومت. و 
باید بگویم که این اولین باری نیست که حاج قاسم مستقیما در عملیات ها 
شرکت می کند و همچنین برای اولین بار باید بگویم )و امیدوارم که دوستان 
از بنده ناراحت نشوند( که در یکی از عملیات ها در یکی از مناطق که نامش 
را نمی توانم فاش کنم، حاج قاسم مجروح شد و البته درمان شد اما با توجه 
به اهمیت فوق العادة عملیات البوکمال و »أم المعارک” بودن این عملیات، 
ایشان حضور و اشراف پررنگ تری داشت زیرا این عملیات تبدیل به یک 

»تحّدی” شده بود”.

اقدام تحسین برانگیز 
سردار سلیمانی در میدان جنگ

که  منزلی  صاحب  برای  سلیمانی  قاسم  سردارحاج  نامة 
آن  از  البوکمال،  آزادسازی  عملیات  خالل  در  ایشان 
شد.فرمانده  منتشر  کردند  استفاده  مقر  عنوان  به  منزل 
سپاه قدس در این نامه ضمن معرفی خود، بابت استفاده 
از منزل به عنوان مقر، از صاحب آن عذرخواهی کرده 
و ضمن نوشتن شمارة تلفن منزل شخصی خود در انتهای 
نامه، برای جبران هر گونه خسارت احتمالی و یا هر گونه 
درخواست دیگری از طرف صاحب منزل، ابراز آمادگی 
کامل کرده است.سردار سلیمانی همچنین در بخشی از 
این نامه بیان کرده: من میان خودم )به عنوان یک شیعه( 
و شما )به عنوان یک سنی( تفاوتی نمیبینم؛ زیرا خود را 
پیرو سنت رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( و شما را نیز 

محب اهل بیت )علیهم السالم( می دانم.
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افشا خبری از سردار 
سلیمانی بعد از ۱۰ سال

»نجاح محمدعلی« کارشناس برجسته مسائل منطقه 
و کارشناس سابق شبکه العربیه در کانال تلگرامی 
خود نکته ناگفته ای از روز ترور شهد عماد مغنیه 

همراهی  از  کوتاه  متنی  در  وی  است.  گفته 
سردار سلیمانی در روز شهادت مغنیه خبر داده و 
تنها دقایقی زودتر از  نوشته است:»قاسم سلیمانی 
با خودرو اش از  عمادمغنیه از ساختمان خارج و 
منطقه دور شده بود؛ 10سال از این  ترور گذشت، 
اما خدا حاجی را برای این روزهای ما زنده نگه 

داشت«.

نام گذاری معبری به نام 
شهیدان سیف الدینی

فرهنگی، هنری  رییس کمیسیون  ایرانمنش  زهرا 
اعضای  دیدار  به  اشاره  با  نیز  شورا  بانوان  و 
شهیدان  خانواده ی  با  کرمان  شهردار  و  شورا 

سیف الدینی،  خانواده ی  گفت:  سیف الدینی 
کرده اند،  اسالمی  نظام  تقدیم  را  شهید  پنج 
شهر  اسالمی  شورای  کوتاهی  به دلیل  شاید  اما 
شهیدان  نام  به  مکانی  یا  و  معبر  تاکنون  کرمان، 
گرفته  تصمیم  که  نشده  نام گذاری  سیف الدینی 
سیف الدینی  شهیدان  نام  به  معبری  به زودی  شد 

نام گذاری شود.
شهیدان  مادر  زیبای  تصویر  به  اشاره  با  وی 
گفت:  انقالب  معظم  رهبر  کنار  در  سیف الدینی 
هم چنین مقرر شد این تصویر زیبا به عنوان »نماد 

مادر«، در »پارک مادر« نصب شود.

برگزاری کنگره 6۵۰۰ شهید 
کرمان در سال آینده

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان نیز گفت: دومین کنگره 6500 شهید استان 
کرمان در پایان سال 97  به شکلی متمایز و بزرگ برگزار خواهد شد.

سردار غالمعلی ابوحمزه افزود: اولین کنگره شهدای استان کرمان در سال 
1377 برای نخستین بار در کشور برگزار شد و سایر استان های کشور نیز از 
زمینه صورت  این  در  بسیار خوبی  های  و حرکت  گرفته  الگو  این حرکت 
گرفت. وی ادامه داد: اکنون پس از گذشت 20 سال، بنا داریم در پایان سال 
97 دومین کنگره 6500 شهید استان کرمان را برگزار کنیم. سردار ابوحمزه 
خاطرنشان کرد: از حدود سه ماه قبل کار آماده سازی زمینه های الزم برای 
ایم  کرده  آغاز  را  کرمان  استان  شهید   6500 بزرگداشت  کنگره  برگزاری 
به اهداف کنگره  نیز تدوین شده است. وی  این رابطه یک مجموعه  و در 
بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان اشاره و بیان کرد: تجلیل از مقام واالی 
شهدا، حفظ ارزش ها و آثار حماسه هشت سال دفاع مقدس، معرفی الگوهای 
ارزشی دفاع مقدس به نسل حاضر و آینده، ترویج فرهنگ فداکاری و ایثار به 

نسل آینده و حراست از آرمان های امام راحل از جمله این اهداف است.

کرمان،  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
برگزاری  برای  کمیته   19 گفت: 
شهید   6500 بزرگداشت  کنگره 
استان کرمان و در کنار آن در هر 
شهرستانی  ستاد  یک  نیز  شهرستان 
تشکیل شده است. وی افزود: 22 نفر 
از مسئوالن استان در جایگاه حقوقی 
برگزاری  مسئوالن  عنوان  به  خود 

این کنگره انتخاب شده اند.
سردار ابوحمزه ادامه داد: ضرروت دارد که این کنگره از غنای گسترده و 
وسیع برخوردار باشد و حرکت های جدیدی را در مقابل سایرکنگره های 
برگزار شده در کشور ارائه کند. وی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام 
شده، اعضای ستاد بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان دیداری را با رهبر  

معظم انقالب اسالمی خواهند داشت. 
بزرگداشت  کنگره  پیشنهادی  از سخنرانان  یکی  افزود:  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
بود  خواهد  سلیمانی  قاسم  حاج  سرافراز  سردار  کرمان،  استان  شهید   6500
استفاده  والیت  فداکار  سرباز  این  نظرات  از  نیز  کنگره  این  برگزاری  در  و 
خواهیم کرد. وی یادآور شد: ازهر ابتکار، نوآوری و پیشنهاد مشخص برای 
برگزاری هر چه بهتر کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان استقبال 

می کنیم.

پیام تند سردار 
سلیمانی به ترکیه

الدیار چاپ بیروت نوشت: پس از پیروزی ارتش 
سوریه بر تکفیری ها در پایگاه ابو الضهور، سردار 
قاسم سلیمانی مدتی در این منطقه ماند؛ اما به نظر 
اشغال  و  ترکیه  ارتش  تحرکات  از  وی  رسد  می 
و  ایران  با  نظامی  هماهنگی  بدون  سوریه  اراضی 

نظام سوریه، ناخشنود است.
 این رسانه عرب زبان در ادامه نوشت: قاسم سلیمانی 
از هجوم ترکیه و کیفیت تحرکات ارتش ترکیه به 
بر اساس اطالعات  ناراضی است.  شهرهای سوریه 
منابع آگاه، سردار سلیمانی، یکی از افسران بلند پایه 
نیروهای قدس را به سوی فرمانده ارتش ترکیه در 
سوریه فرستاد تا پیامی را به او برساند، مبنی بر این 

که ایران نیز در حلب حضور داشته و از حمایت 
برخوردار  عراقی،  نیروهای  و  اهلل  نیروهای حزب 
است و ارتش ترکیه پیش از نزدیک شدن به این 
مناطق باید با سردار سلیمانی هماهنگ کند. پس 
ارتش  فرمانده  برای  سلیمانی  قاسم  پیام سردار  از 
اراضی  به  ترکیه  حمله  کننده  هدایت  که  ترکیه 
پیمانان  هم  و  قدس  سپاه  نیروهای  است،  سوریه 
آن مراکز درگیری را اتخاذ کرده اند و تحلیلگران 
بعید نمی دانند که در صورت نزدیکی ارتش ترکیه 
به پایگاه های نیروهای هم پیمان ایران، احتمال 
بروز برخورد بین ارتش ترکیه و این نیروها وجود 

داشته باشد. 
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پرواز را از یاد نخواهم برد

در یکی از روزهایی که پایتخت زیر آسمان آلوده پاییزی خود گم شده بود، روبه روی 
کسی نشستیم که 17هزار ساعت از زندگی خود را در آسمان گذرانده است.سرهنگ خلبان، 
کاپیتان اصغر نمازیان، متولد خردادماه 1329 در کرمان است. او عالوه بر پرواز با هواپیماي 
مسافري، سابقه ایثارگري و پرواز با هواپیماي ترابري C130 ارتش طي 8سال دفاع مقدس 
را نیز در کارنامه دارد. در گوشه گوشه خانه اش نشانه هایي از پرواز به چشم مي خورد؛ از 
قاب عکس هاي یادگاري گرفته تا لیواني که لوگوي »بویینگ« بر آن نقش بسته است. آنچه 

مي خوانید گفت وگویي با این خلبان بازنشسته از دوران پرفرازوفرود پرواز است.

رؤیاي شیرین پرواز
هنگامي که از او درباره ورودش به عرصه هوانوردي مي پرسم این چنین شروع به روایت 
زندگي حرفه اي خود مي کند: »پدر من پلیس شهرباني کرمان بود و عالقه بسیاري داشت که 
شغلش را دنبال کنم. در سال1349 و پس از گرفتن دیپلم طبیعي، نتوانستم در آزمون پلیس 
قبول شوم؛ بنابراین به سراغ عالقه قلبي ام یعني هوانوردي رفتم. اما ابتدا مشکلي در معاینات 
دست، مانع ورود من به نیروي هوایي شد«. این ناکامي سبب ناامیدي نمازیان نمي شود. او 
سراغ آموزشگاه همافري مي رود و به پایگاه همدان و سپس پایگاه دوم شکاري تبریز اعزام 
مي شود؛ دوراني که به گفته او بهترین ثمره اش، ازدواج در شهر تبریز بوده است. اما عالقه 
به پرواز، او را وارد مرحله دیگري مي کند؛ »عالقه ام به پرواز کماکان ادامه داشت و دیدن 
برنامه هایي چون آکروبات سال هاي53 و 54 آن را بیشتر کرد. در سال1355 مجددا در 
آزمون نیروي هوایي شرکت کردم و این بار قبول شدم«. او یک سال پس از راهیابي به 
دانشکده خلباني، براي گذراندن دوره 22ماهه پرواز شکاري به آمریکا اعزام مي شود؛ »در 
آمریکا هوش و فراست خلبانان ایراني از بسیاري از همدوره اي هاي خود باالتر بود. وقتي 
انقالب شد، از ما خواستند که همان جا بمانیم اما عقیده ام این بود که در ایران به دنیا آمده ام، 

همان جا پرواز مي کنم و همان جا هم عمرم تمام خواهد شد. 
وقتي برگشتیم، در ارتش دگرگوني هایي ایجاد شده بود و اعزام دانشجویان به آمریکا را نیز 
متوقف کرده بودند؛ بنابراین ما و چند نفر دیگر، مسئول آموزش دانشجویان در فرودگاه 

قلعه مرغي شدیم؛ فرودگاهي که در آن زمان کالس و تجهیزات چنداني نداشت.«

روزهاي نبرد هواپیما با تانک
دوران دفاع مقدس براي نمازیان، شروع مرحله تازه اي از زندگي حرفه اي اش بوده است. 
او آغاز جنگ را چنین روایت مي کند: »ساعت از 2 بعدازظهر گذشته بود. پشت فرمان در 
خیابان جمالزاده به سمت خانه مي راندم که یکباره صداي انفجار آمد. من از محل کار 
برمي گشتم و لباس خلباني بر تن داشتم، اما بعضي از مردم فکر کردند پلیسم! سراسیمه سمت 
ماشینم دویدند و پرسیدند: »جناب سروان! چي شده؟!«. من از ماشین پایین آمدم و متوجه 
 F16حمله به پایگاه هوایي شدم«. نمازیان ادامه مي دهد: »قبل از جنگ، قرارداد خرید
لغو شده بود و حتي زمزمه پس دادن تامکت ها نیز به گوش مي رسید اما پس از این اتفاق، 
به اهمیت نیروي هوایي پي برده شد و فرداي آن عملیات »کمان« صورت گرفت«. البته 
در روزهاي ابتدایي جنگ، شکارچیانF5 مانع پیشروي دشمن شدند؛ »تا هنگام شکل گیري 
بسیج و سپاه و آمدن نیروهاي مردمي، هواپیماهاي F5 از پایگاه شکاري دزفول به جنگ 
تانک هاي عراقي مي رفتند. اهمیت این پایگاه به قدري بود که صدام تهدید کرد آن را 
تصرف مي کند؛ به همین دلیل خانواده ها را از آن خارج کردند و فقط خلبانان ماندند.« 
با توجه به شروع جنگ، فرماندهان تصمیم مي گیرند که خلبانان باالي 35سال، به گردان 
ترابري منتقل شوند؛ نمازیان نیز از میان هواپیماهاي ترابري »بویینگ« و »C130«، گزینه 
دوم را انتخاب مي کند؛ »کار ما در جنگ، گروهي بود؛ دسته اي شکاري بودند و در کنار 
آنها هواپیماهاي ترابري. وظیفه هواپیماهاي ترابري تخلیه مجروحان و رساندن مهمات، غذا 
و... به جبهه ها بود.« به گفته او این ماموریت ها نقش خانواده هاي خلبانان را دوچندان کرد؛ 
زیرا در دوران ماموریت هاي طوالني، همسران آنها باید وظایفي همچون تربیت فرزندان، 
فراهم کردن مایحتاج خانه و مدیریت زندگي  را عهده دار مي شدند؛ بانواني که نه تنها از 
با ازخودگذشتگي، در اداره زندگي  بلکه همواره  این شرایط، شکوه و شکایتي نداشتند 
به همسران شان یاري مي رساندند. نمازیان به روحیه ایثار در میان مردم اشاره مي کند و 
مي گوید: »ما مي دیدیم که در دوران جنگ، زنان روستایي چگونه اصلي ترین مایحتاج 
رزمندگان مي فرستادند. کمک  براي  را  و...  ماست، کره  تخم مرغ،  غذایي شان همچون 
این روزهاي مردم به زلزله زدگان نیز تداعي کننده همان همبستگي است«. او در دوران 
.جنگ، ماموریت هاي بسیاري انجام داده تا جایي که به همین دلیل، به دریافت عنوان 

»ایثارگر« مفتخر شده است. با بعضي خاطره هاي او همراه مي شویم

باند رقصان جزیره خارک
»بسیار کوتاه و در دل دریا«؛ این توصیف مختصري از باند فرود جزیره خارک است. به 
این کوتاهي، وجودنداشتن چراغ در دهه60 را هم اضافه کنید. باند کوتاه تاریک، تنها 
با چراغ هاي گردن کج نفتي اي به  نام »غوزنک« که در کنار باند گذاشته مي شده، قابل 
تشخیص بوده است. نمازیان فرود در این شریط را چنین توصیف مي کند: »وقتي در آخرین 
مرحله نشستن قرار مي گرفتیم، باد شعله ها را تکان مي داد و گویي باند همراه شعله ها تکان 
مي خورد )وضعیتي که در هوانوردي به آن رقص باند مي گویند(. در این شرایط، تشخیص 
باند بسیار سخت است و ممکن بود با یک اشتباه، به آب پرت شویم«. او عالوه بر فرودگاه 
خارک، از فرودگاه اهواز نیز مي گوید؛ »شب ها براي جلوگیري از حمله به باند، چراغ هاي 
آن خاموش بود و تنها در ثانیه هاي پایاني عملیات پرواز، آنها را روشن مي کردند؛ پروازي 
که باید در ارتفاع پایین صورت مي گرفت؛ چراکه هواپیمايC130 به هیچ  امکان دفاعي اي 
مسلح نیست.« البته او و هم دوره  هایش مهارت هاي خاص همچون پرواز در ارتفاع کم و 
فرود در باند تاریک را در آمریکا فرا نگرفته بودند؛ »اینها را در آمریکا به ما آموزش ندادند 
و حتي برایشان جالب بود که ما چگونه توانسته ایم این عملیات مختلف را انجام بدهیم. این 

نشان مي دهد که شعار »ما مي توانیم« شدني است.«

فرود پراسترس در کرمان
جنگ تمام شده و قرار است آزادگان به شهرهایشان بازگردند. نمازیان جا به جایي کاروان 
آزادگان کرماني را بر عهده دارد. در فرودگاه کرمان، سالن از سیل جمعیت انباشته شده و 
هر لحظه امکان حرکت افراد به سمت باند وجود دارد. در آسمان، هواپیما در حال کاهش 
ارتفاع است. برج به خلبان مي گوید: »امکان فرود روي باند اصلي وجود ندارد و باید روي 
باند فرعي فرود بیایید«. نمازیان در آن لحظه فقط به موتورهاي ملخي اي فکر مي کرده 
که حتي از فاصله چندمتري، توانایي تکه تکه کردن افراد را دارند. خودش چنین روایت 
مي کند: »به کرو اطالع دادم که به محض توقف، دور هواپیما قرار بگیرید تا افراد به آن 
نزدیک نشوند؛ سپس آزادگان را از در عقب خارج مي کنیم«. مي گوید سیل جمعیت را از 
همان باال مي شد دید؛ به طوري که وقتي هواپیما روي باند فرعي قرار گرفت، جمعیت از 
در و دیوار فرودگاه سرازیر شد؛ »اما خوشبختانه نقشه مان خوب پیش رفت و آزادگان عزیز 
به سالمت پیاده شدند. تصویر احساسات مردم در آن لحظه اصال قابل توصیف نیست. مردم 

ظرف چند ثانیه آزادگان را بردند و وقتي از کابین بیرون آمدم، کسي نمانده بود.«

از هواپیماي مسافري تا بازنشستگي
پرواز هاي ترابري نمازیان در سال1379 که او با درجه سرهنگي از ارتش بازنشسته مي شود، 
پایان مي یابد اما چون تا سن 65سالگي اجازه پرواز داشته، به شرکت هواپیمایي ماهان 
ایرباس هاي300،  با هواپیماهایي همچون  تا خرداد1394 براي این شرکت  مي پیوندد و 
320 و 310 و بویینگ747 پرواز مي کند. او هواپیما را امن ترین وسیله براي حمل ونقل 
مي داند و استداللش نیز چنین است: »هواپیما در هر ایرالیني، عالوه بر چک هاي روزانه، 
چک هاي دوره اي نیز دارد. شاید سن هواپیماهاي ما باال باشد اما مرتب چک مي شوند و تا 
اطمینان وجود نداشته باشد، به پرواز درنمي آیند«. وقتي از او درباره حال وهواي روزهاي 
بازنشسته شود؛ پرواز براي ما  بازنشستگي مي پرسم مي گوید: »هیچ خلباني دوست ندارد 
همچون پرواز براي پرنده است. من هنوز هم عاشق پروازم و خوشحالم که پسرم راه من را 
ادامه داده و وارد حرفه خلباني شده است«.کاپیتان مي گوید: » به کاپیتان و گروه پروازي تان 
اطمینان داشته باشید؛ چون کار آنها تیمي است. خلبان مسئولیتي کلي دارد و افراد دیگري 
همچون حفاظت، کرو و غیره همه با هم هماهنگ هستند تا پرواز، ایمن صورت بگیرد. شما 
در وسیله اي امن نشسته اید و این را هم بگویم که نرم نشاندن هواپیما توسط خلبانان ایراني در 
دنیا زبانزد است و هیچ جا به نرمي پروازهاي ایران، هواپیما را نمي نشانند. پرواز، حاصل یک 

زنجیره اقدامات است که همه در آن مسئولند. 

تیز پروازان درکنار رهبر انقالب. کاپیتان نمازیان، ایستاده نفر سوم ازسمت چپ 
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یادواره های شهدا 
و ترویج فرهنگ ایثار

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، گفت: شهدا را الگوی خود 
می دانیم و هر چه کنگره ها را بزرگتر، دقیق تر و واقعی تر برگزار کنیم، 
بعدی  های  نسل  و  نسل های حاضر  برای  را  بهتری  و  مهمتر  دستاوردهای 
در  سلیمانی  علیدادی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت  داشت.  خواهیم 
تمامی  افزود:  استان کرمان  بزرگداشت 6500 شهید  نخستین جلسه کنگره 
انسان  ارزش  بیان  برگزار می شود در صدد  برای شهدا  هایی که  یادواره 
هایی است که در شرایط سخت از مرزهای این کشور دفاع کردند و می 
خواهد نشان دهد که این شهدا با کسانی که این ماموریت را انجام ندادند، 
یکسان نیستند و نیز به دنبال توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است. وی با طرح 
نسل  ذهن  در  را  تحمیلی  جنگ  که  کنیم  می  تالش  چرا  که  سوال   این 
دانشگاه  را یک  پررنگ کنیم، گفت: هشت سال دفاع مقدس  آینده  های 
و یک ارزش دینی و شهدا را عزیزترین و عظیم ترین انسان ها در پیشگاه 
مبین  دین  از ظهور  قبل  داد:  ادامه  امام جمعه کرمان  دانیم.  می  خداوند 
اسالم معیارهای ارزشی در جوامع مختلف متفاوت بود و به مطالبی توجه 
می شد که بر مبنای آن برخی قومیت ها و عشیره ها را باالتر از بقیه می 
دانستند که ارزشی نداشت و اسالم وقتی پا به عرصه وجود گذاشت ارزش 
های اصلی را به جوامع معرفی کرد. حجت االسالم و المسلمین علیدادی 

سلیمانی بیان کرد: تقوا و خداترسی، معرفت و علم انسان ها و جهاد و مبارزه 
در راه خدا، ارزش های اصلی مطرح شده از سوی دین مبین اسالم است. 
باید  بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان  برنامه ریزی کنگره  وی گفت: 
به صورت منظم و دقیق به شکلی پیش رود که در کنگره های بعدی نیز بر 
اساس همین برنامه ریزی ها تداوم یابد. وی اظهار کرد: شهدا در اوج غربت 
و مظلومیت بر اساس وظیفه شناسی جان خود را فدا کردند و باید الگوهایی 

برای جامعه باشند که همیشه بتوانیم به آنها اقتدا کنیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور:

کمک به حادثه دیدگان 
ایثارگر

امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
بیمه  ایثارگران  اینکه  بیان  با  کشور  ایثارگران 
حوادث و عمر هستند، گفت: به منازل حادثه دیده 
ایثارگران شهرستان های راور و کوهبنان از زلزله 
می  پرداخت  خسارت  تومان  میلیون   35 سقف  تا 
سیدمحمدعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت  شود. 
زلزله  مناطق  از  بازدید  حاشیه  در  روز  شهیدی 
زده شهرستان کوهبنان و راور، افزود: کارشناسان 
به  استان کرمان  زلزله  مناطق  اکنون در  بیمه هم 
منظور برآورد خسارت حضور دارند. وی با اشاره 
به  کرد:  اظهار  کشور،  اخیر  های  زلزله  رخداد  به 
منظور بررسی مناطق حادثه دیده و بر طرف کردن 
کمبودها و نیازهای این مناطق به کوهبنان و راور 
سفر کرده ام تا مشکالت به دولت منتقل و کمبود 

مرتفع شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور یادآورشد: 

با خانواده 10 شهید در  امروز توفیقی حاصل شد 
و  کنیم  گفتگو  و  دیدار  کرمان  زده  زلزله  مناطق 
منطقه  این  ایثارگر  خانواده   240 حدود  منازل 
دچار خسارات ناشی از زلزله شده اند. وی با بیان 
این که مشکلی از نظر پرداخت بودجه به ایثارگران 
خاطرنشان  ندارد،  وجود  زلزله  از  دیده  خسارت 
کنند  همکاری  زودتر  هرچه  باید  مسئوالن  کرد: 
تا منازل آسیب دیده ایثارگران ساخته شود. وی 
افزود: بسیار خرسندم که سالم رهبر معظم انقالب 
اسالمی را به خانواده شهدا ابالغ کنم. معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بدو 
با حضور در گلزاری  به شهرستان کوهبنان  ورود 
شهدای این شهر با تقدیم گل و نثار فاتحه به مقام 
برنامه  ادامه  در  و  کرد  احترام  ادای  شهدا  شامخ 
برخی  خانواده  با  کرمان،  استان  به  خود  های 

شهدای شهرستان کوهبنان دیدار و گفتگو کرد.

تشییع شهید مدافع حرم
 در بردسیر

›نورمحمد صالحی  مدافع حرم  شهید  پیکر   
بر دوش مردم شهیدپرور، مسئوالن و اهالی 
و در گلزار شهدای  تشییع  بردسیر  مهمانشهر 

این شهر به خاک سپرده شد .
نورمحمد  حرم  مدافع  شهید  مطهر  پیکر 
کرمان  فرودگاه  در  دی  چهارم  صالحی 
استقبال و تکریم قرار گرفت و سپس  مورد 
پنجم دی با استقبال باشکوه مسئوالن، مردم 
این  وارد  بزرگوار  شهید  این  خانواده  و 

شهرستان شد.
شهید صالحی از تیپ فاطمیون مدافع حرم 
از آزادسازی  و پس  بود که در 25 آذرماه 

منطقه بوکمال سوریه به شهادت رسید. 

یادگار  به  فرزند  سه  بزرگوار  شهید  این  از 
مانده است.

در  صالحی  شهید  با  وداع  مراسم  همچنین 
مسجد المهدی )عج( بردسیر برگزار شد.

از  مدافع  بزرگوار  شهید  این  تشییع  مراسم 
مقابل شهرداری بردسیر تا بهشت زهرا )س( 
خاک  به  شهدا  قطعه  در  وی  پیکر  و  انجام 

سپرده شد.
شهید  پانزدهمین  صالحی  نورمحمد  شهید 
مهمانشهر  اهالی  از  و  بردسیر  حرم  مدافع 

است.
مهمانشهر بردسیر محل اقامت افاغنه است و 

بیش از 30 سال از احداث آن می گذرد. 
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یاد یاران 
پرسه در احوال فرزانگان و فرهیختگان کرمان 
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برگزاری میزگرد علمی بزرگداشت شخصیت علمی و تربیتی آیت اهلل هاشمی

تحقق ایرانی آباد و آزاد 
بهترین راه معرفی اسالم
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هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم  فرزند 
اهلل  آیت  مرحوم  گفت:  رفسنجانی 
هاشمی رفسنجانی معتقد بودند که بهترین 
آباد،  ایرانی  ساختن  اسالم  معرفی  برای  راه 
تحقق  برای  شرایط  همه  و  است  معتدل  و  آزاد 

این کار در کشور فراهم است. 
میزگرد  در  رفسنجانی  هاشمی  محسن  مهندس 
علمی  شخصیت  بزرگداشت  ملی  کنگره  علمی 
افزود:  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  تربیتی  و 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی معتقد بودند 
آوریم  وجود  به  را  خود  نظر  مورد  عدالت  باید 
عزت  و  عدالت  افتادگی  عقب  و  جهل  فقر،  با  و 
داد: مرحوم هاشمی  ادامه  نمی شود. وی  ایجاد 
مثبت  هیجان  که  بودند  تالشگری  رفسنجانی 
بازاری ها  با  ارتباط  ایشان در  و  شدیدی داشتند 
در  و  دادند  انجام  را  رفاه  فرهنگی  بنیاد  ایجاد 
این  اسالمی در  انقالب  مهمترین تصمیمات  ادامه 
مدرسه گرفته شد و این بنیاد هنوز نیز پا برجاست. 
این  گفت:  رفسنجانی  هاشمی  محسن  مهندس 
که مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شناسنامه 
افرادی  همه  وثوق  مورد  تقریبا  هستند،  انقالب 
به  اشاره  با  وی  شناسند.  می  را  ایشان  که  است 
دستگیری های متعدد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در دوران قبل از انقالب، گفت: باید از مادر خود 
پنج  به خوبی  ابوی  نبودن  یاد کنم که در زمان 

فرزند را نگهداری می کردند. 
اقدامات  به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
پیروزی  از  بعد  در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
انقالب اسالمی ایران، افزود: اثر ماندگار مرحوم 
کردن  دایر  در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
دانشگاه آزاد اسالمی موجب شده که امروز بیش 
مترمربع  میلیون   11 با  دانشگاهی  واحد   400 از 
وجود  دانشگاه  این  در  آموزشی  فضای 
داشته باشد و تا مرز دو میلیون دانشجو 
ادامه  وی  است.  رفته  پیش  نیز 

راه مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در  داد: 
فعالیت های مربوط به اقتصاد کشور با وجود اینکه 
می  معتدل  و  آزاد  آباد،  ایران  که  بودند  معتقد 
بیندازد  مسلمانان جا  بین  را  فرهنگ شیعی  تواند 
فلسطین  مشکل  رفع  و  مسلمانان  اتحاد  موجب  و 
شود باید مورد نظر همه فرهیختگان، دانشگاهیان 

و دوستان وی قرار گیرد.
اهلل  آیت  گفت:  نیز  دانشگاه  و  حوزه  استاد  یک 
هاشمی رفسنجانی هم دغدغه بازگشت به قرآن را 
از دوران های خیلی دور و قبل از انقالب داشت 
و هم دانشی که باید در این زمینه بوجود آورد را 
فراهم کرده بود. حجت االسالم سید محمدعلی 
ایازی ادامه داد: آیت اهلل هاشمی در کنار نگرش 
اخالق  به  اساسی  توجه  اخالق،  فردی  موارد  به 
اجتماعی داشتند. وی بیان کرد: آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی که ایشان را به عنوان شخصیتی سیاسی 
بودند  کشور  سازندگی  دنبال  به  که  شناسیم  می 
اند.  داشته  ای  ویژه  توجه  اخالقی  مباحث  به 
آیت  شخصیت  داد:  ادامه  ایازی  االسالم  حجت 
با  انسان  اساسی  نیازهای  گوید  می  هاشمی  اهلل 
ای  رابطه  تربیتی  و  اخالقی  اصالح  های  شیوه 
زمانی  موعظه  و  توصیه  نوع  هر  و  دارد  تنگاتنگ 
 . را اصالح کنیم  مفید است که اخالق اجتماعی 
وی گفت: امروز یکی از مشکالت اساسی جامعه ما، 
آسیب های اجتماعی است و برای حل آنها اگر 
مطرح  را  مطالبی  و  کرده  موعظه  فقط  بخواهیم 
کنیم اثرگذار نخواهد بود و پیامبر اکرم )ص( در 
این باره فرموده اند که فقر انسان را به کفر می 

کشاند.
سالم  زندگی  داد:  ادامه  ایازی  االسالم  حجت 
اقتصادی در جامعه سالم این است که افراد کار 
و به اندازه نیاز خود درآمد داشته باشند و حالت 
اعتدال آن است که جامعه ای بسازیم که مردم 
وقتی نیاز به کار دارند، بیکار نباشند و از محل این 
کار نیازهای آنها تامین شود. وی گفت: باید یک 

فهم درستی داشته باشیم که بتوانیم 
سمت  به  را  افراد  واقعیات  اساس  بر 

حجت  دهیم.  سوق  اخالقی  های  ارزش 
هاشمی  اهلل  آیت  کرد:  تاکید  ایازی  االسالم 

رفسنجانی معتقد بودند کسانی که ترویج نا امیدی 
بسیار خطرناک است. وی  برای جامعه  می کنند 
نگهدار  خود  از  جامعه  داشتن  برای  شد:  یادآور 
باید تالش کنیم که جامعه امید خود را به اصالح 
ایازی درک  و آینده حفظ کند. حجت االسالم 
درست از واقعیات و شرایط اجتماعی را از ویژگی 
های مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دانست 
هاشمی  اهلل  آیت  های  گیری  موضع  گفت:  و 
با  بود. وی  اجتماعی  با شرایط  منطبق  رفسنجانی 
بیان این که اصالت و تقدم اخالق بر شریعت از 
بود،  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  تاکیدات  دیگر 
گفت: ایشان در جایی گفته اند مساله تزکیه، فالح 

و سعادت انسان باید محور آموزشی قرار گیرد.
مرحوم  گفت:  نیز  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در آخرین لحظات 
حیات خود نیز نسبت به نهضت و دستاوردهای آن 
و نیز اداره نظام اسالمی بعد از خودشان حساس 

بودند. 
دعایی  سیدمحمود  والمسلمین  االسالم  حجت 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  که  این  بر  تاکید  با 
معتقد بود اسالم نیاز به مروجان و روحانیون دارد، 
ادامه داد: امام راحل در موقعیتی حساس دست 
آیت اهلل خامنه ای و هاشمی را در دست یکدیگر 
و  نشوید  جدا  هم  از  که  کردند  تاکید  و  نهادند 
آیت اهلل هاشمی در عمل به توصیه امام تا آخرین 
نکردند. وی عنوان  لحظه زندگی خود کوتاهی 
در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم  کرد: 
بود  کرده  تاکید  راحل   امام  که  بنیانی  تقویت 

را  ای  خامنه  اهلل  آیت  رهبری  و  کوشید 
در  ای  کلمه  نداد  اجازه  و  کرد  تثبیت 

مورد ایشان ایراد شود.
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دومین یادمان یاران امام و رهبری به 
سالگرد  نخستین  بزرگداشت  مناسبت 
هاشمی  اهلل  آیت  ملکوتی  عروج 
آن  خانواده  حضور  با  رفسنجانی 
رفسنجان  جامع  مسجد  در  مرحوم 

برگزار شد. 
اتفاق  به  رزم حسینی  علیرضا  مهندس 
های  دستگاه  مدیران  از  جمعی 
در  شرکت  منظور  به  استان  اجرایی 
رهبری  و  امام  یاران  یادمان  دومین 
و  کرد  سفر  رفسنجان  شهرستان  به 
مورد  شهرستان  این  به  ورود  بدو  در 
استقبال فرماندار و جمعی از مسئولین 

شهرستان قرار گرفت. 
احمدی  محمدحسین  االسالم  حجت 
خوزستان  استان  نماینده  شاهرودی 
به عنوان  در مجلس خبرگان رهبری 
یادمان  دومین  آئین  ویژه  سخنران 
شهرستان  در  رهبری  و  امام  یاران 
بر  اجمالی  مرور  با  نیز  رفسنجان 
اهلل  آیت  سیاسی  و  شخصی  زندگی 
آیت  کرد:  تاکید  رفسنجانی،  هاشمی 
اهلل هاشمی از جان و مال خود در راه 
انقالب گذشت و تکیه گاه مجاهدین و 
مبارزین بود، بعد از انقالب نیز حساس 
ترین مسئولیت ها را بر عهده گرفت و 

در دفاع مقدس فرماندهی کرد.
الزم به ذکر است آئین ملی نکوداشت 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم 
فرهنگیان  دانشگاه  در  ماه  دی   16
مرحوم  خانواده  حضور  با  کرمان 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، جمعی از 
کرمانی،  ملی  برجسته  های  شخصیت 
کریمان  دیار  مردم  و  استان  مسئوالن 
علمی،  سیره  از  ای  گوشه  و  برگزار 
اهلل  آیت  مرحوم  اخالقی  و  رفتاری 

هاشمی رفسنجانی باز شناخته شد.

دومین یادمان
 یاران امام و رهبری
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آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 19 دی ماه سال گذشته در سن 82 سالگی بر اثر 
عارضه قلبی در تهران دعوت حق را لبیک گفت و به ملکوت اعلی پیوست.

او یار دیرین امام و رهبری، عضو شورای انقالب، جانشین امام خمینی )ره( 
به عنوان فرمانده کل قوا، فرمانده جنگ در دوران دفاع مقدس، دو دوره 
رییس  سالها  و  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  دوره  سه  جمهوری،  رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و یکی از شخصیتهای تاثیرگذار در تاریخ 

ایران و انقالب اسالمی به شمار می رود.

روایتی از انتخاب آیت اهلل جوادی 
آملی به عنوان رهبر

در  دوست  رفیق  محسن 
مرحوم  درباره  گفت وگویی 
اهلل  آیت  گفت:  هاشمی 
مقتدای  مانند  هم  هاشمی 
تاریخ  در  امام،  حضرت  خود 
ناشناخته  و  آمد  ناشناخته  ما 
آیت  پیش  اواخر  این  رفت. 
این  و  می رفتم  هاشمی  اهلل 

این  اکبر  »حاج  گفتم  بود.  اکبر  حاج  ایشان  به  خطابم  که  بگویم  هم  را 
درسته که امام فرمودند تا زمانی که شما و آقا دست تان در دست هم باشد، 
این انقالب آسیبی نمی بیند؟ هم شما تأیید کردید هم آقا«.ایشان در تمام 
جلساتی که در رابطه با رهبری پیش می آمد، با استدالل ومحکم می گفتند 
با  را  بحث ها  همین  روز  یک  ندارد.  بدیل  خامنه ای  آقای  رهبری  برای 
ایشان می کردیم که گفت »یک روز پیش آقا رفتم و گفتم اجازه بدهید 
بروم  و  پیر شده ام  از ریاست مجمع خبرگان کناره گیری کنم. من دیگر 

قم زندگی کنم. 
آقا هم فرموده بود که آن وقت تکلیف من با کیست؟« روز دیگر تعریف 
کرد »با آقا نشسته بودیم و لیست کسانی که ظرفیت رهبری دارند را نوشتیم 
و شروع کردیم به آنها نمره دادیم. همه رد شدند به جز آیت اهلل جوادی 
آملی. ناگهان هردو باهم گفتیم ایشان هم که زمان امام در قوه قضاییه بود 
و بعد رفت. گفتم آقا غیراز خودت کسی نیست. من هم به شما می گویم 
نداریم.« در یک جلسه ای  ایشان  به جز  را  برای رهبری کسی  امروز هم 
کسی به آقای هاشمی گفته بود اگر شما رهبر می شدید بهتر نبود؟ ایشان 
امام درست  امام شک داری؟  تشخیص  و گفت: »در  زد  پوزخند عجیبی 

انتخاب کرد.«

ایست قلبی؛
علت فوت آیت اهلل

تهران  شهر  شورای  رییس  هاشمی،  محسن  مهندس 
گفت: علت فوت پدرم، ایست قلبی بود. شورای  عالی 
توقف  است.  نکرده  اعالم  را  نهایی  نتیجه  ملی  امنیت 
با  احیای مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  عملیات 
بود.  خواهرانم  و  برادران  هاشمی،  محمد  هماهنگی 

تغییر محل خاکسپاری مرحوم آیت اهلل هاشمی به دلیل دوری مسافت و 
سختی تردد بود. پدرم در مذاکرات هسته ای به روحانی مشورت می داد. 
مرحوم هاشمی مطالب و درخواست  اصالح طلبان را به مقام معظم رهبری 
منعکس می کرد. مطالبی که در خاطرات آیت اهلل هاشمی به آبروی افراد و 
یا مصالح انقالب آسیب می زند، سانسور می شود. آیت اهلل هاشمی مخالفتی 

با ایده کاندیدای در سایه برای سال 96 نداشت.

بانویی که عمامه از سر
 آیت اهلل هاشمی برداشت

آیت اهلل  مرحوم  از  جالب  تصویری 
هاشمی رفسنجانی در صفحات اینستاگرام 
در  ها  خبرگزاری  است.  شده  منتشر 
 84 سال  اند:  آورده  عکس  این  توضیح 
بود، روز و ساعات آخر تبلیغات انتخابات 
شهید  ورزشگاه  ریاست جمهوری، 

نازی آباد. آیت اهلل در حال سخنرانی بود و ما در حال نوشتن.  قیانوری 
زنی از ته سالن چادر به کمر بسته بود با هیکلی قوی از موانع و حصارهای 
دست  او  به  نتوانستند  محافظ ها  شد  که  آیت اهلل  نزدیک  شد.  رد  امنیتی 
بزنند. یک لحظه محافظ ها به خود آمدند که او روبروی آیت اهلل ایستاد 
و  برداشت  را  آیت اهلل  عمامه  زن،  بودند.  حادثه ای  وقوع  منتظر  همه  و 
روی سر خودش گذاشت و بعد دوباره روی سر آیت اهلل گذاشت و رفت. 
او  فهمیدیم  بعد  کشیدیم.  راحتی  نفس  ما  و  محافظ ها  و  خندید  هاشمی 
را  کار  این  هاشمی  شخصیت  آیت اهلل  به  عالقه  بخاطر  و  بود  شهید  مادر 

کرده است.

رونمایی از کتاب و تمبر 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

هاشمی  اهلل  آیت  تربیتی  و  علمی  شخصیت  بزرگداشت  ملی  آئین  در 
رفسنجانی که در کرمان برگزار شد ، از کتاب ›چیستی و چگونگی تربیت 
در اندیشه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، تمبر کاغذی و تمبرینه مس مرحوم 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رونمایی شد.
هاشمی  اهلل  آیت  تربیتی  و  علمی  شخصیت  بزرگداشت  ملی  آئین   
رفسنجانی با حضور شخصیت های مطرح کشوری و استانی از جمله حجت 
االسالم سید محمود دعایی،سید حسین مرعشی، محسن هاشمی رفسنجانی، 
نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، استاندار کرمان 

و معاونان ایشان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.



جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور150

ماجرای ناتمام 
     آیت اهلل هاشمی

روایت وکیل خانواده مرحوم هاشمی
علیزاده طباطبایی وکیل خانواده آیت اهلل هاشمی در بیان خاطراتی از رییس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت گفت: به آقای هاشمی گفتم می توانم انتقادی 
بچه های  مورد  در  گفتم  داری؟  انتقادی  چه  بگو  گفتند  باشم  داشته  شما  از 
آقای  می کنند.  استفاده  رانت  از  شما  بچه های  گفتم  بگو.  گفتند  است  شما 
از روستاهای  یکی  پدر من در  پدر شما چکاره است؟ گفتم  هاشمی گفتند 
نطنز کشاورز است، گفتند تحصیالتت چی است؟ گفتم فوق لیسانس حقوق از 
دانشگاه شهید بهشتی دارم. گفتند محسن فوق لیسانس مهندسی دارد از یک 
دانشگاه خارجی. آخرین پست تو در دولت چه بوده؟ گفتم مسئول بودجه 
برنامه و بودجه بودم. گفت حاال محسن هم تحصیالتش در  دفاعی سازمان 
موشکی  صنایع  مدیر  االن  است  کمتر  تو  از  سال  چند  سنش  اما  شما  سطح 
شدم  شرمنده  واقعا  من  کرده؟  استفاده  رانت  از  این  است.  دفاع  صنایع  و 
گفتم در مورد فعالیت های اقتصادی بچه ها چطور؟ گفتم آقای هاشمی شما 
من  به  مستند  به حال  تا  گفتند کسی  ندارند؟  تخلفی  بچه ها  که  می فرمایید 
کنی  پیدا  توانستی چیزی  من  بچه های  از  مستند  اگر  هم  شما  نگفته  چیزی 
می توانی خود علیه شان اقدام کنی. من آن زمان ارتباطی با فرزندان آقای 
چون  کردم  برخورد  معترضانه  دوبار  یکی  مهدی  با  فقط  نداشتم،  هاشمی 
با  را  ارتباط خود  پرواز می کرد من هم  و  نیروی هوایی می آمد  به  مهدی 
نیروی هوایی حفظ کرده بودم. مهدی هاشمی با شهید ستاری خیلی رفیق 
بود  شده  شایعه  هوای  نیروی  در  می کرد.  آموزشی  پرواز  و  می آمد  بود، 
پرواز  و  ولیعهد می آمد  قباًل  است چون  را گرفته  ولی عهد  مهدی جای  که 
آموزشی می کرد. از همان اول اینها با آقای هاشمی مخالف بودند. شورای 
اول تشکیل شد. من رفتم با آقای نوری صحبت کردم و گفتم بیاییم محسن 
هاشمی را بگذاریم شهردار تهران. محسن سال ها در مترو بوده و تجربه دارد 
و مدیر الیقی هم هست. گفت فکر می کنی رای داشته باشد. گفتم من هستم،  
فروزش، حسین درودیان، غرضی و غیره هم هستند، فکر کنم بتوانیم. گفت 
شما با سعید حجاریان صحبت کنید ببینید سعید موافق است؟ رفتم پیش سعید 
را حذف  هاشمی  تا  کردیم  هزینه  ما  گفت  اما حجاریان  گفتم  و  حجاریان 

کردیم تو می خواهی دوباره مرده را زنده کنی؟ ذهنیت هایشان این بود. 
حضرت آقا دستور دادند شورای امنیت ملی قضیه را بررسی کند و این 

را من از محسن شنیدم که ما یک خونی از قبل در آزمایشگاه بوده 
کردند،  را چک  ها  آن  احیاء  زمان  در  که  پنبه های خونی  همان  از  یا 

دیدند میزان اورانیوم در خون ده برابر میزان مجاز است که فاطمه خیلی 
نگران بود و می گفت در خون من و مادر هم دو برابر میزان مجاز است و 
درمان این قضیه فقط توسط پزشکان انرژی هسته ای امکان پذیر است. من 
همانجا که از بچه های آقای هاشمی سوال کردم که فکر می کنید کار که 
باشد؟ گفتند که احتمال دارد کار اسرائیل باشد و نوع مرگ شبیه مرگ یاسر 
عرفات است اما آقای هاشمی به هر جهت 82 سال سن داشتند و فوقش دو یا 

سه سال دیگر می ماندند ولی هرچه بود آقای هاشمی با عزت رفتند. 

اعمال محدودیت های وزارت اطالعات
علیخانی با بیان این که »آیت اهلل هاشمی در طول حیات سیاسی خود بعد 
از انقالب همیشه مورد توجه شخصیت های خارجی بود« گفت: »چهره ها و 
شخصیت های سیاسی خارجی که به ایران می کردند همیشه به دیدار آیت اهلل 
می آمدند اما این دیدارها در دوره احمدی نژاد ممنوع شده بود و شخصیت 
های خارجی که به ایران می آمدند و درخواست داشتند با آیت اهلل هاشمی 
مالقات کنند به آنان اجازه داده نمی شد.«مشاور پارلمانی رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام این محدودیت ها را تنها مختص دیدارهای خارجی 
برای  هم  نژاد  احمدی  دولت  اطالعات  وزارت  که  کرد  تاکید  و  ندانست 
دیدارهای داخلی آیت اهلل هاشمی محدودیت ایجاد کرده بود. او با بیان 
این که »دیدارهای داخلی آیت اهلل با گروه های سیاسی و مدنی هم محدود 
شده بود« گفت: »در دورانی که آقای مصلحی وزیر اطالعات بودند برای 
دیدار شخصیت ها یا گروه های سیاسی با آیت اهلل هاشمی سختگیری زیادی 
کنند.  مالقات  آقای هاشمی  با  نتوانند  سیاسی  و گروه های  افراد  تا  می شد 
این  اطالعات دولت دهم جلوی  وزارت  بود که  آمده  پیش  مورد  چندین 

دیدارها را گرفته بود«.

دلنوشته جهانگیری برای هاشمی
معاون اول رییس جمهور در دفتر یادبود کنگره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
دلنوشته ای نوشت. دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دفتر 

یادبود کنگره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نوشت:
بدخواهان  که  شد؛  ماندگار  هاشمی  آیت اهلل  مورد  در  امام  تاریخی  جمله 
بدانند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است و امروز بعد از یکسال از 

ارتحال او اندیشه و مشی هاشمی همچنان می درخشد و راه نشان می دهد.
روحش شاد«.

اولین  آشنایی آیت اهلل هاشمی
 با رهبر معظم انقالب

آیت اهلل سیدجعفر شبیری زنجانی فرزند آیت اهلل سیداحمد زنجانی)ره( از مبارزان 
پیش از انقالب، استاد حوزه و دانشگاه و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه به بیان ماجرای 
از  خاطراتی  همچنین  و  هاشمی  آیت اهلل  مرحوم  و  انقالب  معظم  رهبر  آشنایی 
روزهای مبارزه پرداخته است. یکی از نکات مهم در گذشته آیت اهلل شبیری زنجانی 
که برادر آیت اهلل العظمی سیدموسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید است، اولین 
دیدار و آشنایی رهبر معظم انقالب و آیت اهلل هاشمی در منزل اجاره ای ایشان در 
کربالست. بخش هایی از این گفت وگو در ادامه می آید. این موضوع و خاطره در 
منزلی که ما برای اقامت در بین الحرمین گرفته بودیم، روی داد. به همراه آیت 
اهلل هاشمی و برخی از دوستان به کربال رفته بودیم. من اولین باری که وارد صحن 
امام حسین)ع( می شدم، در صحن متوجه شدم که آقای خامنه ای از صحن روبه رو 
تشریف می آورند. آخرین باری هم که ایشان را مالقات کرده بودم، 13 روز پیش از 
آن بود و قرار نبود که من به کربال بیایم. تا مرا دیدند گفتند چه زمانی آمده اید من 

در جواب شان گفتم تازه آمده ایم.

ایران آمده ایم آشنا  از  از دوستان که  بعضی  با  گفتم موقعیت خوبی است که 
شوید، به منزلی که در کربال گرفته بودیم، رفتیم. آقایان هاشمی و ربانی املشی و 
شیخ محمد هاشمیان و چند نفر دیگر در منزل ما بودند. در آن جلسه این چند نفر 
با هم آشنا شدند و از آن به بعد آقایان خامنه ای و هاشمی دوستی زیادی با هم پیدا 
کردند. آشنایی این بزرگواران در آنجا اتفاق افتاد. در زمان ریاست جمهوری آقا، 
زمانی که چگونگی سفر رفتنم را برایشان نقل کردم، فرمودند بسیار جالب است و 
تا به حال جریان این سفر را بازگو نکرده بودید. بعد از نقل داستان فرمودند »آیا 
می دانید در این سفر مسبب آشنایی من با آقای هاشمی شدید؟ اول که با آقای 
هاشمی مالقات داشتم از ایشان خوشم نیامد، اما تجربه کرده ام هرگاه با کسی که در 
نگاه اول از او خوشم نیامده است و بعد با هم رفیق شده ایم آن رفاقت دوام داشته 
است« و بعد فرمودند »شما نیز جزو آن افراد هستید.« )می خندد(در زمانی که مقام 
معظم رهبری رئیس جمهوری بودند من با خود فکر کردم وقتی آقای اردبیلی کنار 
بروند فعالیت هایی کنیم که آیت اهلل هاشمی رئیس دیوان عالی کشور شوند. روال 
این گونه بود که امام، دادستان و رئیس دیوان را باید معرفی می کردند من فکر 
کردم که آقای هاشمی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور به امام پیشنهاد دهم. 
بعد متوجه شدم که گفتند آقای هاشمی رقت قلبی دارند و می گویند نمی توانم 
مثاًل حکم اعدام را تأیید و امضا کنم از این جهت متوجه شدم نه نمی شود واقعًا هم 

این گونه بود. شما می دیدید که خیلی مواقع در نماز جمعه گریه شان می گرفت.
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پرسه در حوزه فرهنگ و هنر کرمان 

رپنیان خیال 
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بازسازی حرمین شریفین 
همچون یک شاهکار هنری

استاندار کرمان گفت: بازسازی حرمین شریفین یک شاهکار هنری و عملی 
عاشقانه است که به دست توانای رزمندگان کرمانی هشت سال دفاع مقدس 
در حال انجام است. علیرضا رزم حسینی عصر دهم محرم الحرام در بازدید 
از ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان افزود: اقدامات این ستاد نشان از 

خلوص ارادتمندان اباعبداهلل الحسین )ع( دارد. 
وی با یادآوری بخشی از رشادت های سردار حاج قاسم سلیمانی در هشت 
ستاد  تشکیل  همچنین  و  کربال  فعلی  امنیت  کرد:  عنوان  مقدس،  دفاع  سال 
بازسازی عتبات عالیات مرهون زحمات سردار سلیمانی است که از افتخارات 
خاطرنشان  وی  می روند.  شمار  به  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
کرد:فرزندان کرمان که در هشت سال دفاع مقدس عاشق شهادت بودند، 
کنند.  احداث  را  حسین)ع(  امام  حرم  گنبد  که  دارند  را  این توفیق  امروز 
بازسازی  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  و  کارها  حسینی،  رزم  مهندس 
حرمین شریفین را غیر قابل توصیف دانست و ادامه داد: فقط عشق است که 
می تواند چنین کارهای بزرگ و ماندگاری را محقق سازد. وی با اشاره به 
تالش جمعی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در ستاد بازسازی عتبات 
عالیات استان کرمان، تصریح کرد:همکاری حدود 200 نفر در بازسازی و نیز 
به  این  ستاد  ارزشمند  و  ماندگار  اقدامات  ازجمله  مردم  توسط  مالی  تامین 
شمار می رود. وی فعالیتهای صورت گرفته ستاد عتبات عالیات استان کرمان 
را شاهکاری غیر قابل وصف دانست و افزود: بسیاری از ارادتمندان با عشق 
امام حسین)ع( در این هنر ماندگار دخیل هستند. مهندس رزم حسینی،  به 
گردآوری مستندات از این بازسازی را زمینه ساز ایجاد موزه ای ماندگار و 
منحصر بفرد در جهان اسالم دانست و بر راه اندازی آن در کرمان تاکید کرد 
و ادامه داد: این موزه از یک سو حس ماندگار کربال را به عاشقان اباعبداهلل 
)ع( منتقل می کند و از سوی دیگر اقدامات ارزشمند انجام شده در راستای 
کرد.  خواهد  ارائه  مشتاقان  به  )ع(  حسین  امام  بیشتر  هرچه  شناسی  معرفت 
ای  موزه  اندازی  راه  برای  مناسب  باید محلی  تاکید کرد:  استاندار کرمان 
فاخر، ملی و مدرن در یکی ازنقاط کرمان تامین شود تا نسل جدید و نسل 

های بعدی با خدمات انجام شده آشنا شوند. 
رزم حسینی ضمن ابراز آمادگی استانداری برای ایجاد این موزه،تصریح کرد: 

به یقین مردم استان کرمان نیز برای این امر مهم اعالم آمادگی می کنند.
در این نشست مسئوالن ستادبازسازی عتبات عالیات استان کرمان نیز به ارائه 
رئیس  پرداختند.  شریفین  حرمین  بازسازی  روند  از  تخصصی  های  گزارش 
ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمان نیز گفت: فرزندان کرمان با اراده جدی 
مطالعات  که  اند  اقدام کرده  عالیات  عتبات   بازسازی  برای  نحوی  به  خود 
انجام است.  دست  در  نیز  کاظمین  و  سامرا  در  ها  پروژه  برخی  واگذاری 

دکتر علی مهاجری افزود: در بخشی از کارهای بازسازی عتبات عالیات شاهد 
های  پروژه  مالی  مسائل  همت مردم،  کرد:با  تاکید  وی  ایم.  بوده  معجزاتی 

ستادبازسازی عتبات عالیات به خوبی پیش رفته است. 
گفتنی ست در راستای بازسازی عتبات عالیات تاکنون طی سه سال گذشته 
مقاوم  )ع(  امام حسین  مطهر  پیرامون ضریح  اصلی  ستون  از چهار  عدد  سه 

سازی و زمینه برای نصب گنبد جدید نیز فراهم شده است.

بوسه سردار سلیمانی
 بر پیشانی حاتمی کیا

حاج قاسم سلیمانی پس از تماشای فیلم سینمایی »به وقت شام« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا گفت: »این فیلم مرا به گریه انداخت. از طرف مجاهدان 
و  رزمندگان از حاتمی کیا تشکر می کنم«. الزم به ذکر است که دکتر علی 
اثری  را  »به وقت شام«  سینمایی  فیلم  سیما،  و  سازمان صدا  رئیس  عسکری، 
منحصر به فرد و نمایانگر اقتدار و انسانیت جمهوری اسالمی دانست و تصریح 

از  که  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  سلیمانی  قاسم  سردار حاج  از  کرد: 
ساخت این فیلم ارزشمند حمایت کردند سپاسگزاری می کنم.
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محمدصالح رزم حسینی کارتونیست موفق کرمانی 
جایزه نقدی هشتمین جشنواره بین المللی کارتون 
چین، را بدست آورد.  هشتمین جشنواره بین المللی 
افتخارآفرینی  با  آزاد،  موضوع  با  چین  کارتون 
و  جوان  هنرمند  رزم حسینی،  محمدصالح  مجدد 

موفق کرمانی همراه بود.
این مسابقه ی بین المللی، نفرات منتخب و برتر خود 
را اعالم کرد که در این میان، آثاری از محمدصالح 
رزم حسینی، یلدا هاشمی نژاد، عباس ناصری، علیرضا 
کریمی مقدم، حمید صوفی، جواد جعفریان، عاطفه 
حسین  اصغری،  رحیم  بابایی،  اسماعیل  یاریان، 

ذاکرزاده از ایران نیز دیده می شود.
نقش  به  که  خود،  منتخب  کارتون  در  وی 
نابسامانی های  در   ) داعش  ویژه  به   ( تروریست ها 
خاورمیانه اشاره کرده موفق به دریافت جایزه نقدی 

جشنواره بین المللی کارتون چین شد.
کرمان  در   1358 متولد  رزم حسینی،  محمدصالح 
و  ملی  متعدد  جشنواره های  در  تاکنون  که  است 
بین المللی موفق به دریافت جایزه شده یا آثارش 
منتشر  خارجی  و  داخلی  جشنواره های  کتاب  در 

شده است.
رزم حسینی تاکنون، در جشنواره های مطرح ایتالیا، 
چین، کرواسی، کره جنوبی، روسیه و ترکیه شرکت 
داشته و رتبه های برتر را صاحب شده و هم چنین 
جشنواره های  در  متعددی  افتخار  دیپلم های 
کره  جشنواره های  جمله  از  کارتون  بین المللی 
جنوبی، اوکراین، کرواسی، بلغارستان و ده ها کشور 

دیگر کسب کرده است.

»سوگواره  منتخب  پوسترهای  نمایشگاه 
بنی  قمر  فرهنگسرای  در  عاشورایی«،  هنر 

هاشم کرمان برپا شد. 
هنر  »سوگواره  منتخب  پوسترهای  نمایشگاه 
ملکی  محمدحسین  حضور  با  عاشورایی« 
استان کرمان و سیدرضا  رئیس حوزه هنری 
بنی هاشم  قمر  فرهنگسرای  مدیر  میرحسینی 

کرمان، ظهر امروز در این فرهنگسرا برپا شد.
دایربود  آبانماه   17 تا  که  نمایشگاه  این  در 
»سوگواره  منتخب  پوسترهای  از  اثر   20
در   100×70 ابعاد  در  عاشورایی«،  هنر 
است. گرفته  قرار  عالقه مندان  دید  معرض 

و  حراست  سرپرست  نظامی  خواجه  علیرضا 
عمومی  روابط  مسئول  سیدجوادمیرحسینی 
حوزه هنری استان کرمان، ملکی را در این 

بازدید همراهی کردند.
پوسترهای  است؛  گفتنی 
هنر  »سوگواره  نمایشگاه 
آثار  میان  از  عاشورایی« 
برگزیده  گرافیک  طراحان 
نهم  و  هشتم  هفتم،  دوره 
هنرهای  ملی  سوگواره 
که  است  کشور  عاشورایی 
هرسال توسط مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری کشور 
برگزار می شود.این نمایشگاه، 
هنری  حوزه  همت  به 
همکاری  با  و  کرمان  استان 
هاشم  بنی  قمر  فرهنگسرای 

کرمان برگزار شده است.

نمایشگاه »ترامپیسم«
 در کرمان

مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان کرمان 
و  کارتون  المللی  بین  مسابقه  برتر  آثار  نمایش  از 
روز  فرارسیدن  مناسبت  به  »ترامپیسم«  کاریکاتور 

دانش آموز در کرمان خبر داد. 
آبان   13 با  همزمان  گفت:  سیدجوادمیرحسینی 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی آثار برتر مسابقه 
در  »ترامپیسم«  کاریکاتور  و  کارتون  المللی  بین 
ادامه  وی  گرفت.  قرار  عالقه مندان  دید  معرض 
کارتون  بین المللی  مسابقه  منتخب  آثار  این  داد: 
و   96 تیرماه  که  است  »ترامپیسم«  کاریکاتور  و 

سیاست های  نمایش  هدف  با 
جنگ طلبانه  و  جویانه  مداخله 
به  آمریکا  جمهوری  رئیس 
با  کشور  هنری  حوزه  همت 
برگزار شد  هنرمند  شرکت 577 
روز  فرارسیدن  مناسبت  به  و 
حسینیه  مقابل  در  دانش آموز 
نمایش  معرض  به  کرمان  ثاراهلل 

درآمد.
حوزه  عمومی  روابط  مسئول 
در  کرد:  عنوان  کرمان  هنری 
به  که  درآمده  نمایش  به  آثار 

همکاری  با  و  کرمان  استان  هنری  حوزه  همت 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان برپا شده 

سعی شده است چهره واقعی دونالد ترامپ رئیس 

نشان  مخاطبان  به  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهور 
کاسبکارانه،  طلبانه،  موضع جنگ  از  و  شده  داده 

نژادپرستانه و غیر انسانی اش پرده برداشته شود.

موفقیت کارتونیست 
کرمانی

نمایشگاه 
»سوگواره هنر عاشورایی« 



جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور156

     آناهید خزیر
موسسه فرهنگی شهرکتاب

و  شاعر  میرافضلی،  سیدعلی  سخنرانی  از  است  ای  خالصه  آید،  می  پی  در  چه  آن 
پژوهشگر، با موضوع »رباعیات خواجو و جریان رباعی سرایی فارسی در قرن هشتم« که 
در قالب ارائه در مجموعه »درس گفتار خواجوی کرمانی« در مهرماه سال جاری در 

»مرکز فرهنگی شهر کتاب« برگزار شد.
میرافضلی جایگاه خواجوی کرمانی  این درس گفتار، سیدعلی  ابتدای   در 
رباعی  تاریخ  در  کرمانی  خواجوی  داد:  شرح  چنین  را  رباعی سرایی  در 
حتا  و  غزل های اش  با  را  رباعیاتش  اگر  نیست.  مهمی  چندان  شاعر  فارسی 
مثنوی های اش مقایسه کنیم از نقشی که در غزل فارسی داشته، در رباعیاتش 
اثری نمی بینیم. البته این بحثی است که درباره ی اغلب شعرای قرن هشتم 
می توان مطرح کرد. رباعی در قرن هشتم نتوانسته در تاریخ رباعی فارسی 
اثر ماندگاری بگذارد. بنابراین نمی توان جایگاه خواجو را درباره ی رباعی  
فراببریم اما بحث درباره ی آن الزم است. اگر گزینش ما بر مبنای رباعی های 
فارسی، نه درخشان ترین رباعیات، باشد و بخواهیم جنگی از رباعیات فارسی 
تهیه کنیم می توانیم برای خواجو سهمی در نظر بگیریم. بنابراین با این بینش 
می گویم که خواجو در تاریخ رباعی فارسی نقش چندان مهمی ندارد. وی 
در مقایسه ی جایگاه خواجو در رباعی در قیاس با هم عصران اش ادامه داد: 
دکتر شمیسا در کتاب »سیر رباعی در شعر فارسی« جریان رباعی فارسی را 
عالمان پی گرفته است و هر  و  رباعی گوی، صوفیان  در سه گروه شاعران 

کدام از این گروه  ها را قرن به قرن بررسی کرده است.  
مرحوم دکتر محمد کامکار  پارسی در کتاب »رباعی و رباعی سرایان«، بررسی 
شاعران رباعی سرا را از آغاز تا قرن هشتم بر اساس سلسله های حاکمان هر 
منتها شاعران قرن هفتم و هشتم را یک جا و بدون  انجام داده است  دوره 
این دو  به سلسله ها بررسی کرده است.  علت هم تعدد حاکمان در  اشاره 
قرن بوده است. من برای خودم تقسیم بندی  ای که دارم که بر مبنای فراز 
و فرود رباعی فارسی است و تغییر و تحوالت آن را بر اساس نظم تاریخی 

رباعی فارسی به شش دوره تقسیم کرده ام: 
آغاز  از زمان رودکی  رباعی است که  دوره ی نخست دوره ی شکل گیری 
که  رودکی  دوره  این  در  دارد.  امتداد  پنجم  قرن  اواخر  تا  و  می شود 
تاریخی  شواهد  که  چند  هر  دارد.  حضور  است،  رباعی  مخترع  می گویند 
خالف این نظر را دارند. اشارات و اماراتی در متون تصوف هست که بیان 
در  می  کردند.  سماع  رباعی  به  صوفیه  محافل  در  رودکی  از  پیش  می کند 
همین دوران، دو چهره ی معروف تصوف یعنی ابوسعید ابی الخیر و خواجه 
عبداهلل انصاری را داریم که امروزه جزو سرآمدان رباعی سرایی هستند اما 

در زمان خود به رباعی سرایی شهرتی نداشتند. 
بهترین  از  یکی  برمی گیرد  در  را  هفتم  و  ششم  قرن  که  دوم  دوره ی  در 
دوران  رباعی سرایی فارسی است. خیام، عطار، موالنا، اوحدالدین کرمانی و 
باباافضل، سنایی، معزی، انوری، مهستی گنجوی و کمال اسماعیل اصفهانی 

که چهره های شاخص رباعی فارسی هستند در این دوران قرار می گیرند. 
دوره ی سوم رباعی دوره ی شاعران هشتم و نهم و اوایل قرن دهم است.  

رباعی ظهور  و چهره ی شاخصی در  افتاد  تالطم  از  رباعی  این دوران،  در 
رباعیات  بود.  مثنوی  و  غزل  بر  دوران  این  شاعران  اصلی  تمرکز  نیافت. 

خواجو هم در همین دوران بی تالطم سروده شده است.  
اشاره ای  آن  به  که  خواجوست  دوران  از  بعد  دیگر  دوره ی  سه  آن 
نمی کنم. پس در دوران سوم رباعی خواجو را داریم که در کنار شاعران 

چهره ی  چندین  هفتم  قرن  در  می گیرد.   قرار  خود  هم قران  و  هم قرین 
کردند:  خلق  را  فارسی  رباعیات  بهترین  و  یافتند  ظهور  رباعی  در  شاخص 
موالنا، اوحدالدین کرمانی، عراقی، کمال اسماعیل اصفهانی و مجد همگر 
»نزهت  شیرازی  خلیل  جمال  که  بود  قرن  همین  اواسط  در  شیرازی. 
از سیصد شاعر است  رباعی  المجالس« را گردآورد که مجموعه چهارهزار 
که نشان می دهد توجه خاصی به رباعی شده و تعدد شعرها هم جالب توجه 
تعداد  و  بودند  هم  پرگویی  شاعران  هفتم  قرن  رباعی گوی  شاعران  است. 
وارد قرن هشتم که می شویم  از آن ها در دست است.  بسیاری  رباعی های 
شور در رباعی گویی فروکش می کند و اثر ماندگار در این دوران کم خلق 

می شود.

ایهام تناسب، ویژگی اصلی رباعیات خواجو
میرافضلی با اشاره به اهتمام خواجو به رباعی سرایی گفت: خواجو اهتمام 
چشمگیری  رقم  که  است  سروده  رباعی   435 و  داشت  رباعی  به  ویژه ای 
است. از لحاظ کمیت خواجو در میان شاعران هشتم در مکان باالیی قرار 
به ابن یمین فریومدی اختصاص دارد. از  گرفته است. پرتعدادترین رباعی 
به  زاکانی  عبید  و  ابن یمین  بخارایی،  ناصر  ساوجی،   سلمان  اهمیت  لحاظ 
بااهمیتی در تاریخ رباعی قرن هشتم هستند. تاریخ رباعی  نظر من شاعران 
درباره ی بقیه ی شاعران این دوران با سکوت، حرف های اش را زده است. 
به  تتمه  ای که هست  نیست و  او  به خود  رباعیات حافظ هم مربوط  بهترین 
نظر رباعیات مهمی نیست. از حیث کثرت رباعی، خواجو بعد از ابن یمین و 

عالءالدوله قرار می گیرد و شاعر پرگویی است. 
همه ی  در  است.  بوده  شعر  درگیر  زندگی  دوران  در طول  دائما  او  ذهن 
سروده  رباعی  نیز  او  سروده اند  رباعی  او  از  پیش  شاعران  که  موضوعاتی 
هیچ  در  اما  است.  آزموده  هم  را  رباعی گویی  شیوه های  همه ی   است. 
رباعیات  خواندن  با  است.  نداده  نشان  خود  از  خاصی  نوآوری  کدام 
خواجو احساس می کنیم که آن ها را قبال هم به شکل شاعرانه تری در آثار 
شاعران پیشین دیده و شنیده ایم. شیوه ی اصلی رباعی سرایی او استفاده از 
و تصویر  زبان  لفظی است. در حوزه ی  مناسبات  ریزبینی در  و  عناصر آشنا 
که  است  مساله  همین  نیست.  خالقیت  از  خبری  او  رباعیات  در  موضوع  و 
رباعیاتش شباهت بسیاری با شاعران پیش از او دارد. در چندین رباعی، او 
به عین از عبارت و تصویر و مضموِن شاعران پیش از خود الهام گرفته است. 
اغلب  زبانی خواجو در سرایندگی گفت: خواجو  بازی های  وی درباره ی 
در رباعیاتش درگیر بازی های زبانی است، چه به شکل جناس چه به شکل 
تناسب  ایهام  گفت  می توان  که  جایی  تا  تناسب.  ایهام  خصوص  به  ایهام، 
ویژگی اصلی رباعیات اوست.  »لؤلؤ الال« از ترکیبات مورد عالقه ی اوست. 
بازی های لفظی یکی از حوزه های عالقه مندی خواجو در رباعی است. یکی 
است که هجده  و جواب  او صنعت سوال  عالقه مندی  دیگر  از حوزه های 
رباعی او با این شگرد سروده شده است. البته این رباعیات از نظر ساختاری 
ضعیف هستند و چفت و بست محکمی ندارند. این شگرد بیشتر جنبه ی تفنن و 
تفریح برای خواجو داشته است تا روایتگر یک جنبه ی عاشقانه باشد. اغلب 
رباعیات سوال و جوابی خواجو را اگر با رباعیات شاخص این صنعت مقایسه 

کنیم، فاصله ی مشخص و معناداری دارند. 

دل آزردگی خواجو
 از زادبوم خود 
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از 18 رباعی سوال و جوابی خواجو، 13 رباعی در دیوان کمال خجندی 
با جست وجو که کردم دیدم که در اغلب نسخ خطی دیوان  هم هست و 
یافته  راه  چاپی  دیوان  به  احتماال  خاص  نسخه ی  یک  از  و  نیست  کمال 
است و حدس می زنم رباعیات در اصل از آن خواجو است. یکی دیگر از 
قرن  شاعران  از  بیش  شاید  است. خواجو  المثل  ارسال  شگردهای خواجو 
در  ارسال المثل  اما  است.  داشته  اهتمام  رباعی  در  ارسال المثل  به  هشتم 
َمَثل  که  َمَثلی  رباعی  می کاهد.  رباعی  شاعرانه ی  جوهره ی  از  غالبا  رباعی 
در آن خوش نشسته باشد، خیلی کم است. اغلب به عنوان زایده ای در شعر 

جلوه می کنند و به عنوان ترفندی برای زیبا کردن رباعی به کار رفته اند.

خیامانه های خواجو
از  یکی  افزود:  هم عصرش  شاعران  با  خواجو  رابطه ی  درباره ی  میرافضلی 
شاعران  با  او  ارتباط  می شود،  دیده  خواجو  رباعیات  در  که  جالبی  نکات 
نوسان  در  رقابت  و  احترام  بین  ارتباطی  شاعران  معموال  است.  هم عصرش 
دارند که خواجو هم همین طور است. مثال از سلمان ساوجی و رکن الدین 
میر  خودش،  هم شهری  شاعر  با  اما  می کند  یاد  عزت  و  احترام  با  ابهری 
کرمانی، از در اهانت درآمده است.  شاعری است هم عصر خواجو که یکی 

از سه ضلع شعر کرمان در عصر اوست به نام میر کرمانی که در کنار خواجو 
و اوحدالدین کرمانی جزو شاعران بزرگ بودند گرچه اسم  او کمتر شنیده 
پیدا کردم که در کتاب شاعران قدیم  او  از  بیت  شده است. حدود هزار 
کرمان چاپ شده است. شاید تاکنون چهره ی خیلی مثبتی از خواجو در 
عنوان  به  خواجو  خیامانه های  از  می خواهم  من  باشد.  نشده  عرضه  رباعی 
نقطه ی عطف کارنامه ی رباعی سرایی او یاد کنم و اشاره ای به این گروه از 
شعرهای اش کنم که به گمانم باعث اعتبار اوست. یک دهم رباعیات او در 

مکتب رباعیات منسوب به خیام سروده شده است.  
این گرایش به مضامین خیامانه یک گرایش عام بوده است چه در رباعی و 
پیروان اصیل این مکتب در  از  چه در قالب های دیگر شعری. حافظ یکی 
عبید  بخارایی،  ناصر  یمین،  ابن  سلمان ساوجی،  رباعیات  در  است.  غزلیات 
زاکانی و عماد فقیه کرمانی مضمون اغتنام وقت، باده پرستی و شادخواری 
و ناگواری امر مرگ را مشاهده می کنیم که از مضامین خیامانه است.  نقاط 
فلسفی  حیرت  و  شک  آ ن  و  نیست  این ها  در  البته  خیام  رباعیات  کلیدی 
است. در میان شاعران قرن هشتم تنها خواجوست که رباعیات خیامانه اش 
به کاروان رباعیات خیام نپیوسته است. از بقیه یک یا دو رباعی به مجموعه ی 

رباعیات خیام راه یافته اند و در دیوان او جا گرفته اند.

 »فالح« 
در بنیاد امام رضا)ع(

استاندارکرمان،  حوزه  مدیرکل  فالح«  »فرشید 
بین  بنیاد  اجرایی  معاون  سمت  به  حکمی  طی 

المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( منصوب شد.

سمت  به   94 ماه  شهریور   19 در  فالح«  »فرشید 
و  شد  منصوب  کرمان  استاندار  حوزه  مدیرکل 
قبل ازآن نیز به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
بود.   خدمت  به  مشغول  کرمان،  استان  اسالمی 
الزم به ذکر است: »فرشید فالح« هم چنین سابقه 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  خدمت  سال   13
اسالمی خراسان رضوی را در کارنامه کاری خود 

دارد. 

تسلیت استاندار
برای درگذشت هنرمند پیشکسوت

پیشکسوت  هنرمند  زاده«  مشرف  »عطااهلل  استاد  درگذشت  کرمان  استاندار 
موسیقی بومی را تسلیت گفت. در پیام تسلیت علیرضا رزم حسینی استاندار 
پیشکسوت  هنرمند  زاده«  مشرف  »عطااهلل  استاد  درگذشت  پی  در  کرمان 

موسیقی بومی چنین آمده است: 

ا ِإلَْیِه َراِجعوَن هَـّ هَّا هلِلِهّ َوِإن ِصیَبٌة َقالُواْ ِإن الهَِّذیَن ِإَذا أََصابَْتُهم مُّ
که  است  گرفته  قرار  پیشکسوتی  فقدان  افسوس  در  دیگر  بار  هنری  جامعه 
گنجینه ای گرانمایه برای هویت فرهنگی این مرز و بوم بود. فقدان هنرمند 
خواننده  و  موسیقی دان  هنرمند  زاده«  مشرف  »عطااهلل  استاد  چون  بزرگی 
کرمانی جبران ناپذیر خواهد بود که بی گمان خدمات، تواضع و اخالص 
و  هنرمندان  الخصوص  علی  و  شریف  مردم  ذهن  از  پرتالش  هنرمند  این 
و  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب  شد.  نخواهد  فراموش  استان،  هنردوستان 
مردم  ایشان،  گرانقدر  خانواده  به  پیشکسوت  هنرمند  این  درگذشت  تعزیت 
شریف ایران و بویژه مردم هنردوست استان کرمان، از خداوند متعال برای 

ایشان علو درجات و غفران و رضوان الهی را آرزومندم.
علیرضا رزم حسینی 
استاندار کرمان

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 

 international.relations@uk.ac.ir     : .همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان به رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید
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بازدید استاندار
 از گالری استاد رشیدی

گرامی،  نصراهلل  دکتر  استاندار،  حسینی،  رزم  علیرضا  مهندس 
مشاور ارشد استاندار،  فرشید فالح، مدیرکل استانداری و علیزاده 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از گالری خوشنویسی  
استاد علی رشیدی بازدید به عمل آوردند. 

شده  خلق  آثار  از  استاندار  بازدید  این  در 
آنها  های  تکنیک  و  مضامین  مورد  در  و  بازدید 
پرس و جو کردند. ایشان ضمن  تاکید بر توسعه هنر 
در استان توصیه هایی در باب آن داشتند. الزم به ذکر 
بخش های  در  اثر   300 از  بیش  گالری  این  در  است که 
برجسته«،  »نقش  بخش  در  که  است  گردیده  ارائه  مختلف 
بیش از 20 اثر، در بخش »نقاشی - خط«، بیش از 100 اثر و در 
بخش »کالسیک« بیش از 150 اثر و تعدادی از آثار هم به صورت 

»سنگ نوشته« ارائه گردیده است.
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مسجد جامع کرمان )مسجد مظفری( از جمله آثار ایلخانی است
 که در سال ۷50 قمری و به فرمان امیرمحمد مظفر ساخته شده است.
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»مدرسه  سراسری  جشنواره  پنجمین  در 
کرمانی  تعزیه خوان  انکوتی  ثاراهلل  عشق«، 
هنرهای  بخش  در  را  کشوری  برگزیده  رتبه 
پنجمین  اختتامیه  آیین  کرد.  کسب  نمایشی 
حضور  با  عشق«  »مدرسه  سراسری  جشنواره 
سازمان  رئیس  غیب پرور،  غالمحسین  سردار 
بسیج مستضعفین، حسن رحیم پور ازغدی عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی و حجت االسالم و 
المسلمین محرابی، معاون فرهنگی سازمان بسیج 
مستضعفین در سالن بصیرت مجتمع فرهنگی 13 
برگزیدگان  مراسم،  این  در  شد.  برگزار  آبان 
هنری  فرهنگی  تولیدات  جشنواره  پنجمین 
پایگاه های مقاومت بسیج »مدرسه عشق« سراسر 
هنرهای  بخش  در  که  شدند  معرفی  کشور 
نمایشی، اثر ثاراهلل انکوتی تعزیه خوان کرمانی، 
اختصاص  به خود  را  برگزیده کشوری  عنوان 

عاشورایی  اثر  این  داد. 
یکی  ده زیار  روستای  در 
استان  تعزیه  پایگاه های  از 
شده  ضبط  و  اجرا  کرمان 

است.
پنجمین  در  است؛  گفتنی 
فرهنگی  تولیدات  جشنواره 

هنری پایگاه های مقاومت بسیج »مدرسه عشق« 
سراسر کشور، بیش از 72 هزار اثر از تولیدات 
بسیج  مقاومت  پایگاه های  هنری  و  فرهنگی 
سراسر کشور در رشته های »هنرهای تجسمی«، 
و  »موسیقی  نمایشی«،  و  تصویری  »هنرهای 
فعالیت های  »ایده  و  شعر«  و  »کتاب  سرود«، 

پایگاهی« ارسال شده است.

تعزیه خوان کرمانی 
رتبه برتر جشنواره »مدرسه عشق«

عکاس »جامعه کریمان« باشید
 فصلنامه »جامعه کریمان« برآن است که در بخش »اول دفتر« عکسی از یک 
کتیبه »بسم اهلل« را که مرتبط با یک بنای تاریخی و یا اثری مرتبط با صنایع 

و هنرهای سنتی کرمان، همراه با توضیحاتی جامع اما مختصر، منتشر نماید.
1. شما مخاطب گرامی، در صورت تمایل می توانید عکس های با کیفیت 
باال خود را که از کتیبه ها، محراب مساجد، سر درب منازل قدیمی، آثار 
دستی و صنایع سنتی استان کرمان تهیه و برای ما ارسال فرمایید تا به نام 

خودتان چاپ گردد.
2. شما مخاطب عزیز نشریه می توانید هر کجای استان کرمان که زندگی 
ما  برای  را  های خود  سفرنامه  و  خاطرات  ها،  عکس  کنید،  می  سفر  یا  و 
ارسال فرمایید تا شما نیز سهمی در شناخت هر چه بهتر پهناورترین استان 

ایران، ایفا نمایید.
لطفًا قبل از ارسال، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

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

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

باشد.

 .3

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

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

شده است.
5. اگر در مورد سوژه عکاسی خود، اگر مطلبی برای معرفی و یا توضیح 

بیشتر داشتید، حداکثر در 300 کلمه ارسال فرمایید.
6. نام و نام خانوادگی خود، تلفن ثابت و همراه خود، نشانی پستی و پست 
شما  با  تماس  امکان  لزوم  صورت  در  تا  فرمایید  ذکر  را  خود  الکترونیک 

وجود داشته باشد.                   منتظر دریافت عکس های شما هستیم.
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پرسه در حوزه بهداشت و درمان وسالمت کرمان

سفیر سالمت
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سفر وزیر بهداشت
 به کرمان

سفر وزیر بهداشت به کوهبنان
زده  زلزله  شهرستان  به  سفر  در  پزشکی  آموزش  و  بهداشت،درمان  وزیر 
در  مردم حاضر  با  شهرستان  این  بیمارستان  از  بازدید  و  کوهبنان  شهرستان 
این بیمارستان گفت و گو کرد و از وضعیت ساختمان و استحکام آن با خبر 
نیز  این شهرستان  نقاط مختلف  از  زاده هاشمی  قاضی  شد. دکتر سیدحسن 
سفر  ادامه  در  بهداشت  وزیر  داروی  و  غذا  و  درمان  معاونان  کرد.  بازدید 
از قسمت های مختلف  با حضور در شهرستان کوهبنان  نیز  به کرمان  خود 
بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی بازدید کردند. همچنین معاونان 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روستای زلزله زده جور نیز بازدید 

کردند.
 رئیس اورژانس کشور در این بازدید ها گفت: نگاه ما نگاه حمایتی به مردم 
این منطقه است. دکتر کولیوند گفت: خوشبختانه زلزله اخیر خسارت جانی 
نداشت اما به منازل مسکونی خسارت هایی وارد شده است. وی ضمن ابراز 
در  نشستی  در  ها  بازدید  این  از  پس  گفت:  منطقه  این  مردم  با  همدردی 

کرمان تصمیم های الزم گرفته می شود.

سفر وزیر بهداشت به شهرستان انار
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ادامه سفر خود به استان کرمان، 
ادامه  بازدید کرد. دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی در  انار  بیمارستان  از 
سفر خود به استان کرمان وارد انار شد و از بیمارستان این شهر بازدید کرد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از بیمارستان انار از 
خیرین انار قدردانی کرد و گفت: خیرین صالح ترین اعمال را انجام داده 
اند. وی افزود: کمتر اتفاق افتاده که چنین زمانی وارد بیمارستان شوم و این 
اعتماد مردم است زیرا واسطه  نشانه  این  باشد که  بیمار وجود داشته  چنین 
قاضی  دکتر  دانند.  می  پزشک  بیماری  هنگام  در  را  پروردگار  و  خود  بین 
زاده هاشمی یادآور شد: پروژه بیمارستان انار در موعد مقرر افتتاح شود و 
امیدواریم مشکالت دیگری مانند اورژانس لطف آباد و غیره نیز به زودی حل 
شود. وی در خصوص سالگرد ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز گفت: 
با توجه به اینکه در آستانه سالگرد ایشان هستیم لذا یادی از ایشان می کنیم 
نببیند و سختی  که تقدیر الهی چنین بود که ایشان دیگر بیش از این آزار 
بسیار  آرزوهای  ایشان  زیرا  شود  محقق  ایشان  آرزوهای  امیدوارم  و  نکشند 
زیبایی برای آینده کشور داشتند و می گفتند که دنیا به ایران احتیاح دارد و 

ایران قطعا در آینده خوب خواهد شد.
نماینده شهرستان های انار و رفسنجان نیز در ادامه این مراسم گفت: با توجه 
به موقعیت شهرستان انار که پیشانی استان کرمان است و یکی از شاهراه های 
اصلی کشور است و بیشترین تردد را در جاده های ترانزیتی دارد؛ متاسفانه 
بیمارستان  به  بایستی توجه ویژه  تصادفات جاده ای زیادی وجود دارد که 
این شهرستان صورت گیرد. مهندس محمدی انارکی افزود: جمعیت زیادی 
از اطراف برای درمان وارد انار می شوند و درخواست های گذشته ما چون 
خرید آمبوالنس و غیره با دستور شما انجام گردید که جای تشکر دارد. وی 
همچنین از خیرین تشکر ویژه کرد و گفت: بزرگترین خیرین در شهرستان 

های رفسنجان و انار وجود دارد و کارهای خداپسندانه را انجام می دهند 

اما متاسفانه طی چند سال اخیر به دلیل خشکسالی نتوانستند آنچنان کمک 
بیمارستان را راه  به امروز  تا  نبود قطعا خیرین ما  نمایند که اگر این مسائل 

اندازی می کردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر مجدد به استان کرمان، از 
بیمارستان 32 تختخوابی در حال ساخت فهرج بازدید کرد. دکتر سیدحسن 
تختخوابی در حال  بیمارستان 32  از  بازدید  زاده هاشمی در حاشیه  قاضی 
ساخت فهرج، در رابطه با اختصاص اعتبار در بودجه سال 1397 برای تکمیل 

این بیمارستان، قول مساعد  داد.
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  شرق  مردم  نماینده  نیکزادی  مهندس 
فهرج،  بیمارستان  تکمیل  در  ماهه  تاخیر چندین  به  اشاره  با  بازدید  این  در 
شهرستان  افزود:  وی  شد.  بیمارستان  این  تکمیل  روند  در  تسریع  خواستار 
استان  با  به لحاظ همجواری  نفر جمعیت  بر 68 هزار  بالغ  با جمعیتی  فهرج 
سیستان و بلوچستان از محرومیت خاصی برخوردار است. مهندس نیکزادی 

خواستار اختصاص اعتبار ویژه ای از سوی وزارت بهداشت در بودجه سال 
1397 برای تکمیل بیمارستان فهرج شد. 

تجهیز  و  تکمیل  برای  که  این  بیان  با  بازدید  این  در  نیز  فهرج  فرماندار 
است،  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   10 حدود  فهرج  تختخوابی   32 بیمارستان 
با  و  مربع  متر  هزار   20 مساحت  به  زمینی  در  بیمارستان  این  داشت:  اظهار 
خالقی  نژاد  است.  ساخت  حال  در  طبقه  دو  در  مربع  متر  هزار   3 زیربنای 
گفت: عملیات ساخت این بیمارستان از سال 93 آغاز شده و در حال حاضر 
حدود 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون یک میلیارد و سیصد میلیون 
تومان برای احداث آن هزینه شده است.  وی خاطرنشان کرد: بیمارستان 
در حال ساخت فهرج دارای بخش های اورژانس، زنان و زایمان، مراقبت 
های ویژه، اطفال، بستری، جراحی، اتاق های عمل، داروخانه، رادیولوژی 

و آزمایشگاه خواهد بود.
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گفت:  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
منطقه  کشورهای  قانونی  پزشکان  میان  همگرایی 
می تواند پزشکی قانونی را به نماد پیام آوری صلح 
پزشکی  مبدل سازد.  المللی  بین  و همکاری های 
و  سیاسی  گرایشات  از  دور  به  تواند  می  قانونی 
اختالف نظرها و تفاوت های میان کشورها و صرف 
نظر از تفاوت های قومی، نژادی، دینی و جنسیتی 
و صرفاً بر اساس حس نوع دوستی در قالب تشکلی 
و  دیده  آسیب  های  انسان  خدمت  در  فراملیتی 

نیازمند باشد.

نسشت  افتتاحیه  در  باغینی  شجاعی  احمد  دکتر   
رؤساز پزشکی قانونی کشورهای منطقه که در مرکز 
همایش های دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد گفت: 
بهره  و  اجرایی  و  علمی  افزایی  هم  در  همکاری 
آموزشی،  علمی،  توان  از  عضو  کشورهای  گیری 
نوید  تواند  می  یکدیگر،  تکنولوژیکی  و  اجرایی 
بخش حرکتی مستمر در جهت بهبود توان پزشکان 
قانونی کشورهای عضو در ارائه خدمات هر چه بهتر 
به هموطنانشان و استفاده از این پتانسیل بزرگ در 
ارائه خدمات به کشورهای عضو در موارد مورد نیاز 

باشد.

خاورمیانه پر حادثه
دکتر شجاعی باغینی با اشاره به این که منطقه ما، 
از مناطق پر حادثه جهان به شمار می آید، اظهار 
داشت: درصد زیادی از حوادث طبیعی مانند زلزله، 
سیل، طوفان و غیره جهان در این منطقه به وقوع 
می پیوندد که به این موارد باید جنگ ها، انواع 
حوادث تروریستی و خشونت های مختلف 

از  افزود که گستره جغرافیایی وسیعی  باید  نیز  را 
میانمار در جنوب شرق آسیا گرفته، تا سوریه، لبنان 
و فلسطین اشغالی در آن سوی آسیا و صحرای سینا 
و شمال آفریقا را در برگرفته و متأسفانه با روندی 
افزایشی همراه بوده و مع االسف با تلفات انسانی 
عالوه،  به  داد:  ادامه  وی  است.  همراه  نیز  زیادی 
بخش هایی از این منطقه در مسیر مهاجرت های 
غیرقانونی و قاچاق انسان نیز قرار دارد 
حوادث  با  مواردی  در  متأسفانه  که 
همراه  باالیی  انسانی  تلفات  و  جمعی 

است.

پزشکی قانونی در حوادث
حوادث  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
پزشکی  که  کرد  عنوان  حوادثی  را  جمعی  دسته 

قانونی، به عنوان تشکیالتی تعیین کننده، خدمتگزار 
و پرکار کاماًل با آن ها درگیر بوده و نقشی مهم و 
تأثیر گذار در آن ها بر عهده دارد.  وی خاطرنشان 
که  حوادثی  از  بسیاری  ابتدای  در  اگرچه  کرد: 
اتفاق می افتد، گروه های امدادی در محل حضور 
اما  پردازند  می  امدادی  های  فعالیت  به  و  یافته 
ها  ماه  تا  که  است  قانونی  پزشکی  این  نهایت  در 
امر شناسایی و تشخیص  بلکه سال ها درگیر در  و 
هویت درگذشتگان، بررسی میزان صدمات انسانی، 
بررسی علل فوت و ... می باشد. اقداماتی که نه تنها 

بلکه به لحاظ  به لحاظ حقوقی، فردی و انسانی و 
مدیریت بخشی از تبعات روانی ناشی از حوادث، 

بسیار مهم و درخور توجه است.

مجموعه ای فراملیتی برای مدیریت حوادث.
که  این  بر  تأکید  با  باغینی  شجاعی  احمد  دکتر 
مرزهای جغرافیایی یک کشور  به  برخی حوادث 
را  مختلف  ملیت های  از  افرادی  و  نشده  محدود 
درگیر می سازد گفت:  نمونه این نوع حوادث را 

تروریستی حله عراق  می توان در حادثه 
یا  بود، دید.  از 4 کشور همراه  تلفاتی  با  که 

حادثه 3 سال پیش منی در عربستان که با تلفات 
انسانی باالتر و از ملیت های مختلف از کشورهای 
اسالمی همراه بود و در این حادثه هم مانند همه 
بود  عربستان  قانونی  پزشکی  این  مشابه،  حوادث 

که تا ماه ها درگیر حادثه بود. 
همکاری  و  خوب  عملکرد  اگرچه  وی  گفته  به 
پزشکی قانونی عربستان در این حادثه قابل تقدیر 
بود اما به نظر می رسد در حوادثی از این دست 
که با گستردگی قابل توجهی همراه است، وجود 
مجموعه ای فراملیتی که با پتانسیل مناسب علمی 
کشور  درخواست  صورت  در  بتواند  عملیاتی  و 
سریع  ارائه  راستای  در  و  نموده  مداخله  درگیر، 
و دقیق خدمات پزشکی قانونی با پزشکان قانونی 
و  مفید  کاماًل  کند  همکاری  دیده  حادثه  کشور 

موثر باشد. 

کشورهای  قانونی  پزشکی  سازمان  احیای 
اسالمی

با  ادامه  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
در  که  الدین صدر  سیدشهاب  دکتر  از  قدردانی 
زمان مسئولیت خود در پزشکی قانونی جمهوری 
تشکیالت  کشور،   16 همکاری  با  ایران،  اسالمی 
را  اسالمی  کشورهای  قانونی  پزشکی  سازمان 
در  نهاد  این  اگرچه  داشت:   اظهار  تأسیس کرد، 
چند سال ابتدایی پیدایش خود فعالیت های نسبتًا 
خوبی داشته است اما متأسفانه با گذشت زمان و به 
دالیل مختلف از فعالیت های آن کاسته شد. وی 
ابراز امیدواری کرد که با تصویب اعضا و اصالح 
موادی از اساسنامه، این سازمان بتواند فعال تر از 
گذشته، در خدمت کشورهای عضو قرار گیرد و 
به همکاری میان کشورهای عضو در قالب برنامه 
جمله  از  نیاز  مورد  های  زمینه  در  مختلف  های 
و  ها  بحران  در  همکاری  پژوهشی،  آموزشی، 

حوادث بزرگ جامه عمل بپوشاند. 
پایان  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
نتایجی  با  روزه   3 نشست  این  امیدوارم  گفت: 
ملموس، عملی و کاربردی برای تمامی کشورهای 
عضو همراه باشد. یادآور می شود نشست رؤسای 
 15 حضور  با  منطقه  کشورهای  قانونی  پزشکی 

کشور در تهران برگزار شد.

»پزشکی قانونی«
 پیام آور صلح و اتحاد



جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور164

اهداء تندیس پروفسور شمس 
به دکتر شجاعی

 
و  ای  حرفه  پذیری  مسئولیت  و  خدمت  تندیس  و  افتخار  لوح 
اجتماعی دهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی »پروفسور 
این  اهدا شد.  باغینی  احمد شجاعی  به دکتر  محمدقلی شمس« 
چشم  های  کلینیک  از  ای  شبکه  تأسیس  دلیل  به  تندیس  و  لوح 
موفق  و  مؤثر  تحقیقات  مرکز  اندازی  راه  کشور،  در  پزشکی 
علمی   مجله  مسئول  مدیر  و  امتیاز  صاحب  خصوصی  بخش  در 
غنی  و  منظم  علمی  های  نشست  مدیریت  و  برگزاری  آموزشی، 
مسئولیتی  قبول  چشم  سالمت  توریسم  توسعه  در  آفرینی  نقش 
اعطا  ایشان  به  قانونی  پزشکی  حوزه  در  برجسته  امانتی  و  خطیر 

 عذرخواهی وزیر از مردم 
به دلیل تاخیر در احداث بیمارستان 

شهرستان راور

جلسه  در  ربیعی  علی  دکتر 
با  راور  شهرستان  اداری  شورای 
گرامیداشت ایام دهه فجر و یاد و 
خاطره شهدای انقالب اظهار کرد: 
باید انقالب و ارزش های انقالب به نسل جدید شناسانده شود و 
این در حالی است که تاکنون قادر به نشان دادن عظمت انقالب 

به نسل جواب نبوده ایم.
شهرستان  اجتماعی  تامین  بیمارستان  احداث  در  تاخیر  بابت  وی 
راور از مردم این شهرستان عذرخواهی کرد و گفت: باید بدهی 

پیمانکاران پرداخت شود و ادامه کار به سرعت انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

ثبت اطالعات 9۰ درصد جمعیت 
رفسنجان درسامانه »سیب«

علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس 
بیش  اطالعات  گفت:  رفسنجان 
شهرستان  جمعیت  درصد   90 از 
رفسنجان وارد سامانه »سیب« شده 

است.
اظهار  اسماعیلی ندیمی  علی 
گذشته  سال  چهار  در  داشت: 
علوم  دانشگاه  در  خوبی  اقدامات 
با  و  شده  انجام  رفسنجان  پزشکی 
بخش   در  منابع  کمبود  به  توجه 

درستی  ساختارهای  هنوز  و  شدیم  متحمل  را  فشارها  بیشترین  سازها،  و  ساخت 
سال   30 از  بیش  رفسنجان  )ع(  ابیطالب  علی بن  بیمارستان  افزود:  وی  نداریم. 

قدمت دارد و ساخت و سازهای خوبی در این بیمارستان صورت گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: در حال حاضر حدود 2 هزار و 
و  هیئت علمی  نفر عضو   187 می کنند،  تحصیل  دانشگاه  این  در  دانشجو  نفر   200
نفر کارمند در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خدمت  حدود سه هزار 

رسانی می کنند.
اسماعیلی ندیمی افزود: پنج دانشکده، چهار بیمارستان، 16 پایگاه اورژانس و سه 
اورژانس روستایی، سه مرکز شبانه روزی، 32  پایگاه  اورژانس شهری، یک  پایگاه 
مرکز خدمات جامع سالمت و 89 خانه بهداشت زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی 
هستند. وی با بیان اینکه اطالعات بیش از 90 درصد جمعیت شهرستان رفسنجان 
وارد سامانه »سیب« شده است، عنوان کرد: تعداد اتباع افغانستانی زیرپوشش ما 
بیش از 50 هزار نفر است و سه مرکز بهداشت اختصاص به اتباع دارد، ضمن اینکه 

همه بیمارستان ها به اتباع خدمات ارائه می کنند.
علوم  دانشگاه  روستایی  و  شهری  درمانی  بهداشتی  مراکز  تمام  داد:  ادامه  وی 
مطالعه  بزرگترین  و  می دهند  ارائه  دندانپزشکی  خدمات  رفسنجان  پزشکی 
کوهورت کشوری در این دانشگاه در حال انجام است، ضمن اینکه از سال 94 با 
صنعت ارتباط برقرار کردیم و کوهورت کارکنان مس سرچشمه را اداره می کنیم.

و  داد  خبر  افاغنه  کوهورت  ساماندهی  از  رفسنجان  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس 
اجرایی  کوهورت  این  و  هستیم  اتباع  نظر  از  پرجمعیت  مناطق  از  یکی  گفت: 

می شود.  
اسماعیلی ندمی بیان کرد: طی چهار سال گذشته، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 
به  دستیاری  و  ارشد  کارشناسی  رشته  چندین  و  کردیم  راه اندازی  را  رفسنجان 
رشته های دانشگاه افزوده شده است. در حوزه های دانشجویی فرهنگی نیز رتبه 

های زیادی داشتیم.
وی افزود: در حوزه معاونت بهداشت بیش از 80 درصد مراکز بهداشتی درمانی 
شهری و روستایی شهرستان خیرساز هستند. ضریب اشغال تخت شهرستان تا قبل از 

طرح تحول 70 درصد بود که اکنون به 81 درصد رسیده است.
ای  سرمایه  تجهیزات  افزایش  به  اشاره  با  رفسنجان  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس 
پزشکی شهرستان، ابراز داشت: 12 دستگاه آمبوالنس به اورژانس رفسنجان اضافه 
شده است، در حوزه مشارکت های مردمی، مردم رفسنجان سرآمد هستند و بسیار 
حوزه  در  خّیران  از  تومان  میلیارد   32 از  بیش  سال ها  این  در  هستند،  نیکوکار 
سال  پایان  تا   92 سال  از  کرد:  تصریح  ندیمی  اسماعیلی  کردیم.  جذب  سالمت 
جاری، 35 هزار و 800 مترمربع با اعتبار 41 میلیارد تومان پروژه افتتاح شده است.

وی اضافه کرد: 47 هزار و 350 متر مربع پروژه ملی و استانی در سطح دانشگاه 
آن  اعتبارات  جمهور  رئیس  سفر  محل  از  امیدواریم  که  است  احداث  دست 

تصویب شود.



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

 900 یازدهم  دولت  در  گفت:  کرمان  استاندار 
دانشگاه  جغرافیایی  حوزه  در  بیمارستانی  تخت 
در  یا  که  شده  داده  مجوز  کرمان  پزشکی  علوم 
و  رسیده  برداری  بهره  به  یا   است،  ساخت  حال 
رزم  علیرضا  مهندس  است.  پیگیری  دست  در  یا 
حسینی در جمع هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی 
جدید  های  تخت  به  مبرم  نیاز  ما  افزود:  کرمان 
استان  این  و  داریم  کرمان  استان  در  بیمارستانی 
از  وی  است.  کشور  جنوبشرق  بیمارستانی  مرکز 
وزیر بهداشت به عنوان وزیری با کفایت یاد کرد 
استان  بیمارستانی  توسعه  حوزه  در  داد:  ادامه  و 
کرمان کارهای خوبی انجام شده است. استاندار 
کرمان با تاکید بر این که برای بیمارستان شفا مجوز 
ایجاد 700 تخت جدید صادر شده است، گفت: 50 
هکتار زمین برای احداث این بیمارستان اختصاص 
در  نیز  پروژه  این  مالی  تامین  و  است  شده  داده 
االنبیاء  خاتم  گاه  قرار  و  بهداشت  وزیر  با  تعامل 

دیده شده است. 
مهندس رزم حسینی با بیان این که استان کرمان در 
مقطع بحرانی زلزله است، گفت: 35 درصد کشته 
های زلزله در کشور مربوط به استان کرمان است و 
با توجه به این موضوع نیاز به پشتیبانی بیمارستانی و 
درمانی داریم. وی اظهار کرد: هزار میلیارد تومان 
از بانکها برای اجرای پروژه های در دست احداث 
و پروژه های جدید تامین مالی کرده ایم و این 
امر را به شورای پنجم و شهردار نیز گفته ام. رزم 
میلیارد  هزار   700 دولت  که  این  بیان  با  حسینی 
تومان بدهکار است، گفت: دولت در حال حاضر 
بدهی های دولت های قبلی را پرداخت می کند 
و در کنار آن 42 هزار پروژه نیمه تمام را نیز دارد. 
زمین  تهاتر  برای  کرمان  استان  کار  گفت:  وی 
تبدیل شده  به یک مدل  االنبیاء  قرارگاه خاتم  با 
است. استاندار کرمان از فرصت طالیی ایجاد شده 
در استان سخن به میان آورد و گفت: نمایندگان 
مجلس، سایر مدیران خود را خدمتگزار مردم می 
حسینی  رزم  کنند.  خدمت  خواهند  می  و  دانند 
بیمارستان  مالی  تامین  برای  کرد:  خاطرنشان 
فاینانس  و  بانکی  منابع  تهاتر،  شفا  تختخوابی   700
خارجی را به صورت ترکیبی انجام خواهیم داد. 
وی با بیان این که یکی از مشکالت توسعه کشور، 
استان  اختیارات  گفت:  است،  اداری  بروکراسی 
در واگذاری زمین 20 هکتار است و برای احداث 
بیمارستان شفا بر اساس مذاکرات انجام شده، 50 
کرمان  استاندار  ایم.  داده  اختصاص  زمین  هکتار 
بیمارستان شفا،  افزود: نماینده ای از هیات امنای 
معین  بهداشت  وزیر  و  استانداری  پزشکی،  علوم 
می کنیم تا مجددا تمام امالک موجود در فاصله 
تا 30 کیلومتری شهر کرمان را ظرف دوهفته   25
بررسی کنند تا بتوان زمین بهتری را برای احداث 
بیمارستان شفا تعیین کنند و اگر نشد در زمین فعلی 
اقدام به ساخت خواهیم کرد. وی گفت: احداث 
پروژه 700 تختخوابی شفا کار مهمی برای استان 
کرمان است . رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
نیز گفت: چهار بیمارستان در شهر کرمان وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی هستند که بیمارستان افضلی 
پور، شهید باهنر، شهید بهشتی و شفا از جمله این 
نژاد  بیمارستان ها است. دکتر حمیدرضا رشیدی 
عنوان کرد: بیمارستان شهید باهنر کرمان در سال 
1328 تاسیس شده و پیش بینی می شود ساختمان 
جدید این بیمارستان با 240 تخت تا اردیبهشت ماه 

به بهره برداری برسد. 
 120 با  بهشتی  شهید  بیمارستان  داد:  ادامه  وی 
اشتغال  ضریب  درصد   100 باالی  مصوب  تخت 
با  شفا  بیمارستان  گفت:  نژاد  رشیدی  دکتر  دارد. 
است  زیادی  پراکندگی  دارای  قدمت،  سال   56
با این  و برخی از بخش های آن نوساز هستند و 
بیان  با  وی  نیست.  استانداردی  بیمارستان  وجود 
باالی  شفا  بیمارستان  تخت  اشغال  ضریب  اینکه 
نیاز است که تخت های  85 درصد است، گفت: 
بیمارستانی دو برابر افزایش یابد. دکتر رشیدی نژاد 
افزود: اگر زلزله باالی 6 ریشتر در کرمان رخ دهد، 
بیمارستان هایی مانند بیمارستان شفا آسیب جدی 
خواهند دید ودر این رابطه هشدار می دهیم. وی 
ادامه داد: نیاز داریم بیمارستان استاندارد نوین با 
بیش از 600 تا 700 تخت را در استان دشته باشیم . 
دکتر دکتر رشیدی نژاد گفت: احداث بیمارستان 
منع روبرو است که  با دو  های جدید در کرمان 
برای رفع آنها باید منبع مالی آن و زمین مورد نیاز 

تامین شود.
 

همکاری دولت و بخش خصوصی
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به این که بخش خصوصی در کنار 
است،  گرفته  قرار  بیمارستانی  توسعه  برای  دولت 
بازسازی  برای  به حضور دولت  نیاز جدی  گفت: 
بیمارستانی استان  و نوسازی ظرفیت های کنونی 
کرمان داریم. دکتر محمدرضا پورابراهیمی افزود: 
اراضی  کاربری  تغییر  موضوع  بار  نخستین  برای 
سازمان ها را از سال 93 مطرح کرده ایم و به عنوان 
مثال آموزش و پرورش در کشور 80 کیلومتر ملک 
دارد.  را  اصلی   های  خیابان  در  واقع  تجاری 

هیات  کنونی  دغدغه  گفت:  وی 
درباره  پزشکی  علوم  دانشگاه  امنای 
ماندن  ناتمام  شفا،  جدید  بیمارستان 
این پروژه است. دکتر پورابراهیمی 
بیان کرد: الزم است که گزارش فنی 
قابل  اراضی  تا  محاسباتی داده شود 
واگذاری مشخص شود و مورد قبول قرارگاه خاتم 
پروژه  این  مالی  منابع  تامین  تا  گیرد  قرار  االنبیاء 
مشخص تر باشد. وی یادآور شد: پیرو جلسه ای که 
سه هفته قبل در مجلس شورای اسالمی با حضور 
سه استاندار کشور برزار شد، بزرگترین پروژ خط 
انتقال آب از خلیج فارس کلید خورد و 40 درصد 
پروژه نیز انجام شده و برای 60 درصد آن نیز به دو 

هزار میلیارد تومان نیاز است.
 

کرمان،  اولویت های وزارت بهداشت
عمرانی  وامور  فیزیکی  منابع  توسعه  مدیرکل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
زمانی که شهرستان ها و استان های کشور را برای 
ساخت بیمارستان اولویت بندی می کنیم، برخی 
شهرستان های استان کرمان از جمله جیرفت، بم 
می  قرار  ها  اولویت  این  صدر  در  کرمان  شهر  و 
گیرند. امیر ساکی افزود: احداث بیمارستان های 
فوق تخصصی بزرگ منطقه ای، یکی از اولویت 
های کشور است. وی ادامه داد:  در حال حاضر 
بیمارستان  اینگونه  ساخت  برای  کرمان  استان  در 
است  شده  ایجاد  همگرایی  ای  منطقه  و  بزرگ 
انرژی  بیمارستان  این  احداث  برای  باید  همه  و 
بگذاریم. دکتر ساکی با بیان اینکه وزارت بهداشت 
 700 بیمارستان  احداث  برای  خود  تعهدات  به 
این  ساخت  گفت:  است،  پایبند  شفا  تختخوابی 

بیمارستان به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
حاضر  حال  در  که  زمینی  کرد:  خاطرنشان  وی 
وضعیت خوبی  ها  دسترسی  نظر  از  مشخص شده 
دارد و به دلیل نزدیکی به فرودگاه و وجود برخی 
آلودگی ها با مشکالتی مواجه است که باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
دکتر ساکی بیان کرد: به طور متوسط در کشور ما 
ساخت یک بیمارستان بزرگ هر 32 سال یکبار رخ 
از استان  می دهد و ظرف این دوره در هر یک 
ها حداقل یک بیمارستان 200 تخت خوابی ساخته 

شده است و یا در دست احداث است.

نیاز مبرم 
به توسعه تخت بیمارستانی
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ایجاد ستاد برنامه ریزی 
در منطقه ده گانه کشور

دکتر علی اکبر حق دوست، معاون 
برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
برنامه  که  این  به  اشاره  با  پزشکی 
و  فراز  سالمت  حوزه  در  ریزی 
نشیب های بسیاری را داشته است، 
برنامه ریزی و  به بحث  باید  گفت: 
هماهنگی توجه بیشتری شود چراکه برنامه ریزی چیزی نیست که با یک انقالب 
و در یک روز محقق شود و مردم جامعه انتظار دارند که مسیر برنامه ها ریشه ای 
تغییر کند. وی یادآور شد : در آستانه چهلمین سال انقالب اسالمی با افتخار اعالم 
می کنیم که در حوزه سالمت اقدامات جدی صورت گرفته است از جمله می 
توان به راه اندازی بهداشت اولیه در روستاها در زمانی که ایران در بدترین 
شرایط جنگ ، تحریم ها و فشار اقتصادی قرار داشت که در آن برهه ها، جز 

موفق ترین کشور ها شده است.
دکتر حق دوست خاطر نشان کرد: ایران قبل از انقالب از نظر برخی شاخص 
ها در رده های نامطلوبی در میان 100 کشور اول قرار گرفته بود اما خوشبختانه 
با راه اندازی شبکه بهداشتی در مناطق محروم و روستایی شاخص های سالمت 
رشد سریعی را به همراه داشته اما باز هم راه زیادی برای رسیدن به شان و جایگاه 
باالتر در پیش رو قرار دارد. وی با تاکید بر این که، عاقالنه باید گذشته را مرور 
و عادالنه اصالحات الزم را در تمام فعالیت ایجاد کرد، افزود: ترکیب سه عنصر 
کلیدی »دانش، هوش و استعداد«، »عالقه و اشتیاق« و وقت گذاری می تواند 
کیمیای سعادتی شود که بهترین ها را بوجود آورد. دکتر حق دوست تصریح 
کرد: می توان از طریق برنامه ریزی و بررسی آسیب ها و چالش های موجود، 

برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی متناسب با تاکتیک های قابل قبول و به شکل 
عملیاتی را انتخاب کرد. وی اضافه کرد : می بایست زنجیره کالن تا خرد، فکر ، 
اندیشه و تفکر برتر و خالق را تا سطوح عملیاتی گسترش داد که امیدوار هستیم 
بتوان در عرصه عمل این مفهوم در برنامه ریزی گنجانده شود و برنامه ریزی 
مشارکتی، واقع بینانه و آینده نگر بر نیازها و ظرفیت های بومی و ملی را در 
کارنامه خود داشته باشیم که خوشبختانه در این راستا اقدامات وزارت بهداشت 

قابل قبول بوده و زیر ساخت های مناسبی را این گونه فراهم نموده است.
دکتر حق دوست با اشاره به نتایج رصد برنامه های بلند مدت و 5 ساله ای که تا 
کنون و قبل از انقالب هم داشته ایم، گفت: بیشتر مواقع برنامه های ما واقع بینانه 
طراحی نشده و برای رسیدن به اهداف، تاکتیک های خوبی اخذ نشده است و 
یک گسست معنایی بین اهداف عالیه و اقدامات طراحی شده و آن چیزی که در 

جامعه اجرا شده وجود دارد.
 وی با بیان این که مردم ذینفعان اصلی حوزه سالمت هستند و توقع آنان باید 
متناسب با واقعیت ها شکل گیرد و از خود مردم باید کمک گرفته شود، گفت: 
تشکیل مناطق، ایجاد ستاد برنامه ریزی در کالن مناطق و تالش برای این که در 
کشور 10 منطقه با ظرفیت های بومی طراحی کنیم و آن را به صورت یک مصوبه 
از شورای عالی انقالب فرهنگی داشته باشیم به عنوان یک برگ موفقیت برای 
وزارت بهداشت بود و امیدواریم در باقی حوزه ها نیز به معنی واقعی بتوانند با 

نگاهی بومی و مدیریت غیر متمرکز از این مسئله استفاده کنند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی وزارت بهداشت با اشاره به این که طرح تحول 
سالمت جزو دکترین رئیس جمهور و دولت یازدهم بوده، تاکید کرد: اجرای 
این برنامه ملی دارای دستاوردها و اشکاالت قابل تاملی است و نقدهای سازنده 
بر این طرح قابل قبول است و امیدواریم این نقدها همراه با راهکار باشد تا 
بتوانیم در عمل آنها را پیاده کنیم. وی در پایان افزود: طرح تحول سالمت در 
حوزه های مختلف وزارت بهداشت وارد شده و دستاوردهایی بسیاری به همراه 
داشته و با توجه به کمبود منابع دولتی باید تمهیدات و اصالحاتی صورت گیرد 
. امیدواریم دستاوردهایی بسیار ارزشمندی   در حوزه سالمت را که به برکت 
انقالب اسالمی به دست آورده ایم برای دهه های آینده پربار تر به مردم عزیز 

این مرز و بوم ارائه دهیم .

فرسودگی ناوگان اورژانس 
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
ناوگان  سال ها  گفت:  مجلس 
شده  فرسوده  کرمان  اورژانس 
و نیاز به بازسازی و تکمیل دارد. 
با  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 
اورژانس  ناوگان  اینکه  بیان 
راور  و  کرمان  شهرستان های 
دارد،  تکمیل  و  بازسازی  به  نیاز 
اظهار داشت: آن ها باید مجهز باشند تا بتوانند در اورژانس پیش بیمارستانی و 

بیمارستانی خدمات بهتر و مطلوب تری به مردم ارائه کنند.
 3 شدن  اضافه  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
راور خبر داد و گفت:  و  اورژانس های دو شهر کرمان  به  دستگاه آمبوالنس 
با سه آمبوالنس برای کرمان  با پیگیری هایی که در وزارت بهداشت داشتم، 
برای  نیز  برای کرمان و یک آمبوالنس  و راور موافقت شد که 2 آمبوالنس 
طی  کرد:  تصریح  زاهدی  دکتر  است.  شده  گرفته  نظر  در  راور  شهرستان 
ناوگان  مشکالت  داشتم،  بهداشت  وزارت  پارلمانی  معاون  با  که  مکاتبه ای 
اورژانس شهرستان های کرمان و راور را اعالم کردم. وی گفت: شهر کرمان 
با توجه به این که مرکز استان بوده و به نحوی دیگر شهروندان شهرستانی نیز 
از خدمات اورژانس شهر کرمان بهره می برند، اما طی سال ها ناوگان اورژانس 

کرمان فرسوده شده و نیاز به بازسازی و تکمیل دارد.

مشکالت بیمه درمانی
 بازنشستگان زغال سنگ

کانون بازنشستگان صنعت فوالد کرمان در نامه ای به نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس عنوان کردند: در ادامه پیگیری های به عمل آمده در رابطه 
با رفع مشکالت و نگرانی های بازنشستگان صنعت فوالد استان در صحن علنی 
قطع  موضوع  اخیراً  وزرای کشور،  و  مسؤوالن  مدیران،  با  مذاکره  و  مجلس 
بیمه خدمات درمانی مطرح شده و  با  بازنشستگان فوالد  بیمه درمانی  ارتباط 
نگرانی و دغدغه خاطر بازنشستگان را به دنبال داشته است که درخواست رفع 
این مشکل را از وی داریم. کانون بازنشستگان صنعت فوالد کرمان در ادامه 
به مشکالت عدیده تامین هزینه های درمانی و دارویی ناشی از کار در اعماق 
زمین اشاره و عنوان کرده است: بازنشستگانی که سال ها عمر و جوانی خود را 
در معادن و تونل های زیر زمین سپری کرد ه اند، اکنون حمایت همه جانبه بیمه 

خدمات درمانی را نیاز دارند.
قطع  مخالف  کرمان  فوالد  صنعت  بازنشستگان  است:  شده  بیان  نامه  این  در 
و  حقوق  احقاق  و  هستند  دیگری  بیمه  جایگزینی  و  درمانی  خدمات  بیمه 
تقویت خدمات درمانی خود را خواستار هستند. کانون بازنشستگان فوالد از 
رسیدگی  مجلس درخواست  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  دکتر 
هرچه سریعتر به این مشکل بزرگ و رنج آور بازنشستگان صنعت فوالد همانند 

رسیدگی به مشکالت سابق را خواستار شد.
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نابخردی در آرایشگاه  ها

مدیر اداره نظارت بر غذای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بازار داغ کرم های دست ساز در بین آرایشگاه های کرمان تاکید  با توجه به 
کرد: آرایشگاه  ها به هیچ عنوان حق فروش مواد آرایشی و بهداشتی اعم از 

مواد بی  مجوز و حتی مجوزدار را ندارند.

* تخلف نابخشودنی آرایشگاه  ها
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  غذای  بر  نظارت  اداره  مدیر 
کرمان با تاکید بر این که آرایشگاه  ها به هیچ عنوان حق فروش مواد آرایشی 
و بهداشتی اعم از مواد بی  مجوز و حتی مجوزدار را ندارند، گفت: آرایشگاه  ها 
حق تهیه و تولید و عرضه این کرم  ها را ندارند. دکتر قنبری  زاده تاکید کرد: 
محصوالت بدون مجوز که تولید داخل ایران باشند، جعل یا تقلب محسوب 
شده و محصوالت وارداتی نیز ظن قاچاق هستند، پس آرایشگاه  ها و افرادی که 
به فروش این کرم  ها اقدام می  کنند در واقع دو خالف را مرتکب شدند، زیرا 
تاییدیه سازمان غذا و دارو را ندارند. وی با اشاره به این که مصرف کنندگان 
قبل از استفاده از هر محصول آرایشی و بهداشتی باید به دو نکته توجه داشته 
باشند، ادامه داد: محصوالت تولید داخل ایران باید اطالعاتی شامل نام و نوع 
محصول، شماره پروانه بهداشتی ساخت به همراه آرم و لوگوی سازمان غذا 
و دارو، تاریخ تولید و انقضا، نام و نشانی کارخانه تولید کننده و ترکیبات بر 
و  غذا  معاونت  غذای  بر  نظارت  اداره  مدیر  باشد.  شده  درج  برچسب  روی 
داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: محصوالت وارداتی نیز باید دارای 
تاریخ تولید و برچسب کنترل اصالت و سالمت و رهگیری شامل بارکد، شناسه 

ردیابی، سری ساخت، تاریخ انقضا و شناسه اصالت باشند.

* بازرسی دقیق بدون اطالع قبلی
ابتدای امسال به طور جدی و  وی خاطرنشان کرد: علوم پزشکی کرمان از 
منسجم تیمی متشکل از پنج نماینده متخصص ارگان  های سازمان غذا و دارو، 
و  بهداشتی  معاونت  تجارت،  و  معدن  و  صنعت  سازمان  حکومتی،  تعزیرات 
نماینده صنف آرایشگران تشکیل داده است که بازرسی  های قانونمند و بدون 
بازرسی  واحدهای  افزود:  قنبری  زاده  دکتر  می  دهند.  انجام  را  قبلی  اطالع 

مراکز  از  بازرسی  آرایشگاه ها،  از  بازرسی  بخش  سه  در  را  خود  بازدیدهای 
از  بازرسی  نیز  و  بهداشتی  و  آرایشی  و شرکت  های عرضه کننده محصوالت 
کارخانجات تولیدی انجام می  دهند. وی با اشاره به این که این کرم  ها اگر با 
مجوز باشند به علت فروش در آرایشگاه  ها خطای تعزیراتی به حساب می  آیند و 
با آنها برخورد می  شود، ادامه داد: بازرسان ما عالوه بر جمع  آوری محصوالتی 
طریق  از  متخلفان  با  هستند  بهداشت  وزارت  از  برچسب  و  پروانه  فاقد  که 

تعزیرات و مراجع قانونی به صورت جدی اقدام می  کنند.

* عذر بدتر از گناه!
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  غذای  بر  نظارت  اداره  مدیر 
کرمان در پاسخ به اینکه بسیاری از آرایشگاه  ها مدعی هستند که این کرم را 
از فردی نامشخص خریداری می  کنند، بیان داشت: این حرف برای ما قابل 
توجیه نیست از نظر ما مسئول مستقیم فروشنده یعنی همان آرایشگرها هستند، 
حتی اگر ندانند این کار غیرقانونی است، ندانستن قانون منعی برای توبیخ 
نیست و باز هم باید پاسخگو باشند. وی افزود: حتی اگر این کرم  ها دارای 
حساس  ترین  پوست  که  باشند  آگاه  باید  مردم  باشند  هم  قانونی  مشخصات 
و  آرایشی  کرم  چندین  از  استفاده  تداخل  صورت  در  که  است  بدن  عضو 
ضدآفتاب  ها ممکن است عارضه  های خطرناکی را به دنبال داشته باشد. مدیر 
اداره نظارت بر غذای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
پایان شماره 31325901-034 واحد شکایات معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان را برای ثبت شکایات تلفنی همشهریان کرمانی عنوان 
معصوم  زاده  ماه بانو  دکتر  سراغ  به  بود  این کرم دست  ساز  که  آنجا  کرد.از 
متخصص طب سنتی رفتیم که سابقه درازمدتی در کرم  های ساختنی و کامال 

گیاهی دارد.

* از عدم سازگاری با پوست تا افسردگی
روزهای  این  مورد کرم  های دست  سازی که  در  زاده  معصوم  بانو  ماه  دکتر 
پایانی سال در آرایشگاه  ها بازار داغی دارند، گفت: پوست بدن انسان به عنوان 
بزرگترین سد دفاعی بدن نیاز به مراقبت  های خاصی دارد، چرا ما از کرمی 

استفاده کنیم که نتوانیم عوارض و مضرات آن را کنترل کنیم. 
پوست چه  برای  کرم  نوع  هر  از خرید  قبل  حتما  افزود:  معصوم  زاده  دکتر 
دست  ساز و چه کارخانه  ای باید حداقل به تاریخ ساخت و انقضاء و ترکیبات 
آن دقت کنیم تا مطمئن شویم این کرم با پوست ما سازگار است. وی ادامه 
داد: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، پروردگار سالمتی را تنها یک 
بار در اختیار ما قرار می  دهد با احتیاط از این نعمت باید مراقبت کنیم تا در 
آینده برای ما پیشیمانی به بار نیاورد. این متخصص طب سنتی خاطرنشان کرد: 
وقتی مواد متشکله یک کرم را ندانیم، حتی پزشک متخصص هم نمی  تواند شما 
را راهنمایی کند که این کرم با چه مواد آرایشی یا ضدآفتابی نباید استفاده 
شود، بسیاری از کرم  ها حتی با داروهای خوراکی نیز تداخل دارند و برای 
پوست حساسیت  ایجاد می  کنند. وی افزود: برخی حساسیت  های ساده پوستی 
نیز چندین سال نیاز به درمان دارند که عالوه بر عوارض روحی و روانی برای 

فرد نیازمند صرف هزینه  های گزاف برای بهبود و درمان هستند.

دکتر مجتبی مشکی، رئیس شبکه بهداشت و درمان 
فهرج در حاشیه آغاز عملیات طرح واکسیناسیون 
فلج اطفال کودکان در این شهرستان اظهار داشت:  
طرح واکسیناسیون فلج اطفال برای 5 هزار و 611 
کودک زیر پنج سال در این شهرستان آغاز شد. 

رئیس شبکه بهداشت و درمان فهرج بیان کرد: 
یک هزار و 42 نفر کودک شهری و 4 هزار و 
569 نفر کودک روستایی با اجرای این طرح، 
واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان فهرج 
داشت:  بیان  مشکی  دکتر  می کنند.  دریافت 
اجرای این طرح را درشهرستان فهرج 66 تیم دو 
نفره در 26 خانه بهداشت و 10 تیم شهری بر عهده 
دارند و در مرحله نخست از پنجم تا هشتم اسفند 

ماه اجرا می شود.

طرح واکسیناسیون 
فلج اطفال در فهرج
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بهره برداری از پیشرفته ترین 
دستگاه MRI جنوب شرق کشور

استاندار کرمان از پیگیری برای راه اندازی بیمارستان های صحرایی در شرایط 
بحرانی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 2500 تخت بیمارستانی در 
استان کرمان در حال ساخت  است. مهندس علیرضا رزم حسینی 9 دی ماه در 
آئین بهره برداری از پیشرفته ترین دستگاه ام.آر.آی جنوب شرق کشور در 
بیمارستان فاطمه الزهرا)س( کرمان با تاکید براین که از ابتدای دولت تدبیر 
و امید در استان کرمان به دنبال افزایش ضریب تخت های بیمارستانی بوده 
ایم، افزود: سرانه تخت های بیمارستانی نسبت به بیماران در استان کرمان از 
کشور پایین است. وی از کمبود 5000 تخت بیمارستانی در استان کرمان خبر 
کرمان  استان  در  بیمارستانی  تخت   2500 حاضر  حال  در  یادآورشد:  و  داد 
بیمارستان  به مجموعه  ثاراهلل  انتظار می رود سپاه  در حال ساخت است که 
فاطمه الزهرا)س( اکتفا نکند بلکه در افزایش تخت های بیمارستانی به استان 
کرمان نیز کمک کند.  استاندار کرمان از آمادگی مدیریت استان و مجمع 
نمایندگان برای کمک به سپاه ثاراهلل برای تامین مالی فاز جدید بیمارستان 
فاطمه الزهرا)س(کرمان با 300 تخت بیمارستانی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
برای راه اندازی بیمارستان های صحرایی در شرایط بحرانی در استان کرمان 
با فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه مذاکراتی صورت گرفته است که کلنگ 
این پایگاه در دهه فجر سال جاری به زمین خواهد خورد. رزم حسینی با اشاره 
این  تصریح کرد:  مناطق محروم،  به  بیمارستانی  سیار  اتوبوس های  اعزام  به 
اقدام خوب از سوی سپاه در حال انجام است و طی مذاکرات به عمل آمده 
مقرر شده چند دستگاه اتوبوس به استان کرمان اختصاص یابد.  وی از سپاه 
به عنوان مجموعه ای انقالبی یاد کرد که مردم از این مجموعه انتظار دارند 
در حوزه سالمت حضور پررنگی داشته باشد، افزود: یک قطعه زمین توسط 
یکی از خیرین، وقف بیمارستان فاطمه الزهرا)س( شده است که سپاه ثاراهلل 
می تواند این زمین را برای تامین مالی فاز جدید بیمارستان فاطمه الزهرا)س( 
با 300 تخت بیمارستانی اختصاص دهد که در این راستا دولت آمادگی دارد 

در خصوص صدور مجوزات الزم و تامین مالی این پروژه یاری رسان باشد.

برپایی 16 بیمارستان مردم یاری در مناطق محروم 
کلنگ  به  اشاره  با  آئین  این  ادامه  در  نیز  فاطمه الزهرا)س(  بیمارستان  رئیس 

فرمانده  سلیمانی  سردار  سوی  از  الزهرا)س(  فاطمه  بیمارستان  احداث  زنی 
سپاه قدس، گفت: این بیمارستان در سال 81 با 96 تخت بیمارستانی افتتاح 
شد و در طول این سال ها در راستای ارتقای خدمات آن گام های بسیاری 
بیمارستان  اول  رتبه  اخذ  به  اشاره  با  مقدمی  علی  دکتر  است.  برداشته شده 
فاطمه الزهرا)س( در ارزشیابی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
طی سالیان متوالی، افزود: نهضت بازسازی و بهسازی بیمارستان در چند سال 
اخیر شدت زیادی گرفته به گونه ای که 95 درصد آن کامال استانداردسازی 
شده است. وی به راه اندازی و نوسازی کلنیک تخصصی بیمارستان، بخش 
زایشگاه، بخش مردان، بخش ICU و اورژانس اشاره کرد و یادآورشد: اورژانس 
این بیمارستان پس از بیمارستان های دانشگاهی، بیماران تصادفی را پذیرش 
می کند. رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا)س( خاطرنشان کرد: طی یکسال گذشته 
و  بلوچستان  و  سیستان  یاری در جنوب کرمان،  مردم  بیمارستان  از 16  بیش 
پیرانشهر برپا شده و به مردم مناطق محروم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه 
براینکه طی سال جاری در منطقه رودبار  تاکید  با  شده است. دکتر مقدمی 
جنوب بیش از 2.5 میلیارد تومان خدمات پزشکی ارائه شده است، تصریح کرد: 
در زلزله کرمانشاه، پزشکان و پرسنل بیمارستان فاطمه الزهرا)س( 28 روز در 
سرپل ذهاب حضور داشتند و حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان خدمات 

پزشکی به مردم زلزله زده آن منطقه ارائه شده است.

عدم گزارش  آنفلوآنزای 
پرندگان

معاون سالمت دامپزشکی استان کرمان با اعالم این که تاکنون در استان 
نشده است،  پرندگان گزارش  آنفلوآنزای  تایید شده  کرمان هیچ کانون 
گفت: این بیماری از طریق مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ تحت نظارت 

دامپزشکی به انسان منتقل نمی شود. 
هیچ  کرمان  استان  در  تاکنون  که  این  اعالم  با  کاظمی نیا  صدیقه  دکتر 
تایید شده  آنفلوآنزای پرندگان گزارش نشده است، اظهار کرد:  کانون 
نظارت  تحت  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت  مصرف  طریق  از  بیماری  این 
دامپزشکی به انسان منتقل نمی شود لذا استفاده از این محصوالت، هیچگونه 
راحت  خیال  با  می توانند  و  نداشته  شهروندان  سالمتی  برای  مخاطره ای 
انتقال  راه های  کرمان  استان  دامپزشکی  سالمت  معاون  کنند.  مصرف 
بیماری  آنفلوآنزای فوق حاد به انسان را تماس مستقیم با پرندگان آلوده 
و بیمار، تماس مستقیم با مدفوع و ترشحات پرندگان و وسایل آلوده 

تماس  یا  پرندگان  شکار  وبیمار،  آلوده  وماکیان  طیور  پرکنی  و  ،ذبح 
در  کرد:  تشریح  وی  کرد.   اعالم  بیماری  اثر  در  شده  تلف  پرنده  با 

راستای  نظارت بر چگونگی رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی در اماکن 
فرآورده خام دامی شامل  انواع  و عرضه  نگهداری  و  توزیع  تولید،  تهیه، 
کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی و اماکن عرضه که در زمینه  گوشت مرغ، 
انجام  با  دامپزشکی  بازرسان  دارند،   فعالیت  فراورده ها  سایر  و  مرغ  تخم 
بازدید های مکرر و نمونه برداری از این فراورده ها، هر گونه فرآورده خام 
دامی غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف را شناسایی و ضبط و از چرخه مصرف 

خارج می کنند. 
دکتر کاظمی نیا پختن کامل فرآوردهای خام دامی مانند گوشت مرغ و 
تخم مرغ را قبل از مصرف از ضروریات دانست و افزود:  در صورت رعایت 
موارد بهداشتی و خرید از مراکز عرضه مجاز تحت نظارت دامپزشکی دیگر 
نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و می توانند با آسودگی خاطر پروتئین 
روزانه سفره خود را تامین کنند. معاون سالمت دامپزشکی استان کرمان 
از همشهریان تقاضا کرد که به شایعات کذب در رابطه با این بیماری دامن 
نزنند و در صورت هرگونه سوال پیرامون این بیماری با شماره تلفن چهار 

رقمی 1512 روابط عمومی دامپزشکی کرمان تماس حاصل کنند.
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اخذ فایل ژنتیکی خانواده 
جانباختگان سانچی

فایل  تکمیل  به  اشاره  با  قانونی  پزشکی  رئیس 
سانچی  حادثه  باختگان  جان  خانواده  ژنتیکی 
در  تصمیمی  هیچ  هنوز  بنادر  گفت:سازمان 

خصوص این فایل نگرفته است. 

باغینی در خصوص آخرین  احمد شجاعی  دکتر 
وضعیت نمونه گیری بر روی اعضای خانواده جان 
گیری  نمونه  کار  گفت:  سانچی،  حادثه  باختگان 

تمام و فایل ژنتیکی هم نهایی شده است. 
تصمیم  خصوص  در  باغینی  شجاعی  احمد  دکتر 
تصمیم  گفت:  ژنتیک  فایل  ارسال  برای  گیری 
کشور  به  ژنتیکی  فایل  ارسال  با  رابطه  در  گیری 
چین بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است که 
این سازمان هنوز هیچ تصمیمی برای ارسال فایل 

پزشکی  سازمان  فایل همچنان در  و  است  نگرفته 
قانونی کشور نگهداری می شود.

درباره  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
تحویل 35 جسد از اجساد حادثه سقوط هواپیمای 
قانونی گفت: چطور  پزشکی  به  یاسوج  ــ  تهران 
باقی  سالمی  جسد  که  حادثه ای  در  دارد  امکان 
تحویل  35 جسد  شده اند،  متالشی  همه  و  نمانده 
حاشیه  در  شجاعی  احمد  دکتر  باشد.  شده  داده 
منطقه  کشور های  قانونی  پزشکی  رؤسای  نشست 
خاورمیانه که در سالن همایش دانشگاه الزهرا)س( 
اقدامات صورت گرفته  درباره  شد،  برگزار  تهران 
تهران-یاسوج  هواپیمای  سقوط  حادثه  در 

از  دلخراش،  حادثه  این  وقوع  به محض  گفت: 
به  خواستیم  هواپیما  این  مسافران  خانواده های 
نمونه  آن ها  از  تا  کنند  مراجعه  قانونی  پزشکی 
ژنتیکی اخذ شود که این کار انجام و نمونه ها در 

بانک اطالعات ژنتیکی نگهداری شد. 
از  باید  که  این  بیان  با  قوه قضاییه  رییس  معاون 
اطالعات  با  نمونه ها  و  نمونه برداری  نیز  اجساد 
افزود:  شود،  داده  تطبیق  خانواده ها  ژنتیکی 
متأسفانه اجساد قربانیان هواپیمای تهران ـ یاسوج 
تجمیع  و  شناسایی  باید  قطعات  و  نماندند  سالم 
شوند و در پایان کار تطبیق نمونه ها انجام شود. 
به  پاسخ  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
سؤالی مبنی بر این که گفته می شود 35 جسد به 
پزشکی قانونی تحویل داده شده است، بیان کرد: 
چطور امکان دارد در حادثه ای که جسد سالمی 

جسد   35 شده اند،  متالشی  همه  و  نمانده  باقی 
فقط  فعاًل  گفت:  وی  باشد؟!  شده  داده  تحویل 
این  که  داده اند  ما  به  اجساد  از  قطعات  تعدادی 
است،  مشخص  هویتشان  و  شده  شناسایی  قطعات 
آن ها  بعد  و  شوند  تجمیع  اجساد  قطعات  باید  اما 

را تحویل دهیم.

اخذ فایل ژنتیکی خانواده 
جانباختگان هواپیمایی آسمان

همدردی استاندار با خانواده 
تنها کرمانی پرواز یاسوج

محمدهادی فهیمی هنزایی از جمله درگذشتگان 
سانحه ی پرواز هواپیمایی آسمان در خط تهران به 
یاسوج است. وی از فعاالن محیط زیست و از اهالی 
کرمان بود.  شامگاه سه شنبه اول اسفندماه، استاندار 

کرمان به همراه مدیر کل روابط عمومی استانداری 
فهیمی  »محمدهادی  مرحوم  با خانواده ی  کرمان 
هنزایی« از کشته شدگان سانحه ی پرواز تهران به 

یاسوج دیدار و با آنان ابراز همدردی کردند.
سال  متولد  هنزایی  فهیمی  محمدهادی  مرحوم 
1359 و از فعاالن محیط زیست و هم چنین عضو 
برای  بود که  نیرو  به وزارت  وابسته  مشانیر  شرکت 

بررسی نمونه خرس سیاه بلوچی عازم یاسوج بود.
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گزارش نشست جمعیت بمی های مقیم تهران

بم؛ امید و توسعه
محمدعلی دبستانی

روابط عمومی جمعیت بمی های مقیم تهران

ای خطه نبیند آسمان مرگ تو را                     آفت نرسد گلشن پر برگ تو را
»زنده یاد استاد شاهرخی«

ایران  بزرگ  ملت  دل  بر  جانگاه  غمی  بم  ماه 1382  دی   5 بار  تأسف  زلزله 
گذاشت و جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داد. به گونه ای که می توان گفت 
کمتر حادثه ای طبیعی توانسته تا این حد ابعاد جهانی به خود بگیرد آنها در 
روزهای تغییر سال نو میالدی آنهم در سالروز کریسمس در حادثه بم حضور 
داشتند و بنا به شهادت خبرنگاران کشورهای یاری دهند )پیش از 74 کشور( بم 
مرکز توجه جهان محسوب می شد. با آغاز سال جدید میالدی و عید کریسمس 
حسن نوع دوستی جهانیان به شهر تمدنی و فرهنگی بم که در صفحه ای از 
تاریخ دنیا به عنوان بزرگترین بنای )شهر( خشت و گلی دنیا را در خود جای 
داده است نهادهای مردمی و انسانهایی که روشنایی خدمت را در نهاد خود به 
ودیعه دارند و برای عرضه آن حد و مرز و نژاد و رنگ و ملیت را نمی شناسند 
از راههای دور و نزدیک ، با کوله باری از صفا و کرامت ره به دیار بردند تا 
قامت خدمت گذاری بیارایند.  هنوز هستند مردم و سازمان هایی غیردولتی 
که بزرگواری را معنا کرده و جلوه های پرفروغی از آن را به تماشا گذاشته اند.

کبوتران صلح و دوستی و سفیران عشق از سراسر جهان به شراکت اندوه و 
ضیافت امید آمدند تا در کنار ملت ایران عالی ترین نشانه های نوع دوستی 
فارغ از رنگ و زبان و سیاست را عرضه نمایند. مردم نوع دوست، طی مدت 
96 ساعت بم را به کانون بزرگ انسانیت مبدل ساختند و همت جهانی را به 

تصویر کشیدند. خشم طبیعت آغاز بحران مهاجرت و هویت را در این شهر 
تمدنی و صبور سرعت بخشید بعد از این هجرت اهالی بمی  ساکن تهران با 

اهداف زیر تشکیل شد: 
الف( اطالع رسانی و مشاوره به همشهریان شرق استان کرمان )بم بزرگ( 

ب( برنامه ریزی و تجلیل از پیش کسوتان علم، هنر و پیشه
ج( برنامه ریزی و راهکار اجرائی برای کارهای انتفاعی همشهریان بمی

پژوهان،  دانش  به  اقتصاد  و  فرهنگ  هنر،  علم،  بزرگان  تجارب  انتقال  د( 
هنرمندان و متقاضیان بمی

ص( تدارک و برگزاری جلسات فرهنگی، هنری و یادمان ها 
ط( هماهنگی با مدیران اجرائی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی کشور برای تحقق 

طرحها و ایده های نو در بم بزرگ
ه( تشکیل اطاق فکر و مشاوره به مدیران اجرائی وقت بم 

گرد هم جمع شدند و بنیان اجرای تأسیس جمعیت مردم نهاد بمی های مقیم 
بمی  این حرکت شناسایی  اولین گام  نمودند  اجرا  را   )NGO( تهران  استان 
های مقیم در خارج از شهر بم و استان تهران را اجرا نمودند و بانک اطالعاتی 

آنها را شکل دادند. 
در ادامه حرکت های خود جوش مردمی ، تاریخچه بعضی از فعالیت ها را به 

شرح ذیل بیانمی گردد: 
1-برگزاری نهمین سالگرد زلزله بم در فرهنگسرای اکباتان با همکاری موسسه 

فرهنگی استاد ایرانمنش
2-گردهمائی اولین هئیت امنای این جمعیت در فرهنگسرای پونک 

3- برگزاری دهمین سالگرد زلزله بم در هتل الله تهران و شناسایی تعدادی 
از خیرین و امدادگران زمان حادثه دلخراش بم و اهدای لوح نمادین جامعه 
بمی ها به این فرشتگان صلح و دوستی و سفیران عشق با حضور مدیران یونسکو 

و یونیسف
4- همکاری با کتابخانه حسینه ارشاد در خصوص راه اندازی اولین کتابخانه 

دیجیتالی کشور با موضوع زلزله 

5- همکاری و مشارکت در پاسداشت و قدردانی از زحمات پرفسور عدل بانی 
و طراح ثبت جهانی بم از منظر فرهنگی در اجالس مدیریت جهانی 

6- تکمیل بانک اطالعاتی بمی های مقیم تهران و خارج از کشور
7- انجام نظرسنجی سالیانه بمی ها با موضوعات روز جهت رفع بعضی از نیازها 

8- تالش و ممارست در ارتباط با همکاری مسئولین اجرائی وقت بم بزرگ
9- برگزاری اولین یادمان هنرمند فقید داریوش رفیعی

10- همکاری و شرکت در برگزاری دومین جشنواره موسیقی سنتی زنده یاد 
ایرج بسطامی

دعوت  و  تهران  معلم  خانه  در  بم  زلزله  سالگرد  یازدهمین  11-برگزاری 
صاحبنظران سیاسی و فرهنگی کشور و منطقه با حضور استاندار ، فرمانداران 

و امام جمعه های بم در بعد از انقالب
12-برگزاری دوازدهمین سالگرد زلزله بم در سالن مالصدرا صدا و سیما 

راه  باهدف  پایتخت  مقیم  های  بمی  آژانس  با  مشارکت  و  ریزی  برنامه   -13
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اندازی تورهای گردشگری یک روزه استان تهران با حضور خانواده های بمی
بعنوان ضلع سوم  بم  مطالعه طرح گردشگری  انجام  و  تحقیق   ، 14-پژوهش 

مثلث توسعه منطقه و انجام توافقنامه خواهر خواندگی شهر اصفهان و بم 
15-اعالم و بررسی نیازهای فرهنگی و اجتماعی بم پس از زلزله به تعدادی از 

NGO های مردم نهاد در سمینارهای اجرا شده حسینیه ارشاد تهران
16- دعوت و همکاری رسانه های خبری و صدا و سیما برای انعکاس پیشرفت 

و توسعه و کمبود های بم بزرگ 
دعوت  و  تهران  استقالل  هتل  در  بم  زلزله  سالگرد  سیزدهمین  17-برگزاری 
رایزنان فرهنگی کشورهای مختلف و اهدای لوح تقدیر جامعه بمی ها به آنها و 

نماینده جامعه ورزشی کشور آقای پهلوان طالقانی 
18- پیگیری و اطالع رسانی مداوم با آژانس های عالقمند به راه اندازی مجدد 

تورهای بم گردی 
19- مشارکت و همکاری در اجرای نمایشگاه توسعه استان کرمان در برج میالد 

با اعضای شورای شهر بم و فرماندار در این سالن 
20- نشست هم افزائی با فرماندار و اعضای شورای شهر بم در سالن برج میالد 

از  تهران و دعوت  بم در هتل الله  برگزاری چهاردهمین سالگرد زلزله   -21
نمایندگان مجلس کرمان – بم و رئیس شورای شهر تهران 

» مرا دردی است اندر دل                  که گر گویم زبان سوزد »
دیماه امسال شاهد گریه بی صدای دیگری از بازماندگان زلزله دلخراش بم 
بودیم، این بار و برای چهاردهمین سال متوالی در تهران، سالروز درگذشتگان 

واقعه زلزله بم توسط جمعیت بمی های مقیم پایتخت، گرامی داشته شد. 
مردمی ساده، صبور ، مهربان، قانع و پرتالش که محصول خرما را بلندای 20-

10 متری به پایین و آب را از عمق 150-100 متری به باال می آورند همراه با 
بنای خشت و گلی جهان( همه  تاریخ و بزرگترین  )پیشانی  بم  باستانی  ارگ 
رفتند و صد افسوس دولتمردان و جمعی از مردم به جزء آه و ناله روزهای 

نخست، هویت فرهنگی و اجتماعی بم را فراموش کردند.

این مراسم در روز جمعه یکم دی ماه 96 در محل هتل الله تهران بر پا شد. 

ابتدای مراسم و پس از تالوت آیات کالم اهلل مجید و قرائت فاتحه، شرکت 
کنندگان به احترام درگذشتگان این حادثه یک دقیقه سکوت و قیام کردند. 
پس از ارائه گزارش عملکرد یک ساله فعالیت های جمعیت توسط مدیر عامل، 

آقای دکتر نیکفر مراسم ادامه پیدا کرد.
در این گردهمائی نمایندگان محترم استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
کرمان(،  شرق  شهرهای  و  )بم  نیکزادی  مهندس   ، زاهدی)کرمان(  دکتر 
رئیس  دعایی،  االسالم  حجت  رهبری  نماینده  و  اطالعات  روزنامه  سرپرست 
تهران، مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، دکتر مهدی  شورای اسالمی شهر 
زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دکتر بهشاد، 
بیان  به  رسانه  اصحاب  نمایندگان  و  یونسکو  جهانی  سازمان  محترم  نماینده 
خاطرات زمان زلزله بم پرداختند. اعضای جمعیت بمی های مقیم تهران همگام 
و همراه مدیران منطقه با شعار: »بم، امید و توسعه« در مثلث توسعه کشاورزی، 
صنعت و گردشگری ضمن دعوت از صاحب نظران به تبادل اطالعات و ارائه 
مهندس   ، بم  آفرود  و  اتومبیلرانی  فدراسیون  رئیس  پرداختند.   نظرات  نقطه 
سجادی و حبیب زاده رئیس جامعه تور گردانان بم ضمن ارائه گزارش و فیلم 
از مناطق بکر و کمتر دیده شده کویری شهرستان های بم ، نرماشیر ، فهرج و 

ریگان ، مردم ایران و جهان را به دیدار از این مناطق دعوت کردند. 
 

همچنین شاعر بمی، علیرضا مقدمی به بیان اشعار و متون سروده شده این واقعه 
پرداخت. در این مراسم همچنین مرضیه جعفری سرپرست تیم فوتبال بانوان 
شهرداری بم به نمایندگی نیمی از جامعه بم )بانوان( با ایراد سخنرانی و نمایش 
فیلم از قهرمانی های پیاپی چندین ساله رتبه اولی ایران پرداخت و روحیه 
امید و تالش را که برای این منطقه به ارمغان آورده بودند، به بیان خاطرات 
خود پرداخت. گروه هنرمندان بم به مدیریت اکبریان و خوانندگی غنی زاده 
و فخاری با اجرای موسیقی سنتی و مدرن یاد و خاطره هنرمندان این خطه به 
خصوص آنهائی که در حادثه زلزله جان به جان آفرین داده بودند، زنده نگاه 
داشتند.در پایان مراسم طبق سنت همیشگی و به منظور نهادینه شدن حرکت 
و  به سخنرانان  ها  بمی  تقدیر جمعیت  لوح  عزیز  ایران  در  قدردانی  و  تشکر 

مدعودین اهدا گردید. 
 الزم به ذکر است گزارش تصویری این مراسم همانند سال های قبل توسط 

شبکه 3 صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران ضبط و پخش گردید.
در پایان این گزارش، اعضای این جمعیت آماده دریافت ایده ها، طرح ها و 
همکاری تک تک همشهریان، هم استانی ها و هموطنان گرامی جهت پیشبرد و 
توسعه بم 15 ساله با پیشینه هزاران سال می باشند و دست کلیه صاحب نظران و 
عالقمندان توسعه جنوبشرق کشور )بم بزرگ( را می فشارد تا این نقطه از کشور 
به عنوان آخرین شهر فارسی زبان و فارسی پوشش و مقاوم در برابر خشونت 
کویر هویت فرهنگی و اجتماعی اش را بازسازی نماید و به عنوان اولین و تنها 
شهر ثبت شده باغ شهر ایران از منظر فرهنگی در سازمان میراث جهانی با اقتدار 

یدک کشیده و الگوی توسعه جنوب و جنوب شرق کشور گردد.



همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران 

تکریم کریمان
استان  ایتام  حامیان  و  خیرین  از  تجلیل  منظور  به  مهر«  »والی  همایش 
کرمان با همکاری کمیته امداد، استانداری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی، جامعه کرمانی های مقیم تهران، انجمن حمایت از توسعه استان 
کرمان و شرکت صنایع ملی مس ایران چهارم اسفندماه در سالن همایش 

اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
بر  تأکید  با  همایش  این  در  امداد  کمیته  رئیس  فتاح،  سیدپرویز  مهندس 
نگاه اصولی و  با  باید  نیست گفت:  به طور سنتی جوابگو  این که فقرزدایی 
برنامه ریزی شده با فقر مبارزه کرد. وی با اشاره به این که هم اکنون 300 
اجتماعی  تأمین  بیمه  از خدمات  هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت 
بهره مند هستند افزود: در بودجه سال 97 بیش از 230 میلیارد تومان برای 
سازمان  و  امداد  کمیته  حمایت  تحت  خانوار  سرپرست  زنان  تکمیلی  بیمه 
تحت  ایتام  دریافتی  که  این  اعالم  با  وی  است.  اختصاص یافته  بهزیستی 
حمایت از کمک  مالی حامیان، میانگین 145 هزار تومان در ماه است گفت: 
حامیان تهرانی با پرداخت میانگین 320 هزار تومان در ماه بیشترین کمک 
اولویت های  از  یکی  فتاح  مهندس  می کنند.  خود  معنوی  فرزندان  به  را 
با همکاری  و گفت:  دانست  برای مددجویان  اشتغال زایی  را  امداد  کمیته 
اشتغال زایی  میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه  دولت و  مجلس دو هزار 

برای مددجویان تحت حمایت اختصاص یافته است.
وی با اشاره به این که امسال باید 140 هزار فرصت شغلی برای مددجویان 
از  نیز  30 هزار مددجو  باید  این  بر  افزود: عالوه  ایجاد شود  امداد  کمیته 
طریق موسسه های کاریابی مشغول به کار شوند. رئیس کمیته امداد تأمین 
مسکن مددجویان را یکی دیگر از اولویت های این نهاد برشمرد و گفت: با 
هماهنگی مجلس شورای اسالمی سال آینده 50 هزار مسکن مهر نیمه کاره 
به کمیته امداد و سازمان بهزیستی تحویل داده می شود تا پس از تکمیل به 
مددجویان واگذار شود. وی بابیان این که همه مددجویان تحت حمایت 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  برخوردارند گفت:  درمانی  بیمه  از  امداد  کمیته 
کمیته امداد 450 میلیارد تومان برای  درمان مددجویان هزینه کرده است.

همایش  این  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صادقی،  یحیی  دکتر 
از نخبگان کرمانی مقیم تهران  بابیان این که جامعه کریمان استان جمعی 
نیازمندان  افزود:  نیست،  قابل انکار  نیازمندان  به  آن ها  خدمات  که  هستند 

کرمانی از خدمات ارزشمند شما خیران و حامیان نیکوکار بهره مند هستند. 
کار  کرد:  بیان  تهران،  در  کریمان  جامعه  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  وی 
بنام »جامعه کریمان« در کرمان مشهود است.  تهران  مقیم  خیران کرمانی 
دکتر صادقی  در ادامه بابیان این که 11 هزار و 287 یتیم و 9 هزار و 297 
فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند، افزود: 
ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد توسط 47  این تعداد 
بومی  این حامیان  از  نفر  هزار   14 که  می شوند  55 حامی حمایت  و  هزار 
استان کرمان و مابقی غیربومی هستند. مدیرکل کمیته امداد استان کرمان 
فرزندان  و  ایتام  به  حامیان  تومانی  میلیون   507 و  میلیارد   15 کمک  از 
خانواده های نیازمند در 9 ماهه نخست امسال خبر داد و بیان کرد: میزان 
کمک های حامیان به ایتام و فرزندان خانوارهای نیازمند در 9 ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابِه سال قبل 83 درصد رشد داشته است. وی ادامه 
تحت حمایت  نیازمند  خانوارهای  فرزندان  و  ایتام  حامیان  و  خیران  داد: 
کمیته امداد استان کرمان که خیلی از آن ها حتی یک بار هم به صورت 
داشتی  چشم  هیچ  بدون  اما  اند  نداشته  حضور  کرمان  استان  در  مستقیم 
قدردان  ما  و  کنند  می  ابراز  استان  نیازمندان  به  نسبت  را  خود  مهربانی 
حمایت ها و کمک های این خیران و حامیان نیکوکار هستیم. وی با اشاره 
به همکاری افراد و مجموعه هایی که در برگزاری این همایش کمیته امداد 
را یاری نموده اند ضمن تشکر از آنان گفت: کلیه هزینه های برگزاری این 
همایش توسط مجموعه های اقتصادی با عنوان بانی و اسپانسر پرداخت و 

کمیته امداد هیچ هزینه ای در این زمینه پرداخت نکرده است. 
موقت  امام جمعه  ابوترابی،  سیدمحمدحسن  حجت االسالم والمسلمین 
انسانی،  سرمایه های  از  یکی  که  این  بابیان  همایش  این  در  نیز  تهران 
فعالیت های  مهم ترین  از  یکی  گفت:  است،  او  اقتصادی  ظرفیت های 
اشتغال  ایجاد  که  این  بابیان  وی  است.  نیازمندان  توانمندسازی  اقتصادی 
نیازمندان باعث کاهش فساد و دیگر آسیب های اجتماعی  و توانمندسازی 
می شود، افزود: استفاده از ثروت یعنی تالش برای رفع فقر و تالش برای 
می گذارد.  جامعه  بر  تأثیرگذاری  و  مهم  اثرات  که  است  اشتغال  ایجاد 
کامل  به طور  کشور  در  فقر  کرد:  امیدواری  ابراز  تهران  موقت  امام جمعه 
و  کارآفرینان  خیران،  ما،  ملت  ظرفیت  با  مهم  اقدام  این  و  شود  ریشه کن 
فعاالن اقتصادی امکان پذیر است. وی در پایان سخنانش، خواستار استفاده 
از ظرفیت های استان کرمان برای رفع فقر، محرومیت و ایجاد اشتغال در 

جامعه شد.
اشاره  با  همایش  این  در  نیز  کرمان  استاندار  رزم حسینی،  علیرضا  مهندس 
به این که 32 شرکت در استان مسئولیت توانمندسازی جوامع محلی را بر 
که  شروع شده  کرمان  گنج  قلعه  از  توانمندسازی  این  گفت:  عهده دارند، 
می تواند الگوی مناسبی برای دیگر مناطق محروم کشور نیز باشد. وی ادامه 
داد: آموزش، دانش و فرهنگ سازی می تواند به طرح توانمندسازی جوامع 
از  بسیاری  پایدار می تواند  توانمندسازی  محلی کمک شایانی کند چراکه 
در  حسینی  رزم  مهندس  دهد.  کاهش  را  اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت 
کرد:  تأکید  و  اشاره  توسعه گرا  خیران  طرح  به  سخنانش  از  دیگری  بخش 
خیران توسعه گرا می توانند بسیاری از مشکالت مناطق محروم را حل کنند. 
وی در پایان سخنانش از توجه ویژه خیران، حامیان و کمیته امداد به امور 

فقرا و نیازمندان تقدیر و تشکر کرد.
حامیان  خیران،  ویژه  مهربانی«  دیار  »کریمان  همایش  است؛  ذکر  شایسته 
رئیس  حضور  با  مهر«  »والی  عنوان  با  تهران  مقیم  کرمانی های  و  ایتام 
کمیته امداد، حجت االسالم و المسلمین ابو ترابی، امام جمعه موقت تهران، 
از  استان در مجلس شورای اسالمی  نمایندگان  از  استاندار کرمان، جمعی 
شهباز حسن  سردار  امیری،  دکتر حسین  زاهدی،  محمدمهدی  دکتر  جمله 
دکتر  حسینی،  سیدمحمد  دکتر  کرمان،  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  پور، 
احمد شجاعی، سردار غالمرضا کرمی، دکتر فاطمه هاشمی رفسنجانی، دکتر 
و  حامیان  خیرین،  از  کثیری  جمع  و  زاده   طبیب  مهندس  شجاعی،  علی 
معادن  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  جلسات  سالن  در  تهران  مقیم  کرمانی های 
ایران برگزار و از حامیان ایتام استان کرمان با اهداء لوح تقدیر و هدایایی 

تجلیل شد.
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برگزاری هفتمین مجمع عمومی 

حمایت از توسعه 
استان کرمان

مهندس مسعود فرازمند
دبیر و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از توسعه استان کرمان

توسعه  از  انجمن حمایت  عمومی  مجمع  هفتمین 
هتل  محل  در  دیماه   12 شنبه  سه  کرمان  استان 
و  بزرگان  حداکثری  حضور  با  و  تهران  سیمرغ 
فرهیختگان کرمانی برگزار گردید. در این مراسم 
های  دیدگاه  بیان  به  کرمانی  بزرگان  و  مسئولین 
خود در مورد کرمان و توسعه این استان پرداختند. 
در ابتدا دکتر رضا انجم شعاع معاون وزیر نیرو  و 
استان  توسعه  از  حمایت  »انجمن  مدیرعامل 
کرمان« ضمن عرض خیر مقدم خدمت مدعوین 
توضیحاتی در رابطه با عملکرد، رویکرد و سیاست 
راهبردهای  ایشان  نمودند.  ارائه  انجمن  های 
بیان  زیر  شرح  به  را  کرمان  استان  توسعه  انجمن 

کردند :
عنصر  توسعه  و  تحکیم   -1  

هماهنگی
بکارگیری  و  شناسایی    -2  
منابع و سرمایه انسانی              
3 - پیش بینی، چشم انداز  و آینده نگری در کرمان

4- فرآیند تسهیل سازی و ارتقای بهره وری
5- بهبود فضای کسب و کار 

به  استان  نیاز  مورد  منابع  استراتژیک  طراحی   -6
لحاظ انسانی، مالی و فناوری

تعداد  از  گزارشی  همچنین  انجمن  مدیرعامل 
مختلف  های  کمیسیون  و  مدیره  هیات  جلسات 
انجمن و عملکرد و مصوبات آنها نیز ارائه نمودند. 
به  مصوبه  تعداد 175  مدیره  هیات  در 108 جلسه 
تصویب رسیده و همچنین انجمن حمایت از توسعه 

استان کرمان متشکل از شش کمیسیون زیر است:
 1- صنعت و معدن     2- علمی و فرهنگی

 3- گردشگری و میراث فرهنگی 
4- کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی 

5- زیربنایی      6- تامین مالی 
که در مجموع 211 جلسه را تشکیل داده اند که 
ماحصل آنها 693 مصوبه بوده 

است.
سیدحسین  آقای  ادامه  در 
هیات  ارشد  عضو  مرعشی 
ارائه  به  انجمن  مدیره 
جمله  از  مختلف  موضوعات  باب  در  آمارهایی 
جمعیت و تراکم، آب و مصرف ساالنه ، پرداخت 
در  چه  و  کشور  سطح  در  چه  غیره  و  مالیات 
و  نواقص  طریق  این  از  و  پرداختند  استان  سطح 
کرمان  استان  که  را  آنها  رفع  راهکارهایی جهت 
نسبت به کل کشور با آن مواجه است، را بررسی و 
به افزایش همت چه در مسئولین و چه در مردم در 

جهت پیشرفت و توسعه استان تاکید نمودند.
مدیرعامل  مرادعلیزاده  احمد  مهندس  ادامه  در 
شرکت ملی مس ایران گزارش مختصری از صنعت 
بستر  در  اجتماعی  مسئولیت  بازطراحی  و  مس 
اقتصاد مقاومتی، ارائه نمودند. از جمله موضوعات 
مطرح شده در این گزارش می توان به اشاره کرد:

از  دنیا  معدنی  تولیدات  و  مس  ذخایر  1-وضعیت 
سال 2016 تا 2018

ایران  در  مس  2-تولید 
از سال 2015 تا به امروز

3-سرانه مصرف مس در 
دنیا نسبت به ایران ) به 
به  چین  در  مثال  طور 
هر  ازای  به  ایران  در  و  کیلوگرم  نفر 6  هر  ازای 

نفر 2 کیلوگرم ( 
4-اقدامات صورت گرفته شرکت ملی مس ایران 

در زمان تصدی گری ایشان به عنوان مدیرعامل
مصرف  میزان   ، مس  جهانی  قیمت   ، 5-اکتشافات 
آب شرکت ملی مس ایران ، میزان فروش و بدهی 

شرکت ملی مس ایران به بانک ها )صفر(
6-پروژه های توسعه ) پروژه های 19 گانه (

7-طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب 
شرق و حجم سرمایه گذاری، مشارکت در تامین 
آب استان و احداث سدهای زیرزمینی در مناطق 

میزبان
8-فعالیت های اجتماعی و کارآفرینی در شهرستان 

های شهربابک، انار و غیره.
محمدی  انارکی  احمد  مهندس  آقای  جناب 
رفسنجان در مجلس  مردم شریف  نماینده محترم 
نمایندگان  مجمع  رییس  نایب  و  اسالمی  شورای 
استان در جایگاه حاضر شدند و دقایقی به سخنرانی 
از  تشکر  ضمن  ایشان  پرداختند.  مجمع  این  در 
متولیان انجمن حمایت از توسعه استان کرمان و 
اقدامات صورت گرفته توسط آن به بیان مشکالتی 
که استان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم 
به:  توان  می  آنها  از جمله  که  پرداخت  کند  می 
بحران  به خصوص در زمان  استان  بافت فرسوده 
و مقابله با زلزله، اشتغال، انتقال آب و تامین بودجه 

آن و غیره  اشاره کرد .
رییس  نایب  فاتحی  احمد  دکتر  بعدی  سخنران 
کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
منطقه  توسعه  طرح  کلی  اهداف  ارائه  به  انجمن 
افزایش  خاک،  و  آب  حفظ  هدف  با  جازموریان 
پرداختند.  مصرف آب  کاهش  سبز،  پوشش  سطح 
ایشان تاکید کردند که با اجرای این طرح آینده 
سرنوشت  به  و  بود  خواهد  روشن  جازموریان 
دریاچه ارومیه دچار نخواهد شد. که این مطلب 
نتایج  به  متعددی  در کمیسیون فوق طی جلسات 

خوب و قابل قبولی رسیده است.
تهران  مقیم  های  کرمانی  حسینیه  و  مسجد  طرح 
مجمع  هفتمین  در  شده  مطرح  موضوع  دیگر 
عمومی بود که توسط سردار غالمرضا کرمی عضو 
هیات مدیره انجمن مطرح گردید و ایشان به طور 
خالصه گزارش کاری از میزان پیشرفت این پروژه 

ارائه کردند. 

بیان  با  کرمی  سردار 
بخشی  که  نکته  این 
قابل  بودجه  میزان  از 
تامین  پروژه  این  نیاز 
گردیده و بخشی از آن 
نیاز به بانی دارد که از 

همشهریان عزیز طلب یاری نمودند .
حسن ختام و جمع بندی سخنرانی های هفتمین 
استان  توسعه  از  حمایت  انجمن  عمومی  مجمع 
رییس  باهنر،  محمدرضا  مهندس  توسط  کرمان 
تشخیص  مجمع  عضو  و  انجمن  مدیره  هیات 
بر  تاکید  با  ایشان  گرفت.  صورت  نظام  مصلحت 
همدلی و همراهی همه آحاد برای توسعه هرچه 
و  گونه جلسات  این  تشکیل  از  استان هدف  بیشتر 
مجامع را پیشبرد اهداف توسعه ای استان دانست. 
به لزوم وجود رقابت های سیاسی  با اشاره  ایشان 
اضافه کردند که  را  این  و کشور  استان  در سطح 
وجود  کرمان  در  سیاسی  تند  حرکات  هیچگاه 
نداشته و حتی در اوج جریانات تند سیاسی اتفاق 
ناگواری رخ نداده است. ایشان این نکته را یادآور 
شدند که بودجه سال 97 بسیار مشکل خواهد بود 
و کار برای دولت و مجلس سخت خواهد شد. با 
وضع موجود مسئولین باید توجه داشته باشند که 
و  نکنند  دولتی  بودجه  به  تکیه  امور  انجام  برای 
باید  ثروت  تولید  کنند،  ثروت  تولید  پول  بدون 
مورد توجه قرار گیرد و از هر راه قانونی باید به 
از  خیلی  وضعیت  حاضر  حال  در  پرداخت.  آن 
بنگاهها تولید مزیت منفی است که این مساله خوبی 
امام و رهبری در  پیروان خط  نیست. دبیر جامعه 
آخر به نوین کردن فکرهای اقتصادی اشاره کرد 
در  قدیمی  تفکرات  با  توان  نمی  داشت  تاکید  و 
اقتصاد کاری از پیش برد و باید مسئولین اقتصادی 
روز  علم  با  اقتصاد  کردن  اداره  نحوه  مورد  در 
جلو بروند و با میدان دادن به جوانان، نخبگان و 
صاحبان اندیشه نو اقتصادی مسائل را حل کرد و 
به  نیازمند  امروز  اقتصاد جهانی  برد چرا که  پیش 

روز بودن و تولید ایده های نوین است.
به  هدایا  اهدائ  و  شام  ضیافت  با  مراسم  این 

مدعوین پایان یافت.
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برگزاری هفتمین مجمع عمومی 

حمایت از توسعه 
استان کرمان

مهندس مسعود فرازمند
دبیر و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از توسعه استان کرمان



عمومی  مجمع  هفتمین  در  کرمان  استاندار 
گفت:  کرمان  استان  توسعه  از  حمایت  انجمن 
و  مقدس  دفاع  اندیشه  از  پیروی  و  اتحاد  با  باید 
منویات مقام معظم رهبری موجبات توسعه استان 
را فراهم آوریم. مهندس علیرضا رزم حسینی در 
هفتمین مجمع عمومی توسعه کرمان که با حضور 
شخصیت های برجسته استان و مسئولین کشوری 
و استانی در پایتخت برگزار شد، ضمن قدردانی 
از کلیه گروه ها و احزاب سیاسی در توسعه استان، 

همگان را به اتحاد برای توسعه بیش از پیش استان 
با  همگان  که  براین  تاکید  با  وی  کرد.  دعوت 
خواهیم  را  کرمان  هم  دست  در  دست  و  اتحاد 
ساخت، یادآورشد: همانگونه که در دوران دفاع 
مردم  جمع  در  سینه  به  سینه  نفر،  به  نفر  مقدس 
همین  و  کردیم  توجیه  را  آنان  و  یافتیم  حضور 
امر موجب جانفشانی مردم غیور ایران برای دفاع 
دفاع  اندیشه  از  پیروی  با  باید  شد،  کشورشان  از 
مقدس و مقام معظم رهبری موجبات توسعه استان 

کرمان را فراهم آوریم. 
یاد و خاطر آیت  با گرامیداشت  استاندار کرمان 
اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص 
هاشمی  اهلل  آیت  کرد:   تصریح  نظام،  مصلحت 
رفسنجانی حق بزرگی بر گردن انقالب دارد که 

باید مشی اعتدالی ایشان در جامعه نهادینه شود.

هاشمی  اهلل  آیت  نقش  از  حسینی  رزم  مهندس 
به  سخن  کرمان  استان  توسعه  در  رفسنجانی 
هاشمی  اهلل  آیت  کرد:  خاطرنشان  و  آورد  میان 
رفسنجانی یکی از مفاخر استانی و ملی می باشند، 
ضمن آنکه ایشان حمایت خود را از استان کرمان 
تعامالت در مسیر  انجام  نکرد و در  هیچگاه دریغ 

که  براین  تاکید  با  وی  بود.  راهگشا  بسیار  توسعه 
تالش مسئولین دولتی در استان کرمان طی دولت 
یازدهم در جهت اتحاد و وحدت بوده است، گفت: 
با تدوین منشور اخالقی و سیاسی طی دولت تدبیر و 
امید در استان کرمان، همگان به این باور رسیده اند 
که یکی از طالیی ترین دوران سیاسی در وحدت و 

همدلی در استان کرمان پس از انقالب حکم فرماست.
با تاکید بر این که شعار »والیت  استاندار کرمان 
و توسعه« امروز به شعار و باور همه مردم کرمان 
را  خوبی  توفیقات  است  توانسته  و  شده   تبدیل 
در استان ایجاد کند، افزود: بیش از 400 میتینگ 
گذشته  سال  چهار  طی  کرمان  استان  در  سیاسی 
شده  برگزار  درگیری  و  نزاع  گونه  هیچ  بدون 
سال  چهار  طی  یادآورشد:  حسینی  رزم  است. 
یک  حتی  کرمان  استان  در  امید  و  تدبیر  دولت 
برای  خوراکی  هیچگونه  و  نشد  لغو  کنسرت 
بیشترین  بلکه  نکرد  ایجاد  نظام  معاند  های  شبکه 
برنامه های فرهنگی و هنری در کرمان برگزار شد.
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کرمان باستان
پرسه در حوزه کرمان پیش از تاریخ



در تابستان سال 1967 م پروفسور کارلوفسکی به همراه 
بادی  پی  موزه  به  وابسته  محققین  از  دیگر  گروهی 
تجسس  یکسری  انجام  برای  آمریکا  هاروارد  دانشگاه 
آباد  دولت  و  جیرفت  منطقه  در  شناسی  باستان  های 
باستان  گروه  عالقه  شدند.  وارد  ناحیه  این  به  کرمان 
شناس برای کاوش در این ناحیه از گزارش های یاد 
شده سر اورل اشتاین سیاح انگلیسی نشات می گرفت. 
سفال های جمع آوری شده توسط اشتاین امروزه در 
موزه بریتانیا و موزه ی پی بادی آمریکا نگهداری می 
شوند. وجود این سفال ها در موزه پی بادی مشوقی 
برجسته  از  یکی  کارلوفسکی،  پروفسور  برای  گردید 
ترین باستان شناسان عصر حاضر، که در این ناحیه به 
کند و کاو بپردازد. کند و کاوهای یکی دو سال قبل 
از آن توسط پروفسور کالدول در تل ابلیس که منجر 
به شناسایی مرکز مهمی در شرق ایران گردیده بود نیز 
در تصمیم کارلوفسکی برای بررسی بیشتر مراکز باستانی 
اولیه گروه  نبود. تجسس های  تاثیر  استان کرمان بی 
جز  به  ناحیه  این  در  هاروارد  دانشگاه  شناسی  باستان 
کشف تعدادی مرکز باستانی کوچک که مدت سکنی 
در آنها کوتاه می بوده چیز دیگری در بر نداشت. آنها 
در جستجوی مرکز بزرگ تری چون ابلیس بودند که 
ولی  باشد.  داشته  بر  در  را  زیادی  مسکونی  های  الیه 
جستجوهای  آنها بی نتیجه ماند تا این که در روز 17 
آگوست همان سال پس از عبور از تنگ موردان که از 
قدیم االیام شاهراه اصلی بین جیرفت و سیرجان بوده 
است وارد دشت صوغان شده و بالفاصله با نمای عظیم 
تپه یحیی روبرو شدند. بررسی های اولیه این مرکز امید 

کشف بزرگ و غیر منتظره را به گروه کاوشگر داد.
کرده  علم  قد  دشت  این  در  تنهایی  به  یحیی«  »تپه 
شد.  نمی  دیده  اطراف  در  دیگری  مسکونی  مرکز  و 
پروفسور کارلوفسکی و همکارانش بالفاصله به کند و کاو 
در این تپه پرداختند. کاوش های آنها تا پایان تابستان 
ادامه یافت. در همان مراحل اولیه حفاری کارلوفسکی 
پس از آشکار کردن قسمت هایی از تپه به اشیاء مهمی 
برخورد نمود، دیری نپایید قدمت بی سابقه الیه های 
زیرین این تپه مشخص گردید. کارلوفسکی در مقابل 
خود آوار پنج هزار سال زندگی نسل های گوناگون را، 
از اواسط هزاره پنجم قبل از میالد تا انقراض شاهنشاهی 
دانشگاه  شناسی  باستان  دید.گروه  می  نمایان  ساسانی 
هاروارد متعاقبا« به مدت شش سال ، هر ساله در ماه های 
تابستان به این مرکز بازگشته و هربار قسمت های دیگری 
از تاریخ این مجموعه عظیم باستانی را از دل خاک در 

آوردند)کارلوفسکی،1388(.
در  صوغان  دشت  در  واقع  یحیی«  »تپه 
 25 و  کرمان  شهر  جنوب  کیلومتری   220
آباد  دولت  بخش  شرقی  شمال  کیلومتری 
قرار دارد)مدو،1388 ،63(. این تپه 8|19متر 
از سطح کنونی دشت ارتفاع داشته و شکل 
کامل دایره  را دارد که قطر پایه اش 187 

متر است. از دامنه تپه تا شعاع یک
سفال  خرده  شماری  بی  تعداد  کیلومتری 
پراکنده است.  در شرق تپه و در فاصله ی 
75 متری آن رودخانه ی موسمی کیش شور 

جاری است که در تابستان ها و فصل گرما خشک می 
متری، یک  فاصله 50  در  و  تپه  باشد. در سمت غرب 
دیوارهای  آثار  نماید.  می  را طی  تپه  از  نیمی  کانال 
می  چشم  به  جاها  بعضی  در  هنوز  کانال  این  خشتی 
خورد. یک رشته قنات که در طولی معادل 200 متر 
موازی این کانال کشیده شده راه خود را به سوی کوه 
های آشین ادامه می دهد. تاریخ ساخت این سیستم 
آبرسانی با توجه به اندازه خشت های به کار رفته در 
کانال به دوره ساسانیان باز می گردد. نکته جالب توجه 
این است که تپه یحیی تنها مرکز پیش از تاریخ  دشت 

صوغان می باشد)وایت بیل،1388 ،49(. 
در صورتی که در ناحیه مجاور یعنی دشت دولت آباد 
بیش از سی مرکز کوچک تر متعلق به هزاره چهارم قبل 
از میالد شناسایی شده اند)پریکت،1388: 267-271 (. 
گروه کاوشگر در هفت نوبت حفاری یک برش عظیم 
پله ای در ضلع جنوبی تپه ایجاد نمودند)تصویر4-2(. 

برش های مزبور از پنج برش عمودی ده متر 
در ده متر تشکیل می گردید.پس از هر برش 
عمودی یک برش افقی نیز به ابعاد مشابه ایجاد 
می شد. بدین ترتیب بیش از هزار متر مربع از 
سطح های عمودی و افقی در ضلع جنوبی تپه 
بیشتر دوره های  بررسی  برای  نمایان گردید. 
مرکز  وسعت  نمودن  مشخص  و  تپه  مختلف 
مسکونی در هر یک از این ادوار کارلوفسکی 
و همکارانش برش پله ای دیگری نیز به وسعت 
300 متر مربع در ضلع شمال تپه)تصویر2( ایجاد 

نمودند)وایت بیل،1388(.
کندو کاوها اساسا« به صورت سیستماتیک و با 
بهره برداری از روش های دقیق باستان شناسی 
از جمله غربال کردن خاک های حفاری شده 
روش  و  سانتیمتری  یک  های  غربال  توسط 
آلی  مواد  بعضی  استخراج  برای  شناورکردن 
و  ابزار  تمامی  ترتیب  این  به  پذیرفت.  انجام 

اشیاء ساخته ی دست بشرو بازمانده ی استخوان های 
ضبط  و  آوری  جمع  گیاهان  و  حیوانات  و  ها  انسان 
به-دست  مواد   .)53-57، بیل،1388  گردیدند)وایت 
آمده از این حفاری ها متعاقبا« برای بررسی و آزمایشات 
دقیق به مراکز تحقیقاتی مختلف ارسال شدند. با استفاده 
در  تپه  مسکونی  بافت  شناخت  بر  عالوه  مواد  این  از 
دوران های مختلف، پروژه های پژوهشی بسیاری نیز 
در زمینه های گوناگون از جمله فلزشناسی، استخوان 
واقع  انجام رسید. در  به  غیره  و  شناسی، گیاه شناسی 
پژوهش های ثانویه ی پروژه ی تپه یحیی پس از آن 
یافت  ادامه  بادی  و موزه ی پی  دانشگاه هاروارد  در 
و این پژوهش ها موضوع رساله ی دکترای چند تن 
قرار  کارلوفسکی  لمبرگ  پروفسور  یاران  کمک  از 

گرفتند)کارلوفسکی،1388(. 

کارلوفسکی تپه یحیی را به هفت دوره تقسیم نمود:
ترین  قدیمی   VII هفت  زمانی  دوره  معماری  آثار 
دوران سکونت اقوام را در محل باستانی تپه یحیی نشان 
می دهند، که خود شامل چهار مرحله ساختمانی می 
باشد. بر اساس آزمایش کربن14 قدمت آن به 4900 
ق م برمی گردد. در مواد خام، و برخی از جهات و 
و  تغییر  هرگز  ساختمانی،  تکنولوژی  به  مربوط  مواد 
از  استفاده  با  همیشه  بناها  نگردید؛  ایجاد  دگرگونی 
خشت های خشک شده در آفتاب با اثر انگشت شصت 
بر سطح فوقانی آن، ساخته شده و فن و تکنیک سقف 
بندی بناها و مجموعه های ساختمانی ، استفاده از الیه 
اندود یا پوشش ضخیم دارای کاه بر روی الیه ای از 
شاخه ها، تیرچه ها، یا نی ها که آنها نیز به طور افقی 
بر روی تیرهای چوبی قرار می گرفته اند، بدون تغییر 
باقی ماندند. و روش الیه بندی و پوشش گچی نیز در 
سراسر دوره زمانی پیش از تاریخ ، یکسان و بدون تغییر 

باقی مانده است)وایت بیل،1388، 290(.
ی  مجموعه  چندین  هفت  دوره  در  کاوشگر  گروه 
اتاق  تعدادی  شامل  که  آورد  دست  به  را  معماری 
کوچک  بدون ورودی ،که احتماال« محل انبار مایحتاج 
روستا بوده، و در سو دیگر چند مجموعه ی مسکونی 
مجزا ولی نزدیک به هم ، که درگاه اتاق های مسکونی 
به سمت اتاق های انبار قرار داشت. از نظر کاوشگران 

تصویر1 نمای جنوبی تپه یحیی در هنگام 
کاوش)کارلوفسکی،1۳88(
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کرمان در پیش از تاریخ )2(

آسمان خراشی از پیش از تاریخ در قلب کرمان

تپه یحیی
پژوهش و عکس از: 

اسما شجاعی؛ کارشناس ارشد باستان شناسی
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این یک روستای نوسنگی بدون طبقات اجتماعی است 
که در آن همه به طور مساوی به مواد مورد نیازشان در 
انبارها دسترسی داشتند. در تمامی چهار مرحله دوره 
هفت این نقشه ساختمانی پا برجا است و فقط اندکی 

تغییر می کند . 
و  جمعیت  افزایش  دلیل  به  هفتم  دوران  اواخر  در 
کمود فضا بر روی تپه دست به طرازبندی  کناره تپه 
می زنند بدین نحو که اتاق های کوچکی می سازند و 
درون آن را با خاک پر می کنند و اینگونه سکوهایی 

برای ساختمان های بعدی به وجود می آید. 
در دوره ششم سنت و روش سکوبندی و روکش کاری 
به عنوان طرازبندی همچنان ادامه دارد و برای اولین 
طرازبندی  معماری  دراین  هم  سنگ  خرده  از  بار 
استفاده شدو همچنین برای حمایت دیوارها تعدادی 

دیوار پشتیبان خشتی ایجاد کردند.
ها  ساختمان  نقشه  در  تغییراتی  شاهد  پنجم  دوره  در 
های  اتاق  ی  مجموعه  دیگر  که  نحو  بدین  هستیم 
بلکه هر مجموعه  باشد  نمی  متمرکز  انبار در یک جا 
انبار در مرکز و چندین اتاق  ی مسکونی شامل چند 
یا  و  آنها  اجاق هایی در گوشه های  بزرگ، دارای  
سکوهایی، به دور آنها می باشد)وایت بیل،1388(. این 
دالیل  به  سال  حدود450  دوره  این  از  بعد  محوطه 
نامعلوم متروک می شودو بعد از آن در دوره چهارم 
کالووسکی  نظر  طبق  که  شود  می  مسکون  مجددا« 
مدارک موجود ورود مردمان جدید ،در دوره چهار با 
عنوان استقرار IVC فرهنگ آغاز ایالمی، را نشان نمی 
دهد بلکه بیشتر از توسعه بومی حکایت می کند)1971 

 .)KARLOVSKY.

تقسیم  ساختمانی  مهم  مرحله  سه  به  چهارم  دوره 
می شود:

* مرحله IVC   شامل 400 متر پاکسازی شده در ترانشه 
پله ای جنوبی می باشد، که شامل عمدتا« بقایای یک 
ساختمان بزرگ چندین اتاقه بر روی بقایای ساختمانی 
واحدهای خانگی پرشده از قلوه سنگ دورهV است. 
از جالب ترین جنبه های اصلی ساختمان وجود سیستم 
محل  در  میدان  سفالین،  های  لوله  شکل  به  فاضالب 
تقاطع ها و استخر دورسنگ چین می باشد)197727 
.POTTS(. در اینجا هیچ دیوار دفاعی به دور استقرار 
نیست و ساختمان ها در جهت اصلی و از خشت ساخته 
ساختمان  این  از   .)KARLOVSK اند)1971.  شده 
بیش از 30 لوح آغاز ایالمی شمارشی و 84 لوح سفید 
به¬دست آمد. بقایای مهروموم این الیه دارای اهمیت 
آغاز  شوش  و  خفاچه  سین  معبد  شبیه  و  است  بسیار 
به همراه خمره  مهروموم  آثار  این  باشد،  می  ایالمی 
های رنگارنگ جمدت نصر، کاسه های لبه واریخته و 
اند. این ساختمان  به دست آمده  الواح آغاز ایالمی 
بزرگ  عملیات  یک  از  نشان  آن  محتویات  همراه  به 
فعالیت  این  ماهیت  ولی  دهد،  می  یحیی  در  اداری 
فعالیت  این  اینکه  از  نظر  نیست. صرف  هنوز مشخص 
ایدئولوژیکی  یا  و  اقتصادی  سیاسی،  به دالیل  اساسا« 
صورت می گرفته، هیچ نشانی از ساختار بوروکراتیک 
این  مدیریت  به  قادر  V در دره صوغان که  در الیه 
 IVC و VA معامالت باشد نیست. هرچند گسستگی بین
مشخص است و سفال ظریف قرمز با نقش سیاه که بیش 
از یک سوم تا نیمی از سفالینه های الیه VA را شامل 

می شده در IVC ناپدید می شود و عالوه براین، ترک 
بیش از 40 محوطه در دشت دولت آباد در پایان دوره

V یحیی را به عنوان تنها استقرار مهم منطقه در دوران 
در  شدید  تغییرات  چنین  که  گذاشت  باقی   IVC
پیچیده  با ساختار  استقرار ممکن است مرتبط  الگوی 
IVC باشد، ولی ادامه برخی جنبه های فرهنگ بومی 
مانند سفال خاکستری داغدار، سفال نخودی با نقش 
سیاه و سفال های نخودی ساده، نظریه استعمار کامل و 
ورود عناصر خارجی به یحیی را در این دوره رد می 

کند و احتماال«حمل و نقل محصوالت از خوزستان و 
دیاله به یحیی صورت می گرفته است ولی تا به حال 
این  بین  حرکت  حال  در  کاالهای  از  مدرکی  هیچ 
مناطق به دست نیامده است. پیچیدگی IVC بازتابی 
از  نشان  روند  این  که  است  اجتماعی  روند  یک  از 
افزایش درجه تقسیم بندی و طبقه بندی در درون نظم 
اجتماعی این گروه ها در جهان آغاز ایالمی در فالت 
ایران می باشد. در همان زمان درجه باالتری از ادغام 
فراتر از مرزهای سنت های منطقه ای دیده می شود، 
که  مرکزی  قدرت  تشدید  با  است  ممکن  ادغام  این 
احتماال« نفوذ خود را در اطراف فالت فراتر از سنت 
های منطقه ای به روش های مختلف اعمال می کند 

.)POTTS .30-1977.29( مرتبط باشد
سفالی  های  سنت  ادامه  شاهد  ما   IVB مرحله  در 
هستیم  اختالف  اندکی  با  ولی  قبلی  فاز  معماری  و 
بزرگ ذخیره  ها ی  و خمره  ای  استوانه  مهرهای  و 
لبه  کاسه   ولی  آمد  دست  به  فاز  این  از  نیز  آذوقه 
واریخته اصال« دیده نشد. همچنین مجموعه ی غنی 
که  آمد  دست  به  فاز  این  از  صابون  سنگ  اشیا  از 
صابون  سنگ  اشیای  هم  ها  دوره  دیگر  در  هرچند 
بوده ولی مجموعه ی این فاز بیشترین مقدار را دارا 
را  وهم حکاکی شده  ساده  که هم ظروف  باشد  می 
.KARLOVSKY(.درگاهنگاری  میشود)197  شامل 
تجربه جدید هنری در جنوب  زمانی، یک  بازه  این 

ایران متولد می شود، یک هنر بومی مستقل و  شرق 
در حال توسعه، که در مواردی مرتبط با نهاد عیالم و 
منطقه باختر است. این »سبک بین فرهنگی” که صحنه 
مهرشناسی، گلدان های حکاکی شده  بروز آن، هنر 
در  است   )4 فلزگری)تصویر  های  فعالیت  و  استاتیت 

این مرحله از یحیی به تکامل می رسد
سکی  و لو ر کا )A S C A L O N E .2 2 -2 0 1 3 . 3 (
هم  را  مرحله  این  حفاری  اولیه  فصول  درگزارشات 
آغاز ایالمی برشمرده بود ولی در کتاب 1986 خود 

با کمی تردید آن را ایالمی دانسته است.
مرحله  سه  با  ایالمی  استقرار  یک    IVA مرحله   *
ساختمانی است که دیوارهای آن تا ارتفاع 2 متر به 
خوبی بر جای مانده، این مجموعه شامل چندین اتاق 
بزرگ مرتبط به هم می باشد که دیوارهایش همانند 
کف هایش بخوبی اندود شده و در هر اتاق در سمت 
راست درب ورود، اجاق قرار دارد که توسط دودکش 
به سقف متصل شده بود )KARLOVSKY.1972(. در 
این مرحله پیشرفت هنر سبک بین فرهنگی در ویژگی 
و  متاخر  کلریتی  ظروف  توسعه  با  تولید،  اصلی  های 
و  است  همراه  ایران  شرقی  جنوب  مهرهای  آخرین 
همچنین ارتباط جدید با باختر و نهادهای خلیج فارس 
مهرهای  شناسی  ریخت  گسترده  انتشار  شاهدیم.  را 
اتمام  به   IVB-Aیحیی تمدن  پایان  در  ای  استوانه 

.)ASCALONE .22-2013.3( رسید
بعد از دوره چهارم مجدداً»یک وقفه تقریبا« هفتصد 
شاهدیم)وایت  سوم  دوره  استقرار  از  قبل  را  ساله 
نوع  و  ها  ابعاد خشت  دوره سوم  در  بیل،1388، 49( 
 IIIو II و شکل ظروف سفالی آن همانند عصر آهن
در شمال غرب ایران است و یک استقرار عصر آهن 
هزاره اول می باشد. مشخصه ی دوره دوم یک بنای 
بزرگ خشتی است و نقوش سفال آن شبیه به پاسارگاد 
تاکید  که  بوده  دوره گسترده  این  در  استقرار  است. 
منطقه ای هخامنشی هلنی دارد. دوره  بر یک مرکز 
اول شامل یک بنای خشتی و یک سازه دفاعی است و 
همچنین یک صفه خشتی گسترده، که با توجه به سفال 
و اشیای مفرغی و آهنی یک استقرار پارتی- ساسانی 

)KARLOVSKY. 1969( است

منابع:
-پریکت، مارتا؛1388، »وضعیت سکونت و استقرار 
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بیل،  وایت  وتوماس  کارلووسکی  لمبرگ  اول، 
برگردان غالمعلی شاملو، سازمان میراث فرهنگی 
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تصویر3  برخی اشیاء بدست آمده از الیه های 
تپه یحیی)کارلوفسکی،1388(

تصویر4 برخی اشیاء بدست آمده از الیه های 
تپه یحیی)کارلوفسکی،1388(
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بیل،  وایت  و  لمبرگ  سی.سی  -کارلووسکی، 
و  آغاز  شاملو،  غالمعلی  برگردان   ،1388 توماس؛ 
شکوفایی فرهنگ وتمدن در جنوب شرقی ایران 
دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  اول،  جلد 

و گردشگری
هسکل، دنیس؛ 1388، »تکنولوژی فلزگری«، آغاز 
شرقی  جنوب  در  وتمدن  فرهنگ  شکوفایی  و 
وتوماس  کارلووسکی  لمبرگ  اول،  جلد  ایران 
سازمان  شاملو،  غالمعلی  برگردان  بیل،  وایت 

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

International Congress Held at Chent 
University. December 17.2009-14. 
BRILL.BOSTON

    
پذیرش دانشجویان

 غیر ایرانی

پذیرش  به  نسبت  تا   دارد  آمادگی  باهنر کرمان  دانشگاه شهید 
دانشجویان غیرایرانی در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی اقدام 
بیشتر به پیوند زیر  نماید. عالقمندان لطفا برای کسب اطالعات 

مراجعه فرمایند:
www.vcresearch.fa.uk.ac.ir                

کتاب »تل ابلیس« و مجموعه ی »مس شناخت« در 
کرمان رونمایی شدند.

علی زاده  محمدرضا  حضور  با  که  مراسمی  در   
کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سالن  در  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  از  جمعی  و 
کرمان  کتاب  نمایشگاه  تخصصی  همایش های 
مجموعه ی  و  ابلیس«  »تل  کتاب  شد،  برگزار 

»مس شناخت« معرفی و رونمایی شدند.

رونمایی از »تل ابلیس« و 
مجموعه  »مس شناخت« 
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سمینار بین المللی
 »زبان های ایرانی میانه«

مشارکت  با  ایرانی«  زبان های  و  فرهنگ   « المللی  بین  سمینار  دومین   
دانشگاه های فرانکفورت و برلین آلمان در روزهای 23 و 24 مهر ماه 96 ،در 

سالن صبا پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران برگزار گردید.
و  فرهنگ  پژوهشی  است که گروه  این سمینار دومین گامی  است،   گفتنی 
های  زبان  و  فرهنگ  بیشتر  شناخت  و  بررسی  جهت  در  باستانی  های  زبان 
باستانی ایران برداشته است. سمینار نخست در مهرماه 94 با حضور برخی از 
ایران شناسان ایرانی و خارجی در حوزة فرهنگ و زبان های دورة باستانی 
ایران برگزار گردید و سمینار فعلی در مقیاسی بزرگ تر برگزار می شود تا 
فرصتی باشد برای طرح دیدگاه های نو در بارة فرهنگ، ادب و زبان دورة 
از  ایرانشناسی  عرصة  در  برجسته ای  پژوهشگران  ایران.  میانة  تاریخی  مهّم 
دانشگاه های برلین، گوتة فرانکفورت، لندن و بوردو پاریس در کنار تعدادی 
از پژوهشگران صاحب نظر ایرانی گرد هم آمده تا آخرین دستاوردهای علمی 
خود را در شهر تاریخی کرمان مطرح کرده و در معرض نقد و ارزیابی قرار 
دادند. زبان و ادبیات فارسی میانه، چگونگی انتقال متن های باستانی از دورة 
میانه به آنچه که امروزه به دست ما رسیده است، دستاوردهای نوین در رده 
در  ساسانی  ادبیات دورة  و  فرهنگی  میراث  بررسی  ایرانی،  زبان های  شناسی 
دورة اسالمی، بررسی آثاری که از متون مانوی برجای مانده، مسائلی در بارة 
زبان های بلخی و سغدی از جمله موضوعاتی است که در این سمینار ارائه 
گردید. در زمان برگزاری این سمینار از بانی تأسیس پژوهشکدة فرهنگ اسالم 
و ایران، آقای دکتر شاهرخ وفاداری قدردانی به عمل آمد، پس از آن نیز دو 
دورة آموزشی زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان و زبان اوستایی برگزارشد.

برگزاری دورة آموزشی زبان اوستایی
بین  برنامه هایی است که در حاشیة سمینار  از  اوستایی  دورة آموزشی زبان 
های  زبان  و  فرهنگ  پژوهشی  گروه  توسط  میانه  ایرانی  های  زبان  المللی 
باستانی پژوهشکدة فرهنگ اسالم و ایران تدارک دیده شده بود. این کارگاه 
از تاریخ 25 مهر تا 3 آبان 1396 در تاالر صبا در پژوهشکدة فرهنگ اسالم و 
ایران برگزار شد. از جمله نتایج و دستاوردهای پس از عقد تفاهم نامه میان 
پژوهشکدة فرهنگ اسالم و ایران و بخش ایران شناسی دانشگاه برلین برگزاری 
این کارگاه است که توسط پروفسور آلبرتو کانترا، مدیر بخش ایران شناسی و 
از استادان برجستة فرهنگ و زبان های باستانی ارائه می شود. در کارگاه زبان 
اوستایی پس از این که به کلیاتی در بارة زبان اوستایی و مقوله های صرفی این 
زبان پرداخته شد، مبحث اصلی کارگاه که تحوالت واجی از زبان هندوایرانی 
به اوستایی است تدریس شد. گفتنی است افرادی که در این دورة آموزشی 
ثبت نام کرده اند می توانند از طریق سامانة سمینار دانشگاه شهید باهنر کرمان،  

جزوة آموزشی را دانلود کنند. 

مراسم افتتاحیه
با  ایرانی«  زبان های  و  فرهنگ   « المللی  بین  سمینار  دومین  افتتاحیه  مراسم 
مشارکت دانشگاه های فرانکفورت و برلین آلمان 23 مهرماه 96 در تاالر صبا 
پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران با حضور اساتید برجسته و دانشجویان، برگزار 
شد. مراسم افتتاحیه با حضور دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 
دکتر نظام آبادی پور؛ معاون پژوهشی و فناوری، دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده 
 PROF.ALBERT( کانترا  آلبرت  پروفسور  دانشگاه،  ایران  و  اسالم  فرهنگ 
 THE“ ZOROASTRIAN LONG LITURGY IN SASANIAN موضوع  CANTERA(با 

و  تصحیح  دربازه ی  پیشنهادی  موضوع«  با  موالیی  پروفسور چنگیز   ،  ”TIME

با موضوع »  بابکان، دکتر فرزانه گشتاسب  قرائت دو واژه از کارنامه اردشیر 
کتاب دساتیر«، دکتر موسی محمود زهی با موضوع » نقش فاعلی شاه گشتاسب 
  PROF. CLAUDINE GAUTHIER  در متن یادگار زریران بر اساس تحلیل کالم
با موضوع “DAXMA. FROM CREMATION PLACE TO SUN TOWER” ، دکتر 

سالومه غالمی با موضوع » رده شناسی زبان های ایرانی: دیدگاه های سنتی، 
 A NEW TECHNICAL“ دستاوردهای نوین، دکتر داریوش اکبر زاده با موضوع
با  برومند  بهرام  دکتر   ،  ”)TEST ON SASANIAN BULLAE )INITIAL REPORT

موضوع« تصویر کتاب اوستا بروی طرف سیمین از زمان ساسانی« و دکتر شیما 
 ”NEW PERSIAN ZOROASTRIAN MANUSCRIPTS“ جعفری دهقانی با موضوع

برگزار گردید.
دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، ضمن خیرمقدم به حضار 
و درود به روح بلند افضلی پور و فاخره صبا)بنیانگذاران دانشگاه در کرمان(، 
امیدوارم  گفت:  وی  کرد.  سمینار  این  کنندگان  برگزار  از  ویژهای  تشکر 
بتوانیم برنامه های متعدد پژوهشکده را به مرحله اجرا در آوریم، تفاهم نامه 
ای که به همت دکتر مقصودی و دکتر آذرانداز با دانشگاه های فرانکفورت 
مجله  بتوانیم  و همچنین  است  اجرایی شدن  داریم در حال  آلمان  برلین  و 
مطالعاتی ایرانی را به برکت این همایش ارجمند منتشر کنیم و بتوانیم به اصالح 
گروه های پژوهشی مان، اجرای طرح های پژوهشی مشترک، اجرای مراسم 
مختلف به صورت دائمی در پژوهشکده بپردازیم. رئیس پژوهشکده فرهنگ 
بیان کرد: در آغاز برگزاری دومین سمینار زبان های  اسالم و ایران دانشگاه 
از  پیش  می خواهم،  اجازه  میانه،  ایرانی  و  میانه  فارسی  زبان های  بین المللی 
شروع سخنرانی علمی و بهره گیری از سخنان استادان بزرگوار و ارجمند از 
حوزة موضوعات و محور اصلی همایش یک نگاه کوتاهی از چشم اندازهای 
فلسفی، عرفانی و دینی به زبان، داشته باشیم.  وی بیان کرد: سهراب سپهری 
شاعر بلند آوازه معاصر فارسی شعری سروده است به عنوان )ما هیچ، ما نگاه( 
و در این شعر، عصاره کالمشان این است که حقیقت هستی ما را و نوع نگاه و 
هستی رقم می زند، گر نگاه ما یک نگاه سطحی باشد) یک نگاه ظاهر بین باشد( 
حقیقت وجودی ما نیز، یک حقیقت سطحی و کم ارزش خواهد بود. اگر همه 
هستی را در ظاهر آن خالصه کنیم و ظاهر بین باشیم، حقیقت وجودی ما از 
تمامی  از  بود. وی گفت:  نخواهیم  برخوردار  بینش عمیق،  و  عمق وجودی 
حضار اجازه می خواهم که یک تغییری در کالم سپهری داشته باشیم و آن را 
تبدیل کنیم )ما هیچ ما زبان ( به این معنا که انسان جز در زبان، قادر به زندگی 
نیست، در قالب زبان می اندیشد در قالب زبان می فهماند و می فهمد و در قالب 
زبان ارتباط برقرار می کند به تعبیر دیگه، در زبان زندگی می کند و به تعبیر 
حضرت امیر، امیر کالم)ع( می فرماید: انسان در زیر زبان و در زیر گفتارش 
خودش پنهان است، به محض اینکه زبان می گشاید و یا درباره مطلبی سخنی 
را می کند حقیقت وجود خود را در برابر دیگران آشکار می کند و اصال نوع 
نگاه و نگرش انسان به  انسان، به هستی به طبیعت و خدا به مفاهیم مختلف در 
پرتو زبان شکل می گیرد. یکی از واژگان بسیار پیچیده و پر رمز و راز است، 
که معانی گونانونی را می رساند به طور کلی این واژه به محض اینکه از دهان 
خارج می شود، معانی مجازی می گیرد و این معانی مجازی متعدد هستند. شاید 
بتوانیم مهم ترین معانی مجازی زبان را دسته بندی کنیم. درمعانی مثل زبان 
شناختی در گروه های مختلف مثل زبان فارسی و زبان انگلیسی و زبان آلمانی 

و امثال این ها جای بگیرد.
 دکتر شاهرخ وفاداری؛ بانی پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران بیان کرد : در 
گذشته غربی ها قهرمان پژوهش بودند و به ما کمک می کردند و گفت امروزه 
درها باز است و باید ازاین موقعیت استفاده کرد. دکتر عباس آذر انداز؛ دبیر 
علمی سمینار، گزارش مختصری در مورد سمینار مربوط اعالم کرد و گفت:  
شاید وضعیت جغرافیایی امروز ایران، عظمت ایران را نشان ندهد، اما وقتی 
به زبان های ایران نگاه می کنیم در واقع عظمت ایران را نشان می دهد. نکته 
ایرانی نو(  ایرانی میانه و  باستان،  مهم درباره زبان سه مرحله تاریخی)ایرانی 
است که شاید در زبان های دنیا این موضوع منحصر به فرد است. وی افزود: 
زبان میانه که در این سمینار به آن می پردازیم، ادیان و مذهب های بسیاری را 
در بر خواهد گرفت که با این زبان ها  صحبت می کردند. او در ادامه گفت 
در سمینار اول همکاری بین پژوهشکده فرهنگ و اسالم ایران و دانشگاه گوته 
فرانکفورت و برلین آلمان، برگزار شد اما در این مرحله با دو دانشگاه دیگر نیز 
نوشته شد.نکته ای که دراین سمینار مورد توجه است، چگونگی  نامه  تفاهم 

رسیدن اوستای موجود به دوره فعلی است. 
در ادامه به معرفی زبان های ایرانی میانی شرق و غرب پرداخت. 
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پژوهشگر  و  استاد  )PROF.ALBERT CANTERA(؛  کانترا  آلبرت  پروفسور  سپس 
فرهنگ زبان های باستانی ایران در دانشگاه های برلین و ساالمانکای اسپانیا، با 
موضوع THE“ ZOROASTRIAN LONG LITURGY IN SASANIAN TIME”سنخرانی 
خود را آغاز کرد و پس از آن پروفسور چنگیز موالیی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه 
تبریز و کمیته علمی سمینار، با موضوع« پیشنهادی درباره تصحیح و قرائت دو واژه 

از کارنامه اردشیر بابکان« سخنرانی خود را ارائه دادند.

آئین نکوداشت دکتر شاهرخ وفاداری
سمینار  دومین  برگزاری  حاشیه  در  وفاداری  شاهرخ  دکتر  نکوداشت  آئین 
استادان،  با حضور  مهرماه 96  روز 24  ایرانی،  زبان های  و  فرهنگ  المللی  بین 
صاحبنظران و دانشجویان در تاالر صبا پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه، 
برگزار گردید. در دومین روزبرگزاری سمینار بین المللی  فرهنگ و زبان های 
ایرانی دکتر سالومه غالمی، در مورد »رده شناسی زبان های ایرانی: دیدگاه های 
سنتی، دست آوردهای نوین،  به  ایراد سخنرانی پرداخت. دکتر غالمی بیان کرد: 
ارائه تئوری های سنتی در زمینة رده بندی زبان های ایرانی و نقد آنها و همچنین 
بررسی دستاورهای نوین با تمرکز بر دیدگاه های زبانشناسی تاریخی خواهد بود. 
های  زبان  روابط  از  بهتری  برای درک  الگوهای جدید  ارائه  از  ادامه  در  وی 
ایرانی با یکدیگر خبر داد و گفت: کوشش می شود که اصولی جدید برای رده 
بندی زبان های ایرانی و طبقه بندی گویش ها و زبان های ایرانی معرفی شود. 
رویکرد پژوهشی در این تحقیق رویکردی تاریخی است و تحول تاریخی زبان 
های ایرانی از دوره باستان به میانه و از دوره ی میانه به دوره ی جدید مورد 
زبان های  از  برخی  بر روی  تمرکز خاصی  میان  این  قرار می گیرد، در  توجه 

ایرانی ایفا می کنند.
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی 
به مهمانان و ابراز خوشحالی در خصوص ارج نهادن به جایگاه دانش، پژوهش و 
فرهنگ،  یاد و نام شادروان علیرضا افضلی پور را گرامی داشت و دانشگاه شهید 
از  از 42 سال  بیش  باهنر  دانشگاه شهید  و گفت:  معرفی کرد  به حضار  را  باهنر 
عمرش را می گذارند، 14 دانشکده و 8 پژوهشکده دارد،بیش از 650 هیأت علمی 
دارد، که از این تعداد 100 نفر استاد تمام، 150 دانشیار و مابقی استادیار هستند و 
بیش از 16 هزار دانشجو که هزار نفر در مقطع دکتری، چهارهزار نفر کارشانسی 
ارشد و مابقی در مقطع کارشناسی، 400 رشته و گرایش تحصیلی که از این تعداد 

حدود 300 گرایش در مقطع دکتری و ارشد  مشغول به تحصیل اند و همچنین 
بیش از 80 هزار دانش آموخته دارد، که مجموع اینها، در زمین 500 هکتاری بنا 
شده است. دانشگاه کرمان قطب ریاضی کشور است و از نظر تعداد مقاالت جزء 
10 دانشگاه برتر کشور قرار دارد. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، تصریح کرد: 
پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،  در اردیبهشت سال 7913 با اندیشه و پشتوانه 
مردی بزرگ به نام دکتر شاهرخ وفاداری و علی میرزایی )رئیس اسبق دانشگاه 

در سال های دور( بنا شد. 
وی در پایان سخنان خود از طرف دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه و هیأت رئیسه، از 
تمام تالش های صورت گرفته در این عرصه، تشکر کرد و گفت: امیدواریم همة ما 

پاسدار خوبی برای این همه فرهنگ و دانش و پژوهش باشیم.
از  یکی  داشت:  اظهار  ایران،  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی؛  دکتر 
شاهرخ  »دکتر  از  نکوداشت  مراسم  همایش،  این  حاشیه  در  مهم  برنامه های 
وفاداری« انسان نیکو کار و خیری است که این پژوهشکده را پایه گذاری کرده 
بسیار  و  بنیادین  پژوهش های  انجام  زمینة  فراوان  هزینه  های  صرف  با  و  است 
ارزشمند را برای ما فراهم کرده است، پژوهشکده سالیان سال به کار خود ادامه 
پژوهشکده، دکتر  این  تمام خدمات  به خواست خداوند شریک  و  داد  خواهد 

وفاداری خواهند بود.
در ادامه مراسم، کلیپی از آثار باستانی و مشاهیر استان کرمان برای حضار پخش 
پژوهشکده  )مؤسس  وفاداری  شاهرخ  دکتر  به  یادبود  عنوان  به  تقدیری  لوح  و 
فرهنگ اسالم و ایران( تقدیم شد. در پایان مراسم آئین نکوداشت از سنگ یادبود 

بنای پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران پرده برداری شد.
دکتر صرفی گفت: به خواست خداوند »دکتر وفاداری« شریک تمام خدمات 
پژوهشکده  رئیس  بود دکتر صرفی؛  ایران خواهند  و  اسالم  پژوهشکده فرهنگ 
ایران  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  پایه گذاری  مورد  در  ایران  اسالم  فرهنگ 
دانشگاه گفت: دومین سمینار بین المللی زبان های باستانی، در دو روز متوالی 
در تاریخ های 23 و 24 مهرماه سال جاری با مشارکت دانشگاه فرانکفورت، گوته 
از آلمان و دانشگاه بوردو از فرانسه در این پژوهشکده برگزار شد. صاحبنظران از 
دانشگاه تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، دانشگاه 
تبریز، دانشگاه ایرانشهر و شیراز، ما را یاری و مقاالت خود را ارائه داده اند. دبیر 
علمی این همایش دکتر آذر انداز و دبیران اجرایی دکتر مقصودی و خانم دکتر 
باقری هستند. دکتر صرفی تصریح کرد: در حاشیه سمینار ما تفاهم نامه ای که با 
دانشگاه آلمانی و دانشگاه فرانسه داشتیم، در قالب چند طرح پژوهشی اجرایی 
کردیم و از روز بیست و پنجم به مدت 10 روز »دورة  زبان فارسی« به صاحبنظران 
و استادان غیر فارسی زبان و اروپایی را آموزش خواهیم داد و هر روز کارگاه های 
نظیر  اوستاشناسان کم  از  نیز توسط پروفسور آلبرت کانترا که  اوستایی  آموزش 

هستند، در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
وی گفت: پروفسور آلبرت کانترا به همراه دکتر غالمی و همکارانشان در حال 
تصحیح متن اوستا برمبنا 90 نسخه، بازشناسی شده هستند و این یک کار عظیم و 
بی سابقه است که در این دانشگاه با مشارکت دانشگاه فرانکفورت و گوته در حال 

انجام شدن است. 
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران گفت: در مرکز ترمیم نسخه های خطی 
ترمیم  در حال  اوستا  نسخه های  و  شناسایی  ایران  به  مربوط  کتاب های  دانشگاه 
نژاد؛  هاشمی  علیرضا  آقای  کار هم تحت سرپرستی  این  که  بازسازی هستند  و 
کارشناس نسخ خطی دانشکده هنر دانشگاه، انجام می شود و پس از ترمیم، همة 

این نسخه ها، بصورت دیجیتال در می آیند. 
وی افزود: یکی از برنامه های مهم در حاشیه این همایش، مراسم »نکوداشت از 
فرهنگ  پژوهشکده  که  است  و خیری  کار  نیکو  انسان  وفاداری«  شاهرخ  دکتر 
اسالم وایران را پایه گذاری کرده است و با صرف هزینه های فراوان زمینة انجام 
پژوهش های بنیادین و بسیار ارزشمند را برای ما فراهم کرده است، پژوهشکده 
سالیان سال به کار خود ادامه خواهد داد و به خواست خداوند »دکتر وفاداری« 
شریک تمام خدمات این پژوهشکده خواهند بود، سنگ یادبود بنای پژوهشکده 
در محل مناسب قرار داده شد تا به این طریق گوشه ای از ایثارگری عاشقانه دکتر 
وفاداری، قدردانی شود. وی در پایان گفت: با حمایت و هدایت دکتر طاهر؛ 
رئیس دانشگاه و نیز هیأت رئیسه دانشگاه، این مراسم نکوداشت به بهترین شکل 

برگزار شد.
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