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در سمینار بم، زلزله 
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شرکت تعاونی تولیدی  نخل وحید بم 
را بشناسید

صفحه 2

آگهي مزایده عمومي شماره آگهي 94-5-94
كارخانـه خانـه سـازي كرمـان در نظـر دارد تعـدادي از دسـتگاههاي مسـتعمل خـود رابـه شـرح پيوسـت 
اسـناد، ازطريـق مزايـده عمومي با  شـرايط اعالم شـده به فروش برسـاند . لـذا از متقاضيان دعوت مي شـود 
جهـت دريافـت اسـناد  مزايـده بـه اداره پيمـان و رسـيدگي و يا سـايت عمومـي مناقصات كشـور به آدرس 

iets.mporg.ir مراجعـه نمايند.
محـل و مهلـت دريافـت اسـناد: خيابـان آيـت ا...صدوقـي اداره كل راه و شهرسـازي اسـتان كرمـان - اداره 

پيمـان و رسـيدگي از تاريـخ 94/05/18 لغايـت 94/05/25
محـل و مهلـت تحويـل پـاكات : خيابان شـهيد كامياب روبـروي يخدان مؤيـدي - اداره كل راه وشهرسـازي 
اسـتان كرمان)سـاختمان شـماره 2(- دفترعامل ذيحسـاب اداره كل- حداكثر تا سـاعت 12 روز سـه شـنبه 

مورخ94/06/03
محـل و تاريـخ بازگشـايي پـاكات: اداره كل راه و شهرسـازي اسـتان كــــرمان- سـاختمان شـماره 2- دفتـر 

عامـل ذيحسـاب اداره كل- ساعت10روزچهارشـنبه مــورخ94/06/04
مدت اعتبار پيشنهادات مالي سه ماه مي باشد. 

ساير اطالعات در اسناد مزايده مي باشد.
ضمناً هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزايده مي باشد.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

برنامه های اجرایی جشنواره در روز دوم
ساعت 18 تا 20- سمینار بم و زلزله و میراث جهانی

ساعت 20 تا 22/30 - مراسم شب شعر و اهل قلم و رسانه

ساعت 22 تا 24 - اجرای موسیقی و تئاتر محلی کرمان

استاندار کرمان:

امشب برای کرمان خاطره شد

کرمان در دل پایتخت
 سعید قرایی

تکـه ای از كرمـان جـدا مـی شـود 
و در پايتخـت مـی نشـيند...برج ميـالد 
لهجـه كرمانـی بـه خـود مـی گيـرد و 
پرچـم كرمـان بـر فـراز ان نصـب مـی 
شود...امشـب كرمـان در تهـران غريـب 
نمـی مانـد و همـه كرمانـی هـا در تمام 
كشـور قـرار خـود در اين جشـنواره می 
گذارند...سـالن همايش هـای برج ميالد 
مثـل اسـمان كرمان پـر از سـتاره هايی 
مـی شـود كـه سـال هاسـت در كويـر 
جهـت هدايـت نشـان داده اند و امشـب 
شـايد ديـدن همـه ايـن سـتاره هـای 
اسـتان  ايـن  از  هـم  كنـار  در  كرمانـی 
خورشـيدی بسـازد كه همه ايـران ان را 
ببيننـد و البتـه بشناسـند....و اين دقيقا 
يعنـی يک جشنواره...جشـنی برای تولد 
دوبـاره كرمـان و بلوغ دوبـاره ان با همه 
مصايبش....امشـب يکبـار ديگـر كرمـان 
بـزرگ مـی شـود و همـه كرمانـی هـا 
جشـنی می گيرنـد به بزرگی جشـنواره 
فرهنگی اقتصـادی خود در دل پايتخت.
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مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند

كارخانـه كک سـازی زرنـد به عنوان اوليـن توليد كننده 
كک و قطـران  در دوران پـس از پيـروزی شـکوهمند 
ايـران، به همت شـركت تهيه و توليد مـواد معدنی ايران 
و در راسـتای سياسـت هـای انقالب اسـالمی جمهوری  
اسـالمی ايـران مبنـی بـر توسـعه پايـدار بنـا گرديـده 
اسـت. ايـن كارخانـه در  كيلومتـر 7 جاده زرنـد- كرمان 
در زمينـی بـه وسـعت 100 هکتار می باشـد و در سـال 
1380 كلنـگ احـداث آن بـه زميـن زده شـد و از سـال 
1381 بـا انتخـاب پيمانـکار و مشـاور عملياتـی اجرايی 
ايـن طـرح آغاز شـد و پـس از انعقاد قـرارداد با شـركت 
سـيتيک چيـن عمليـات نصـب قطعـات آغـاز گرديد و 
سـرانجام در آبان ماه 87 به بهره برداری رسـمی رسـيد 
ظرفيـت اسـمی ايـن كارخانه توليـد سـاليانه 400 هزار 
تـن كک متالـورژی مـی باشـد. ايـن مجتمع قادر اسـت 
سـاليانه 19000  تـن قطـران حاصـل از فراينـد كک 
سـازی و 5000 تـن بنـزول خـام و1100 تن گوگـرد را 

از گاز توليـدی اسـتحصال نمايند.
الزم بـه ذكـر اسـت در دولـت تدبيـر و اميـد پـس از 
تالشـهای فراوان، علی رغم فشـار و تحريمها، پااليشـگاه 
قطـران هـم به توليد رسـيد كـه در ادامـه گـزارش انواع 
محصـوالت پااليشـگاه و مصـارف كاربردی آنهـا معرفی 

ميشوند.                                                                                                                                      
ایـن مجتمـع شـامل سـه واحـد اصلی به شـرح 

ذیـل می باشـد:
1-آماده سازی زغال و دانه بندی كک  

2-كوره كک سازی 
3-پااليشگاه گاز  

محصوالت:
کک متالورژی:

كاربرد: مصرف در كوره بلند توليد آهن و احياء مسـتقيم 
بـرای توليد آهـن  صنايع فروآلياژ و ريخته گری

کک ریز دانه:
كاربرد: صنايع فروآلياژ و ريخته گری و باطری سازی

بنزول:
كاربـرد: مخلوطـی از بنـزن، تولوئـن و زايلن اسـت كه به 
طـور معمـول در تهيه ايـن مواد كاربـرد دارد و همچنين 
ازآن بـه عنوان حالل  و سـوخت نيز اسـتفاده می شـود.

 قطران :
كاربـرد: تهيه مواد ارزشـمندی چون نفتاليـن، فنل ، قير 

با  پايه زغالسـنگ و روغن های سـنگين آنتراسـن
  گوگرد:

كاربـرد: ايـن مـاده در كشـاورزی برای توليد كـود، توليد 
اسيد سـولفوريک، صنايع السـتيک، مصالح ساختمانی، 

صنايـع كاغذ توليد دی سـولفيد كربن كاربـرد دارد.
پاالیشگاه قطران زرند

پااليشـگاه قطـران، در مجـاورت  كارخانـه كک سـازی 
زرنـد و با هدف ارزش افزوده بيشـتر، همزمـان با احداث 
كارخانـه سـاخته شـده اسـت .اين پااليشـگاه  بـا تالش 

كاركنـان و متخصصـان ايرانـی راه اندازی شـده اسـت.
پااليشـگاه قطران زرنـد با ظرفيت توليدسـاالنه 30 هزار 
تن، دومين پااليشـگاه توليد قطران در كشـور می باشـد.

 قطـران كـه در فراينـد توليـد كک متالـورژی بـه روش 
by product  توليـد مـی شـود، مايعی اسـت غليظ به 
رنگ سـياه كـه مخلوطـی از تركيبات آلی هيـدرو كربن 
را بـه همـراه دارد. عمـده مواد تشـکيل دهنـده آن، مواد 
آروماتيـک می باشـد كه تركيبات شـناخته شـده آن به 

بيـش از 150 نـوع می رسـد.
مـواد حاصـل از پااليـش قطـران و مـوارد مصـرف آن به 

شـرح ذيـل می باشـد:
قیر با پایه زغالسنگ:

قيـر حاصـل از پااليش قطـران، با قير توليد شـده از مواد 
نفتی متفاوت اسـت.

 Medium قيـر توليـدی اين پااليشـگاه به سـه دسـته
Pitch، Soft Pitch  و Hard Pitch  تقسـيم مـی 

شـود كه مـوارد مصـرف آن عبارتنـد از:
پوشـش محافـظ لوله هـای فوالدی زيـر زميـن در برابر 

خوردگـی، گرافيـت صنعتـی، جعبه های باتـری، رنگ و 
لعـاب، جوهـر پرينتر، واكـس، عايق، سـاخت بلوک های 
آنـد ، صنايع توليد آلومينيوم و جاده سـازی جهت توليد 

روكـش های آسـفالتی مخصوص.
روغن آنتراسن نوع یک و دو:

در فرايند پااليش قطران روغن آنتراسـن يک و دو توليد 
مـی شـود. ايـن روغـن در توليد مـواد شـيميايی بعنوان 
كاتاليزور برای توليد پراكسـيد هيدروژن مصـرف دارد. از 
ايـن روغن ها مواد با ارزشـی مثـل آنتراكوئين، فنانترن و 
كـرزوت اسـتخراج می شـود .اين مـواد در تهيه رزينهای 
مختلف، سـاخت رنگ،سـاخت هورمونهای رشد گياهان 
و همچنيـن در كارخانجـات دوده سـازی مورداسـتفاده 

قرارمـی گيرند.
واش اویل:

از ايـن روغـن در كارخانجـات كک سـازی بـه منظـور 
توليـد    ، كـوره  گاز  آروماتيـک  تركيبـات  جداسـازی 
حاللهـای رنگ،توليـد مـواد ضدعفونی كننده و سـوخت 

موتـور ديـزل اسـتفاده مـی شـود.
نفتالین:

Technical Naphthalene الف: نفتالين صنعتی
ايـن نـوع نفتاليـن در تهيـه پالسـتيکهای پلـی وينيـل 
كلرايـد، گندزدايـی، تهيـه رنگهـا و حاللها مصـرف دارد.

 Technical Methyl صنعتـی  نفتاليـن  متيـل  ب: 
Naphthalene

ايـن نـوع نفتالين كـه به دو صـورت مايـع و جامد توليد 
می شـود در سـاخت مواد شـيميايی مانند رنگهاو رزين 

ها مصـرف دارد.
فنل خام:

كاربـرد: فنـل با ارزش تريـن محصول قطران بـوده كه از 
آن بطـور گسـترده در توليد الياف مصنوعی، پالسـتيک 
های مهندسـی، آفت كـش ها، صنايع چـرم، كاغذ، مواد 
شـوينده، مـواد دارويـی، مـواد منفجـره و همچنيـن در 

كشـاورزی اسـتفاده می شود.
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 نکیسا خدیشی

و سـرانجام خورشـيد شـانزدهم مرداد 
كـرد.  طلـوع  ميـالد  بـرج  پنـاه  از   94
جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی كرمان كار 
خـود را از فراز پايتخت آغـاز كرد. تمامی 
صندلـی هـا پر شـد. سـالن همايش های 
بـرج ميـالد گـوش تا گـوش ميهمـان به 
خـود مـی ديد. تـالش ها به ثمر نشسـته 
بـود. همـه چيـز از يـک ايـده آغـاز شـد. 
فرصتـی به اسـتان های كشـور از سـوی 
شـهردار تهـران داده شـده بـود، تـا خود 
را بـه تهـران و ايـران معرفـی كننـد. امـا 
حکايـت معارفـه كرمـان متفـاوت تر می 
نمـود. ابتـدا نـام معمـول هفتـه فرهنگی 
آنـرا  شـد.  برداشـته  مراسـم  از  كرمـان 
جشـنواره نـام نهادنـد. بـا رويکرد اسـتان 
وصلـه دلچسـب اقتصـاد هـم بـه آن گره 
خـورد. اما بار جشـنواره هنـوز روی زمين 
مانـده بـود. اسـتاندار بـود و مشـغله يک 
اسـتان. از همـان ابتـدا چهـره ای جوان و 
پرانـرژی به حکم شـورای مركزی دبيری 
جشـنواره را بـه جـان پذيرفـت. همه اين 
اتفـاق هـا در سـال 93 كلنـگ زده شـد. 
ياسـر سـليمانی را كسـی مخصوصـا در 
بـرای  امـا   . شـناخت  كمترمـی  اسـتان 
ديـدار او بـا همـه مسـوالن كرمانـی تنها 
چنـد مـاه وقت كافـی بود. صبحانـه را در 
دفتـر مديـران كرمانـی مقيم تهـران می 
خـورد و ظهر در جنوبی ترين شهرسـتان 
اسـتان با فرمانـدار مذاكره مـی كرد.همه 
را پـای كارآورد. دبيـر جشـنواره بيـش از 
230 جلسـه بـا بـزرگ و كوچک اسـتان 
گذاشـت .محدوديـت بودجـه هـم نمـی 
توانسـت سـد راه سـليمانی شـود. همـه 
اسـتان را از بخـش خصوصـی و دولتـی 
جمعـه  روز  در  تـا  كـرد.  خـود  همـراه 
شـروعی باشـکوه رقـم بخورد. سياسـيون 
نشـاند  را كنـار هـم  متفـاوت  افـکار  بـا 
آيـه  بتوانـد  اسـتاندار  تـا  اول  صـف  در 
»واعتصمـو بـه حـب اهلل جميعـاُ« را در 
مقابـل ديـدگان حاضريـن سـربدهد. امـا 
افتتاحيـه روز نخسـت يـک غايـب بزرگ 
داشـت. آن هـم ياسـر سـليمانی بـود تـا 
شـايد بـا ارايـه گزارشـی هـر چنـد كوتاه 
خسـتگی اش را از تـن بـدر كنـد. ايـن 
بـی مهـری يا غفلـت حکايت هميشـه ما 
بـوده. خـوش اسـتقبال و بـد بدرقـه ايم.

معاون پارلمانی رییس جمهور:

در کرمان بزرگ کسی نباید نیازمند باشد
 رضا عبادی زاده

کرمان باید الگوی سایر 
استان ها باشد

افتتاحيـه  مراسـم  سـخنرانان  از  يکـی 
جشـنواره بـزرگ فرهنگـی اقتصـادی كرمـان 
آيـت ا... موحـدی كرمان بـود. وی كه نماينده 
مـردم كرمان در مجلس خبـرگان رهبری می 
باشـد هـم اكنـون امـام جمعـه موقـت تهران 
اسـت. ايـن عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری 
گفـت: در ايـن چنـد لحظـه ای كـه شـنونده 
بيانـات اسـتاندار و سـخنان ديگـر باالخـص 
بيانـات رهبـری بودم بـه فکر فرو رفتـم كه ما 
در ايـن كشـور چقـدر سـرمايه داريم. آيـت ا... 
موحـدی كرمانی افزود: سـرمايه های انسـانی، 
اقتصـادی كـه متاسـفانه در نظـام طاغـوت نه 
تنهـا از آن ها اسـتفاده نمی شـد بلکـه نيروها 
كوبانـده می شـد و اجازه رشـد به اسـتعدادها 
داده نمـی شـد. وی تصريـح كـرد: در حـال 
حاضـر شـاهد شـکوفايی اسـتعدادها هسـتيم 

كـه تمـام ايـن هـا مرهون آشـنا شـدن بـا فرهنگ 
قـرآن هسـت. مـا در قـرآن كلمـه قيـام را در دو جا 
ميبينيـم. يکـی در مـورد كعبـه و يکـی در رابطه با 
امـور اقتصـادی. ايـن دو ركن دو عامل بـرای روی پا 
ايسـتادن امت اسـالمی هسـتند. امـام جمعه موقت 
تهـران اظهـار داشـت: اگـر معنويـت آسـيب ببيند 
جامعـه سـقوط مـی كنـد و اگـر اقتصاد هـم از بين 
بـرود بـاز جامعه سـقوط می كنـد. قرآن مـی گويد 
ثـروت اسـالمی يـک جامعـه متعلـق بـه آن جامعه 
اسـت. يعنی از امکانات عمومـی، از قدرت عمومی و 
اسـتعدادهای عمومـی بايد اسـتفاده كـرد. مال همه 
هسـت و مـال يـک فـرد نيسـت. آيـت ا... موحـدی 
كرمانـی خاطرنشـان كـرد: اگـر اسـتعدادی مـورد 
توجـه قـرار نگيـرد بـه همـه ظلـم شـده اسـت. اگر 
خدمـت اقتصـادی شـکل گرفتـه خدمـت بـه همه 
شـده و بـه عنـوان يکـی از دو ركـن اساسـی نظـام 
اسـالمی مطـرح می شـود. مـن خيلی لذت بـردم از 
شـنيدن پيشـرفت هـا و موفقيـت هايی كه بدسـت 
آمـده اسـت.  اين نماينـده مردم كرمـان در مجلس 
خبـرگان رهبـری ضمن تشـکر از زحمات اسـتاندار 
كرمان گفت: ايشـان توانسـتند نيروها را جمع كنند 
و از تمامـی نيروهـا اسـتفاده كنند و تالش هـا را به 
هـم نزديـک كننـد و جلـوی كار مـوازی را بگيرنـد. 

فکرهـا را بـه هـم نزديـک كردنـد. وی ابراز داشـت: 
هرچـه جامعه ما بـه وحدت نزديک تر شـود جامعه 
قدرتمنـد تـر مـی شـود و هرچـه دچار تفرقه شـود 
ضعـف بيشـتری پيدا می كنـد. مردم ايـران حقيقتا 
مـردم خوبـی هسـتند و از اين مـردم بايد اسـتفاده 
كـرد. امام جمعـه موقت تهران ادامه داد: در مسـئله 
انتخابـات بايـد مـردم را به هـم نزديک كـرد.  وی با 
اشـاره بـه لـزوم كار و تالش هميشـگی افزود: شـما 
ببينيـد ائمـه معصوميـن اگر حتی سـنش باالسـت 
بيـل مـی زنـد. امـام صـادق خـود عـرق مـی ريزد. 
مـرد نادانـی اعتـراض می كند و می گويـد عمری از 
شـما گذشـته اسـت. امـام فرمـود اگر مـرگ در اين 
حالـت بـه سـراغم بيايد در حـال عبادت به سـراغم 
آمـده اسـت. وی يـادآور شـد: در روايات هسـت كه 
اگـر نزديـک بـه قيامـت مـی رسـيد و در دسـتتان 
نهالـی هسـت تـا قيامـت نيامده نهـال را بـکار. آيت 
ا... موحـدی كرمانـی اظهار داشـت: رسـول اكرم اگر 
جوانـی قـوی در عبـادت مـی ديـد از شـغلش مـی 
پرسـيد و اگـر آن جـوان پاسـخ مـی داد كه شـغلی 
نداشـت پيامبـر مـی گفتن از نظر من سـاقط شـده 

است. 
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری ابـراز داشـت: 
بعـد  يـک  دارد.  مختلفـی  ابعـاد  اقتصـاد  مسـئله 
رسـيدن ثـروت عمومـی بـه همـه بـه طـور عادالنه 

اسـت.اين صحيـح نيسـت يسـکی به عنـوان حقوق 
ثـروت فراوانی بدتـس آورد و يکـی و نتواند نيازهای 
اوليـه اش را فراهـم كند. بايد يـک تعديل در حقوق 
هـا بوجود بيايد. آيـت ا... موحدی كرمانی همچنين 
خواسـتار اسـتفاده از پول های آزاد شده ايران در راه 
توليـد شـده و افـزود: آقای رئيس جمهـور می گويد 
ايـن ثـروت هـای آزاد شـده وقتـی آزاد شـد بايد در 
مسـير تقويـت توليـد قرار بگيـرد. اين بسـيار ارزنده 
اسـت. وی ضمن خطرناک دانسـتن عدم استفاده از 
نيروهـای ارزنـده ای كه بيکار هسـتند گفت:  بايد از 
انسـان هايی كه اسـتعداد دارند اسـتفاده شـود. امام 
جمعـه موقت تهـران در پايان اظهار داشـت: كرمان 

بـرای بقيه اسـتان هـا بايد الگو شـود.
مهر وطن کرمانی خواند

گـروه مهـر وطن، گروه كر بدون سـاز كـه در اين 
چنـد سـال در كرمـان نامـی بـرای خود دسـت و پا 
كرده اسـت بـا اجرای 4 ترانه حضـار را به وحد آورد. 
گفتنی سـت گروه مهـر وطن برخـی از ترانه هايش 
را بـا گويـش كرمانـی اجـرا مـی كنـد و هميـن امر 

باعـث محبوبيـت اين گروه در كرمان شـده اسـت.
در کرمان بزرگ کسی نباید نیازمند باشد

معاون پارلمانی رئيس جمهور از ديگر سـخنرانان 
ايـن آييـن بـود. مجيـد انصـاری كـه كرمانی سـت 
سـخنانش را بـا سـالم به مردم ايـران و كرمـان آغز 

كـرد و گفـت: حقيقتا آنچـه كه در سـرزمين بزرگ 
ايـران از زيبايـی شـکوه، تمـدن، مهربانـی و نعمـت 
هـای بـی بديـل الهـی مـی بينيـد كرمـان همـه را 
يکجا داراسـت. اسـتانی چهـار فصل، زيبـا و پهناور. 
وی افـزود: جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی كرمـان 
بهتريـن نمونه اجرايـی و عملی همدلـی و همزبانی 
دولـت و ملـت اسـت. وی ايـن جشـنواره را گامـی 
عملـی بـرای همه فعـاالن مختلـف در عرصـه های 
گوناگون دانسـت و ادامـه داد: از رهگذر اين همايش 
در قلـب تهـران، معرفـی قابليت هـا و ظرفيت های 
اسـتان كرمـان به همه ايرانيان عزيـز در اقصی نقاط 
جهـان و بـه همه جهانيـان اتفاق می افتـد. انصاری 
اظهار داشـت: اين جشـنواره بعد از توافق ارزشـمند 
سـرداران عرصه ديپلماتيک كشـور در عرصه هسته 
ای برپـا گرديـده اسـت. بـا لطـف خداونـد و تدبيـر 
دولـت تدبيـر و اميـد و پايمـردی مـردان بـزرگ 
سياسـتمدار، حقوقـدان، مقاوم و ايرانـی، مردانی كه 
نزديـک بـه 22 مـاه در بزرگتريـن مصـاف سياسـی 
جهـان بـا اسـتعانت از خداوند متعال و با پشـتيبانی 
رئيـس  مـردم، حمايـت هـای رهبـری، مديريـت 
جمهـور، مهمتريـن گام را در رفع ظلم برداشـتند و 
توانسـتند چهره ای واقعی از ايرانيـان در جهان ارائه 
كننـد. وی ابراز داشـت: ايران توانسـت برتـری ايران 
و انقـالب و منطـق و تمـدن و ادب ايرانی را در ميان 

قدرت های جهانی به كرسـی بنشـاند و در 
كنـار ايـن پيـروزی بـزرگ ملی كـه نتيجه 
همدلـی و همزبانی همـه اركان نظـام بود، 
نتيجـه اش را می بينيد. كشـورهای بزرگ 
بـرای  ايـران  بـه  آمـدن  جهـان در صـف 
سـرمايه گـذاری در ايـران هسـتند و امروز 
كشـورهای اروپايـی در صف ميزبانی رئيس 
جمهور ايران هسـتند. انصاری خاطرنشـان 
كرد:امـروز بيـش از گذشـته برای سـرمايه 
گذاری مولد و توسـعه پايـدار فرصت پيش 
آمـده اسـت. گرچـه ايرانـی هـا در زمـان 
تحريـم هـا هـم تسـليم نشـدند اما بـا رفع 
تحريـم هـا مسـير حركـت هموار تر شـده 
اسـت. پيـش دسـتی اسـتان كرمـان برای 
عرضـه سـرمايه گـذاری خود ابتـکار عملی 
پارلمانـی  معـاون  اسـت.  درخـور سـپاس 
رئيس جمهور گفت:اسـتان كرمان در همه 
عرصه ها ظرفيتی بسـيار بـزرگ دارد. علی 
رغـم كويـری بـودن يـک چهـارم باغـات ايـران در 
كرمـان هسـتند. مـردم كرمـان كويـر را نعمت می 
داننـد و ايـن مردم شايسـته الگـو شـدن در اقتصاد 
مقاومتی هسـتند. من سـالم رئيس جمهور و هيات 

دولـت را بـه همـه كرمانـی ها می رسـانم.
انصـاری اظهـار داشـت: دولـت بـا تکيه بـر خرد 
جمعـی و اولويت بندی های درسـت و هوشـمندانه 
طی 22 ماه گذشـته احسـاس كرد در عرصه جهانی 
بايد سـايه سـياه تحقيـر و تحريم و تهديـد را بردارد 
و بـا همت شـما مـردم گام های بلنـد موفقيت آميز 
را برداشـته و دوسـتان انقالب خوشـحال و دشمنان 
انقـالب مايـوس و اسـرائيل هـم بيـش از هميشـه 
منـزوی شـده اسـت. منطـق قـوی حقوقـی و توان 
ديپلماتيـک مـا توانسـيته با پيـام صلح و سـازش و 
پيـام تمـدن ايـران و اسـالم كه اسـالم صلـح و صفا 
و ايسـتادن در مقابل زياده خواهی هاسـت توانسـته 
دشـمنان مـا را مثل اسـرائيل منـزوی كنـد. وی در 
پايـان گفت: جامعه ای كـه معدن،صنعت و امکانات 
گردشـگری مثل كوير كرمـان را دارد نبايد و نبايد و 
نبايـد در كرمـان بزرگ مـا يک نفر نيازمنـد و فقير 
و بيـکار باشـد. ايـن كرمان بـزرگ با تکيه بـر تدبير 
و همـکاری مـی توانـد با تکيـه بر بـازوی خويش به 

زندگی مرفه برسـد.
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Feature of natural resources of
 Kerman province 

درخواست رئیس
 خانه کشاورز کرمان از دولت

رييـس خانـه كشـاورز كرمـان كـه خـود نيـز يکـی از كشـاورزان 
زحمتکـش منطقه شـرق اسـتان مـی باشـد و در لحظه وقـوع زلزله 
در بـم بسـر مـی بـرده معتقـد اسـت مصائـب و مشـکالت فـراروی 
كشـاورزان منطقـه بعـد از وقوع زلزلـه مصيبت بار، مشـکالت آن ها 
را دوچنـدان كـرده اسـت. وی بـا حـزن و انـدوه فـراوان مـی گويد: 
سـاعت 5.20 دقيقـه بامـداد روز جمعـه 82/10/5 يکـی از مصيبت 
بـار تريـن روزهـای زندگـی مـن اسـت و تـا ابـد خاطـره تلـخ ايـن 
مصيبـت نـه اينکـه از ذهـن مـن بلکـه از ذهـن هيـچ يـک از مردم 
بـم پـاک نخواهد شـد. با اينکـه هم اكنـون بيش از 12 سـال از اين 
ماجـرای غـم انگيز مـی گذرد، اين غـم و مصيبت هـای آن هنوز در 
روح و روان مـردم آن منطقـه هويداسـت. اگر تمام مسـائل اقتصادی 
مـردم ايـن خطـه حـل و فصـل شـود بـاز هـم مصيبـت جانگـداز از 
دسـت دادن عزيـزان بمـی هرگـز حل نخواهد شـد. ضمـن اينکه در 
ايـن سـال ها بيش از همه مسـئوالن دلسـوز و خداجـو و دولتمردان 
خـدوم سـعی و تـالش فـراوان كردنـد كـه به هـر صورت كـه امکان 
دارد غـم و انـدوه را از سـيمای مـردم مظلوم اين شهرسـتان بزدايند 
امـا مصيبـت آنچنـان سـهمگين  و سـنگين اسـت كـه بـا اينهمـه 
تـالش و كمـک و همـکاری، دنيايی از مشـکالت همچنـان دامنگير 
مـردم ايـن خطـه مـی باشـد. از آنجاييکـه هـر مشـکلی عـالوه بـر 
معنويـات، مسـائل مـادی و اقتصـادی را پشـت سـر دارد، ايـن مهم 
كـه بـا تـالش همـه دولتمـردان هنوز باقـی، سـاقی و جاری اسـت، 
مسـئله بدهـی هـای مـردم بـم كـه عمدتـا از بخـش كشـاورزی نيز 
می باشـد مربوط به قبل از زلزله اسـت كه پيشـرفت زيرسـاخت ها 
و زيربنـای فکـری و عملـی را قفـل كـرده اسـت. تاكنون بـرای حل 
ايـن معضـل دو مصوبـه مهـم و ارزنده تصويب شـده اسـت. يکی در 
چندسـال قبـل در مجلـس شـورای اسـالمی و كميسـيون اقتصادی 
هيـات محتـرم دولـت تحت عنـوان بدهی هـای قبل از زلزلـه مردم 
بـم كـه طبـق ايـن مصوبـه اصـل و سـود و جريمـه بخشـيده شـده 
اسـت. حتـی چنديـن نفـر از مراجـع محتـرم عاليقـدر تشـيع فتـوا 
دادنـد كـه وصـول بدهـی هـای قبـل از زلزلـه مـردم بـم از ناحيـه 
هركـس حـرام می باشـد كه متاسـفانه هيچکـدام از اين ها كارسـاز 
نشـد بااينکـه چنديـن مرحلـه از صـدا و سـيما مصاحبـه نماينـده 
محتـرم مـردم منطقـه در ايـن ارتبـاط پخـش شـد. در اوايـل سـال 
جـاری هـم مصوبـه هيـات محتـرم دولـت را داشـتيم كـه فرمودند 
سـود و جريمه چند سـال گذشـته بخشـيده خواهد شـد و از اين به 
بعـد اصـل بدهـی را مردم بـا كارمزدی كه سـازمان برنامـه و بودجه 
بـا اقسـاط پنـج سـاله پرداخـت خواهـد كـرد و جريمـه بانـک ها را 
خواهـد بخشـيد. متاسـفانه بـا اينکـه از طرف خانه كشـاورز اسـتان 
كرمـان و دفتـر مركـزی خانه كشـاورز پيگيری هايی مسـتمر شـده 
ولـی متاسـفانه هنـوز ايـن مصوبـه جديـد هم اجرايی نشـده اسـت. 
لـذا بـه عنوان يک كشـاورز بمی كـه نمايندگی كشـاورزان منطقه را 
بـا خـود دارم اسـتدعای عاجل دارم كه حداقل مصوبـه دوم عملياتی 
شـود تـا از ايـن بابـت مـردم شـرق اسـتان بعـد از ايـن همـه سـال 
نفـس راحتـی بکشـند. از كليـه كشـاورزان شـرق اسـتان از اين كه 
در ايـن برهـه از زمـان كـه اقتصـاد خانواده ها بشـدت آسـيب ديده 
و درصـدد حـل ايـن مشـکل هسـتند صميمانـه سپاسـگزاری مـی 
نماييـم. از سيسـتم بانکـی هم درخواسـت مـی نماييم كه تـا تعيين 

تکليـف بـا بدهـکاران منطقـه با تعامـل برخـورد نمايند.
محمد نیکفر-دبیر هیات اجرایی خانه کشاورز
 استان کرمان

Kerman is the most extensive province 
of Iran, and is rich in historical heritage 
and diversity in topography, climate and 
culture and has potentials for invest in 
solar energy, mines, agricultural product 
conversion industry, tourism and industrial 
and pharmaceutical plants.
Kerman has 18.2 million Ha area which 
is divided between two NRW Offices 
(North & South of province). The north 
part area is 13.8 million hectare include: 
7.32% of forests, 44.93% of rangelands, and 
44.93% of deserts, with 140mm of average 
rainfall in a wide ranges between 30mm (in 
Shahdad & Rigan) to 320mm (in Laleh Zar).
Climate diverse from cold mountainous 
(in Sirch) to warm desert climate (in 
Shahdad) appears in a 40 Km distance. 
Also biodiversity in pharmaceutical plants 
is the same, having 486 species is a result of 
wide area and climate diverse of Kerman 
province, that worth 320 million US$.
Another potential of the province is height, 
300m (in Loot Playa) up to 4465m (in Hezar 
mount pick) that can provide a remarkable 
biodiversity. 
Although there are some limitations such 
as lack of conclusive regulations and 
educational programs in national resources 
management, having these potentials put 
Kerman in the top of the list of ecotourism 
projects targets.
Kerman has nearly 335 sunny days in year 
(in Rigan, Shahdad, Fahraj, Bam, Ravar, 

etc) witch suitable for invest in solar energy 
such as solar power plants, photocells, 
photovoltaic, and wind-solar towers that is 
a very new technology.
Natural and geomorphic sites with 
beautiful landscapes such as sand dunes, 
Kaloots (that are geomorphic features from 
water and wind erosion), Nebka (that is 
desert vase), Gandom berian (that is a great 
basaltic surface) and seasonal deep river 
beds with depth to 70m (Givdari River) 
and many other sites which can absorb 
scientific and general tourists.
In addition of natural privileges, by 
participating in UNCCD (United 
Nations Convention of Combating of 
Desertification) SLFM (Sustainable 
Land and Forest Management) projects, 

government of Islamic Republic of Iran 
is about to up to date it›s approaches 
and rules, that may facilitate investment 
in ecotourism projects, agricultural 
and industrial activities by natives and 
foreigners.
Also NRW offices applied many projects 
in different sites to protect and rehabilitate 
vegetation cover and soil erosion control, 
such as run off control projects, plantations, 
range management, seedlings, depositor 
traps for wind erosion, (depositor channels) 
and so on. These projects will protect 
economical, industrial and agricultural 
projects and activities from natural 
disasters such as sand storms. 
Natural Resources and Watershed 
Management of Kerman Province

www.kerman.frw.org.ir

فرهنگـی  جشـنواره  افتتاحيـه  مراسـم 
تـاالر  در  امشـب  كرمـان  اسـتان  اقتصـادی 

شـد. برگـزار  ميـالد  بـرج  هـای  همايـش 
در ايـن مراسـم برخـی از شـخصيت هـای 
سياسـی اسـتان از جمله عليرضا زرم حسينی؛ 
اسـتاندار كرمـان، محمـد رضـا باهنـر؛ نايـب 
اهلل  آيـت  اسـالمی،  رييـس مجلـس شـورای 
موحـدی كرمانـی؛ امـام جمعه موقـت تهران، 
نماينـده  انصـاری؛  مجيـد  االسـالم  حجـت 
پارلمانـی رياسـت جمهـوری و جمعـی ديگـر 

حضـور داشـتند.
ابتـدای ايـن مراسـم اسـتاندار كرمـان  در 
ضمـن تشـکر از همـکاری شـهرداری تهران و 
ديگـر حاميـان برگـزاری اين جشـنواره گفت: 
امشـب بدون شـک، شـبی خاطره انگيـز برای 

كرمانـی هـا خواهد شـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه قابليـت هـا و 
امکانات اسـتان كرمـان افزود: كرمان، اسـتانی 
زرخيـز اسـت و نبايـد فکـر كنيـم، كـه ايـن 
اسـتان كويری اسـت. اسـتان كرمـان در حوزه 
فرهنگـی ، پيشـينه ای بسـيار طوالنـی دارد و 
بـا توجه بـه كشـفيات و ثبت هـای اخير خود 
پيشـرفت هـای قابـل توجهـی در ايـن زمينـه 
بدسـت آورده اسـت، اگـر ايـن كشـفيات بـه 
اثبـات برسـند تاريـخ شناسـان بايـد در حوزه 

تاريـخ تجديـد نظـر كنند.
رزم حسـينی بـا اشـاره بـه تـالش هـا و نام 
آوری علمـا و شـعرای اسـتان كرمـان خاطـر 
نشـان كـرد: مـا در كرمـان شـهدای نامـداری 
واقـع  در   ، داريـم  را  باهنـر  شـهيد  ازجملـه 
در  را  فرهنـگ سلحشـوری  بودنـد كـه  آنهـا 
ايـن اسـتان زنـده كردنـد. و همچنيـن كرمان 
و كرمانيـان هيچـگاه رشـادت هـا و فداكاريهـا 

سـردار سـليمانی را از يـاد نخواهنـد بـرد.
اسـتاندار كرمان با برشـمردن اسـتعدادها و 
پيشـرفت هـای حـوزه اقتصادی گفت: اسـتان 
اكنـون  كرمـان اسـتانی معدنـی اسـت، هـم 
كرمـان، رتبـه اول معـدن كشـور را دارا اسـت. 
52 نـوع عنصر معدنی در كرمان كشـف شـده 
اسـت.  اين كشـفيات مربوط به گذشـته است 
و طبـق نظـر كارشناسـان مـا فقط توانسـتيم 

10 درصـد توانايـی ايـن اسـتان را در حـوزه 
معـدن كشـف كنيـم؛ پـس مـا در ايـن حـوزه 

هنـوز راهـی طوالنـی در پيـش داريم.
وی همچنيـن در خصـوص صنعـت حمل و 

نقـل ايـن اسـتان يـادآور شـد: اسـتان كرمان 
بزرگتريـن حمـل و نقـل هوايی و ريلی كشـور 
را دارد. حمـل و نقـل ريلی مـا در دولت تدبير 
و اميـد تاسـيس شـده اسـت و در سـال آينده 

بـه بزرگتريـن حمـل نقـل ريلـی بـار تبديـل 
خواهد شـد.

رزم حسـينی گفـت: تنـوع آب و هوايـی در 
ايـن اسـتان عـالوه برجـذب گردشـگر باعـث 

برداشـت محصـوالت باغـی و زراعـی مرغـوب 
است. شـده 

اسـتاندار كرمـان با اشـاره به عبـور خط گاز 
از ايـن اسـتان افـزود: ايـن مسـئله باعث شـد 
كـه مـا در حوزه پتروشـيمی و نفـت هم فعال 

شويم.
وی همچنيـن در رابطـه بـا پيشـرفت حوزه 
مالـی در اسـتان كرمان اظهار داشـت: اسـتان 
كرمـان در ايـن زمينـه جـزو سـه اسـتان برتر 

است.  كشـور 
رزم حسـينی همچنيـن يـادآور شـد: رتبـه 
كسـب و كار در دولت جديـد، يازده پله صعود 

داشـته است. 
اسـتاندار كرمان در خصـوص اقدامات انجام 
شـده در اين اسـتان گفـت: اولين مـوردی كه 
بـه ضـم مـا بـرای ايـن اسـتان نيـاز بـود هـم 
افزايـی و هماهنگـی و وحـدت بـرای توسـعه 
اسـتان اسـت. ما در طـرح مثلث اقتصـادی بر 
ايـن عقيـده ايم كـه همـه اركان حکومت بايد 
در جهت توسـعه و پيشـرفت اسـتان دست در 
دسـت هـم قـرار دهنـد و به قـول امـام جمعه 
محتـرم كرمـان« مـا بـه تنهايـی نميتوانيم به 

توسـعه دسـت پيدا كنيم.
و مـا خدمـات درخشـانی را در ايـن مثلـث 
توسـعه داشـته ايـم كـه بـه همـه آنهـا افتخار 

. ميکنيم
وی در خصـوص چالـش هـای موجـود در 
اسـتان كرمـان افزود: اولين چالش اين اسـتان 
مسـئله آب اسـت كـه البتـه در ايـن دولـت 
اقداماتـی در ايـن زمينـه صـورت گرفته اسـت 
بـه عنـوان مثـال بزرگتريـن تونل آبـی در اين 

اسـتان در حـال اجرا اسـت.
رزم حسـينی همچنين در اين زمينه اظهار 
اميـدواری كـرد: ظـرف 3 يا 4 سـال آينده اين 
بحـران آب هـم به يمـن اقدانـات انجام شـده 
از جملـه طرح هميـاران آب حل خواهد شـد.

اسـتاندار كرمـان در پايان گفـت: امروز يک 
فرصـت تاريخـی برای اسـتان ما اسـت. زيرا ما 
يـک كابينـه متخصـص، كارآمـد  و دنيـا ديده  
را بـه خدمـت گرفته ايم. و همـه كرمانيها بايد 

بـرای داشـتن كرمانی آباد تـالش كنند.

کرمان؛ مفاخر ملی فراوانی دارد. از فرهنگی گرفته تا سیاسی و اجتماعی و...
 1- در رديـف هـای ابتدايـی جشـنواره كرمـان مجيد انصاری)معـاون پارلمانی رييس جمهـور(، آيت اهلل موحـدی كرمان)امام جمعه موقت 
تهـران(، محمـد رضا باهنر)نايب رييس مجلس شـورای اسـالمی(، سـيد محمود دعايی )نماينـده رهبری در روزنامه اطالعات و مدير مسـوول 
روزنامـه(، سـيد حسـين مرعشـی) معـاون رييس جمهور اصالحات( حضور داشـتند كه همگی در سـطوح باالی سياسـت ايـران نقش آفرينی 

مـی كننـد. حضـور اين شـخصيت هـا در بين بيـش از 1700 كرمانی حاضر در سـالن همايش هـای برج ميالد جالـب توجه بود.
2- موسـيقی جنـوب اسـتان همـراه با چوچاب)رقص چوب( برگزار شـد كه تحسـين حاضـران را برانگيخت. عارفی نماينـده مردم جيرفت 

در مجلس شـورای اسـالمی در برابر گروه موسـيقی به نشـانه احترام از جاد برخاسـت.
3- يکـی از كسـانی كـه بـا عشـق و عالقـه در جلسـاتی كه بـرای كرمان در سـطح كرمان شـركت می كند، محمـد صنعتی اسـت. اما اين 
بـار حضـور صنعتـی در جشـنواره كرمـان كـه در فاصلـه هـزار كيلومتری كرمـان در تهـران برگزار می شـد جالب توجـه بود. صنعتـی با اين 

كـه دههـه نهـم زندگـی خـود را می گذراند به عشـق كرمـان و بسـيار با انرژی در جشـنواره حاضر شـد.
4- ياسـر سـليمانی؛ دبيـر جشـنواره كه قريب يک سـال بـرای چنين روزی زحمت كشـيده بود و با تمـام توان برای همراه كـردن مقامات 
اسـتانی و هماهنگـی بـا شـهرداری تهـران زحمـت كشـيده بود، سـخنرانی نکـرد. نکته جالـب توجه اين كـه اسـتاندار محترم كرمـان نيز در 

سـخنرانی خـود از دبير جشـنواره نامی نبرد.  

یادداشت

کویر؛ جاذبه طبیعی یا داغ اتهام؟
 یاسر سیستانی نژاد

كويـر، كويـر، كويـر صفتـی اسـت كـه همـواره بـر ابتـدا و 
انتهـای نـام كرمـان افـزوده مـی شـود. اسـتان كويـری كرمان، 
كويـر كرمـان! نـه اين كـه بخواهم كرمـان را به كلـی از كويری 
بـودن مبـرا كنـم! زيرا كويـر هم يکـی از جاذبه های چشـمگير 
اسـتان كرمـان اسـت. در دنيايـی كـه از قـاره ای بـه قـاره ای 
شـن مـی برنـد و بيابـان مصنوعـی مـی سـازند تا گردشـگران 
را بـه بيابـان گـردی ببرنـد و دالر پـارو كننـد، حتمـا كويرهای 
رؤيايـی شـهداد ثروتـی بی پايـان برای اسـتان عزيزمان اسـت. 
اما برداشـتی كه از كوير در ذهن هموطنان اسـت عبارت اسـت 
از سـرزمينی سـوزان و لـم يـزرع و سـوت و كـور و بـدون هيچ 
جذابيـت بصـری! در ايـن صـورت بايـد كرمـان را از ايـن نـوع 

نگـرش مبرا دانسـت.
دكتر باسـتانی پاريزی اسـتاد فقيد دانشـگاه تهـران و عموی 
مهربـان تاريـخ كرمـان می نويسـد:» كرمان و كرمانـی بر گردن 
ايـران و ايرانـی حـق دارد. اگـر كرمانـی هـا نبودند كويـر تا دل 

ايران پيشـروی كـرده بود.«
چـه تعبيـری زيباتـر از ايـن بـرای سـرزمينی كـه مردمـان 
سـخت كـوش و مقاومـش قنـات را اختـراع كردنـد و بـا ايـن 
اختـراع شـگفت انگيـز، آب را از دل زمين بيرون آوردند و تمدن 

قناتـی را در جهـان بنيـان نهادند.
شـايد هموطنـان مـا ندانند كـه يک چهـارم باغ هـای ايران 
در هميـن اسـتانی قـرار دارنـد كه كويـری می نامندش. شـايد 
هموطنـان مـا نداننـد بسـياری از مركباتـی كـه سـفره آرای 
ميهمانی هايشـان اسـت بر سرشـاخه های درختان اين اسـتان 
روييـده انـد. شـايد هموطنـان مـا نداننـد كـه سـبزی هايی كه 
دامـن سـفره هايشـان را سـبز می كنـد از خاک همين اسـتان 

سـربرآورده اسـت. شـايد هموطنان مـا نداننـد كه...!
رطب مضافتی بم شـهرتی جهانی دارد. پسـته رفسـنجان در 
دنيـا بـی نظير اسـت. مس كرمـان را در كجای جهـان می توان 
يافت؟ سـنگ آهنی كه سـيرجان را سرشـار از گل و گهر كرده 

اسـت را در كجـای ايران می توان مشـاهده كرد؟
ظرفيـت های گردشـگری؛ كرمان را به شـهر- مـوزه ای بدل 
كـرده كـه ردپای همـه دوران تاريخی از هخامنشـيان)ارگ بم-

2500 سـال پيـش( تا بناهـای دوران قاجار و پهلـوی اول را در 
خـود جمع كرده اسـت.

صـد البتـه كـه يکـی از ظرفيـت هـای بـزرگ ايـن اسـتان 
نيـز كويـر شـهداد)كلوت هـا( سـت كه بـی هيچ مطالعـه ای به 
عنـوان داغ اتهامی بر پيشـانی اين اسـتان ثروتمند و سرشـار از 

زيبايی زده شـده اسـت.
اسـتاندار كرمـان در افتتاحيـه جشـنواره كرمـان كـه در برج 
ميـالد تهـران برپـا شـده بـود، حـرف دل مـن را زد:»نبايد فکر 
كـرد اسـتان كرمـان اسـتانی]صرفاً[ كويـری اسـت.« و آن گاه 
ظرفيـت هـای ايـن اسـتان را بـر شـمرد و مرا بـر آن داشـت تا 
پـس از پايـان سـخنرانی اش قلـم بـه دسـت بگيـرم و در ايـن 
واپسـين لحظاتـی كه روزنامه پيـام ما به چاپخانه فرسـتاده می 

شـد اين يادداشـت را بنويسـم.
چـه خوب اسـت كـه همه مبلغـان و مجريـان و... نيـز مانند 
رزم حسـينی واژه كويـر را بـا ظرافت بيشـتری بـرای هموطنان 

مان معنـا كنند.  

استاندار کرمان:

امشب برای کرمان خاطره شد
 ناهید قرایی
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رئیس کمیته فرصت های سرمایه گذاری جشنواره کرمان:

فرصت های سرمایه گذاری 
استان کرمان درقالب چهارده 

کارگروه تخصصی
 ارائه خواهد شد

رئيـس كميتـه فرصـت های سـرمايه گذاری 
جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی كرمـان گفـت: با 
توجـه اهميـت حـوزه اقتصادی و ارتباط بسـيار 
بهمـن   27 فرهنـگ،  بـا  حـوزه  ايـن  نزديـک 
فرصـت  كميتـه  تشـکيل  گذشـته  سـال  مـاه 
مركـزی  شـورای  در  گـذاری  سـرمايه  هـای 
جشـنواره فرهنگـی كرمـان در تهـران تصويـب 
شـد و پـس از تشـکيل ايـن كميتـه بـه تدريج 
مباحـث اقتصـادی جشـنواره پررنـگ تر شـد تا 
جايـی كـه بـه دسـتور اسـتاندار محتـرم عنوان 
جشـنواره بـه جشـنواره فرهنگـی و اقتصـادی 

شـاهيد  دكتـر  كـرد.  تغييـر  كرمـان  اسـتان 
اصلـی كميتـه  افـزود: وظيفـه  بمـی  مظفـری 
فرصـت هـای سـرمايه گـذاری معرفـی فرصت 
هـای سـرمايه گـذاری اسـتان و ايجـاد زمينـه 
هـای بهـره بـرداری از فرصـت هـای سـرمايه 
گـذاری اسـتان اسـت. وی اظهـار داشـت: برای 
رسـيدن بـه توسـعه اقتصـادی پايـدار نيـاز بـه 
افزايـش سـودآوری و ارتقـاء بهـره وری داريم و 
تحقـق بهـره وری نيـاز بـه هـم افزايـی در بهره 

بـرداری از منابـع مـی باشـد. 
طراحـی و اجـرای يـک سـری رويـداد هـای 

فرهنگـی و مفـرح در برنامـه سـاالنه يکـی از 
راه هـای بوجـود آمـدن هـم افزايـی می باشـد 
بگونـه ای كـه امـروزه در كشـورهای قدرتمنـد 
اقتصـادی و در مناطقـی كـه قطـب اقتصـادی 
جهـان تلقـی مـی شـوند، زمـان هـای خاصـی 
بـرای برگـزاری رويدادها و معرفـی فرصت های 
سـرمايه گـذاری و جذب مشـاركت با هدف هم 
افزايـی اقتصـادی وجـود دارد و يکـی از چشـم 
ايـن جشـنواره  اسـت كـه  ايـن  مـا  اندازهـای 
بـه يـک رويـداد مسـتمر در تقويـم اقتصـادی 
و فرهنگـی كشـور تبديـل شـود و بـه صـورت 

سـاالنه و يـا دوسـاالنه برگـزار گـردد.
رئيـس كميتـه فرصـت های سـرمايه گذاری 
جشـنواره كرمان دربـاره مخاطبيـن اين كميته 
گفـت: مـا چنـد جامعـه هـدف تخصصـی را در 
نظـر گرفتيـم. يکـی از آنهـا نهادهـای سـرمايه 
كانـون  بـا  راسـتا  ايـن  در  و  هسـتند  گـذاری 
نهادهـای سـرمايه گذاری كشـور ارتبـاط برقرار 
كرديـم و مجموعـه نهادهـای سـرمايه گـذاری 
را بصـورت ويـژه دعـوت كرديـم. فعـاالن حوزه 
بـورس و شـركت هـای فعـال در بـازار سـرمايه 
و كارگـزاران بـورس ديگـر جامعـه هـدف مـا 
و  خصوصـی  و  دولتـی  هـای  بانـک  هسـتند. 
هـای  حـوزه  مسـئولين  اعتبـاری،  موسسـات 
دولتـی مرتبـط بـا موضـوع، پـارک هـای علمی 
و فنـاوری، دانشـکده هـای تخصصـی اقتصادی 
و اعضـای اتـاق بازرگانی تهران و ايـران از ديگر 
مخاطبيـن خـاص هسـتند كه به اين جشـنواره 
و كارگـروه هـای تخصصـی آن دعـوت شـدند.

ايـران  بازرگانـی  اتـاق  از طريـق  همچنيـن 
را هـم  بازرگانـان مطـرح كشـور  از  نفـر   400

دعـوت كـرده ايـم.
 دكتـر مظفری بمی با اشـاره بـه راهبردهای 
همـه  گفـت:  گـذاری  هـای  فرصـت  كميتـه 
اقدامـات و فعاليـت هـای مـا در چارچوب مدل 
مثلـث توسـعه اقتصادی اسـتان كرمـان تعريف 
شـده اسـت و مهمتريـن همفکـر و همـکار مـا 
در ايـن كميتـه، اسـتانداری كرمـان و بخصوص 
الملـل  بيـن  و  اموراقتصـادی  دفترهماهنگـی 
اسـتانداری و همچنيـن اتـاق بازرگانـی كرمـان 

فعاليـت در  مـا  اصلـی  راهبـرد  و  اسـت  بـوده 
چارچـوب مثلـث طالئی توسـعه اسـتان اسـت. 
تجمـع  ظرفيـت  از  اسـتفاده  مـا  دوم  راهبـرد 
جشـنواره  برگـزاری  زمـان  در  هـا  كرمانـی 
اسـت كـه فرصتـی بـرای فراهـم كـردن زمينه 
مشـاركت افـراد دغدغـه دار در حـوزه اقتصادی 
راهبـرد  ديگـر  تصريـح كـرد:  باشـد. وی  مـی 
مـا حركـت بـه سـمت همگرايـی و انسـجام در 

اسـتان كرمـان اسـت و همانطـور كـه اسـتاندار 
محتـرم كرمـان هـم ايـن سياسـت را در غالـب 
شـعار محـوری واليـت و توسـعه ابـالغ فرموده 
انـد، ايجـاد انسـجام و وحـدت در لـوای آرمـان 

مشـترک كـه همـان توسـعه اقتصـادی اسـتان 
اسـت از راهبردهـای اصلـی مـا خواهـد بـود.

كـرد:  خاطرنشـان  بمـی  مظفـری  دكتـر   
تعميـم نگـرش اقتصـادی بـه ديگـر حـوزه هـا 
و ظرفيـت سـازی غيرمسـتقيم بـرای اشـتغال 
زايـی، كارآفرينی، ريسـک پذيـری و حمايت از 
شـركت های دانش بنيـان از ديگـر راهبردهای 
كميتـه فرصـت هـای سـرمايه گذاری هسـتند.

رئيـس كميتـه فرصـت های سـرمايه گذاری 
بـا اشـاره بـه اينکـه از 322 طرح ارسـال شـده 
سـرمايه  هـای  فرصـت  كميتـه  دبيرخانـه  بـه 
شـده  پذيرفتـه  طـرح   200 مجموعـا  گـذاری 
و قـرار اسـت در قالـب 14 كارگـروه تخصصـی 
ايـن كميتـه ارائه شـوند گفت: يکـی از كارهای 
مـا ارزيابـی وضـع موجـود و پـروژه هـای راكد 
بـود و توانسـتيم اطالعـات خوبی از پـروژه های 
اكنـون در حـال  و هـم  تهيـه كنيـم  موجـود 
تهيـه بانـک اطالعاتـی در حوزه اقتصـاد كرمان 
هسـتيم كـه يکـی از مهمتريـن دسـتاوردهای 

بود. جشـنواره خواهـد 
 دكتـر مظفـری بمـی در پايـان گفـت: پايان 
جشـنواره نـه تنهـا پايـان كار مـا نيسـت بلکـه 
شـروع بخـش دوم فعاليـت های مـا خواهد بود. 
بـه هميـن منظـور يـک كارگـروه كارشناسـی 
طـرح هـای ارائه شـده در جشـنواره را بررسـی 
خواهنـد كـرد و بـه صـورت يـک بسـته فرصت 
هـای سـرمايه گـذاری در قالـب كتابچـه و لوح 
فشـرده بـه فعـاالن افتصـادی سراسـر كشـور 

ارائـه خواهد شـد.

کارگروه های تخصصی کمیته فرصت ها سرمایه گذاری
پایان شروع مکان ارائه ارائه دهنده )مسوولین کارگروه )پنل تخصصی عنوان کارگروه
11:30 8:30 كارگاه شماره 1 صاحبان پروژه ها دكتر سيد مهدی طبيب زاده/ مهندس مالک اژدری صنعت و معدن 1
11:30 8:30 كارگاه شماره 2 صاحبان پروژه ها دكتر حسين مهرابی/ مهندس جليل كاربخش راوری كشاورزی و صنايع تبديلی 2
11:30 8:30 كارگاه شماره 3 صاحبان پروژه ها دكتر زينل زاده/ آقای سياوشی گردشگری 3
11:30 8:30 كارگاه شماره 4 صاحبان پروژه ها دكتر رشيدی نژاد/ دكتر عبدالهی انرژی 4
11:30 8:30 كارگاه شماره 5 صاحبان پروژه ها دكتر حميد رضا ناجی/محمد جواد رستمی فناوری اطالعات و ارتباطات 5
11:30 8:30 كارگاه شماره 6 صاحبان پروژه ها مهندس سيف اللهی/ مهندس سيد علی خانی عمران شهری 6
11:30 8:30 كارگاه شماره 7 صاحبان پروژه ها خانم فخری اهلل توكلی/ آقای غالمرضا فرخی صنايع دستی 7
13:00 11:30 كارگاه ويژه پنل تخصصی دكتر قاسمی شاد/ دكتر صالحی  مديريت كسب و كار *
17:00 14:00 كارگاه شماره 1 صاحبان پروژه ها مهندس عباس جبال بارزی/ مهندس مالک اژدری صنايع كوچک 8
17:00 14:00 كارگاه شماره 2 صاحبان پروژه ها دكتر حسين مهرابی /  مهندس جليل كاربخش راوری دامپروری و صنايع تبديلی 9
17:00 14:00 كارگاه شماره 3 صاحبان پروژه ها مهندس حکاک زاده / سرهنگ سليم نيا حمل و نقل 10
17:00 14:00 كارگاه شماره 4 صاحبان پروژه ها دكتر علوی / آقای اميری سرمايه گذاری 11
17:00 14:00 كارگاه شماره 5 صاحبان پروژه ها دكتر عباس قوام / خانم دكتر حسينی فن آفرينی 12
17:00 14:00 كارگاه شماره 6 صاحبان پروژه ها آقای مهندس رجبی زاده / آقای مهندس صفرزاده منابع طبيعی و محيط زيست 13
17:00 14:00 كارگاه شماره 7 صاحبان پروژه ها صنايع فرهنگی آقای فالح / آقای گالب زاده 14

دبیرخانه فرصت های سرمایه گذاری: دبیر اجرایی: آقای مهران میرصالحی 09109190095 تهران شهرداری منطقه 11، طبقه 5             55428741-021 و 021-55414366
برنامه همايش فرصت های سرمايه گذاری استان كرمان                                                                    )پنج شنبه 94/5/22(

برگزاری بخش اول كارگاه های تخصصی چهارده گانه با مديريت پنل های تخصصی                                  از ساعت 8:30 تا ساعت 11:30 
كارگاه ويژه مديريت كسب و كار )مرور اجمالی بر دانش و مهارت های مديريت كسب و كار(                        از ساعت 11:30 تا ساعت 13

بازديد از نمايشگاه و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و صرف ناهار                                                          از ساعت 13 تا ساعت14 
برگزاری بخش دوم كارگاه های تخصصی چهارده گانه با مديريت پنل های تخصصی                                  از ساعت 14 تا ساعت 17 
بازديد از نمايشگاه فرصت های سرمايه گذاری و استراحت                                                                  از ساعت 17 تا ساعت 18

بررسی نتايج كارگروه ها توسط مسوولين كارگروه ها و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء                              از ساعت 18 تا ساعت 20:30      
 قرائت قرآن كريم، سرود ملی و پخش نماهنگ جشنواره و همايش                                                       از ساعت 20:30 تا ساعت 20:45   

گزارش جمع بندی نتايج كارگروه ها توسط دكتر مظفری بمی)رئيس كميته فرصت های سرمايه گذاری(         از ساعت 20:45 تا ساعت 21    
سخنرانی مهندس رزم حسينی ) استاندار محترم استان كرمان (                                                          از ساعت 21 تا ساعت 21:20

 سخنرانی دكتر پورابراهيمی ) نماينده محترم كرمان و نايب رئيس كميسيون اقتصادی مجلس(                    از ساعت 21:30 تا ساعت 21:50
سخنرانی دكتر جالل پور ) رئيس محترم اتاق بازرگانی ايران (                                                             از ساعت 21:55 تا ساعت 22:15
تجليل از سرمايه گذاران، فعاالن اقتصادی و كار آفرينان برتر استان                                                       از ساعت 22:15 تا ساعت 22:30

تعمیم نگرش اقتصادی 
به دیگر 

حوزه ها و ظرفیت 
سازی غیرمستقیم برای 

اشتغال زایی، کارآفرینی، 
ریسک پذیری و حمایت 
از شرکت های دانش 

بنیان از دیگر راهبردهای 
کمیته فرصت های 

سرمایه گذاری هستند.
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بـا اسـتناد به بررسـی هاي باسـتان شناسـی 
در محوطـه هاي تل آتشـی، دارزين و گورسـتان 
عصر مس و سـنگ جديد خواجه عسـکر، كارگاه 
سـفالگري افـراز بـروات، زندگی در بـم و اطراف 
آن از حـدود شـش تـا هـزار و پانصـد سـال قبل 
وجـود داشـته اسـت. بم بواسـطه نظام آبرسـانی 
زيرزمينـی )قنـات( كـه برخـی از آنهـا بـه دوره 
هخامنشـی نسـبت داده شـده انـد، كاركرد خود 
را تـا بـه امـروز حفـظ كـرده اسـت. اوج رونـق 
اقتصـادي بـم مربـوط بـه قـرون 3 تـا 6 هجري 
قمـري و دوره صفويـه بـوده اسـت . در گوشـه 
شـمال شـرقی شـهر شـاخص ترين اثـر تاريخی 
منطقـه )ارگ بـم( جاي گرفته اسـت.آثار زندگی 
پنـج هـزار سـاله در محوطـه ارگ بدسـت آمده 

ست. ا
معمـاري قلعـه ماننـد ارگ حداقـل بـه دوره 
آثـار  غالـب  ليکـن  ميگـردد.  بـر  هخامنشـی 
معمـاري موجـود در داخـل حصـار پيرامونـی ، 
متعلـق بـه دوره اسـالمی اسـت . حاكـم نشـين 
ارگ، محـل اسـتقرار دسـتگاه حکومتـی و عامـه 
نشـين ارگ، محـل زندگـی و كسـب و كار مردم 
بـوده اسـت. بخـش عامـه نشـين برخـوردار از 
عمـوم تاسيسـات معمـاري يـک شـهر سـنتی 
مثـل: بـازار، تکيـه، مسـجد، مدرسـه، زورخانـه، 
حمـام، اصطبل، كاروانسـرا و ... اسـت. ارگ بم تا 
اواخـر دوره قاجـار يـک كانـون نظامـی و دفاعی 
بسـيار مهم كشـور بـه شـمار ميآمده و پيوسـته 
مـورد حملـه قبايـل مهاجـم قرار داشـته اسـت. 
بنابرايـن بـه دفعـات تخريـب و تعميـر گرديـده 
اسـت. قلعـه ارگ بـم تـا حـدود 140 سـال قبل 
مسـکونی بـوده اسـت. از آن پـس بدليـل فراهم 
شـدن امنيـت نسـبی در منطقـه و فرسـودگی 
بافـت معمـاري، رو بـه متروكـه شـدن ميگذارد 
و شـهر بم گسـترش پيـدا ميکند. پـس از خروج 
مـردم، ارتش تا سـال 1309 هجري شمسـی در 
ارگ، اسـتقرار داشـت و به همين خاطر از حاكم 
نشـين و حصارهـا تـا حـدودي حفاظت ميشـده 
اسـت. در سـال 1345 ارگ بـم بـا شـماره 519 
در فهرسـت ميـراث ملـی بـه ثبـت ميرسـد. در 
سـال 1350 ، ارگ بـم تحـت حفاظـت سـازمان 
ميگيـرد.  قـرار  باسـتانی  آثـار  حفاظـت  ملـی 
از سـال 1351 ، ارگ بـم بـا تخصيـص اعتبـار 
سـاليانه مـورد تعميـر قـرار ميگيـرد. در سـال 
1372 ، ارگ بـم بـه پايـگاه جهانـی ارگ قديـم 
تاريـخ  در  ميگـردد.  تبديـل  فرهنگـی  ميـراث 
82/10/5 ارگ بـم و بسـياري از بناهاي شـهر بر 
اثـر زلزله ويـران ميگـردد. هر چند زلزلـه تلفات 
و خسـارات جبـران ناپذيري به بـار آورد و صدمه 
شـديدي را متوجـه بافت معماري خشـتی شـهر 
نمـود، ليکـن ايـن اتفـاق ناگـوار توجـه همـگان 
را بيـش از پيـش بـه ايـن مجموعـه معمـاري 

منحصـر بفـرد معطـوف داشـت .
در تاريـخ 83/2/1 بيانيـه بـم )طـرح مديريت 
اضطـراري( بـه تصويـب ميرسـد و خـط مشـی 
پايـگاه در قالـب اقدامـات فـوري ، كوتـاه مـدت 
، ميـان مـدت و بلنـد مـدت ترسـيم مـی شـود.

بيانيـه بـم ، محصـول نشسـتی اسـت كـه از 
29 فرورديـن 83 تـا ارديبهشـت 83 بـا حضـور 
جمعـی از كارشناسـان و صاحـب نظـران داخلی 
و خارجـی در بـم برگـزار گرديـد. در ادامـه و در 
سـايه توجهـات ملـی و همکاريهاي بيـن المللی 
هشـتمين  و  بيسـت  در    83/4/17 تاريـخ  در 

سوشـو  در  جهانـی  ميـراث  كميتـه  اجـالس 
چيـن، بـم و منظـر فرهنگـی آن 

بـا احـراز 4 معيـار )معيارهـاي 

دوم، سـوم، چهـارم، پنجـم( از شـش معيـار در 
فهرسـت ميراث جهانـی )در خطر( بـه ثبت می 
رسـد. بم تنها شـهري اسـت كه منظـر فرهنگی 
آن در فهرسـت ميـراث جهانـی به ثبت رسـيده 
اسـت و از ايـن حيـث ، منحصـر بفـرد و مايـه 
مباهـات اسـت . بـر ايـن اسـاس تمام آثـار حائز 
ارزشـهاي تاريخـی و فرهنگـی در محـدوده اين 
اثـر ميـراث جهانـی، اعـم از طبيعـی يـا مصنوع 
و  ناملمـوس مشـمول حفاظـت  يـا  ملمـوس  و 
پاسـداري می باشـند. هر چند ارگ بم شـاخص 
اثـر معمـاري محـدوده ميـراث جهانـی  تريـن 
تاريخـی شـهر  بناهـاي  ليکـن سـاير  ميباشـد. 
نيـز در سـيطره حفاظاتـی پايـگاه قـرار دارد. در 
حـد فاصـل آبـان 85 تـا فرورديـن 86 در قالب 
6 نشسـت و بـا حضـور 18 ارگان، طـرح جامـع 
مديريـت بم و منظـر فرهنگی آن تهيه ميشـود. 
در تاريـخ اسـفند 88 طـرح جامـع مديريت بم و 
منظـر فرهنگـی آن در شـوراي عالـی معماري و 
شهرسـازي بـه تصويـب ميرسـد و بـراي اجرا به 
مسـئولين اسـتانی و محلـی ابـالغ ميگـردد. در 
تيـر مـاه 1392 اين اثـر ميراث جهانی بواسـطه 
عملکرد حفاظتی مناسـب از فهرسـت ميراث در 
خطـر خارج گرديـد. محدوده ميـراث جهانی بم 
بـا بيش از 23000 هکتار وسـعت، وسـيع ترين 

ميراث محـدوده 
جهانـی كشـور اسـت و طبـق طـرح جامـع 
 5 در  آن  از  پاسـداري  و  حفاظـت  مديريتـی، 

ميشـود: دنبـال  سـطح 
كوههـاي  شـامل  بـم:  طبيعـی  بسـتر    .1
مشـرف بـه شـهر، رودهـا، دشـتها، سـفره هـاي 

اسـت. بـروات  بـم/  گسـل  و  زيرزمينـی  آب 
2.  طبيعـت مصنوع بم: شـامل قنـوات، باغها، 

نخلسـتانها و مزارع است .
تاريخـی  شـهر  هـاي 3.  محوطـه  و 

در باسـتانی بم: شامل  اثـر   72
ه  د و محـد

باشـد. مـی  آن  خـارج  و  بـم  شـهر 
بازارهـاي  شـامل   : بـم  تاريخـی  شـهر   .4
سـنتی، خانـه باغهـا، كوچـه باغهـا، ديوارهـاي 
چينـه اي باغـات، خانـه هـاي سـنتی، محـالت، 
مياديـن، معابـر اصلـی و فرعی، نهرهـاي آبياري 

و درختـان قديمـی و نظايـر آن اسـت.
5. ميـراث معنـوي مردمـی بم: شـامل آداب، 
رسـوم، آئينها، سـنتهاي زندگی مـردم بم، نحوه 
اسـتحصال ، بهـره بـرداري و توزيـع آب قنـات ، 
باغـداري سـنتی، بازيهاي محلی، مشـاغل بومی 

و نظاير آن اسـت.
هيچکـدام از بناهـا و آثار معمـاري موجود در 
محوطـه ارگ بم )به اسـتثناي آب انبار اصطبل( 
از گزنـد زلزلـه در امـان نمانـد و به شـدت دچار 
تخريـب گرديـد. پايـگاه جهانـی ارگ در همـه 
رعايـت  بـه  ملـزم  بازسـازي،  جملـه  از  مـوارد 
ضوابـط كميته ميراث جهانی يونسـکو اسـت. بر 
ايـن اسـاس زلزله بخش مهمـی از تاريخ محوطه 
ارگ بـم شـمرده ميشـود و شـواهد بجـا مانـده 
از آن بايـد در سـيماي محوطـه قابـل مشـاهده 
باشـد. از اينـرو ، در كنـار اقدامـات مرمتـی و 
بازسـازي جاهائـی نيـز در همان وضعيـت زلزله 
و تخريـب شـده ، تحکيم و نگهداري ميشـوند تا 
روايتگـر ايـن رويداد تلـخ تاريخی باشـد. پس از 
زلزلـه كشـورهاي مختلفـی در فرآينـد تجهيـز ، 
پژوهش و بازسـازي بـا پايگاه همـکاري نمودند. 
كشـور فرانسـه عهـده دار راه اندازي آزمايشـگاه 
مـواد و مصالـح و برخـی پـروژه هـاي پژوهشـی 
در  همـکاري  بـر  عـالوه  ژاپـن  گرديـد. كشـور 
طرحهـاي تحقيقاتـی و مسـتند سـازي بخـش 
قابـل توجهـی از تجهيـزات كارگاهی مـورد نياز 
بـراي حفاظـت و مرمـت را اهـدا نمـود. كشـور 
آلمـان در پـروژه مرمـت و مقـاوم سـازي خانـه 
سيسـتانی ارگ و كشـور ايتاليـا نيـز در پـروژه 
هـاي مرمـت برج شـماره يـک حصـار پيرامونی 
ارگ همـکاري نمودند. بسـياري از 
موسسـات  و  دانشـگاهها 
داخـل  تحقيقاتـی 
كشـور نيـز در انجـام 

طرحهـاي پژوهشـی و برخـی پروژ هـاي مرمتی 
بـه  بنابرايـن   . داشـتند  همـکاري  پايـگاه  بـا 
اسـتثناي خانـه سيسـتانی و بـرج يـک ارگ كه 
آن هـم بصورت مشـترک بـا طرف ايرانـی انجام 
پذيرفتـه عموم اقدامـات حفاظتی و مرمتی ارگ 
توسـط نيروهاي داخلـی پايگاه به انجام رسـيده 
اسـت. و اين رونـد كماكان ادامـه دارد. اعتبارات 
مورد نياز بصورت ملی و توسـط سـازمان ميراث 
فرهنگـی كشـور تاميـن گرديده اسـت. حفاظت 
و مرمـت ارگ يـک پـروژه مسـتمر اسـت. پيش 
بينـی ميشـود تـا سـال 2017 ميـالدي، عمـوم 
اقدامـات اساسـی مرتبط با بازسـازي پايـان يابد 
و پـس از آن عمـده فعاليت هـا در قالب حفاظت 
و نگهـداري دنبال شـود. جدا از بناهاي كوشـک 
رحيـم آبـاد ، قلعـه دختـر ، چهـار تاقـی، حوض 
گازرشـو ، مقبـره خواجـه آفـاق ، مقبـره ميـرزا 
ابراهيـم ، كارخانـه حناسـائی، مجموعـه وكيل ، 
مجموعـه عامـري و يخـدان كـه خـارج از ارگ 
قـرار  مرمـت  و  حفاظـت  مـورد  و  دارنـد  قـرار 
گرفتـه انـد، در ارتبـاط بـا ارگ، جـدا از اقدامات 
حفاظتـی اضطـراري و آواربـرداري كـه حـدود 
اسـت.  داشـته  فيزيکـی  پيشـرفت  درصـد   98
تاكنـون بخشـهاي قابـل توجهی مـورد حفاظت 
و مرمـت قـرار گرفتـه انـد و يا در حـال حفاظت 
از:  عبارتنـد  نواحـی  ايـن  ميباشـند.  مرمـت  و 
حصـار پيرامونـی ارگ ، حصـار دوم ارگ ، حصار 
سـوم ارگ ، بخشـی از حصار حاكم نشـين ارگ 
، بخشـی از حاكم نشـين ارگ، تعدادي از حجره 
هـاي بـازار ارگ ، چهـار سـوق بـازار ارگ، تکيه 
ارگ ، اصطبـل ارگ ، سـربازخانه ارگ، مسـجد 
از مسـجد ارگ ، خانـه  ، بخشـی  پيامبـر ارگ 
سيسـتانی ارگ، خانـه جنـوب گـذر سيسـتانی 
اكبـر  ارگ، خانـه يهوديهـاي ارگ، خانـه ميـر 
ارگ، خانـه فرمانـده قشـون ارگ ، انبـار ارگ و 

برخـی فضاهـاي پراكنـده ديگر
باغ شهر بم :

كشـور ايـران و سـرزمين هـاي مجـاور آن در 
كمربنـد خشـک دنيـا قـرار گرفتـه اسـت . بـه 

هميـن علـت بخـش بزرگـی از سـرزمين 
هـاي ايـران در اقليم 

خشـک و فراخشـک واقع شـده اسـت. كويرهاي 
بـزرگ لـوت و دشـت لوت كوير سـطح وسـيعی 
از بخـش هـاي ميانـی ، ميانـه شـمالی و جنوبی 
را در بـر گرفتـه اسـت. مهمتريـن ويژگـی هـاي 
اقليمـی ايـن نقـاط كمبـود بارندگـی و بـارش 
هـاي نامنظـم، تبخيـر و تعـرق ، طوالنـی بودن 
فصـل گـرم و پايين بـودن ميـزان آب در جريان 
هـاي سـطحی اسـت . ايـن شـرايط باعث شـده 
كـه پيوسـته سـاكنين آن بـراي تعديـل هـواي 
گـرم و خشـک و كاسـتن از اثـرات نامطلوب آن 
بـه بـاغ سـازي و ايجـاد فضـاي سـبز مبـادرت 
ورزنـد. منطقـه كرمـان و به طـور ويژه شـهر بم 
نيـز از ايـن قاعده خارج نيسـت. همجـواري اين 
شـهر بـا يکـی از خشـک تريـن كويرهـاي دنيـا 
يعنـی كوير لـوت باعث شـده ميـزان رطوبت به 
طـور قابـل توجهـی كاهش يابـد . سـاكنين اين 
شـهر نيـز به تجربـه دريافتـه بودند كـه تنها راه 
تاميـن حداقـل رطوبـت بـراي حيـات و مقابلـه 
بـا طبيعـت تنـگ دسـت اجـراي بـاغ و فضـاي 
سـبز در پيرامـون محيـط زندگـی اسـت. رنـج 
ايـن مشـکل بـه دليـل وجـود منابـع آبـی غنی 
زيرزمينـی به خوبی هموار شـد . سـاختار زمين 
ريخت شناسـی دشـتی كه موقعيت شـهر بم در 
آن گزينـش شـده بـه گونه اي اسـت كـه از يک 
طـرف تمامـی آب هـاي فصلـی رو زمينـی را به 
آن موقعيـت هدايـت مـی كند و از سـويی ديگر 
وجـود دو پديـده ي زمين شـناختی بـا نام هاي 
»گسـل باغچمـک« در شـرق و »گسـل / بـم - 
بـروات« در غـرب بـا جهتـی شـمالی - جنوبـی 
باعـث تجميـع آب هـاي زيـر زمينـی در اين دو 
موقعيـت شـده و امـکان بهـره بـرداري از آن بـا 
مکانيسـم اجـراي قنـات و بـا صـرف كمتريـن 
سـرمايه، كار و نيروي انسـانی به آسـانی صورت 
گيـرد. جمـع ايـن عوامـل بـه گذشـتگان ايـن 
خطـه امکانـی داد تـا بـا آسـودگی خاطـر بـه 
اجـراي بـاغ در داخـل و پيرامـون شـهر مبادرت 

 . نـد ز ر و
ب  آ

انبـوه  در حجمـی  منطقـه  ايـن  قنـوات  دهـی 
باعـث شـکل گيـري پـروژه هـاي بـاغ سـازي 
بزرگـی شـد كـه كمتـر در ديگـر نقـاط كشـور 
ميتـوان نظاير آن را يافت. وجـود واژه باغ در نام 
محالتـی چـون »باغ خان« »بـاغ دروازه« و »باغ 
دشـت« » بـاغ چال كره« بهترين بيان در شـرح 
چهـره ي عمومـی شـهر بـم اسـت. پـاره اي از 
روايـات شـفاهی بر وجـود باغات بزرگـی داللت 
دارد كـه گاه در گـزارش آنها افسـانه سـرايی نيز 
شـده اسـت. بـاغ به خوبـی بزرگـی و عظمت آن 

را بيـان مـی كند.
و  فواصـل دور  در  باسـتان شناسـی  اسـناد   
نزديـک بـه بـم نشـانه هايـی از ايـن بـاغ هـاي 
بـزرگ را تاييـد مـی كنـد. در شـهر بـم نيـز بـه 
رغـم اجـراي شـبکه ي معابـر و خيابـان هـا يـا 
تفکيـک بـاغ ها بيـن وراث در گذشـته هنوز هم 
ميتـوان پيوسـتگی و وجـود بـاغ هاي بـزرگ را 
درک كـرد. بـه رغم شـهرت مركبات بم پوشـش 
عمومـی بـاغ هـاي ايـن شـهر هـم اينـک بـه 
نخلسـتان هـا تعلـق دارد. حجـم انبـوه فضـاي 
باغـات و پوشـش فراگيـر خـط سـبز در نماهاي 
افقـی و عمـودي باعـث شـد كـه شـهر بـم از 
اسـتانداردهاي يک »باغ شـهر« برخـوردار گردد 
و در سـال 1383 بـه يکی از قابليـت هاي منظر 
فرهنگـی تبديـل شـده و پـس از آن بـا لحـاظ 
پـاره اي ضوابـط و شـرايط الـزام آور بخشـی از 
اثـر ثبـت جهانـی بـم و منظـر فرهنگـی آن بـه 

آيد. شـمار 
ايـن شـهر تنهـا شـهر ايرانـی اسـت كـه بـه 
سـال  در  آن(  فرهنگـی  منظـر  و  )بـم  عنـوان 
و چهـارم  بيسـت  نشسـت  در  ميـالدي   2004
ميـراث يونسـکو در ايـن نهـاد بيـن المللی ثبت 
شـده اسـت . بـه هميـن دليـل يونسـکو نظارت 
دقيـق و مسـتقيمی بـر آثـار تاريخـی و سـاخت 
و سـازهاي ايـن شـهر حتـی شـمار نخـل هـاي 
موجـود در آن دارد و در فاصلـه هـاي زمانـی 
خاصـی بازرسـان خـود را بـراي بررسـی شـهر 
بـه ايـن منطقه اعـزام می كنـد. منظـر فرهنگی 
بـه منطقـه جغرافيايـی گفته ميشـود كه چشـم 
انـداز آن حاصـل كار مشـترک طبيعت و انسـان 
محيـط  و  بشـر  ميـان  طوالنـی  رابطـه  باشـد. 
زيسـت وي ، موجـب تعامـل فرهنگـی نزديکـی 
ميـان ايـن دو بـوده و بـه منظـور حفـظ تنـوع 
و گوناگونـی ايـن تعامـل مناظـر فرهنگـی بـه 
عنـوان ميـراث جهانی ثبـت می شـوند. تاكنون 
66 منظـر فرهنگـی جهانـی در يونسـکو به ثبت 
رسـيده اسـت. مناظـر فرهنگـی بـه طـور عمده 
بـه 3 گـروه اصلـی زير دسـته بندي می شـوند:

شـکل  بـه  عامدانـه  و  تمامـاً  كـه  آثـاري    .1
انـد. شـده  سـاخته  بشـر  دسـت  بـه  امروزيـن 

2.  آثـاري كـه در اثـر يک نياز اوليه ايجاد شـده 
و در طـول زمان به شـکل فعلـی در آمده اند.

3.  آثـار طبيعـی كـه به دليل وجـود يک ويژگی 
مذهبـی و يـا هنـري بـراي بشـر ارزش فرهنگی 

اند. خاصی يافتـه 
فرهنـگ بـه مثابه ميـراث اجتماعی انسـان و 
وجـه تمايـز او از سـاير موجـودات به شـمار می 
آيـد . توسـعه فرهنگی يکی از ابعاد مهم توسـعه 
اسـت و توسـعه در ساير ابعاد وابسـته به آن می 
باشـد و ارزيابـی فرهنـگ و تحـوالت فرهنگـی 
تنهـا بـا بکارگيري شـاخص هاي مناسـب امکان 

باشـد. می  پذير 

و  زلزلـه  بـم،  سـمينار   18 سـاعت  از  امـروز 
ميـراث جهانـی برگـزار می شـود. اين سـمينار را 
كارگروهـی بـه هميـن نـام برگزار می كنـد. برای 
اطـالع از چنـد و چـون ايـن سـمينار و فعاليـت 
هـای كارگـروه بـم، زلزلـه و ميـراث جهانـی بـا 
دكتـر رحيـم نـژاد رئيـس ايـن كارگـروه صحبت 

كرديـم كـه از نظرتـان مـی گـذرد.
بـم،  كارگـروه  رئيـس  نـژاد  رحيـم  دكتـر 
زلزلـه و ميـراث جهانـی گفـت: در ميـان برنامـه 
و  »بـم  عنـوان  بـه  كارگروهـی  هـای جشـنواره 

اسـت.  شـده  زلزله«ديـده 
ايجـاد كارگروهـی مجـزا از سـاير برنامـه ها با 
ايـن عنـوان بـه دليـل اهميت شـهر بـم در ايران 
و دنيـا و همچنيـن جايـگاه بـم در اذهـان جهانی 
بـه دليـل وجـود اثـر تاريخـی منحصـر بـه فـرد 
آن يعنـی»ارگ بـم« و از طرفـی تجربـه تلـخ و 

بـزرگ وقـوع زلزلـه ويرانگـر ايـن شهرسـتان در 
پنجـم ديمـاه 1382 اسـت. رحيـم نـژاد هـدف 
جشـنواره رامعرفـی ظرفيـت ها،قابليـت ها،مردم 
شناسـی،فرصت هـای سـرمايه گـذاری و تبـادل 
فرهنگـی بـا مـردم ايـران در تهـران عنـوان كرد 
و افزود:»بـم« بـه لحـاظ اهميـت تاريخـی كه در 
جهـان دارد همـواره مـورد اهميت افـکار عمومی 
حسـاس بـه ميـراث بوده اسـت . تبلـور آن را می 
تـوان در جريـان زلزله بم بيشـتر متوجه شـد. به 
طوريکـه ظـرف 96 سـاعت 74 كشـور جهـان به 

سـمت بم گسـيل شـدند. 
اگـر ايـن جايـگاه بيـن المللـی وجود نداشـت 
هيچـگاه شـاهد ايـن اهتمام بين المللـی در مورد 
بـم نبوديم. در مقام قياس سـال بعد در اندرونزی 
اتفـاق مشـابه و چه بسـا بزرگ تـری روی داد كه 
هيچـگاه نتوانسـت شـرايط بيـن المللـی در بعـد 

كمک رسـانی مشـابه بـم را پيدا كند.لـذا اهميت 
شهرسـتان »بـم« و تجربـه »زلزلـه« باعـث شـد 
تـا كارگروهـی مجـزا بـا نـام بـم، زلزلـه و ميراث 

جهانـی در ايـن جشـنواره ديده شـود. 
جشـنواره  در  كارگـروه   ايـن  رييـس 
در  افزود:كارگـروه  كرمـان  فرهنگی،اقتصـادی 
كنـار سـاير برنامـه هـای جشـنواره كـه بـه همه 
شهرسـتانها پرداختـه، به زلزله و مسـايل پيرامون 
آن مـی پـردازد. در قالـب ايـن كارگـروه امـروز 
همايـش بـم، زلزلـه و ميـراث جهانـی در بـرج 

ميـالد برگـزار مـی شـود.
در ايـن همايـش عـالوه بـر سـخنرانی مقـام 
هـای محلـی و كشـوری شـنونده صحبـت هـای 
كارشناسـان باسـتان شناسـی و ميراث و وضعيت 
كنونـی »ارگ بـم« خواهيم بود. دكتـر رحيم نژاد 
تصريـح كـرد:در ايـن همايـش 2هـدف را دنبـال 

مـی كنيـم كـه ابتـدا تشـريح وضعيـت كنونی بم 
اسـت و در بخـش ديگـر انتقـال تجربيـات قبل و 
بعـد از زلزلـه كـه در آن به جنبه هـای تخصصی 
زلزلـه بـه منظـور انتقـال دانش بـرای اسـتحکام 
بخشـی مسـکن و ابنيـه مـورد بحـث قـرار مـی 

. د گير
رئيـس كارگـروه بـم، زلزلـه و ميـراث جهانـی 
دربـاره جزئيـات سـمينار يـاد شـده گفـت: امـام 
جمعـه بـم، فرمانـدار بـم، اسـتاندار وقـت كرمان 
در زمـان زلزلـه، اسـتاندار فعلی كرمـان، مديركل 
بنيـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان كرمـان، 
معاونـت بنيـاد مسـکن انقـالب اسـالمی، دكتـر 
زارع عضـو پژوهشـگاه مركز زلزله شناسـی، دكتر 
و در  از دبيرخانـه كالنشـهرهای كشـور  مـزاری 
بحـث ميـراث جهانی دكتر مختاری از سـخنرانان 

امروز هسـتند.  سـمينار 

رئیس کارگروه بم، زلزله و میراث جهانی:

انتقال تجربیات قبل و بعد از زلزله در سمینار بم، زلزله 

بم ، زلزله و میراث جهانی
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احداث 10 بازار تره بار جدید
 در پایتخت

مديرعامـل سـازمان مياديـن ميوه و تره بار شـهرداری تهـران از 
احـداث 10 بـازار جديـد تـره بار در سـال 94 خبـر داد و گفت: 
نوسـازی 10 بـازار نيز برای اين سـال در دسـتور كار قـرار دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مديريت مياديـن ،  احمد 
صفـوی با اشـاره به احـداث 14 بـازار جديد در سـال 93 افزود: 
عمـده ايـن مياديـن جديـد تجهيـز و بهـره بـرداری شـدند، 
همچنيـن 10 بـازار قديمـی تا انتهای سـال 93 نوسـازی شـد. 
وی دربـاره اجـرای طرح تفکيک از مبـداء در ميادين ميوه و تره 
بـار شـهر تهـران نيز گفـت: سـازمان مياديـن ميـوه و تره بار به 
عنـوان يکی از مجموعه های شـهرداری تهران تفاهـم نامه ای را 
با سـازمان مديريت پسـماند به امضاء رسـاند كه طـی آن طرح 
تفکيـک از مبـداء پيگيـری می شـود. بر همين اسـاس مخازن 
الزم در مياديـن قـرار داده شـده و اين موضـوع درحال حاضر به 
طـور كامل در ميادين شـهر تهران اجرايی شـده اسـت. صفوی 
با اشـاره به وجود 190 بازار تره بار در سـطح شـهر تهران ادامه 
داد: عـالوه بـر اجـرای عملياتی طـرح تفکيک از مبـداء در 190 
ميـدان تـره بار در بحث اطالع رسـانی، فرهنگ سـازی و ترويج 
موضـوع تفکيـک از مبداء نيـز گام های موثری را برداشـته ايم. 
احمـد صفـوی افـزود : هـدف اصلی سـازمان مديريـت ميادين 
در احـداث بازارهـای جديـد ارتقـای كيفيت خدمات رسـانی و 
آرامش در خريد شـهروندان اسـت. مديرعامل سـازمان ميادين 
ميـوه و تـره بـار شـهرداری تهران با اشـاره به ايـن مطلب گفت 
: ايـن رويکـرد تحولـی شـگرف در رضايتمنـدی شـهروندان 
ايجـاد مـی كند و بايـد اين تحـول در تمامی بازارهای سـازمان 
بوجـود آيـد وی بـا تاكيد بر تکريـم بيش از پيش شـهروندان و 
احتـرام بـه خواسـته هـای آنـان افزود بايـد تمامی تـالش خود 
را بـه كار بگيريـم تـا با اسـتفاده از تجهيزات مناسـب طراحی و 
نصـب شـده در  بازارهـا مانند صنـدوق فروشـگاهی پالت های 
طراحـی شـده جديد بـرای عرضه ميوه با كيفيت و سـبد خريد 
آسـايش شـهروندان را محيـا نماييـم و خريدی آسـان همراه با 
اطمينـان  و امنيـت بـرای مراجعيـن فرآهـم شـود. مديرعامل 
سـازمان مديريـت مياديـن گفـت :با توجـه به موضـوع اقتصاد 
مقاومتـی و اصـالح سـبک زندگی بر اسـاس آموزه هـای دينی 
از تمامـی كاركنـان ايـن سـازمان خواسـت تا صرفـه جويی در  
حامـل هـای انرژی خصوصا آب و بـرق  را در اولويت های كاری 
خـود قـرار دهند.مهندس صفـوی ادامه داد : نظارت مسـتمر بر 
تناسـب قيمـت و كيفيـت و تنـوع محصـوالت  و نيـز نظافت و 
بهداشـت فردی كارگران و آراسـتگی محيط ميادين و بازارها و 
از همه مهمتر اسـتمرار خدمات رسـانی مطلوب به شـهروندان 
از اولويـت هـای كاركنان اسـت.گفتنی اسـت تعداد 11 بـازار با 

سـازه هـای نوين وبا رويکرد فروشـگاهی احداث شـده اسـت.

نصب و راه اندازی تابلو خازن
 در 14 بازار 

نصـب و راه انـدازی تابلـو خـازن در 14 بـازار رضويـه- براتلـو - 
خاورشـهر - باسـتانی پـور - شـهرک نفـت - لويـزان - بهـاره 
-  خليـج فـارس- شـهرک آزادی - اشـراق - خزانـه - منيريـه 
- زرگنـده- اختياريـه انجـام شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
سـازمان مديريـت مياديـن ،برای بهينـه سـازی و صرفه جويی 
در مصـرف بـرق، تابلـو خـازن در بازارهـای رضويـه -براتلـو 
- خاورشـهر - باسـتانی پـور- شـهرک نفـت - لويـزان - بهـاره 
-  خليـج فـارس - شـهرک آزادی - اشـراق- خزانـه - منيريه - 
زرگنـده - اختياريـه  بـا هزينـه  تقريبی هفتصد ميليـون ريال  
نصـب و راه انـدازی گرديـد كـه حـدودا 30 درصـد در هزينـه 
بـرق مصرفـی صرفـه جويی می شـود و طی يک دوره يکسـاله 
بازگشـت سـرمايه از محـل كاهـش هزينـه هـای بـرق صورت 
ميپذيـرد. گفتنی اسـت با نصب تابلوخـازن برای ايـن 14  بازار 
هـم اكنـون تمامی مياديـن و بازارهای ثابت سـازمان دارای اين 
سيسـتم ميباشـند و تابلو خازن های قديمی نيز كه  در سـاير 
بازارهـا موجـود ميباشـند توسـط حوزه تعميـر و نگهـداری در 

حـال بازسـازی می باشـد.  

نصب سیستم اعالم حریق
 در پنج میدان

سيسـتم اعـالم حريـق در پنـج ميدان نصـب گرديد. سيسـتم 
اعـالم حريق در پنـج ميدان پيروزی، سـهروردی،صادقيه،غيبی 
و هروی نصب شـد. به گزارش روابط عمومی سـازمان مديريت 
مياديـن ، بـرای ايمنـی و اسـتاندارد سـازی هـر چـه بيشـتر 
مياديـن و بازارهـا، نصـب و راه انـدازی سيسـتم اعـالم حريـق 
مياديـن پانـزده گانه در دسـتوركار قرار گرفته ، كـه نصب و راه 
انـدازی سيسـتم اعالم حريـق در ميادين پيروزی - سـهروردی 
- صادقيـه - غيبـی و هروی با هزينه تقريبـی 2/6 ميليارد ريال 
به اتمام رسـيده اسـت.  گفتنی اسـت نصب اين سيستم جهت 
سـاير مياديـن پانزده گانـه نيز در برنامه سـال جـاری مديريت 

تعميـر و نگهداری قـرار دارد.

افزایش تعداد غرف عرضه محصوالت 
ارگانیک در میادین تهران به 19 غرفه

تعـداد غـرف عرضه محصـوالت ارگانيـک در ميادين تهـران به 
19 غرفـه افزايـش يافت. مديرعامـل سـازمان مديريت ميادين 
ميـوه و تـره بارشـهرداری تهـران از افزايـش تعداد غـرف عرضه 
محصـوالت ارگانيـک خبـر داد و گفـت: هم اكنون تعـداد غرفه 
هايـی كـه محصوالت ارگانيـک را به شـهروندان ارائه می كنند، 
بـه 19 غرفـه افزايـش يافتـه اسـت. به گـزارش روابـط عمومی 
سـازمان مديريـت مياديـن ، احمـد صفـوی با اشـاره بـه اينکه 
تعـداد ايـن غرفـه هـا تـا پايـان سـال گذشـته 12 غرفـه بـوده 
اسـت، تصريح كـرد: محدوديتی برای افزايش تعـداد غرفه های 
ارگانيـک در مياديـن ميـوه و تـره بـار نداريـم و توسـعه عرضه 
ايـن دسـت از محصـوالت در اولويـت سـازمان قـرار دارد. وی با 
تاكيـد بـر اينکـه در راسـتای توسـعه غـرف عرضـه محصوالت 
ارگانيـک تسـهيالتی توامـان بـا تخفيف هـای ويژه بـرای غرفه 
داران در نظـر گرفتـه مـی شـود، افـزود: محصـوالت ارگانيـک 
دچـار محدوديـت توليـد هسـتند، امـا هـر توليدكننـده ای كه 
گواهـی هـای الزم در زمينـه فرآورده ها يا محصـوالت ارگانيک 
داشـته باشـد را بـا ارائـه تسـهيالت و محـل های مناسـب و به 
صرفـه، حمايـت می كنيـم. صفوی درباره سـرانه مصـرف ميوه 
از سـوی شـهروندان نيـز گفـت: 210 كيلوگـرم سـرانه مصرف 
ميـوه كشـور اسـت كـه اين سـرانه مصـرف در سـاير كشـورها 
حـدود 80 كيلوگـرم اسـت كـه نشـان مـی دهـد بـازار توليد و 
عرضـه محصـوالت دارای چـه ميـزان تنـوع اسـت. مديرعامـل 
سـازمان ميادين شـهرداری تهران خاطرنشـان كـرد: از آنجايی 
كه شـهروندان از محصـوالت متنوع توليـدی در غذای مصرفی 
شـان به قـدر زيادی مصرف می كنند، سـرانه مصـرف ايران در 
ميـوه جـات و سـبزيجات باالسـت، هرچند كـه ميـزان دور ريز 

شـهروندان نيـز سـبب ايـن افزايش می شـود.

جنـاب آقـای دکتر خـوش کیش 
بـرای آشـنایی بیشـتر با سـازمان 
مدیریـت میادیـن میـوه و تـره بار 
شـهرداری تهران اهـداف و وظایف 

ایـن سـازمان را تشـریح نمایید؟
بـر سـازمان مديريـت مياديـن ميـوه 
و تـره بـار شـهرداری تهـران بـر اسـاس 
مصوبه شـورای انقالب اسـالمی در سـال 
هـا  واسـطه  حـذف  منظـور  بـه   1358
تشـکيل شـد تا پـل ارتباطی بيـن توليد 
كننـدگان و مصرف كنندگان باشـد و در 
حقيقـت وظيفـه ی دوسـويه ی حمايت 
را  كننـده  مصـرف  و  كننـده  توليـد  از 
بـر عهـده گيـرد. برهميـن اسـاس و در 
راسـتای تحقـق ايـن هـدف واال همواره 
مديريـت ايـن سـازمان درتالش بـوده تا 
مياديـن و بازارهـای روز عرضـه ميـوه و 
تـره بـار را در دو بعـد كمـی و كيفـی در 

سـطح شـهر تهـران گسـترش دهـد.
توسـعه میادیـن وبازارهـا از بدو 
تشـکیل تـا کنـون چگونه بـوده و 
تـا کنون چـه فعالیت هایـی در این 

زمینـه شـکل گرفته اسـت؟
از  پـس  شـد  اشـاره  كـه  همانطـور 
توسـط  ايـن سـازمان  تشـکيل  مصوبـه 
شـورای انقالب در سـال 1358 در اولين 
گام ميـدان ميـوه و تـره بـار جـالل آل 
احمـد احـداث شـد كه تـا سـال 1384 
تعـداد آن بـه حـدود 80 ميـدان و بـازار 
رسـيد امـا پـس از آن و با آغـاز مديريت 
جنـاب آقـای دكتـر قاليبـاف بـه عنـوان 
تدابيـر  بـه  توجـه  وبـا  تهـران  شـهردار 
اتخـاذ شـده  از سـوی ايشـان مبنـی بـر 
هـر محله يـک بازارتا پايان سـال 1393 
تعـداد ايـن مياديـن و بازارهـا بـه بيـش 
از 190 بـازار روز افزايـش يافتـه اسـت 
و طبـق برنامـه سـال 1394 تعـداد ايـن 
بازارهـا بـه بيـش از 200 بازار می رسـد 
و طبـق آمـار روزانـه بيـش از 450 هزار 
نفـر ازشـهروندان تهرانـی مايحتـاج خود 
را از ايـن مياديـن و بازارهـا تاميـن مـی 
نماينـد. كـه در كنـار ايـن توسـعه كمی 
همواره ارتقای سـطح كيفـی محصوالت 

نيز مـورد توجـه قـرار دارد.
چـه مـواردی موجـب اسـتقبال 
میادیـن  از  شـهروندان  گسـترده 
بـار  تـره  و  میـوه  روز  بازارهـای  و 
نسـبت بـه خـرده فروشـی هـای 

سـطح شـهر شـده اسـت؟
مهمتريـن  از  يکـی  قيمتـی  مزيـت 
از خريـد در مياديـن  عوامـل اسـتقبال 
ميـوه و تـره بـار اسـت كـه بـه عنـوان 
عاملی موثر در اقتصاد خانواده محسـوب 

مـی شـود.  طبـق آمـار ميانگيـن تفاوت  
درصـد   40 ميـوه  محصـوالت  قيمـت 
انـواع سـبزيجات 37 درصـد محصوالت 
پروتئينـی حـدود 10 درصـد بـا سـطح 
شـهر تفـاوت دارد در حالـی كـه تنهـا 
7 درصـد مراكـز توزيـع شـهر تهـران را 
برعهـده دارد و 35 درصـد تامين ميوه و 
تـره بـار و حـدود 20 درصـد محصوالت 
پروتئيـن شـهروندان تهرانـی را تاميـن 
مـی نمايـد. می تـوان گفـت مراكـز زير 
بـازار  بهتريـن  سـازمان  ايـن  مجموعـه 
بـرای فروش محصـوالت توليد كنندگان 
سراسـر  توليدكننـدگان  و  كشوراسـت 
كشـورمی بايسـت ارتبـاط و تعامل خود 

را بـا ايـن سـازمان گسـترش دهنـد.
هفتـه  برگـزاری  بـه  توجـه  بـا 
کرمـان  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
حضـور  و  تهـران  میـالد  بـرج  در 
سـازمان مدیریـت میادیـن میـوه 
وتـره بـار شـهرداری تهـران چـه 
توصیـه هایـی را شـما مـی توانید 

نماییـد؟ بازگـو 

 11/3 وسـعت  بـا  كرمـان  اسـتان 
درصـد بـه عنـوان پهناورتريـن اسـتان 
كشـور و بـا اقتصـادی بر مبنای سـخت 
در حـوزه  مردمانـش  تـالش  و  كوشـی 
كشـور  مركبـات  توليـد  و  كشـاورزی 
در جنـوب ايـن اسـتان باالتريـن توليـد 
سـطح زير كشـت گلخانـه ای و جاليزی 
كشـور را نيـز دارد كـه همراه بـا اقليمی 
چهارفصـل در تمامـی ايـام سـال ايـن 
اسـتان را بـه قطبـی مهـم در اقتصـاد 
امـا  اسـت  كـرده  تبديـل  كشـاورزی 
فـروش وعرضـه محصـوالت اسـتان بـه 
دليل اشـکالتی در شـبکه توزيع و وجود 
سيسـتم سـنتی فـروش و عـدم ارتبـاط 
مناسـب و موثـر بـا مراكز مهـم توزيع و 
مصرف محصوالت كشـاورزی در كشـور 
كننـده  توليـد  درآمـد  كاهـش  باعـث 
گرديـده اسـت و با كـم رنگ بـودن اين 
ارتبـاط مصـرف كننـده نيـز محصوالت 
را بـا قيمـت باالتـر تهيـه مـی نمايـد. با 
توجـه به اهـداف عالی سـازمان مديريت 
مياديـن ميـوه و تـره بـار و ظرفيـت 25 

درصـدی جمعيـت كشـور و نيز توسـعه 
صـورت  بـه  سـازمان  ايـن  بازارهـای 
بازارهـای فروشـگاهی مدرن  مـی تواند 
فرصت مناسـبی برای سـرمايه گذاران و 
توليدكننـدگان بخـش خصوصی اسـتان 
كرمـان بـرای حضـور در ايـن نهـاد كـه 
توزيعـی  شـبکه  بزرگتريـن  عنـوان  بـه 
در كشوراسـت باشـد و فاصلـه توليـد تا 
مصـرف را كـم كـرده كه ضمـن كاهش 
قيمـت محصـوالت در بازارهـای مصرف 

بـا عـث تقويـت توليدكننـدگان شـود.
بنـده بـه عنـوان عضـو هيئـت مديره 
ايـن سـازمان توصيه می كنـم حاضرين 
تشـکل  خصوصـا  جشـنواره  ايـن  در 
هـای توليـدی و تعاونـی هـای توليـدی 
اسـتان كرمـان و مسـولين عالی اسـتان 
بسـتر سـازی مناسـب را بـرای بـاال بـرد 
تعامـالت بـا سـازمان مديريـت مياديـن 
مذاكـرات  طريـق  از  بـار  تـره  و  ميـوه 
موثـر در اين جشـنواره مقدمـات حضور 
توليدكنندگان محصوالت كشـاورزی در 
مياديـن و بازارهـای ايـن سـازمان را بـر 

اسـاس آييـن نامـه هـا و قوانيـن موجود 
فراهـم آورند. ايـن تعامـالت و ارتباطات 
درجشـنواره مـی توانـد منشـا اتفاقـات 
مهمـی بـه نفـع توليدكننـدگان اسـتان 
كرمـان و مصـرف كننـدگان در سـطح 

شـهر تهـران و كشـور باشـد. 
سخن پایانی؟ 

بنـده در پايـان ايـن گفتگـو ازتـالش 
هـای دسـت انـدركاران برگـزاری ايـن 
جشـنواره بـزرگ فرهنگـی و اقتصـادی 
نقطـه  تـوان  مـی  لطـف خـدا  بـه  كـه 
عطفـی در توسـعه بيش از پيش اسـتان 
كرمـان باشـد تشـکر می كنـم باالخـص 
و  رسـانه  كميتـه  محتـرم  اعضـای  از 
تبليغـات جشـنواره كـه شـاهد زحمات 
شـبانه روزی آنـان بـوده ام و همچنيـن 
محتـرم  مديرعامـل  از  ويـژه  تشـکری 
سـازمان مديريـت مياديـن ميـوه و تـره 
بـار و همکاران عزيـزم در روابط عمومی 
اين سـازمان كـه با اطالع رسـانی دقيق 
اسـتان  تولدكننـدگان  آشـنايی  زمينـه 
كرمـان را با اين سـازمان مهيـا كرده اند.

دکتر خوش کیش عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران:

استان کرمان قطب مهمی در 
کشاورزی کشور است

چند سالي است که شهرداري تهران دست به ابتکاري 
نوین زده است به طوري که در طي سال هفته 

فرهنگي و اقتصادي استان ها را با هدف آشنایي 
و تعامل پایتخت نشین ها با آداب رسوم و فعالیت 

هاي اقتصادي سایر شهرهاي کشور در تهران برگزار 
مي نماید. در این جشنواره هاي هفته اي تعامالت 

دو سویه بین چهره هاي برتر و نخبگان هر استان با 
مسوولین بر قرار مي شود که مي تواند ثمرات بسیار 

مهمي را در رونق استان ها داشته باشد.
 این هفته نیز برج میالد تهران در مرکز همایش هاي 
خود و در اولین ساعات صبح جمعه شاهد افتتاحیه 
هفته فرهنگي کرمان بود. این جشنواره با حضور 
شخصیت هاي برجسته کشوري برگزار مي شود.

اما یکي از مهمترین سازمان هاي خدماتي شهرداري 
تهران با نام سازمان مدیریت میادین نیز در این 

جشنواره حضور دارد و با توجه به ظرفیت باالي ارتباط 
تولیدکنندگان بخش کشاورزي کشور با این سازمان 

مي توان از ظرفیت هاي این سازمان فروش محصوالت 
کشاورزي استان کرمان که سهم به سزایي در اقتصاد 

کشاورزي کشور دارد بهره برد در همین راستا 
گفتگویي را با آقاي دکتر خوش کیش عضو هیئت 
مدیره این سازمان ترتیب داده ایم که این مصاحبه

را در زیر مي خوانید.

میدان میوه و تره بار صادقیه
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اعضای شورای مرکزی جشنواره فرهنگی اقتصادی استان کرمان

آقای مظفر اسکندری زاده
مشاور عالی

آقای پیروز ارجمند
 کمیته هنر

مدیر کل سابق دفتر موسیقی وزارت ارشاد

آقای یاسر سلیمانی
دبیر جشنواره

مشاور اجرایی دبیرخانه کالن شهرها

آقای حمید ذکا اسدی
نایب رییس جشنواره

معاون استاندار کرمان

آقای علیرضا رزم حسینی
رئیس جشنواره

استاندار کرمان

آقای جهانشاهی
کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

سرپرست معاونت گردشگری سازمان

آقای اصغر رستمی
 کمیته علم و فناوری

معاون وزیر علوم

آقای موسوی
کمیته کشاورزی و محصوالت غذایی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

آقای متصدی 
کمیته محیط زیست

معاون محیط زیست کشور

آقای امیرتیموری
 رییس کارگروه مطبوعات محلی 

سردبیر روزنامه پیام ما

آقای رحیم نژاد
رییس کارگروه بم و زلزله

استاد دانشگاه

آقای مهدی سیاوشی
کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

مدیر عامل شرکت هفت باغ علوی

آقای عباس پورنصاری
کمیته ارتباطات و تبلیغات
رییس هیات مدیره دخانیات ایران

آقای سعیدی
کمیته کشاورزی و محصوالت غذایی

مدیر کل جهاد کشاورزی شمال استان

حجت االسالم محمد زاده
کمیته مذهبی و فرهنگی
رییس اوقاف شهرستان تهران

آقای گالب زاده 
رییس کارگروه کرمان در گذر تاریخ

رییس مرکز کرمان شناسی

آقای سید محمد حسینی
عضو شورای مرکزی

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی

آقای محمدمهدی احمدی خواه 
مشاور حقوقی جشنواره

وکیل پایه یک دادگستری

آقای شاکری
کمیته عشایر

مدیر کل اداره عشایری شمال استان

آقای رضا سنجری
کمیته فرصت های سرمایه گذاری
مدیر کل امور اقتصادی استانداری کرمان

آقای سعیدی کیا
 کمیته اقتصاد مقاومتی
رییس بنیاد مستضعفان کشور

آقای طبیب زاده
 کارگروه کویرشناسی

نایب رییس اتاق بازرگانی استان

آقای کدوری
 کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

سرپرست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان

آقای حسنی سعدی 
کمیته شهدا و ایثارگران

رییس بنیاد شهید استان

سرکار خانم عشرت شایق
کمیته مفاخر و نام آوران
معاون شهردار منطقه 22 تهران

حجت االسالم حاتم پوری
 کمیته مذهبی و فرهنگی
معاون امور مساجد استان تهران

سرکار خانم حسینی 
کمیته بانوان کارآفرین

مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان

آقای اکبر رشیدی مقدم 
رییس کارگروه کویرشناسی

عضو اتاق بازرگانی استان

آقای محمود محمودی نیا
کمیته ورزش و جوانان

مدیر کل ورزش و جوانان استان

آقای مهدی ابوالحسنی
 کمیته شهدا و ایثارگران

رییس حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

آقای محسن جالل پور
کمیته صنایع و معادن
رییس اتاق بازرگانی ایران

آقای شاهید مظفری بمی
کمیته فرصت های سرمایه گذاری

مدیر مطالعات اقتصادی وابسته به صدا و سیما 

آقای رجبی زاده 
کمیته منابع طبیعی

مدیر کل منابع طبیعی شمال استان

 
آقای سید محی الدین طیبی

 رییس کارگروه تمدن هلیل
مشاور حقوقی دبیرخانه کالنشهرها

آقای محمدعلی شجاعی
کمیته ورزش و جوانان

رییس کنفدارسیون تیراندازی با کمان آسیا

آقای مجتبی یزدان پناه
 مشاور عالی تبلیغاتی و هنری

استاد دانشگاه

آقای گرامی
 کمیته علم و فناوری

معاون استاندار کرمان

حجت االسالم عرب پور 
کمیته مذهبی و فرهنگی

مدیر کل سازمان تبلیغاتی اسالمی استان

آقای صفرزاده
 کمیته محیط زیست

مدیر کل محیط زیست استان

آقای علیرضا دلیری
عضو شورای مرکزی 

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

حجت االسالم حسینی
کمیته فرهنگی جنوب استان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب استان

آقای فرشید فالح
کمیته فرهنگی شمال استان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان
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