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ر/پ
 پو
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س: م

عک

شنای غواصان
در کویر

34-2032-20

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

8,745,000
8,755,000
4,730,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

 2,650,000
1,690,000

 896,160

دالر
يورو
پوند

 33,390
36,650
52,007

پژو 206تیپ 5
 X60 لیفان

پژو پارس دوگانه 

368,000,000
608,000,000
390,000,000

L90E1 تندر
SL 111پرايد

کیا اپتیما

357,000,000
207,000,000

1,650,000,000

X33 ام وي ام
جنسیس

هیوندای سوناتا

710,000,000
2,380,000,000
1,720,000,000

فرداامروز
صفحه 3

شب گردشگری و تاریخی استان کرمان
در برج میالد برگزار شد

کرمان به توان 
گردشگری

پیشخوان

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:
تالش های دولت و حمایت های 

رهبری جلوی تندروی ها
را گرفت

---------  صفحه 2 ---------

تلخ ترین خاطره، از دوران 
خدمت در صدا وسيما

---------  صفحه 3 ---------

ظرفيت علمی و فناوری 
کرمان بسيار باالست

---------  صفحه 4 ---------

سامانه بازار محصوالت 
کشاورزی سازمان 

مدیریت ميادین
---------  صفحه 5 ---------

کاروان شـهدای غـواص و خـط شـکن که روز 
جمعـه شـانزدهم مـرداد وارد اسـتان شـده بـود 
در میـان اسـتقبال باشـکوه و کم نظیـر مردم به 

شـهر کرمان رسـید.
بـه گزارش ایرنا این شـهدا شـامل 10 شـهید 
شناسـایی شـده و 10 شـهید گمنام عصر جمعه 
گذشـته از سـمت شهرسـتان انـار وارد اسـتان 
کرمان شـدند و سـپس شهرسـتان های مختلف 

اسـتان بـه حضـور فرزنـدان ملت مزین شـد.
از شـهدا در شـهر کرمـان  برنامـه اسـتقبال 

ولیعصـر  چهـارراه  یکشـنبه  امـروز   18 سـاعت 
)عـج( شـهر کرمـان اعالم شـده بـود اما بـا ورود 
کاروان شـهدا از سـمت میـدان آزادی، حماسـه 
آفرینـان هشـت سـال دفـاع مقـدس در حلقـه 
اسـتقبال مـردم دیـار کریمـان قـرار گرفتنـد به 
گونـه ای که کاروان شـهدا حوالی سـاعت 20 به 

چهـارراه ولـی عصر رسـید.
کاروان شـهدا از در دو مسـیر جداگانه شـامل 
سـیرجان،  شـهربابک،  انـار،  هـای  شهرسـتان 
رفسـنجان،  انـار،  دیگـری  و  بردسـیر  بافـت، 

کوهبنـان، راور و زرند میهمان مردم شـهیدپرور 
ایـن شهرسـتان هـا شـدند و در هریـک از ایـن 
مناطـق نیـز اسـتقبالی گرم از شـهدا انجام شـد. 
حضور گسـترده در مراسـم اسـتقبال از شهدا در 
شهرسـتان هـا باعـث شـد کاروان شـهدا امـروز 
سـاعت  بـه  نسـبت  تاخیـر  کمـی  بـا  یکشـنبه 
18 وارد شـهر کرمـان شـود امـا انتظـار قبـل از 
اسـتقبال، صحنـه هایـی معنـوی و بیادماندنی از 
ارادت بـه شـهید و شـهادت را در خیابـان هـای 

شـهر کرمـان پدیـد آورد.

شـب گردشـگری و تاریخی اسـتان کرمان 
فرهنگـی  جشـنواره  محـل  میـالد  بـرج  در 
از  جمعـی  حضـور  بـا  کرمـان  اقتصـادی 
مسـئوالن اسـتان کرمـان و شـخصیت هـای 
مطـرح در حـوزه گردشـگری کشـور برگـزار 

 . شد
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سرپرسـت 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان بـا بیان 
اینکـه در اسـتان کرمـان بیـش از 5 هـزار اثر 
تاریخـی ثبت ملی شـده اسـت تصریـح کرد: 

صنعـت گردشـگری یکـی از بـزرگ تریـن و 
تاثیرگذارتریـن فعالیـت های امروزی اسـت و 
اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه جزو شـاخص 
شـود.  مـی  محسـوب  کشـور  هـای  تریـن 
محمدعلـی کـدوری گفـت:  اسـتان کرمـان 
پهناورترین اسـتان کشـور بـا جمعیت حدود 
3 میلیـون نفـر اسـت و در گـذرگاه زمـان از 
سـابقه ای بـه طوالنی بـودن تاریـخ برخوردار 

 . ست ا
صفحه 7

- نقـش ایـن جشـنواره  در توسـعه و تحقـق اهـداف 
پيـش روی علـوم پزشـکی را چگونـه ارزیابـی مـی 

؟ کنيد
اسـتفاده  همـه  توانمندیهـای  از  بتوانیـم  مـا  اینکـه  بـرای 
حداکثـری را ببریـم باید اسـتعدادهای بلقـوه و بالفعلی که در 
دانشـگاهها وجـود دارد  را ارائـه دهیـم تـا سـایر فرهیختـگان 
و بـزرگان بـا ایـن توانایـی ها آشـنا شـوند و مـا از ایـن طریق 
بتوانیـم کمـک ها و مسـاعدت های آنهـا را از جهـات مختلف 
جـذب کنیـم. جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی این فضـا را برای 
همیـن امـر فراهـم کـرده اسـت، کـه ما یـک گفتمـان مفید و 

صمیمانـه ای را هرچنـد کوتـاه، داشـته باشـیم.
- در هفتـه هـای گذشـته اخبـاری در خصوص سـند 
درمانـی اسـتان کرمان بيان شـده اسـت، از ویژگی ها 

و اهميـت این سـند بگویيد؟
برنامـه هـای توسـعه حـوزه درمـان در سـطح کشـور خیلـی 
جامـع بـوده ، ولـی معمـوال بـه آن نـگاه حـوزه ای مـی شـد. 
بعضـی از نقشـه ها فقط توسـعه زیرسـاخت های بیمارسـتانی 
را در نظـر مـی گرفتنـد و یـا برخـی از سـندهای تولیـدی، 
بیشـتر نـگاه نیـروی انسـانی داشـت. سـندی و برنامـه ای که 
تولیـد و ارائـه شـده اسـت، سـندی جامـع اسـت کـه تربیت و 
بکارگیـری نیـروی انسـانی، مدیریـت اقتصاد درمان  و توسـعه 
زیرسـاخت هـای درمـان را نـه فقـط در شـهر کرمـان بلکه در 
کلیـه شهرسـتان هـا بصـورت هماهنگ و منسـجم ارائـه داده 

اسـت . لـذا ایـن سـند بـا نگاهی بـه آینده اسـت. 
- آیـا بسـتر و زیرسـاخت الزم، بـرای محقـق شـدن 

اهـداف سـند درمـان اسـتان وجـود دارد؟
برخی موارد باید سـاخته شـوند. اول باید هدف را مشـخص و 
روشـن کنیـم، همـه انرژی ها،توانمنـدی هـا و نیروهایی را که 
داریـم همسـو و هـم جهـت کنیـم، مـا ایمـان داریم کـه نیرو 
وپتانسـیل ایـن کار وجـود دارد، ولی وقتی یک نقشـه حسـاب 
شـده وجـود نداشـته باشـد نمی تـوان از آنهـا اسـتفاده بهینه 
کـرد و مـن مطمئـن هسـتم که بـا یک عـزم و جـزم همگانی 

ایـن امـر تحقـق پیدا خواهـد کرد.
- در خبرهـا آمـده بـود »نـرخ ابتـال بـه سـرطان در 
اسـتان کرمـان نسـبت بـه متوسـط کشـوری در حال 
افزایـش اسـت. اگـر آن را تایيـد می کنيد به تشـریح 

دالیـل آن بپردازیـد؟
بـروز سـرطان در اسـتان کرمـان از متوسـط کشـوری در کل 
پاییـن تر اسـت امـا سـرعت افزایـش آن بصورت چشـمگیری 
باالسـت. در بعضـی از انـواع سـرطان هـا مانند سـرطان مثانه، 
حنجـره یـا کبـد ایـن شـیب بیشـتر اسـت کـه بایـد بـه آنهـا 

توجـه خاص شـود.
- در پایان اگر نکته یا پيشنهادی دارید، بفرمایيد؟

تشـکر میکنـم از بانیـان و حامیـان ایـن جشـنواره و امیدوارم 
اینگونـه مراسـم هـا دری بـه سـوی افقـی تـازه در کرمـان باز 

. کند
شهرداری و شورای شهر بم

شما را به بازدید از غرفه شهرستان بم واقع در قسمت نمایشکاهی جشنواره دعوت می کنیم
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اهتزاز بزرگترین پرچم اسپندي 
ایران در هفته فرهنگي اقتصادی

اداره کل  امـور فرهنگـي  و  روابـط عمومـي  رییـس 
میـراث فرهنگـي، صنایـع دسـتي و گردشـگري اسـتان 
در  ایـران  اسـپندي  پرچـم  بزرگتریـن  گفـت:  کرمـان 
حاشـیه هفتـه فرهنگـي اقتصـادی کرمـان در محل برج 

میـالد بـه اهتـزاز در مـي آیـد.
از برگـزاري هفتـه  ابراهیـم نـژاد   بـه ایسـنا علـي 
فرصتـي  عنـوان  بـه  کرمـان  اقتصـادي   و  فرهنگـي 
اقتصـادي،  توانمندیهـاي  معرفـي  بـراي  اسـتثنایي 
سـرمایه گـذاري و قابلیـت هـاي فرهنگـي یـاد کـرد 
از  بایـد  اسـتان  توسـعه  جهـت  در  کـرد:  اظهـار  و 
داشـته هـاي خـود بـه بهتریـن شـکل ممکـن اسـتفاه 
کنیـم .وي از درایـت ویـژه اسـتاندار کرمـان در رونـد 
رو بـه رشـد اسـتان قدردانـي کـرد و افـزود: اقدامـات 
بـراي همیشـه در حافظـه مـردم  اسـتاندار  ارزشـمند 
پهناورتریـن اسـتان کشـور باقـي خواهد مانـد. ابراهیم 
نـژاد از بافـت اولیـن و بزرگترین پرچم اسـپندي ایران 
توسـط هنرمنـدان میـراث فرهنگـي، صنایـع دسـتي و 
گردشـگري شهرسـتان زرنـد خبـر داد و تصریـح کـرد: 
ایـن اقـدام در عین سـادگي جالب و داراي پیام اسـت، 
درمـان  در  اسـپند  گیـاه  پرشـمار  خـواص  بطوریکـه 
بیماریهـاي جسـمي و روحـي بسـیار تاثیـر گذار اسـت 

کـه نبایـد بـه فراموشـي سـپرده شـود. 
کل  اداره  نماینـده  اسـالمي«  »محمـد  ادامـه  در 
میـراث فرهنگـي، صنایع دسـتي و گردشـگري اسـتان 
داراي  زرنـد   گفـت:  زرنـد  شهرسـتان  در  کرمـان 
جاذبـه هـای ارزشـمندي اسـت کـه  در جـاي جـاي 
ایـن شهرسـتان به چشـم مـي خـورد و بعضـا از لحاظ 
طبیعـي ، تاریخـي و ژئوتوریسـتي در اسـتان سـرآمد 
اسـت. وي افـزود: در بافـت  ایـن اثـر منحصـر بـه فرد 
هنـري 52 هـزار دانـه اسـپند و 5200 قطعـه فـوم در 
سـه رنـگ بـه نمـاد پرچـم مقـدس جمهوري اسـالمي 
ایـران توسـط دو تعاونـي صنایـع دسـتي در 40 روز 
بـه اتمـام رسـیده اسـت و تـالش داریـم تا هنر« شـده 
بافـي«  را بـه عنـوان هنـر بومـي شهرسـتان زرنـد بـه 

کشـور معرفـي کنیـم.

حمایت شورای شهر کرمان از 
سرپرست شهرداری

شـهرداری  در  حضـور  بـا  شـهر  شـورای  اعضـای 
کرمـان حمایـت همـه جانبـه خـود از بابایی سرپرسـت 
شـهرداری کرمـان را اعـالم کردند.بـه گـزارش روابـط 
عمومـی شـهرداری کرمـان، رئیـس و اعضـاء شـورای 
شـهرداری  در  حضـور  ضمـن  کرمـان  شـهر  اسـالمی 
کرمـان و اعـالم علـی بابایـی بـه  طـور رسـمی به عنوان 
سرپرسـت شـهرداری، بـا معاونان شـهردار و شـهرداران 
مناطـق چهارگانـه بـه گفتگـو و تبـادل نظـر پرداختند. 
تاکیـد  اسـالمی شـهر کرمـان ضمـن  رئیـس شـورای 
بـر حمایـت اعضـای شـورای اسـالمی شـهر کرمـان از 
سرپرسـت شـهرداری کرمـان، اظهـار امیدواری کـرد: با 
توجـه بـه تجربـه ای کـه بابایـی دارد، خللـی در کارهـا 
و پروژه هـای شـهرداری ایجـاد نشـود. فتـح ا... مویـدی 
افـزود: از معاونـان شـهردار، شـهرداران مناطق، روسـای 
می خواهیـم  شـهرداری  کارکنـان  تمـام  و  سـازمان ها 
نهایـت همـکاری را بـا بابایـی داشـته باشـند تـا کارهـا 
و پروژه هـا همچنـان بـا قـوت ادامـه پیـدا کنـد. مویدی 
همچنیـن از خدمـات سـیف الهی شـهردار سـابق کرمان 
تشـکر و قدردانـی کـرد. حجت االسـالم محمـد ربانـی 
گفت: اعضای شـورای اسـالمی شـهر کرمان در بررسـی 
کـه کردنـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند در شـرایط کنونی 
بابایـی که سـابقه و تجربـه خوبی در شـهرداری دارند را 

بـرای سرپرسـتی شـهرداری انتخـاب کننـد.

کرمان مظلومانه ناشناخته
 مانده است

نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان در حاشـیه بازدیـد 
از جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان بـا خبرنـگاران 
صحبـت کـرد. گزیـده صحبـت هـای حسـین امیـری 

خامکانـی را بـه نقـل از ایسـنا در زیـر مـی خوانیـد:
ابتـکار عملـی کـه در برگـزاری هفتـه فرهنگـی   •
اقتصـادی اسـتان کرمـان در تهـران به خرج داده شـده 
تـا توانمنـدی هـای اسـتان را کـه در آسـتانه ورود بـه 
فضـای جدیـدی بعـد از توافـق وین بـه وجود مـی آید، 
کار بسـیار بزرگی اسـت و امیدواریم ایـن روند همچنان 

ادامه داشـته باشـد.
• اسـتان کرمـان در صنعـت، معـدن، کشـاورزی و 
گردشـگری دارای رتبـه های برتری در کشـور اسـت اما 
مظلومانه ناشـناخته مانده اسـت. اسـتانی که مشـهور به 
اسـتان کویری اسـت اما یـک چهارم باغات کشـور را در 
خـود جـا داده و اولیـن تولیدکننـده خرما، پسـته، گردو 

و محصـوالت متعدد اسـت.
• اسـتان کرمـان بـه بهشـت معـادن کشـور معروف 
اسـت. اسـتان کرمان در تولید مس، زغالسـنگ و سنگ 
آهـن رتبـه های اول و دوم کشـور را دارد و مدتی اسـت 
کـه در اسـتان تصمیمـی مبنـی بـر جلوگیـری از خـام 
فروشـی گرفتـه شـود و در ایـن راسـتا کارخانـه هـای 
زیرمجموعـه سـنگ آهـن، کنسـانتره و گندلـه در زرنـد 

و سـیرجان فعـال شـده اند.
• از سـرمایه گذارانـی کـه بـرای تولیـد نـورد بعنوان 
حلقـه نهایـی زنجیـره فـوالد به ایـن شهرسـتان بیایند، 
در  امکانـات  نیـز  تـوان  حـد  تـا  و  خواهیـم  اسـتقبال 

اختیارشـان قـرار خواهیـم داد.
• کارخانـه واگـن سـازی زرند، امـروز پررونـق ترین 
واگـن سـازی کشـور می باشـد اما متاسـفانه ناشـناخته 

اسـت. مانده 
• مـردم اسـتان کرمـان مردمـی هسـتند کـه قـدر 
مـی داننـد و از نعمـت های خـدادادی و میـراث موجود 
اسـتفاده مـی کننـد و این ظرفیـت های اسـتان فرصت 
از  و مـی طلبـد  اسـت  بـزرگ سـرمایه گـذاری  هـای 

سراسـر کشـور سـرمایه گـذاران بیاینـد.

رییـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام با 
اشـاره به تالش های دولـت روحانی و همچنین 
حمایـت هـای رهبـری در زمینـه توافق هسـته 
ای گفـت: هـم جلـوی تنـدروی هـا را گرفتند و 
هـم به گونه ای نشـد که دیگـران بگویند توافق 
هسـته ای را بـا خفقان بر همـه گروه ها تحمیل 
کردنـد؛ چـرا کـه همـگان مـی بیننـد اقلیـت 
مخالـف مذاکـرات هسـته ای هنـوز در نهادهای 
رسـمی اعتـراض می کننـد و در نشـریات خود 

می نویسـند.
تـالش هـای دولـت و حمایـت هـای رهبری 

جلـوی تنـدروی هـا را گرفت
بـه گـزارش ایرنـا از روابـط عمومـی مجمـع 
اکبـر  اهلل  آیـت   ، نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
دیـدار  در  دوشـنبه  روز  رفسـنجانی  هاشـمی 
اعضـای تیم ملـی و مسـئولین فدراسـیون وزنه 
بـرداری، بـا ابـراز خرسـندی از حضـور در جمع 
بـا  پیشکسـوتان ورزش کشـور،  و  ورزشـکاران 
اشـاره به مسـابقات وزنه بـرداری قهرمانی جهان 
کـه قرار اسـت چند مـاه دیگر در آمریـکا برگزار 
شـود، گفت: این مسـابقات اهمیت ویژه ای دارد 

و مسـؤوالن بایـد در ایـن شـرایط حمایـت های 
کنند. بیشـتری 

تیـم  پیـروزی  از  امیـدواری  اظهـار  بـا  وی 
ملـی وزنـه بـرداری کشـور در این مسـابقات، به 
پیـروزی تیـم دیپلماسـی هسـته ای ایـران در 
مقابـل قدرت های دیپلماسـی 6 کشـور دنیا نیز 

کرد. اشـاره 
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
ادامـه داد: امیدوارم همانطور که تیم دیپلماسـی 
وزارت خارجـه در مقابـل قـدرت هـای بـزرگ 
دنیـا ایسـتادگی کـرد و حقانیـت ملت ایـران را 
بـه اثبات رسـاند، تیم وزنـه برداری نیـز با توکل 
بـه خـدا، برتـری و توانایی هـای خـود را به دنیا 
ثابـت کند و پرچـم پر افتخار ایـران را در آمریکا 

به اهتـزار درآورد.
هاشمی رفسـنجانی در ادامه سخنان خویش 
با ابراز خرسـندی از ارتقاء جایـگاه ایران در افکار 
عمومـی، بـه رضایت منـدی صلح جویان اشـاره 
کـرد و گفـت: جز رژیم صهیونیسـتی کـه توافق 
هسـته ای آمریـکا و غرب با ایـران را برای حیات 
سیاسـی خـود خطرناک مـی داند و می ترسـد، 

هیـچ کشـوری از این توافق ناراحت نیسـت.
وی اضافـه کـرد: بعضـی هـا کـه قبـاًل اظهار 
نارضایتـی مـی کردنـد، کم کم متوجه شـده اند 
که گسـترش امنیـت حاصل از توافق هسـته ای 

در منطقـه بـرای آنـان هم مفید اسـت.
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام با 
اسـتناد بـه حرف هـای رییس جمهور اسـراییل 
خطـاب بـه نخسـت وزیـر و همچنین نامـه 80 
فرمانـده بازنشسـته این رژیم بـه نتانیاهو، گفت: 
اینکـه دشـمنان انقالب حتـی در کنسـت رژیم 
صهیونیسـتی و کنگـره آمریـکا بـه قـدرت تیم 
دیپلماسـی ایـران اشـاره مـی کننـد و صراحتـاً 
بـه رقبـا می گویند، ایران سـرتان کاله گذاشـته 
اسـت نشـان از جایگاه مـردم ایران در دنیـا دارد.

جمهـوری  تهدیـدات  رفسـنجانی  هاشـمی 
خواهـان علیـه دموکـرات ها و همچنین پاسـخ 
دموکرات ها به جمهوری خواهان را بسـیار مهم 
دانسـت، کـه می گوینـد اگر مذاکرات شکسـت 
بخـورد، ایران ظرف دو سـال همه نیازهای بمب 
هسـته ای را مهیـا مـی کنـد و در دو هفتـه آن 
را مـی سـازد، کـه البتـه ایـن حرف هـا خیاالت 
سیاسـی اسـت و برای مصرف داخلی خودشـان 
مـی گوینـد، چـون ایـران بارهـا اعالم کـرده که 

سـاخت بمـب هسـته ای را حرام مـی داند.
وی بـا اشـاره بـه مخالفـت هایـی کـه یـک 
اقلیت محدود در مقابل خواسـت و اراده اکثریت 
نشـان مـی دهنـد، گفت: بایـد به ظرفیـت های 
ایـران بیندیشـیم کـه جـزو سـه کشـور محدود 
دنیـا با کلکسـیونی از همه منابع هسـت که اگر 
موانع سیاسـی و اقتصادی آن برطرف شـود، هم 
شـاهد آبادانـی خواهیم بـود و هم نمـی گذاریم 
دشـمنان نظـام اسـالمی و مـردم بـا تحریـک 

دیگـران بـه انزوای سیاسـی ایران بیندیشـند.
هاشـمی رفسـنجانی در ادامـه این دیـدار، با 
تأکیـد بـر اینکـه ورزش یک کار لوکس نیسـت، 
بلکـه نیـاز و ضرورت تـک تک افـراد جامعه اعم 
از کـودک و نوجـوان، پیـر و جـوان و زن و مـرد 
می باشـد، اظهار داشت: جسم سـالم، روح سالم 
دارد و روح سـالم، منشـأ خوبـی هـا خواهد بود.

وی بـا اشـاره بـه آیـات و روایاتـی کـه بـا 
صراحـت بـر لـزوم و اهمیـت ورزش تأکیـد می 
کننـد، بـه جایـگاه سـه ورزش مهم سـوارکاری، 
شـنا و تیراندازی در اسـالم و تشویق های پیامبر 

اسـالم و ائمـه معصومیـن اسـتناد کرد.
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
افـزود: بدن سـالم می تواند عامـل تقویت روحی 
مـردم در جنـگ هـا، بـه خصـوص ایـن امـر در 
جنـگ هـای صـدر اسـالم بسـیار مهم بـود چرا 

کـه ارتـش حرفـه ای وجود نداشـت.
هاشـمی رفسـنجانی آیـه »إَِنّ اهلّل اْصَطَفـاُه 
َعلَْیُکـْم َوَزاَدُه بَْسـَطًة فِـی الِْعلْـِم َوالِْجْسـِم« را 
جسـم  اهمیـت  بـرای  روشـنی  بسـیار  سـند 
نیرومنـد در کنـار علـم و دانـش یـک ملـت 
خوانـد و بـا تشـریح و تفسـیر آیـه ی مذکـور 
و انتخـاب شـخصی بـه نـام طالوت کـه مربوط 
بـه تقاضـای قوم بنی اسـرائیل جهـت مقابله با 
دشـمنان بـود، گفـت: وقتی مـردم بـه انتخاب 
او اعتـراض کردنـد کـه قـدرت مالـی و علمـی 
نـدارد، خداونـد بـه توانایی هایی جسـمی اش 
اشـاره مـی کنـد کـه معلـوم می شـود جسـم 

سـالم و نیرومنـد امتیـاز دارد.
امـام  و  حسـن  امـام  هـای  کشـتی  وی 
حسین)ع( و تماشـای پیامبر)ص( را نشانه دیگر 
از جایـگاه ورزش در دیـن اسـالم توصیـف کـرد 

و خطـاب بـه ورزشـکاران گفـت: کارتـان جنبه 
دینـی دارد، مـی توانـد بـا قصـد عبـادت باشـد 
چـون خـدا بـه ایـن امـر توصیـه فرموده اسـت.

رییـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام به 
رشـد علـم و دانـش مربوط بـه ورزش در رشـته 
هـای متعـدد و همچنین گسـترش رشـته های 
ورزشـی در دنیـا و بـه خصـوص ایـران اشـاره 
کـرد و گفـت: دنیا ورزش را بـه بخش خصوصی 
سـپرده و تیم ها، باشـگاه هـا و افراد مسـؤولیت 

مـی پذیرنـد و جـواب هم مـی دهند.
هاشـمی رفسـنجانی بـه سـابقه صـد سـاله 
ورزش وزنـه بـرداری در ایـران اشـاره کـرد و بـا 
یـادآوری فرازوفرودهـای قهرمانـان ایـن رشـته 
ورزشـی در مسـابقات بیـن المللـی، گفـت: این 
کـه قـوی ترین مرد جهـان از ایـران انتخاب می 
شـود، افتخـار و نشـانه اسـتعداد ایرانی هاسـت.

توسـط  آمـده  دسـت  بـه  عناویـن  وی 
ورزشـکاران رشـته وزنه برداری در دنیا را افتخار 
ملـت ایـران دانسـت و گفـت: این ورزشـکاران با 
عشـق به کشورشـان و با تحمل همـه کمبودها 
و  درخشـند  مـی  المللـی  بیـن  میادیـن  در 
شـخصیت یک ملـت را با اهتـزاز درآوردن پرچم 

بـه جهانیـان ثابـت مـی کنند.
در آغـاز ایـن دیـدار علـی مـرادی رییـس 
نصیـری  محمـد   ، بـرداری  وزنـه  فدراسـیون 
مشـاورعالی فدراسـیون و قهرمـان المپیـک و 
عظیمـی از پیشکسـوتان ایـن رشـته ورزشـی 
ضمـن ارائـه گزارشـی از برنامـه هـا و فعالیـت 
هـای فدراسـیون وزنـه بـرداری به بیـان دیدگاه 
هـا و مشـکالت خویش پیـش روی ورزشـکاران 
مخصوصـاً جهـت حضـور در مسـابقات جهانـی 

وزنـه بـرداری آمریـکا پرداختنـد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

تالش های دولت و حمایت های رهبری جلوی تندروی ها را گرفت

13 پروژه عمرانی
 در شهر کرمان
 در حال اجراست

حـاال بـه محـل کار جدیدش 
رفته اسـت. سـیف الهی شـهردار 
سـابق کرمـان کـه نزدیـک به 8 
سـال در این سـمت فعالیت کرد 
نهایـت عطـای شـهرداری  و در 
را بـه لقایـش بخشـید. او بـرای 

رسـیدن بـه سـمت معاونـت عمرانـی اسـتانداری کرمـان از شـهرداری کرمان 
اسـتعفا کـرد. اسـتعفایی که یک ماه قبل از ایـن هم رخ داده بـود اما نه به این 
منظور. 24 خرداد ما سـیف الهی از شـهرداری اسـتعفا کرد اما شـورای شـهر 
با آن مخالفت کرد. اسـتعفای آن روز او را رسـانه ها به منظور کاندیداتوری در 
انتخابـات مجلـس دهم که اسـفند ماه سـال جـاری برگزار خواهد شـد قلمداد 
کردنـد اما شـورای شـهر جلوی این اسـتعفا را گرفـت اما بعد از 40 روز سـیف 
الهـی بـه یـک بهانه دیگر اسـتعفا کرد و گفت اگر شـورای شـهر ایـن بار قبول 
نکنـد یـک هفته سـرکار نمی رود تا برکنارش کنند. شـورای شـهر اسـتعفا را 
قبـول کـرد و حاال سـیف الهی معاون اسـتاندار کرمان شـده اسـت اما سـمت 
جدیـد او بـی ارتبـاط بـا شـهرداری نیسـت و او هنـوز بـا عمران شـهر کرمان 
سـروکار دارد. سرپرسـت معاونت عمرانی اسـتانداری کرمان گفـت: 13 تقاطع 
در قالـب 9 پـروژه از سـوی قرارگاه سـازندگی خاتم االنبیاء در شـهر کرمان در 
دسـت اجراسـت. به گزارش ایرنا ابوالقاسـم سـیف الهی روز یکشنبه در نشست 
پیگیری پروژه های شـهری در محل اسـتانداری افزود: تقاطع شـهید حسـین 
بادپـا در حـوزه طـرح هـای ترافیکـی 90 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت. وی 
گفـت: بـرای تقاطـع ابوذر نیـز در حـوزه ترافیکی پیگیـری خوبی انجام شـده 
اسـت و پیشـرفت کاری مناسـب و تکنولـوژی مناسـبی دارد. وی عنـوان کرد: 
تقاطـع غدیـر نیـز جمع بندی شـده اسـت و اختالفـی درباره زمیـن آن وجود 
دارد کـه در حال برطرف شـدن اسـت. سرپرسـت معاونت عمرانی اسـتانداری 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح میـدان آزادی نیـز جمع بندی شـده اسـت 
گفـت: امـروز آمادگی بسـتن این میدان و آغـاز عملیات اولیه وجود داشـته اما 
بـه دلیـل اسـتقبال از شـهدای غواص ایـن کار به زمـان دیگری موکول شـده 
اسـت. وی اظهـار کـرد: بـا توجـه به مشـخص نبـودن مسـیر عبور کابـل های 
برق، لوله های آب و گاز و تجهیزات مخابراتی الزم اسـت نقشـه دقیق از سـوی 
دسـتگاه های مربوط ارایه و همچنین نماینده ثابتی از سـوی این دسـتگاه ها 
معرفـی شـود تا مشـکالت احتمالـی را برطرف کنیم. سـیف الهـی گفت: چند 
مـورد تعریـض در خیابان اسـتقالل باید انجام شـود کـه بزودی انجـام خواهد 
شـد. وی افـزود: طـرح پـل شـرف آبـاد و زنگـی آباد نیـز 90 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی دارد.وی بیـان کرد: سـایر پروژه های در دسـت اقدام از سـوی قرارگاه 
خاتـم در حال پیگیری و اجرا هسـتند. سرپرسـت معاونت عمرانی اسـتانداری 
کرمـان گفـت: در افـق 1404 یـک میلیـون نفـر جمعیت بـرای شـهر کرمان 

تعیین شـده است.

مذاکرات نتيجه 
حضور 73 درصدی 
مردم در انتخابات بود

نشسـت بررسـی برجام صبح 
محمدجـواد  حضـور  بـا  دیـروز 
ظریـف وزیـر خارجـه، علی اکبـر 
صالحـی رئیـس سـازمان انـرژی 
عراقچـی  عبـاس  سـید  اتمـی، 
معاون امـور حقوقی و بین المللی 

وزارت خارجـه و مجیـد تخت روانچی معـاون اروپا و آمریـکای وزارت خارجه و 
با حضور صادق خرازی سـفیر اسـبق ایران در پاریس توسـط سایت دیپلماسی 
ایرانـی در محـل روزنامه اطالعات برگزار شـد. گزیـده  ای از مهمترین صحبت 

هـای مطـرح شـده را در زیـر بـه نقـل از فـارس و مهـر بخوانید:
خرازی:برجام نقطه پایان نگاه امنيتی به ایران است

• برجام نقطه پایان نگاه امنیتی به جمهوری اسالمی در دنیا است
•  ایـن توافـق نقطـه انـزوای رژیـم صهیونیسـتی در جهان اسـت و این رژیم 

منزوی تریـن ایـام خـود در عرصه سیاسـت خارجـی را می گذراند.
ظریف: مذاکرات نتیجه حضور 73 درصدی مردم در انتخابات بود

• هـدف از تحریـم جـدا کـردن مـردم از حاکمیـت بوده ولـی مردم ایـران با 
حضـور 73 درصـدی خود در انتخابات سـال 1392 نشـان دادند که تحریم ها 
اثـری نـدارد و علی رغـم تحریم ها پای صنـدوق رأی آمدند و نشـان دادند که 

بـا دولـت خود از طریـق صنـدوق آرا تعامل می کنند.
•  شـرایط حقوقی کشـور زیر و رو شـده اسـت چرا که قطعنامه 1929 یکی 
از بدتریـن قطعنامه هـا در تاریـخ شـورای امنیـت بود و قطعنامـه 2231 یکی 
از عجیب ترین آنهاسـت که شـاید سـال ها بعـد در کالس های درسـی بیاید.

• بزرگتریـن خیانـت ایـن اسـت کـه بـه مـردم مـا بگوینـد شـما شکسـت 
خوردیـد.

• حتـی بـرای بـزرگ تریـن قـدرت نظامـی دنیـا شـاهد بودیـم کـه در 11 
سـپتامبر بـازی بـرد - باخـت نتیجـه ای جز شکسـت نداشـت. در ایـن بازی 

بـرد - بـرد همـه پیـروز شـدند بـه جـز جنـگ طلبان.
صالحی: خطوط قرمز رعایت شده است

• بعـد از ویـن صحبـت هایی می شـود که فعالیت هسـته ای ایـران متوقف 
یـا کنـد شـده اسـت و بنـده بارهـا بـا صدای رسـا اعـالم کـرده ام کـه مردم 
ایـران مطمئن باشـند خطوط قرمز رعایت شـده اسـت و ما بـه گونه ای عمل 

کردیـم کـه ظاهـراً محدودیت داریـم و عماًل محدودیتـی نداریم.
تخت روانچی: با رفتن اوباما هم توافق ادامه می یابد

• در توافق تأکید داشـتیم که روند اجرای توافق به شـخص متکی نباشـد تا 
بعد از پایان ریاسـت جمهوری باراک اوباما مشـکلی پیش نیاید.

• در توافـق بنـدی وجـود دارد کـه دولـت آمریـکا را موظف کـرده به صورت 
مسـتمر اجـرای تحریم هـا را متوقـف کنـد کـه بـا رفتـن اوبامـا هـم تغییـر 

نمی کنـد.

مسئوالن شمال استان 
توانایی برنامه ریزی 
متناسب با قابليت های 
جنوب را ندارند

نماینـده مردم جیرفـت و عنبرآباد 
در مجلـس  شـورای اسـالمی هم 
اقتصـادی  فرهنگـی  از جشـنواره 
خبرنـگاران  بـا  و  دیـدار  کرمـان 
صحبـت  گزیـده  کـرد.  صحبـت 

هـای فـرج ا... عارفـی را بـه نقـل از ایسـنا در زیـر مـی خوانیـد:
• از همـه کسـانی کـه ایـن ایـده را مطرح کردند تـا توانمندی هـا و ظرفیت های 
اسـتان هـای مختلف ارائه شـود، تشـکر مـی کنیم و شـهرداری تهران بـه این امر 

کمک بسـیاری مـی کند.
• از دی ماه سـال گذشـته به عنوان شـورای مرکزی جشـنواره فرهنگی اقتصادی 
کرمـان حضـور داشـتیم و بـا حضـور آقـای رزم حسـینی بـه عنوان رییس سـتاد 
جشـنواره وضعیـت بهتر پیـش رفته و دانشـگاه ها، بخش خصوصی و سـازمان ها 

در برگـزاری ایـن هفته تـالش می کنند.
• تهـران بـه لحاظ جایگاهی که دارد، نقش بسـیار مهمـی در معرفی توانمندی 
هـای اسـتان هـا دارد و هرکـس بـا هـر سـلیقه و نگاهـی وارد ایـن مجموعـه 
نمایشـگاه هفتـه فرهنگـی اقتصادی کرمان شـود، می تواند بخشـی از انتظارات 
و خواسـته هـای خـود را برآورده شـده ببینـد و این برای اسـتان کرمان اهمیت 

دارد. بسیاری 
• قتـل هـای اخیـر در جنـوب کرمـان هیچکدام بـه منزلـه ناامنی نیسـت. گروه 
هایـی از شهرسـتان هـا افاغنه را مـی آورند در کوهسـتان ها نگهـداری می کنند 
و بعضـا مـواردی پیـش می آید که باید مسـووالن برخـورد جـدی و در این زمینه 

کار اطالعاتـی بکنند.
• کسـانی که در شـمال استان مسـوولیت دارند، بزرگوار هستند و قبولشان داریم 
امـا توانایـی برنامـه ریزی متناسـب بـا قابلیت های منطقه جنـوب را ندارنـد و اگر 
داشـتند، منطقه ای که ارزش محصوالت موجود آن 32 و نیم میلیارد دالر اسـت، 
مدیریـت می شـد و به 110 میلیارد دالر می رسـید و بخش عمـده ای از تولیدات 

کشـور تامین می شد.
• منطقـه جنـوب 500 هـزار تـن مرکبـات و 220 هـزار تن خرمـا تولید می کند 
و توانایـی و دانـش مدیری که در زمینه پسـته اسـت نمی توانـد در حوزه مرکبات 

برنامـه ریزی کند.
• مـا جنوبـی هـا عاشـق پسـت نیسـتیم، از ایـن جهـت می گوییـم مسـوولی از 
جنـوب باشـد، به این دلیل اسـت کـه می توانـد در برنامه ریزی به اقتصاد اسـتان 
کمـک کنـد و هیـچ شهرسـتانی برای ما فرقـی ندارد و با کسـی دشـمنی نداریم، 

علـت در تفـاوت هـای فرهنگی و مقصـود ما فعالیـت های اقتصادی اسـت.
• در جیرفت حرکت رو به شـتابی برای توسـعه همه جانبه داریم و یکی از برنامه 

هایی که سـال ها دنبال آن بودیم، بحث زیرسـاخت هاسـت.
• 6 و نیم میلیون تن محصول کشـاورزی در جنوب تولید می شـود و کشـورهای 
روسـیه، ترکیـه و چیـن پـای محصـوالت ما ایسـتاده اند امـا نمی توانیم فـرآوری 

و صـادر کنیم.

خبرخبر خبر

۹ هزار خانواده از 
نعمت گاز برخوردار 
می شوند

گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان کرمـان از گازرسـانی بـه 
26 نقطـه اسـتان کرمـان خبـر 
داد و گفـت: بـا بهـره بـرداری از 
ایـن طـرح ها 9 هـزار خانـواده از 
نعمـت گاز برخـوردار می شـوند. 

بـه گـزارش مهـر، محمدعلـی ودیعتـی در جمـع خبرنـگاران با اشـاره بـه بهره 
منـدی 429 هـزار خانـوار از نعمت گاز در اسـتان کرمان، گفـت: در حال حاضر 
84 هـزار انشـعاب در بخـش روسـتایی و 217 هزار  انشـعاب در بخش شـهری 
اسـتان کرمـان اجرا شـده اسـت. ودیعتی گفت: در تالش هسـتیم کـه عملیات 
گازرسـانی به شـهرها و روسـتاهای بیشـتری صـورت گیرد. وی از بهـره برداری 
از طـرح هـای گازرسـانی در 26 نقطه اسـتان کرمان طی هفته دولـت خبر داد 
و اظهـار داشـت: بـرای اجـرای ایـن طرح هـای 389 هـزار میلیون ریـال اعتبار 
صـرف شـده اسـت. وی گفـت: با بهره بـرداری از طـرح های گفته شـده 9 هزار 
خانـوار از شـهر کهنوج و 20 روسـتای شهرسـتان های کرمان، زرنـد، کهنوج و 
رفسـنجان از نعمـت گاز برخوردار خواهند شـد. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان از گازرسـانی بـه پنج واحد صنعتی خبر داد و یادآور شـد: امسـال 109 

هـزار خانـوار شـهری و روسـتایی از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار می شـوند.

طرح ميدان آزادی 
یک هندوانه باز 
نشده است

سـال  آزادی  میـدان 
هاسـت کـه بـه عنـوان یکـی از 
پرترددتریـن میدان های شـهر 
شـود.  مـی  محسـوب  کرمـان 
معـاون فنـی قرارگاه سـازندگی 
خاتم االنبیـاء )ص( گفت: طرح 

میـدان آزادی یـک هندوانـه بـاز نشـده اسـت و نمـی تـوان کار عملیاتی را 
آغـاز کـرد زیرا ابتدا باید شـرکت هـای گاز، آب، برق و مخابرات نقشـه های 
عبـور کابـل و لوله کشـی های خـود را ارایه کننـد تا بدانیم طـرح را به چه 
شـکلی بایـد ادامـه داد. به گـزارش ایرنا، سـردار عبـاس اکبری در نشسـت 
پیگیـری پـروژه های شـهری با حضور اسـتاندار کرمان در محل اسـتانداری 
افـزود: طـرح اولیـه میـدان آزادی تاییـد و ایـن طـرح بـرای افـق 10 سـال 
آینـده پیـش بینی شـده اسـت.  وی تصریـح کرد: اگـر افق طرح بـرای 20 
تا 25 سـاله آینده در نظر گرفته شـود مشـاور معتقد اسـت می توان طرح 
هـای بهتـری را ارایـه داد. وی بـر لزوم پرداخـت نقدینگی بـرای ادامه روند 
کار تاکیـد کـرد و گفـت: عـاله بر هزینـه های بـاالی حفـاری، کارخانه این 

طـرح نیـز بسـیار هزینـه بر اسـت.

ممانعت از دسترسی 
به اطالعات جرم 
محسوب می شود

رئیس کل دادگسـتری استان 
تصویـب  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان 
قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد 
ممانعـت  گفـت:  اطالعـات،  بـه 
از دسترسـی بـه اطالعـات جـرم 
محسـوب می شـود. بـه گـزارش 

مهـر، یـداهلل موحـد در نشسـت شـورای عالـی بسـیج رسـانه اسـتان کرمـان 
ضمـن گرامیداشـت روز خبرنـگار، دسترسـی آزاد بـه اطالعـات را از جملـه 
حقـوق مـردم دانسـت و اظهـار داشـت: امنیـت ملـی و حریم خصوصـی افراد 
خـط قرمـز در حـوزه اطـالع رسـانی اسـت. موحـد یـادآور شـد: بـه جـز دو 
موضـوع گفتـه شـده سـایر اطالعـات بایـد در اختیـار افـراد قـرار گیـرد، چرا 
کـه اگـر آگاهـی مـردم بـاال باشـد بـه صـورت آگاهانـه تـری مـی تواننـد در 
تعییـن سرنوشتشـان تاثیرگذار باشـند. وی با اشـاره به اینکـه خبرنگاران حق 
دسترسـی آزاد بـه اطالعـات عمومی دسـتگاه هـا را دارنـد، افـزود: ممانعت از 
دسترسـی بـه اطالعـات جـرم به شـمار مـی رود. موحد با اشـاره بـه اینکه در 
قانون اساسـی و قانون مطبوعات به مسـئله دسترسـی آزاد به اطالعات اشـاره 
شـده اسـت، ابـراز داشـت: متاسـفانه در مقـام عمـل مشـاهده مـی کنیـم که 

دسـتگاه هـا و مسـئوالن مختلـف بـه ایـن اصـل توجـه نمـی کنند.

خبرخبر خبر
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  دکتر مظفر اسکندري زاده

تلخ ترین خاطره، از دوران 
خدمت در صدا وسيما

کربـالي 4 وخیل شـهیدانش هرگـز از خاطره مـردم ایران 
محو نخواهد شـد.

عملیاتـي لـو رفتـه ،ناموفق وشکسـتي سـنگین، سـواالت 
بـي شـمار وابهامـات فـراوان وهزاران جـوان رعنـاو پهلوان 
بـه  خائنیـن  طلبـي  دنیـا  و  خیانـت  قربانـی  دالورکـه 

شـدند  کشـورومردم 
بـراي اولیـن بـار بـود کـه همزمان صدهـا پیکر شـهید که 
بودنـد در شـهرهاي  نیـز  در میانشـان فرماندهـان دالور 

اسـتان کرمـان تشـییع مي شـدند
طبـق معمـول واز بـاب صـواب و تبـرک خـود را بـراي 
خوانـدن اطالعیـه بـا ذکـر نـام تک تک سـرداران سـپیده 
امـاده میکـردم کـه زنـده یـاد مسـعود محمـودي خبـر 
دسـتور ویـژه و محرمانـه سـتاد تبلیغات جنـگ رامبني بر 
عـدم اعـالم نام شـهدا! تعداد انهـا و حتي در خواسـت نیاز 
بـه خـون مراکـز درماني بـرای درمـان مجروحـان رابه من 
داد وایـن همـه بـراي ایـن بـود تا دشـمن از حجـم فاجعه 
مطلـع نشـود وروحیـه مـردم در جنـگ روانـی تضعیـف 

نگردد.
بـراي اولیـن بـار بـود کـه اطالعیه مراسـم تشـییع شـهدا 
انهـم مظلومتریـن ومعروفتریـن سـرداران لشـکر ثـاراهلل را 

بـدون ذکـر نـام و تعـداد خواندم!!
سـیل تلفـن هاي اعتـراض به صـدا وسـیما روان وما هدف 
سـنگین تریـن فشـار افـکار عمومـي وبخصـوص خانـواده 

ودوسـتان شـهدا قـرار گرفتـه بودیم
چرا اسم شهدا را اعالم نمي کنید، نامردها

چرا به خون شهدا خیانت مي کنید ...
چرا؟ چرا؟ چرا؟

و مسـعود ومـن وهمـه همـکاران فقـط وفقـط در سـکوت 
میریختیم. اشـک 

چه بگوییم !؟
گاهـي وقتهـا براي رسـیدن به قلـه وعبور از اتش سـکوت 
بهتریـن چـاره اسـت، چـه از جنـس دفـاع واثبـات بـي 
گناهـي باشـد وچه ازجنـس مظلومیـت وفریـاد واعتراض، 

مـا مدعي شـیعه شـیرمرد 25 سـال سـکوتیم!!
شـهداي کربـالي 4 وغواصـان مظلومـش، سـاکت تریـن 
قهرماناننـد و سکوتشـان قریـب سـی سـال قدمـت دارد!؟

حـال کـه عـزم خانه کـرده ومي اینـد مقدمشـان را گرامي 
بداریـم و پیامشـان رابا همـه وجود وبا عمق جان بشـنویم 

 ......
 اگر دریا نمی گنجد به کوزه ،با چه اعجازی 

میان چفیه پیچیدندجسم پهلوان ها را!؟
خبر دادند یوسف ها به کنعان باز میگردند

ندانستیم با تابوت مي ارند، انها را
به روي شانه لرزان مردم یک به یک رفتند
خدا از شانه مردم نگیرد، این تکان ها را)1(
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چنـد روز پیـش از آغاز نمایشـگاه و جشـنواره بزرگ 
فرهنگـی اقتصـادی مهمانهـا بـه تهـران رسـیدند و 
بـا توجـه و بـه اینکـه بسـیاری از نهادهـا و غرفه ها 
تعـداد بیشـتری از آنچـه در روز هـای قبـل برنامـه 
ریـزی شـده بـود بـرای جشـنواره بـه تهـران آمدند 
حضـور دوبرابـر ظرفیتـی همشـهریان عزمی سـخت 
را بـرای اسـکان میطلبیـد و ایـن امـر خطیـر که به 
واسـطه کمبود امکانـات پیش بینی شـده نامالیمت 
هـای بسـیاری را برعهـده داشـت بر عهـده مهندس 

مریـم خالقـی بود که در طـول ماههای گذشـته نیز 
بـار بسـیاری از خدمـات را در دبیرخانـه کرمـان بـه 
دوش میکشـید بسـیار شـاهد بودیم که بسـیاری از 
همـکاران حاضر در نمایشـگاه که از شـرایط ناراضی 
بودنـد بـا ادبیـات تنـد بـا خانـم خالقـی صحبـت 
کردنـد ولـی ایشـان همواره با سـعه صـدر و آرامش 
بـه انتقادهـا پاسـخ دادنـد کـه روزنامـه پیـام مـا به 
نوبـه خـود از ایـن همـه تـالش و صبـوری سـپاس 

اسـت. گزار 

کاروان شـهدای غـواص و خـط شـکن 
که روز جمعه شـانزدهم مرداد وارد اسـتان 
شـده بود در میان اسـتقبال باشـکوه و کم 

نظیـر مـردم به شـهر کرمان رسـید.
بـه گـزارش ایرنا این شـهدا شـامل 10 
شـهید شناسایی شـده و 10 شهید گمنام 
عصـر جمعه گذشـته از سـمت شهرسـتان 
انـار وارد اسـتان کرمـان شـدند و سـپس 
شهرسـتان هـای مختلف اسـتان به حضور 

فرزنـدان ملت مزین شـد.
شـهر  در  شـهدا  از  اسـتقبال  برنامـه 
چهـارراه  یکشـنبه   18 سـاعت  کرمـان 
ولیعصـر )عـج( شـهر کرمـان اعـالم شـده 
بـود امـا بـا ورود کاروان شـهدا از سـمت 
آفرینـان هشـت  آزادی، حماسـه  میـدان 
اسـتقبال  دفـاع مقـدس در حلقـه  سـال 
مـردم دیـار کریمان قـرار گرفتنـد به گونه 
ای که کاروان شـهدا حوالی سـاعت 20 به 

چهـارراه ولـی عصـر رسـید.
کاروان شـهدا از در دو مسـیر جداگانـه 
شـامل شهرسـتان هـای انـار، شـهربابک، 
دیگـری  و  بردسـیر  بافـت،  سـیرجان، 
زرنـد  و  راور  رفسـنجان، کوهبنـان،  انـار، 
میهمـان مردم شـهیدپرور این شهرسـتان 
هـا شـدند و در هریـک از ایـن مناطق نیز 
اسـتقبالی گرم از شـهدا انجام شـد. حضور 
گسـترده در مراسـم اسـتقبال از شـهدا در 
شهرسـتان هـا باعـث شـد کاروان شـهدا 
امـروز یکشـنبه بـا کمـی تاخیـر نسـبت 
بـه سـاعت 18 وارد شـهر کرمـان شـود 
امـا انتظـار قبـل از اسـتقبال، صحنه هایی 
معنـوی و بیادماندنی از ارادت به شـهید و 
شـهادت را در خیابـان هـای شـهر کرمان 

پدیـد آورد.
همـراه  بـه  مـردم  مختلـف  قشـرهای 
شـماری از مسـووالن اسـتان، شـخصیت 
هـا، روحانیـون، دانشـگاهیان و جوانـان به 
گونـه ای در مسـیر خیابـان هـای شـهید 
بهشـتی و شـریعتی شـهر کرمـان حضـور 
یافتـه بودنـد کـه انـگار آنهـا هـم ماننـد 

خانـواده هایشـان 29 سـال انتظـار آمدن 
گذاشـته  پشـت سـر  را  غـواص  شـهدای 

ند. بود
بـی  هایـی  صحنـه  دیگـر  بـار  امـروز 
بدیـل از دلدادگـی بـه ارزش هـای انقالب 
بـه  دیـار کریمـان  در  اسـالمی  میهـن  و 

نمایـش گذاشـته و ثبـت شـد.
مراسـم وداع بـا شـهدا دیشـب  پس از 
نمـاز مغـرب و عشـاء در مصلی امـام علی 

)ع( کرمـان برگزار شـد.
استقبال از کاروان شهدا 

در زرند
صبح یکشـنبه 18 مردادماه سـاعت 10 
صبـح کاروان شـهدا وارد شهرسـتان زرند 
شـدند. مسـیر ایـن کاروان میـدان 7 تیر، 
خیابـان چمـران، چهـارراه بـرق، خیابـان 
امـام )ره( جلـوی مسـجد قائـم قائـم بـود 
کـه بـا مراسـم مداحـی و عزاداری توسـط 
هیـات مذهبی همراه بـود. بعد از آن راس 
سـاعت 11:30 کاروان شـهدا بـه سـمت 
خیابـان شـهید بهشـتی و میـدان آزادی 

کـت  حر
کـه  نمـود 

آن  بعـدی  مسـیر 
و  خانـوک  و  ریحانشـهر 

خواهـد  کرمـان  شـهر  سـپس 
. د بو

الزم بـه توضیـح اسـت کـه تعـداد 
شـهدا در ایـن کاروان 21 نفر اعالم شـده 
اسـت کـه 11 تـن از این شـهدا کـه جزو 
شـهدای غـواص عملیـات کربـالی چهـار 
هسـتند کـه شناسـایی شـده اند و شـهید 
مهـدی عبدا... زاده از شـهدای شهرسـتان 

زرنـد نیـز جـزء این گـروه می باشـد.
پيکر 10 شهيد غواص و خط شکن در 

بافت تشييع شد
پیکـر 10 شـهید غـواص و خط شـکن 
روز یکشـنبه در بافـت بـر دسـتان مـردم 
ایـن شهرسـتان  والیتمـدار و شـهیدپرور 
تشـییع شـد. بـه گـزارش ایرنـا پیکـر 20 
جمعـه  عصـر  گمنـام  و  غـواص  شـهید 
شـانزدهم مـرداد از سـمت شهرسـتان انار 
وارد اسـتان کرمـان شـدند و شـهدا در دو 
کاروان در شهرسـتان های مختلف اسـتان 
حضـور یافتنـد. یـک کاروان از مسـیر انار، 
بردسـیر  و  بافـت  سـیرجان،  شـهربابک، 
رفسـنجان،  انـار،  مسـیر  از  دیگـری  و 
کوهبنـان، راور، زرند و کرمـان عصر امروز 

یکشـنبه بـه شـهر کرمـان مـی رسـند.
 مراسـم تشـییع شـهدا از صبح امروز با 
قرائـت زیـارت عاشـورا در ناحیـه مقاومت 
بسـیج سـپاه بافت آغاز شـد و تا دهسـتان 
کیسـکان ادامـه یافـت.  شـرکت کنندگان 
در ایـن مراسـم کاروان حامـل پیکرهـای 
مطهـر شـهدا را چـون 

ر نگینی  د
برگرفتـد و حین تشـییع شـهدا هر کسـی 
بـه طریقی درس عاشـقی را پـس می داد.  
مادرانـی کـه بـا آینـه و اسـپند و گالب به 

اسـتقبال آمدنـد و پدرانـی کـه بـا اشـک 
چشـم شـهدا را در آغـوش گرفتنـد همـه 
و همـه تصاویـری بـود کـه امـروز مـردم 
شـهید پـرور شهرسـتان بافـت آن را بـه 
خوبـی رقـم زدنـد و اثبات کردنـد قدردان 

هسـتند.  شـهدا  خـون  مدیـون  و 
کاروان شـهدا پس از عبور از شهر بافت 
مـورد اسـتقبال مـردم بزنجان و کیسـکان 
مناطـق  ایـن  مـردم  و  قـرار گرفـت  نیـز 
و روسـتاهای در طـول مسـیر نسـبت بـه 

شـهدا ابـراز ارادت کردنـد.
غربت 2۹ ساله کبوتران رفسنجان به 

پایان رسيد
دیـار شـهید پـرور رفسـنجان و دیـار 
ارونـد میـزان کبوتـران خونیـن  فاتحـان 
بالـی بـود کـه بـه انـدازه 29 سـال غریب 
آسـمان  شـهدا،  دیشـب  بودنـد،  مانـده 

کردنـد. بـاران  نـور  را  رفسـنجان 
مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ایـن  رفسـنجان  شهرسـتان 
بـوی  روزهـا 

سـالهای جنـگ 
و جبهـه و دفـاع مقدس را 

اسـت. گرفتـه 
آذیـن بنـدی کوچـه هـا و خیابانهـا و 
معابـر، از آمـدن سـبکباالن عاشـقی خبـر 

مـی داد کـه بـا قامتـی رشـید و برومنـد، 
عـازم عرصـه نبـرد حـق علیه باطل شـده 
رفته اند و پس از سـالها و بعضا 29 سـال، 
برگشـته  آنهـا  اسـتخوان  از  هایـی  تکـه 

. ست ا
هـای  ایسـتگاه  بنـر،  و  پارچـه  نصـب 
گوشـه  در  پـالکارد  و  پرچـم  صلواتـی، 
کـه  دهـد  مـی  نشـان  شـهر،  گوشـه 
مـردم قـدر شـناس رفسـنجان، اسـتقبال 
باشـکوهی را از فرزنـدان به وطن برگشـته 

انـد. بـه عمـل آورده  خـود 
نخسـت  20 شـهید سـرافراز سـالهای 
نقـاط مختلـف اسـتان کـه در  از  جنـگ 
هـم  رفسـنجانی  شـهید  دو  میانشـان، 
و  از شـهرها  از گذشـتن  بعـد  و  هسـتند 
و  نـوق  انـار،  جملـه  از  مختلـف  مناطـق 
کشـکوییه وارد رفسـنجان دیـار فاتحـان 
آغـوش مردمـی کـه  تـا در  ارونـد شـده 
چندیـن روز اسـت انتظـار آنها را کشـیده 
انـد لختـی آرام گرفته و بعـد از وداع مردم 
رفسـنجان بـا آنها رهسـپار کرمان شـده و 
از آنجـا هـر شـهیدی عـازم دیـار خویـش 
آرام  آنجـا  در  همیشـه  بـرای  و  شـود 

گیـرد.

شنای غواصان در کویر
دل نوشته های غریبی

 سپاسگزاری
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آگهی ابالغ اجرائيه کالسه: ۹20401۹061000160/1 
بدینوسـیله بـه شـرکت عصـاره کویـر بـه مدیـر عاملـی حسـین مهدیـان مقـدم بدهکار 
پرونـده کالسـه 9204019061000160/1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گردد کـه برابـر سـند 13637 و 80498 بین شـما و بانـک ملت مبلغ 
4581335857 بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی به شـما ابـالغ می 
گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه در تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت 
در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام 
و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان- مطهره شاه محمدی
م الف 2052

آگهی فقدان
آقـای اکبـر ایمان نمایندگی از طرف شـرکت تعاونی مسـکن سـبحان ششـدانگ پالک 
17024 فرعـی از 1783 بخـش 3 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 
103394 صفحـه 364 دفتـر 421 صـادر و تسـلیم گردید و بموجب سـند شـماره 105306-

90/3/12 و 103442- 103442-89/9/18 و 93157-87/8/14 دفترخانـه 47 کرمـان نـزد 
بانـک مسـکن بوثیقـه گـذارده شـده اسـت. ضمن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق 
امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود از بیـن رفتـه 
ودرخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 
120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فـوق الذکر با وجـود سـند مالکیت 
نـزد خـود می باشـد ظـرف مهلـت ده روز پس از انتشـار آگهـی به ایـن اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم 
نماینـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 94/5/19
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
 م الف 2062

آگهی مزایده مال غير منقول پرونده اجرائی کالسه ۹300143
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهن نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود در مهلـت تعیین شـده اقدام 
ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانون اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانون ثبت 
مصـوب سـال 1386 و بنـا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک 6562 فرعـی از 6 اصلی بـه آدرس: 
کرمـان بلـوار شـهید صدوقـی )جـاده تهـران( نبـش خیابـان والفجـر جنوبی به مسـاحت عرصـه وقفی 
1317 متـر مربـع حـدود اربعـه شـمال 14/75 متـر دیـواری به کوچـه، شـرق 89/35 متر به همسـایه، 
شـمال 10 متـر رو بـه جـاده تهـران و یـک پـخ 7 متری و غـرب 84/4 متر بـه خیابان والفجر می باشـد 
کـه مطابـق روگرفت سـند ارائه شـده عرصـه آن متعلق به وقف اسـت که بر طبق نظر کارشناسـی ملک 
بـه صـورت بنـای سـاختمان به عمـق 17 متـر از بر بلوار شـهید صدوقی اسـکلت بتنی و بقیـه به عمق 
42 متـر اسـکلت فلـزی می باشـد. هر دو سـاختمان نوسـاز )حدود 5 سـال( و در حال بهره بـرداری می 
باشـد. سـاختمان اسـکلت بتنـی زیر زمیـن 200 متـر مربع همکـف 215 متر مربـع و طبقـه اول 130 
متر مربع کف سـرامیک دارای سیسـتم گرمایشـی شـوفاژ سـرمایش کولر می باشـد و سـاختمان فلزی 
زیرزمیـن 672 متـر مربـع کـف موزاییـک همکف و نیم طبقه تجـاری 1048 متر مربع کف سـنگ فاقد 
سیسـتم سـرمایش می باشـد، هر دو سـاختمان دارای انشـعاب آب، برق، گاز و تلفن می باشـند بنابراین 
بـا توجـه بـه جمیع جهـات یاد شـده ارزش ششـدانگ ملک مـورد نظـر 39495000000 ریـال معادل 
سـی و نـه میلیـارد و چهارصـد و نـود و پنج میلیـون ریال برآورد مـی گردد ملک متعلق بـه آقای رامین 
محتشـم و طبق اسـناد رهنی بـه شـماره هـای 24793-90/11/9 و 27894-91/6/30 و 30772 مورخ 
91/12/28 دفترخانـه 99 کرمـان در رهـن تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( واقع می باشـد از سـاعت 9 الی 
12 ظهـر روز دوشـنبه مورخـه 94/6/9 اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان کرمان )واحد اجـرا( واقع 
در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایده بـه فروش می رسـد و مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی 
39495000000 ریـال کـه قطعی گردیده اسـت شـروع و به باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد 
شـد فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط بـه آب، بـرق و گاز اعم از 
حـق انشـعاب و حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد مزایـده از این بابت بدهی داشـته باشـد و 
نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریـخ مزایده اعم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم 
شـده یـا نشـده باشـد به عهـده برنـده مزایده اسـت ضمن آنکـه پـس از انجام مزایـده در صـورت وجود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد می گـردد ضمناً 
چنانچـه روز مزایـده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد 
طالبین می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 94/5/19
م الف 2053 

در سـومین روز جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی 
سـالن  در  فنـاوری،  و  علمـی  سـمینار  کرمـان؛ 

همایشـهای بـرج میـالد برگـزار شـد.
در ایـن سـمینار دکتـر علـی اکبـر حقدوسـت؛ 
ریس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان کرمان، دکتر 
فدایی؛رییـس دانشـگاه باهنـر کرمـان    حضـور 
داشـتند. در ابتـدای ایـن مراسـم فدایـی، رییـس 
دانشـگاه بـا قدردانـی از زحمـات و همـت علیرضا 
افضلـی پـور و همسـر ایشـان در احـداث دانشـگاه 
شـهید باهنر کرمـان، گفت: اقـدام مهندس افضلی 
پـور چهـار ویژگـی خـاص دارد، اول اینکـه ایشـان 
برای تاسـیس این دانشـگاه بسیار مطالعه و بررسی 
کردنـد، و دوم ایشـان در مـورد محـل احـداث این 
مرکـز بسـیار تحقیق کردنـد، سـوم اینکه مهندس 
افضلـی پـور خود بر تمـام مراحل کار همـراه بودن 
و آخر اینکه ایشـان و همسـر گرامی شـان هرآنچه 

را کـه داشـتند در ایـن کار خیـر صـرف کردند.
وی  با اشـاره به مشـخصات و امکانات دانشـگاه 
شـهید باهنر افـزود: این مرکز، یک دانشـگاه جامع 
اسـت و تمـام رشـته هـا را دارد. ضمـن اینکـه این 
دانشـگاه در برخـی از شهرسـتان هـای اسـتان نیز 

دارد شعبه 
فدایـی همچنیـن در خصـوص وضعیـت علمی 

این ذانشـگاه گفت: دانشـگاه شـهید باهنر به لحاظ 
تعـداد اسـتادیار و دانشـجو وضعیـت بسـیار خوبی 
دارد. بـه عنـوان مثال این دانشـگاه بـه لحاظ تعداد 
دانشـجو و هیئت علمی 1 به 22 اسـت و رتبه اول 

را در کل کشـور دارد.
رییس دانشـگاه باهنـر کرمان اظهار داشـت: در 
دوره هـای اخیـر ورودی هـای مقطـع کارشناسـی 
کاهش یافته اسـت اما در مقطع کارشناسـی ارشـد 

و دکتـری شـاهد افزایش چشـگیری بودیم.
فدایـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه این دانشـگاه 
افتخـارات ارزشـمندی در سـالهای اخیـر داشـته 
اسـت، گفـت: یکـی از چهره هـای ماندگار امسـال 
از بیـن اعضـای ایـن دانشـگاه بـود و همچنیـن 
انتخاب 13 اسـتاد نمونه از بین اسـاتید این داشگاه 
داشـتیم.  وی افـزود: یکـی از اقدامـات انجام شـده 
در این دانشـگاه تاسـیس رشـته ادبیات پایداری در 
ایـران اسـت که این رشـته بـرای اولین بـار در این 
دانشـگاه تاسـیس شـده اسـت. کـه ایـن رشـته به 

ادبیـات دفـاع مقـدس می پـردازد.
فدایی همچنیـن در زمینه توسـعه همکاریهای 
خارجی خاطر نشـان سـاخت: ما جلسات مشترکی 
بـرای همـکاری بیشـتر  با مسـئولین دانشـگاهای 
خارجـی ماننـد آلمان،اتریـش و ژاپن  داشـته ایم .

رییس دانشـگاه باهنر کرمـان در پایان در زمینه 
شـرایط سـرمایه گذاری در این دانشـگاه گفت: این 
دانشـگاه یکـی از زمینـه هـای بسـیار خـوب برای 
سـرمایه گذاری اسـت زیـرا کارهـای تحقیقاتی به 
نتیجـه رسـیده انـد و در انتظـار تولیـد و تجـاری 
سـازی هسـتند. همچنین دانشـگاه باهنـر نیازمند 
سـرمایه گذاری بـرای ایجـاد مراکز آمـوزش تحت 
لیسـانس مراکـز آموزشـی خارجی اسـت. مـا برای 
هر گونه سـرمایه گـذاری در پروژه هـای تولیدی و 

تحقیقاتـی آماده همکاری هسـتیم.

رییـس  حقدوسـت،  دکتـر  سـمینار  ایـن  در 
دانشـگاه علوم پزشکی اسـتان کرمان، ضمن تشکر 
از برگزارکنندگان این جشـنواره فرهنگی اقتصادی  
گفـت:  در حـال حاضـر  دانشـگاه علـوم پزشـکی 
 400 حـدود  و  دانشـجو   5700 حـدود  کرمـان 
هیئـت علمـی دارد. اسـتان کرمان، چهار دانشـگاه 
علـوم پزشـکی دارد، کـه در کرمان، جیرفـت، بم و 

رفسـنجان مسـتقر هستند.
وی افـزود: عمـده فعالیـت مـا متمرکز بـر ارائه 
خدمات درمانی و بهداشـتی است. در نتیجه مراکز 
بهداشـتی- درمانی متعددی را باید پوشـش دهیم. 
ایـن مسـاله هـم یـک تهدیـد و هـم یـک فرصت 
بـزرگ اسـت، کـه بـه مـا اجـازه انجـام کارهـای 
تحقیقاتـی در زمینه علوم پزشـکی را در این مرکز 

مـی دهد.
حقدوسـت خاطـر نشـان کـرد: دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمان یک قطب پیوند در کشـور اسـت. 
مـا تا بحـال  40 عمل پیوند کبد، و بالـغ بر 2000 
مـورد عمـل پیوند قرنیـه انجـام داده ایم.همچنین 
در زمینـه پیونـد کلیـه موفـق شـده ایـم از حـد 
اسـتاندارد آن عبور کنیم. این مسـاله نشان دهنده 

اهمیـت موضـوع برای این دانشـگاه اسـت. 
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان کرمان، 
در مـورد عملکـرد این دانشـگاه اظهار داشـت: اتاق 
فکـر دانشـگاه علـوم پزشـکی بسـیار فعال اسـت، 
و در زمینـه طـرح و سیاسـت هـای دانشـگاهی و 
کشـوری عملکـرد بسـیار مثبتـی داشـته اسـت. 
همچنین تولیدات و مسـتندات آن در پژوهشـکده 
مجلـس، شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام و بخصوص در شـورای 
سیاسـتگذاری وزارتخانـه به شـدت مورد اسـتفاده 
واقع شـده اند. مسـئولین ارشـد نظـام؛ بازدیدهای 
ارزشـمندی از ایـن دانشـگاه داشـته انـد، کـه این 
بازدیدهـا برکات زیادی برای توسـعه این دانشـگاه 

چـه از لحـاظ درمانـی یـا علمی داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن دانشـگاه در زمینـه 

مقابلـه بـا بحـران هـا بسـیار موفقیـت آمیـز عمل 
کـرده اسـت افـزود: دوسـال پیـش ویـروس کرونا 
در اسـتان کرمان و بیمارسـتان شـهید افضلی پور 
وجـود داشـت، اما مـا توانسـتیم آن را بـه خوبی و 
بـدون عارضـه ای کنترل کنیم تـا حدی که بعضی 

مسـئولین آن را شـبیه معجـزه می دانسـتند.
حقدوسـت، همچنیـن در زمینه رتبـه و جایگاه 
این دانشـگاه گفت: دانشـگاه شـهید باهنـر در این 
زمینـه افتخـارات بزرگی را کسـب کرده اسـت، ما 
در دوسـال پیش 3 رتبه و در سـال گذشته 2 رتبه 
ترقـی داشـته ایـم و هـم اکنون بـه دانشـگاه علوم 

پزشـکی تهـران نزدیک شـده ایم. 
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان کرمان با 
بیـان اینکـه در حـوزه روابط بین المللی دسـتاورد 
بسـیار خوبـی داشـته ایـم افـزود: در زمینـه هـای 
مختلف، مانند آلزایمر با دانشـگاههایی در خارج  از 
کشـور همکاری داریـم. تنها برنده جایـزه نوبل که 
از ایران بازدید علمی داشـته اسـت، فقط در تهران 

و کرمان سـخنرانی تخصصی داشـت.برای افزایش 
روابـط بین الملل ما افراد  خارجی و داخلی بسـیار 
موفـق را هدف قرار داده ایـم و ارتباطات مفیدی را 
در انتقـال دانـش و انجـام پروژه های علمـی داریم.

وی در ادامـه گفـت: ایـن دانشـگاه در زمینـه 
را  خوبـی  بسـیار  اقدامـات  وی  آی  اچ  مدیریـت 
انجـام داده اسـت و موفقیـت هـای چشـمگیری را 
هم کسـب کـرده اسـت. کرمـان به عنوان بیسـت 
از  پیشـگیری  برنامـه  و دومیـن شـهر دوسـتدار 
بیماری ایدز در سـطح دنیا به ثبت رسـیده اسـت، 
و فعالیـت هـا نوآورانه ای در این زمینه انجام شـده 
اسـت.     حقدوسـت همچنیـن در زمینـه ارزیابی 
رونـد طـرح تحول سـالمت خاطرنشـان کـرد:  در 
بهمـن مـاه، این دانشـگاه  جزو سـه دانشـگاه برتر 
بـود. اولیـن سـند درمان اسـتان کرمان بـه صورت 
جامـع و کامـل تـا افق 1404 تنظیم شـده اسـت. 
مـا در ایـن سـند تعـداد پزشـکان و پرسـتار و ... و 
تجهیـزات را نوشـتیم که بزودی ابالغ خواهد شـد. 

وی یـادآور شـد: در زمینـه مانـور زلزلـه تنهـا 
دانشـگاهی کـه این جسـارت را به خـرج داد و یک 
مانور بسـیار گسـترده انجام داد، دانشگاه باهنر بود. 
با وجود اینکه کار سـخت و طاقت فرسـایی بود اما 
مـا توانسـتیم تجربیات خوبـی بدسـت بیاوریم. ما 
جـزو اولین دانشـگاهی بودیـم که اورژانـس هوایی 
را افتتـاح کردیـم و توانسـتیم جان صدها مسـدوم 

را نجـات دهیم. 
افـزود:  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه   رییـس 
دانشـجویان مـا در المپیادهـای کشـوری و جهانی 
بسـیار موفـق بـوده انـد. در زمینـه حـوزه هـای 
فرهنگی و علمی تقدیرهای زیادی از این دانشـگاه 

صـورت گرفتـه اسـت. 
وی در پایـان گفـت: امیـدوارم روزی بتوان همه 
عالقمنـدان و مسـئولین را از نزدیـک با تمـام این 
توانمندیهـا و اسـتعدادها آشـنا کرد. و بـا همکاری 
هـم بتوانیـم روز بـه روز پلـه هـای ترقـی را طـی 

. کنیم

فدایی؛ رییس دانشگاه باهنر:

دانشگاه باهنر، بستری 
مناسب برای سرمایه گذاری

حقدوست؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان یک قطب پیوند در کشور است
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و  فرهنـگ  سـازمان  پژوهشـی  عـاون 
از  بازدیـد  حاشـیه  در  اسـالمی  ارتباطـات 
غرفـه های نمایشـگاهی جشـنواره فرهنگی 
سـازمان  ایـن  گفـت:  کرمـان  اقتصـادی 
جمهـوری  المللـی  بیـن  روابـط  مدیریـت 

الملـل  بیـن  عرصـه  در  را  ایـران  اسـالمی 
همـان  دیگـر  عبـارت  بـه  دارد.  برعهـده 
عرصـه  در  خارجـه  وزارت  کـه  را  نقشـی 
در  مـا  سـازمان  کنـد  مـی  ایفـا  سیاسـی 

کنـد.  مـی  ایفـا  فرهنگـی  روابـط 

قهرمـان سـلیمانی افـزود: در حـدود 70 
کشـور بیـش از 80 نمایندگـی داریـم کـه 
فرهنـگ  ارتباطـی  هـای  مفصـل  هـا  ایـن 
ایـران، اسـالم و انقـالب اسـالمی در عرصه 
بیـن الملـل هسـتند و مـا مـی کوشـیم در 
قالـب برنامـه های مدون و مصـوب در واقع 
پیـام گـذار فرهنگ ایـران، اسـالم و انقالب 

اسـالمی در عرصـه بیـن الملـل باشـیم.
بیـن  عرصـه  در  مـا  کـرد:  تصریـح  وی 
بـه  را  مـان  ملـی  هـای  ظرفیـت  الملـل 
جهـان معرفـی مـی کنیـم و علـی القاعـده 
ت کشـورهای مـا متشـکل از همین اسـتان 
هـای مـا هسـتند. بـه همیـن دلیـل مـا از 
مدیـرکل  بـا  را  جلسـاتی  گذشـته  سـال 

هـای فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان ها 
داشـتیم.

سـلیمانی دربـاره حمایـت از هنرمنـدان 
گفـت:  مـا در سـال گذشـته از 16 اسـتان 
کشـورهای  بـه  را  هنـری  هـای  هیـات 
مختلـف اعـزام کردیـم و کوشـش کردیـم 
قابلیـت های اسـتانی را در جاهـای مختلف 
جهـان معرفـی کنیـم چـون همـه ظرفیـت 
همـه  بـا  تهـران  و  نیسـت  تهـران  کشـور 

قابلیـت هایـش همـه ایـران نیسـت.
و  فرهنـگ  سـازمان  پژوهشـی  معـاون 
بـرای  داشـت:  اظهـار  اسـالمی  ارتباطـات 
ایـن  کردیـم  تـالش  هـم  کرمـان  اسـتان 
مدیـرکل  دهیـم.  شـکل  را  ارتبـاط  حلقـه 

را هـم  زاده  آقـای گالب  ارشـاد کرمـان و 
دعـوت کردیـم و ایـن ارتبـاط ادامـه دارد 
و یقیـن دارم از کرمـان هـم امسـال هیـات 
هـای هنـری اعـزام خواهند شـد. وی ادامه 
داد: مـا در درون مجموعـه خودمـان یـک 
اداره کل همـکاری هـای فرهنگـی و هنری 
داریـم کـه در آن بـه روی هنرمنـدان بـاز 

. ست ا
وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه همـه 
اعـزام های مـا الزامـا از کانال های رسـمی 
نیسـت گفت: اگر قرار باشـد هفتـه فرهنگی 
از اسـتان هـای کشـور در کشـورهای دیگر 
سـازمان  کانـال  از  فقـط  بیفتـد  اتفـاق 
فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی خواهـد بود.

معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

پیام رسان فرهنگ ایرانی اسالمی در عرصه بین الملل هستیم
ظرفيت علمی و فناوری 

کرمان بسيار باالست

معـاون توسـعه مدیریـت و منابع معاونـت علمی و 
فناوری ریاسـت جمهوری  در حاشـیه بازدید از غرفه 
هـای جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان گفـت: 
تاکنـون چندیـن هفتـه فرهنگـی برگزار شـده اسـت 
و ایـن هفتـه هـا مـی توانند بـه معرفـی ظرفیت های 
اسـتان هـای مختلـف کمـک کننـد. علیرضـا دلیری 
افـزود: اسـتان کرمان هـم دارای ظرفیت های بسـیار 
باالیـی در حـوزه های مختلف اسـت و اسـتان بسـیار 
غنـی هسـت و در اکثر شـاخص ها رتبـه اول را دارد. 
وی تصریـح کـرد: کشـاورزی، معدن، منابع انسـانی و 
تعـداد نخبـگان زیـاد نشـان از غنـای ظرفیـت ها در 
کرمـان اسـت و معرفـی ایـن ظرفیت ها مـی تواند به 
جـذب سـرمایه گـذار کمـک کنـد. این عضو شـورای 
مرکـزی جشـنواره اظهـار داشـت: برنامه ریـزی ها در 
ایـن جشـنواره هـم بگونه ای اسـت کـه مـی تواند به 
کسـب و کار و اشـتغال اسـتان کرمـان کمـک کنـد. 
علیرضـا دلیـری ابـراز داشـت: اسـتان کرمـان بیـش 
برتـر  از 170 هـزار دانشـجو دارد و دانشـگاه هـای 
و خوبـی در ایـن اسـتان وجـود دارد. از طرفـی هـم 
ورودی کنکورهـای هر سـال کرمان و رتبـه های اول 
کنکـور رو بـه افزایـش اسـت. معاون توسـعه مدیریت 
و منابـع معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری  
ادامـه داد: ظرفیـت علمـی و فنـاوری اسـتان کرمـان 
بسـیار باالسـت و در هفته هـای گذشـته اولین مرکز 
نـوآوری کشـور در اسـتان هـای کشـور را در کرمـان 
افتتاح کردیم که نشـان از پتانسـیل های این اسـتان 

در حـوزه علمـی و فناوری اسـت.

مجموعه داسـتان »باغ فتح آباد« که توسـط نشـرنون منتشـر 
شـده اسـت، در سـالن همایش های برج میالد رونمایی شـد.

»بـاغ فتـح آبـاد« عنـوان سـومین مجموعـه داسـتان گروهـی 
نویسـندگان کرمـان اسـت کـه با سـعی علـی اکبرکرمانـی نژاد و 

توسـط نشـرنون منتشـر شـده است. 
در جلسـه رونمایـی ایـن کتـاب که شـنبه شـب 17 مـرداد در 
سـالن همایش هـای بـرج میـالد تهـران برگزار شـد تعـداد زیادی 
از داستان نویسـان کرمـان و اهالـی ادب کشـور حضـور داشـتند. 
سـیدعلی میرافضلـی، منصـور علیمـرادی، محمدعلـی علومـی، 
محسـن بنی فاطمـه، حامدعسـکری، احمـد یوسـف زاده، مهـدی 
راهـدار،  لیـال  کاشـانی،  محسـن  احمـدی،  مجتبـی  صمدانـی، 
مرجـان عالیشـاهی، زهـرا میمنـدی پاریـزی، فاطمـه خضـری، 
عبـاس نـادری، رضـا فهیمـی، مازیـار نیسـتانی، رضـا شمسـی، 
مجتبی شـول افشـارزاده، محمدعلـی گالب زاده، محمد لطیف کار 
و بسـیاری دیگـر از هنرمنـدان و اصحاب رسـانه از جمله حاضران 
در ایـن جلسـه بودند. این جلسـه بـا حضور وزیر ارشـاد و معاونین 
ایـن وزارتخانـه و مدیران اسـتانی در برج میالد تهران برگزار شـد.

محمدعلـي آزادیخـواه، یـداهلل آقاعباسـي، بلقیـس سـلیماني، 
محمـد شـریفي، مهـدي محبـي کرمانـي، منصـور علیمـرادي، 
تخشـید،  احمدرضـا  زنگی آبـادی،  رضـا  اکبرکرماني نـژاد،  علـي 
میمنـدی  زهـرا  عالیشـاهی،  مرجـان  جوشـایی،  محمدعلـی 

پاریـزی، لیـال راهـدار و محمدرضـا ذوالعلـی بـه همـراه بسـیاری 
از نویسـندگان جـوان دیگـر از جملـه  نویسـندگانی هسـتند کـه 
در ایـن مجموعـه حضـور دارنـد. ایـن مجموعـه بـا تنـوع زبانـی 
و فرمـی ای خاصـی کـه دارد تصویـر کاملـی از اقلیـم، فرهنـگ 
از  ایـران،  اسـتان  پهناورتریـن  داستان نویسـان  دغدغه هـای   و 
دوردسـت های جنـوب تـا شـمال این اسـتان به دسـت می دهد و 
از لحـاظ کلـی آیینـه ی تمام نمایـی از داسـتان کرمـان اسـت که 

منتشـر شـده اسـت.
»بـاغ فتح آبـاد« شـامل آثـار 36 داسـتان نویس اسـتان کرمان 
از 4 نسـل اسـت و می تـوان گفـت کارنامـه ای از داسـتان اسـتان 
از داسـتان نویس های متاخـر  نیـز  اسـت. سـه داسـتان  کرمـان 
کرمانـی ماننـد عبدالحسـین صنعتـی زاده، حسـین میمندی نژاد 
و رسـول ارونقـی کرمانـی نیز در ابتـدای این مجموعـه به قدمت 

داستان نویسـی کرمـان اشـاره دارد. 
سـخنانی  راهـدار  لیـال  جلسـه ،  ایـن  در  اسـت  ذکـر  قابـل 
علـی  و  کـرد  ارائـه  کرمـان  داستان نویسـی  تاریخچـه  دربـاره 
بـه قصه خوانـی  نیـز  اکبرکرمانی نـژاد و مصطفـا شـمس الدینی 
مسـعودی  محمدعلـی  خاطـره  و  یـاد  همچنیـن  و  پرداختنـد 
داسـتان نویس کرمانـی نیز گرامی داشـته شـد.  »بـاغ فتح آباد« 
در 264 صفحـه توسـط »نشـر نـون«  ناشـر تخصصـی داسـتان 

منتشـر شـده اسـت.

رونمایی از »باغ فتح آباد« در برج میالد تهران
مجموعه داستان گروهی نویسندگان کرمان 
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یکـی از مسـایل مهـم در بـازار ایـران وجود 
شـبکه هـای توزیع ناکار آمد اسـت. شـبکه ای 
کـه همـواره از وجـود واسـطه های زائـد ، زیاد 
بـودن فاصلـه میـان تولیـد کننـده و مصـرف 
کننـده و سـنتی بـودن و عـدم بهـره گیـری 
توزیـع  و  تولیـد  فنـی در  و  مبانـی علمـی  از 
نتوانسـته بـه کاهش هزینه مبـادالت در درون 
بازارکمـک نماید. سـازمان میادیـن میوه و تره 
بارشـهرداری تهـران بـه عنـوان یکی از شـبکه 
هـای توزیع در کشـور، نسـبت بـه عرضه اقالم 
اقـدام  بـار  تـره  از جملـه میـوه و  کشـاورزی 
مـی کنـد و فلسـفه وجـودی سـازمان مذکور، 
سـاماندهی وضعیـت میـوه و تره بـار و فرآورده 
هـای کشـاورزی و تسـهیل در تهیـه و توزیـع 
انگیـزه حـذف  بـا  محصـوالت مـورد مصـرف 
عوامل واسـطه از طریق ایجاد ارتباط مسـتقیم 
بیـن تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان مـی 
باشـد. بـا توجه بـه سـاختار موجـود در بخش 
تولیـد، بازاررسـانی میوه و و ورود واسـطه ها و 
دالالن در ایـن عرصـه را می توان از مشـکالت 
اساسـی ایـن بخش دانسـت که بـرای حل این 
موضـوع بایـد بدنبـال راهـکاری مناسـب بـود. 
نمونـه عینـی این موضـوع را در نوسـان قیمت 
گوجـه  سـیب،  پرتقـال،  ماننـد  محصوالتـی 
فرنگـی، پیـاز و سـیب زمینـی در سـال هـای 
گذشـته  مـی تـوان دیـد. ایـن امـر  ضـرورت  
اسـتقرار یـک زنجیره تامیـن وتوزیـع  را بیش 
از پیـش ایجـاب مـی کنـد. تجربه نشـان داده 
اسـت کـه اسـتفاده از روش هـای سـنتی نمی 
توانـد مـا را در رسـیدن بـه افزایش بهـره وری 
و کاهـش هزینـه مبـادالت بـازار کمـک نموده 
و مـی بایسـت نسـبت بـه هماهنگـي عملیات 
درون بـازار،  اصـالح الگـوی مبـادالت داخـل 
سـازماندهي  پذیـري،  رقابـت  درجهـت  بـازار 
فرآیندهـا وقراردادهـای متعاملیـن بـازار اقدام 
نمـود. همچنیـن بـا اسـتفاده ی بهینـه از زیـر 
سـاختارهای مـدرن موجـود در بحـث زنجیره 
هـاي تامیـن و توزیـع، گام مؤثـری در ارتقـاء 

خدمات رسـاني بـردارد.
 لـذا اصـالح نظـام تهیـه وتوزیـع میـوه در 
کالن شـهر تهـران بعنـوان الگویـی کـه بتواند 
نظـام توزیـع را در کشـور بهبـود ببخشـد از 
دسـتور  در  تهـران  محتـرم  شـهردار  سـوی 
و  پیشـرفته  کشـورهای  در  گرفـت.  قـرار  کار 
درحـال توسـعه ایجـاد زنجیـره تامیـن وتوزیع 
بعنـوان  مجموعـه ای از رویکردهـا و تـالش 
هایـی بشـمار مـی رود کـه از تولیـد کنندگان 
ایـن  و  نمـوده  کننـدگان حمایـت  و مصـرف 
نماینـد  مـی  هماهنـگ  ای  بگونـه  را  شـبکه 
زمـان  مناسـب،  مقادیـر  در  محصـوالت  کـه 
مناسـب، مکان مناسـب  و با کیفیت  مناسـب 
توزیـع گردیـده تـا در نتیجه رضایت مشـتری 
حاصـل گـردد. مدیریـت زنجیره تامیـن عرضه 
کننـدگان، تولید کنندگان، توزیـع کنندگان و 
مشـتریان را بـا اسـتفاده از فـن آوری اطالعات 
و  موثرتـر  چـه  هـر  نمـودن  بـرآورده  جهـت 
کاراتـر انتظـارات مشـتریان بـا همدیگرادغـام 
مـی نمایـد. بایـد توجـه داشـت کـه زنجیـره 
تامیـن تنها انتقـال فیزیکی محصـوالت  نبوده 
سـرمایه،  اطالعـات،  و  داده  انتقـال  شـامل  و 
طـرح و اندیشـه و ... نیـز مـی باشـد. و نیـاز به 
اصـالح نظام بـازار بیش از پیش  احسـاس می 
شـود. تجربـه نشـانداده اسـت که اصـالح نظام 
توزیـع و بـه تبع آن نظام موجـب کاهش رانت 

و ارتقـاء در پویـا یـی بـازار مـی گـردد. 
طرح سازماندهی و بهبود نظام بازار:

بمنظـور کاهـش فاصلـه تولیـد تـا مصـرف، 
سیسـتم زنجیـره تامین وتوزیـع در قالب طرح 
سـامانه بـازار محصـوالت مدلسـازی گردیـده 
اسـت.  سـامانه بعنـوان فضـای مجـازی طـرح 
کلی زنجیـره های تامین وتوزیع)شـامل بخش 
تجـارت الکترونیک و بخش لجسـتیک( اسـت 
  )B2B(  کـه خریـداران و فروشـندگان عمـده
بـه جـای صـور فیزیکـی معامـالت، اطالعات و 
وجـوه مربـوط به معامـالت را از طریق شـبکه 
اینترنتـی مبادلـه مـی کننـد ایـن سـامانه در 
الکترونیـک شـامل سـه زیـر  بخـش تجـارت 
بخـش عملیاتـی )بانکـداری الکترونیک، اطالع 
درتجـارت   اسـت.  بخشـی(  اعتبـار  و  رسـانی 
شـرکاء  همـه  شـامل  بـازار  عوامـل    B2B
وخدمـات مرتبـط بـا تجـارت ازقبیـل تأمیـن 

کاال،  فرسـتندگان  خریـداران،  کننـدگان، 
)سـرویس  خدمـات  لجستیک)پشـتیبانی(، 
هـای بازرسـی، اخبـار بازاریابـی وکاربریهـای 
نـرم افـزار کـه موجب سـهولت در امـور تولید، 
خریـد وفـروش مـی گردنـد ( هماهنـگ مـی 
شـود.  B2B  درجایی اسـتفاده مـی گردد که 
بخواهیـم خریـد وفـروش عمـده را بـه کمـک 
تجـارت الکترونیـک انجـام وخـارج از حیطـه 

خـرده فروشـان عمـل نماییـم.
دریـک تحلیـل سیسـتمی حداقـل سـه زیر 

سیسـتم جریـان اطالعـات و وجوه)بانکـداری 
الکترونیـک( ، اعتباربخشـی )هویـت دارنمودن 
معاملـه گـران( و اطالع رسـانی را در نظام بازار 
مـی توان احسـاس نمود کـه ارتقـاء آنها باعث 

ارتقـاء نظـام بازار مـی گردد. 
سيستم جریان اطالعات و مدیریت وجوه 

)بانکداری الکترونيک( 
هـای  فرآینـد  طـول  درتمـام  تولیدکننـده 
بعـد  تولیـد ودرزمـان تولیـد وحتـی  از  قبـل 
ازآن متحمـل هزینـه هایی مـی گردد.زمانیکه 
محصـول بـه بـازار مـی رسـد وبـه فـروش می 
رسـد انتظـار اسـت تمـام هزینـه هـا تبدیـل 
بـه ارزش شـده و بـه بخـش تولیـد برگـردد تا 
جریـان وچرخـه تولیـد تـداوم داشـته باشـد. 
پـس بـازار جایـی اسـت کـه ارزش مبادله می 
شـود و پـول، وسـیله ایـن تبادل ارزش اسـت.

درجایـی  بـازار  نظـام  سیسـتم  مهمتریـن 
وصحـت  ،سـرعت  امنیـت  میـزان  کـه  اسـت 
ایـن انتقـال کیفیـت وانـدازه بـازار را تعییـن 
مـی کند.سیسـتمی کـه همـه عناصـر بـازاررا 
از طریـق جریـان نقدینگی بـه یکدیگر مرتبط 
مـی کنـد سیسـتم مالـی اسـت وپویایـی بازار 
بسـتگی بسـیار معنـی دار ومهمـی بـا پویایـی 
بکارگیـری  داردبطوریکـه  سیسـتم  ایـن 
تکنولـوژی های جدیـد بانکداری وحسـابداری 
درهـر بـازار- کـه درسیسـتم مالـی ظاهـر می 
شـود -  باعـث تاثیـر سـریع دراقتصـاد وتولید 
جامعـه  خواهد شـد. دربازار سـنتی ایران یکی 
از مشـکالت عمـده گـردش وجریـان نقدینگی 
و زمـان تبدیـل و برگشـت ارزش محصـوالت 
از بـازار اسـت . ایـن در حالیسـت کـه بخـش 
تولیـد بـرای تامیـن نهاده هـای تولیـد مجبور 

بـه تحمـل هزینـه هـای مالـی می شـود.
واسـطه هـای بـازار بـا مدیریت مانـده های 
پـول درجریـان مبادلـه ، حاشـیه بـازار یابـی 
زیـادی ایجاد مـی نماینـد. پدیده هایـی مانند 
سـلف خری، فـروش اعتبـاری وغیـره ازهمین 
منابـع بـه زیـان مصـرف کننـده وتولیدکننده 

بوجـود مـی آیند.
هویت  و اعتبار بخشـی بـه متعاملين در 

نه ما سا
بـازار را مجموعـه خریـداران وفروشـندگان 
بالقـوه ودارای تمایـل بـه معاملـه مـی تـوان 
تعریـف کرد. بـرای انجام یک معامله شـرایطی 
الزم اسـت کـه یکـی ازآنهـا مـکان یـا فرصـت 
تمـاس ایـن دو گروه اسـت کـه دربازارسـنتی 
الزامـاً یـک مکان فیزیکـی بوده اما بـا تحوالت 
تکنولوژیکـی امـروز ایـن الزام کمرنگ شـده و 
از آن بـه یـک فرصـت مذاکـره یـا ارتبـاط یاد 

شـود. می 
البته این یکی ازشـرایط الزم اسـت وشرایط 
کافـی دیگری بایـد بوجود آید تـا مبادله انجام 
پذیرد. شـرایطی کـه امنیت خاطـر و اطمینان 
طریـق  از  مبادلـه  مـورد  ارزش  دریافـت  از 

هریـک از طرفیـن را ایجـاد کنـد درگذشـته 
بـه خاطر وجـود تعامـالت اجتماعی پایـدار به 
تناسـب فرهنـگ جامعـه بازارهایی شـکل می 
گرفـت که بسـتر اصلـی آن اعتمـاد واطمینان 
وهرحکومتـی  کـرد.  مـی  ایجـاد  را  تبـادل 
ایجـاد  را  مطمئنـی  بـازار  توانسـت  مـی  کـه 
کندتجـارت درآن منطقـه شـکل گرفته وباعث 
رونـق اقتصـادی می شـد. مـردم نیز بـه حفظ 
قواعدحاکـم بـر بـازار توجـه داشـته ومعتمـد 
بـازار جایـگاه اجتماعـی محکمی را مـی یافت 

ودراکثـر مواقـع حمایت ایدئولوژیـک ومذهبی 
گردیـد.  مـی  مترتـب  قواعـد  برایـن  نیـز 
بسـترتجارت  هنـوز  نیـز  ایـران  دربازارسـنتی 
امـروزی ریشـه درایـن همیـن فرهنـگ دارد 
وانجـام یـک یـک معامالت براسـاس شـناخت 
وآنچـه  گیـرد  مـی  واعتمـاد شـخصی شـکل 
کـه تـداوم بقـای کسـب وکار درایـن بـازار را 

تحکیـم مـی بخشـد اعتمـاد شـخصی اسـت 
وابـزار قدرتمنـد تجـار همـان اعتبـاری اسـت 
کـه دربـازار دارنـد. فعالین بـازار درایـن کانال 
تمایـل بـه مبادلـه پیـدا مـی کننـد وهیچ یک 
از طرفیـن معاملـه در بـازار بـی اعتبـار عالقـه 
ای بـه تعامـل از خـود نشـان نمـی دهند.ایـن 
مفهـوم کـه بخشـی از ثـروت اجتماعـی هـر 
جامعـه ای نیـز محسـوب مـی شـود سـرعت 
تجـاری  مبـادالت  گسـترده  رادرحجـم  الزم 
نـدارد وشـاید یکـی از موانـع ورودآزاد بـه بازار 
بـرای فعالیـن جدید نیـز همین موضوع باشـد 
بطوریکـه اگـر تولیدکننـده و یـا یـک خریـدار 
وارد  بخواهـد  کشـاورزی  محصـول  عمـده 
بازارگـردد و بخواهـد محصول خود را بفروشـد 
یـا خریـداری نماید چـون اعتبـار الزم را ندارد 
عبارتـی  )بـه  گـردد  مـی  مواجـه  مانعـی  بـا 
دیگـر دربـازار کسـانی مـی تواننـد بماننـد که 
بـوده انـد( وایـن همـان مشـکل عمده توسـعه 
بازاراسـت ویکـی از اصولـی که باعث می شـود 
یـک بـازار انحصـاری باشـد همین مانـع ورود 
بـه بـازار اسـت .درمشـخصه بازارهـای رقابتی 
بیـان می شـود کـه ورود وخـروج از بـازار آزاد 
اسـت امـا ایجاد ایـن شـرایط مسـتلزم تعریف 
اعتبـار  مفهـوم  بـرای  ومطمئـن  جایگزیـن 
ومهـم  مثبـت  کارکـرد  چـون  اسـت  سـنتی 
اعتبـار رانمـی تـوان از بازارحـذف نمـود کـه 
درآن صـورت مبادلـه ای بی اعتبـار ونامطمئن 

را پیشـنهاد کـرده ایم کـه اصطالحاً بازارسـیاه 
نامیـده می شـود.این بازار ریسـک بسـیار زیاد 
داشـته واز سـالمت برخوردارنمـی باشـد وتنها 
فـراوان  بازارهـا سـود  درایـن  مبادلـه  انگیـزه 

خـارج از حیطـه قوانیـن جـاری اسـت.
تعامـالت  بـه  سـنتی  تعامـالت  تبدیـل 
نظامنـد ،حضـور قـوی بانـک هـا وصنـدوق ها 

جهـت تامین نقدینگـی خریـداران ازضروریات 
ایجـاد یـک بـازار رقابتـی اسـت .طرح سـامانه 
وفـرآورده هـای کشـاورزی  بـازار محصـوالت 
بـا  متناسـب  کارآمـد  هـای  نظـام  سـازمان 
بخشـی  اعتبـار  جایگزیـن  را  فعلـی  شـرایط 
سـنتی مـی نماید. توسـعه زیر سیسـتم اعتبار 
هـای  سیسـتم  زیـر  درکنارتوسـعه  بخشـی 
اطـالع رسـانی ومالـی باعـث توسـعه سیسـتم 

بـازار خواهـد شـد. 
کشـاورزی  محصـوالت  بـازار  سـامانه  در 
هـر تامیـن کننـده، کاالی قابـل ارائـه خـود را 
)پـس ازارائـه اعتبارمالـی الزم و اخـذ تاییدیـه 
هیئـت پذیـرش( از طریـق نمایندگـی تجاری 
دارای مجـوز از هیئـت پذیـرش که در سـامانه 
مستقراسـت  بـه روی تابلـوی فـروش می برد 
ومشـخصات این کاال از طریـق تابلوهای اطالع 
رسـانی عـالوه بـر مراکـز عرضه تحـت نظارت 
سـازمان مدیریت میادین درسـایر مراکزسـطح 
اسـتان هـای  میادیـن  شـهر وسـازمان هـای 

دیگـر درمعـرض دیـد قرارمـی گیرد..
اعتبـارالزم  اخـذ  از  پـس   ( خریـداران 
از  آگاهـی  بـا  پذیـرش(  هیئـت  تاییدیـه  و 
مشـخصات کاال و بررسـی کافـی و درصـورت 
تمایـل بـه مبادلـه بـا مراجعـه بـه واحدهـای 
ثبت سـفارش )که قباًلتوسـط هیئـت پذیرش 
صالحیـت آنهـا احـراز گردیـده اسـت( نسـبت 
بـه ثبت درخواسـت سـفارش خرید اقـدام می 

نمایـد. پـس ازثبت فـرم سـفارش الکترونیکی 
خریـد وواریـز شـدن وجـه خریـد بـه صندوق 
،اطالعـات  بـار  سـازمان میادیـن میـوه وتـره 
سـفارش خریـد از طریـق نـرم افـزار سـامانه 
بـه نمایندگـی تجاری ارسـال تـا آهنگ حمل 
محمولـه سـفارش داده شـده به محـل خریدار 

صـورت پذیـرد.   

بعـداز تحویـل محمولـه بـه خریـدار و اخـذ 
رسـید تحویـل کاال وارائـه به مدیریت سـامانه 
صحـت انجـام معاملـه بـه بانـک اطـالع داده 
نسـبت  خـودکار  بصـورت  تاسیسـتم  شـده 
سـازمان،  )سـهم  مربوطـه  وجـوه  واریـز  بـه 
سـهم نمایندگـی تجـاری، آزاد نمـودن اعتبـار 
نمایندگـی تجاری، سـهم واحد سـفارش پذیر 
وسـهم تامیـن کننـده( اقدام نمایـد ودرصورت 
عـدم ارائـه اخـذ رسـید تحویـل بـه مدیریـت 
سـامانه درزمـان تعیین شـده)طبق آیین نامه( 

ابطـال معاملـه اتفـاق مـی افتـد. 
- قوانیـن معامـالت دراین سـامانه براسـاس 
دسـتورالعمل هـای تدوین شـده )میزان سـهم 
سـهم  تجـاری،  نمایندگـی  سـهم  سـازمان، 
بـازار،  توسـعه  سـهم  پذیـر،  سـفارش  واحـد 
میـزان کسـورات، نحـوه ابطـال معاملـه، نحوه 
اخـذ سـفارش فـروش وخریـد، ترکیـب هیئت 
پذیرش وسـایر مشـخصات حقوقـی مترتب به 

سـامانه( پیـاده سـازی مـی گردد.
بازاررسـانی  کانـال  یـک  بعنـوان  -سـامانه 
سـنتی  رسـانی  بـازار  کانالهـای  درکنـار 
محصـوالت وفـرآورده هـای کشـاورزی خواهد 

بـازار رسـانی آن. کانـال  تنهـا  ونـه  بـود 
-درایـن سـامانه نمایندگـی هـای تجـاری 
حـق تملـک محصـول وواحـد هـای سـفارش 
اطالعـات  فقـط  یعنـی  فـروش-  حـق  پذیـر 
مربـوط به قیمـت و حجم کاال توسـط نماینده 
تجـاری )کارگزار فـروش( برروی سـامانه ثبت 
و همـان قیمـت بـدون افزایـش و حجم کاالی 
درخواسـتی خریـدار عمـده از طریق سـفارش 
پذیـر) کارگـزار خریـد( بـرای خریـداران ثبت 

مـی شـود آن را ندارنـد.
تامیـن  کلیـه  وارتبـاط  اسـتفاده  -امـکان 
کننـدگان وخریـداران  پـس از تاییـد هیئـت 
پذیـرش و ثبـت سـفارش از طریـق نمایندگان 
تجـاری وواحدهای سـفارش  پذیـر خواهدبود.

-پـس از دادن کـد بـه تامین کننـده ، ثبت 
سـفارش عرضـه محصـوالت  تامیـن کننـده از 
طریـق نماینـده تجـاری خواهدبـود وکیفیـت 
محصـوالت نیـازی بـه تاییـد کیفیـت واحـد 

نـدارد. دیگری 
بـازار  سـامانه  کامـل  اجـرای  بـرای  امـا   
محصـوالت نیـاز اسـت تـا عـالوه بـر بخـش 
مجـازی، بخـش فیزیکی نیـز راه اندازی شـود 
و بـا سـازماندهی مناسـب بتوان مبـدا تولید را 
بـه  بخـش مصـرف متصـل نمایـد  و اطالعات 
بـازار را بتـوان بـه بخـش تولیـد انتقـال داد. 
از  در سـامانه بـازار زنجیـره تامیـن و توزیـع 

دوبخـش تشـکیل خواهـد شـد 
1- بخش تامین و توزیع 

2- بخش بازار 
هـر یـک از بخـش هـای فوق مکمـل بخش 
دیگـر خواهنـد بـود. سـازمان مدیـرت میادین 
بـا داشـتن بخـش بـازار نمـی تواند بـه تنهایی 
نسـبت بـه سـازماندهی شـبکه تامیـن وتوزیع 
اقـدام نماید و سـازمان هـای حاکمیتـی دیگر 
معـدن  صنعـت  و  کشـاورزی  جهـاد  ماننـد 
مـی  اول  بخـش  متولیـان  بعنـوان  تجـارت  و 
بایسـت در یـک سـازماندهی مجـدد نسـبت 
به سیاسـت گـذاری جهـت عرضـه محصوالت 
تولیـد کننـدگان دسـت اول در زنجیـره اقدام 

. یند نما
ایجـاد سـامانه بـازار محصوالت وفـرآورده 
هـای کشـاورزی یعنـی ایجاد بسـتر مناسـب 
بمنظـور امـکان تبـادل محصـوالت وفرآورده 
از  دراسـتفاده  ،شـفافیت  کشـاورزی  هـای 
اقتصـاد  سـازي  شـفاف  بـازارو  اطالعـات 
درانجـام  تضمیـن   ، آن  سـازي  سـالم  و 
معامـالت بیـن تامیـن کننـدگان وخریداران  
وهمچنیـن امـکان کنتـرل ونظارت براسـاس 
پوشـش  افزایـش  مدیریتـی،  گزارشـات 
اسـتاندارد ، سـهم بـري عادالنـه عوامـل در 
زنجیـره تولیـد تـا مصـرف متناسـب بـا نقش 
آنهـا در ایجـاد ارزش، محـور قراردادن رشـد 
عوامـل  تقویـت  بـا  اقتصـاد  در  وري  بهـره 
تقویـت  کار،  نیـروي  توانمندسـازي  تولیـد، 
رقابـت پذیـري اقتصـاد، ایجـاد بسـتر رقابت، 
افزایـش  بـر  تأکیـد  بـا  غـذا  امنیـت  تأمیـن 
کمـي و کیفـي تولیـد، اصالح نظـام درآمدي 
دولـت بـا افزایـش سـهم درآمدهـاي مالیاتي 

مـی باشـد. 

سامانه بازار محصوالت کشاورزی سازمان مدیریت میادین
دکتر آریا هوشمندان-مدیر سامانه بازار محصوالت کشاورزی سازمان مدیریت ميادین ميوه و تره بار
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7
شب گردشگری و تاریخی استان کرمان در برج میالد برگزار شد

کرمان به توان گردشگری
رضا عبادی زاده

شـب گردشـگری و تاریخی استان کرمان در 
برج میـالد محل جشـنواره فرهنگـی اقتصادی 
کرمـان بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن اسـتان 
حـوزه  در  مطـرح  هـای  و شـخصیت  کرمـان 
سرپرسـت  شـد.  برگـزار  کشـور  گردشـگری 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان با بیـان اینکه در اسـتان کرمان 
بیـش از 5 هـزار اثـر تاریخـی ثبـت ملی شـده 
اسـت تصریـح کـرد: صنعـت گردشـگری یکی 
از بـزرگ تریـن و تاثیرگذارتریـن فعالیـت های 
امـروزی اسـت و اسـتان کرمـان در ایـن زمینه 
جـزو شـاخص ترین های کشـور محسـوب می 
شـود. محمدعلی کدوری گفت:  اسـتان کرمان 
پهناورترین اسـتان کشـور با جمعیـت حدود 3 
میلیـون نفـر اسـت و در گذرگاه زمان از سـابقه 
ای بـه طوالنی بودن تاریخ برخوردار اسـت. وی 
افـزود: اسـتان کرمـان بـه همت مـردم پرتالش 
همیشـه از سـختی های فـراوان ابزاری سـاخته 
و در ورق هـای تاریخ چهـره کرمان را در تولید، 
اقتصـاد و تجارت درخشـان می بینیـم. کدوری 
بـا بیان اینکه در اسـتان کرمان بیـش از 5 هزار 
اثـر تاریخـی ثبـت ملـی شـده اسـت تصریـح 
کـرد: صنعت گردشـگری یکـی از بـزرگ ترین 
و تاثیرگذارتریـن فعالیـت هـای امـروزی اسـت 
و اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه جزو شـاخص 
ترین های کشـور محسـوب می شـود. وی بیان 
کـرد: وجـود زیرسـاخت هـای مهـم از جملـه 
حمـل و نقـل ریلـی، فـرودگاه هـا و شـاهراها و 
هتـل هـای یک تا پنـج سـتاره و مراکز خدمات 
گردشـگری نشـان دهنـده توجه ویژه بـه حوزه 
گردشـگری اسـتان اسـت. سرپرسـت اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان اظهار کـرد: قابلیت های اسـتان 
در حوزه گردشـگی شـامل معرفی آثـار تاریخی 
و فرهنگـی و فراهم کردن سـرمایه گذاری برای 
ارتقـاء ظرفیـت ها، توسـعه صنعت گردشـگری 
با اسـتفاده از سـرمایه گذاری، معرفـی و عرضه 

صنایـع دسـتی و ... می باشـد.
کرمان باید فرصت های گردشگری 

کشور را به خود اختصاص دهد
اتـاق  گردشـگری  کمیسـیون  رئیـس 
بازرگانـی کرمـان و مدیرعامـل شـرکت عمران 
ایـن  سـخنران  دومیـن  علـوی  بـاغ  هفـت 
همایـش بـود. سیاوشـی گفـت: اسـتان کرمان 
امکانـات  و  هـا  پتانسـیل  هـا  ظرفیـت  دارای 
گردشـگری و باسـتانی فراوانی اسـت. آسـمان 
پرسـتاره کرمـان و کویر دیدنـی کرمان بالعث 
شـده زمیـن و آسـمان کرمـان جـذاب باشـد. 
وی افزود: اسـتفاده از این ظرفیت ها مسـتلزم 
آمـاده کـردن زیرسـاخت هاسـت. وی تصریـح 
از  یکـی  بـه  علـوی  بـاغ  کـرد: مسـیر هفـت 
زیاترین مسـیرهای کشـور و به سـبزراه دسـت 
سـاز بشـر بـا بیـش از 60 هـزار اصلـه درخـت 
تبدیل شـده اسـت. همه زیرسـاخت های الزم 
تامیـن شـده و زمینـه الزم بـرای گردشـگری 

بـه  ادامـه  در  اسـت. سیاوشـی  فراهـم شـده 
علـوی  بـاغ  هفـت  مسـیر  تفریحـی  امکانـات 
اشـاره کـرد و افـزود: بیـش از 20 رسـتوران و 
بـاغ رسـتوران، دو مجموعه گردشـگری پدیده 
کـه  سـوارکاری  مجموعـه  سـه  فالمینگـو،  و 
دو مجموعـه دارای تجهیـزات روز سـوارکاری 
هسـتند و انتخابـی تیـم ملی در آن هـا برگزار 
شـده اسـت، ظـرف دو هفتـه آینده رسـتوران 
بـرداری مـی شـود،  بهـره  زیبـای آسـیابادی 
مجموعـه پالیـز 2، پیسـت کارتینـگ تـا پایان 
تابسـتان بـه بهره بـرداری می رسـد، مجموعه 
پیشـرفت  درصـد   40 از  بیـش  کـه  پردیـس 
داشـته و بـزودی پیسـت دوچرخـه سـواری، 
مجتمـع  و  شـود  مـی  احـداث  موتورسـواری 
خودرویـی هـزار که در کشـور کم نظیر اسـت 
و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفتـه اسـت از 
جملـه ایـن امکانـات هسـتند. وی همچنیـن 
اظهـار داشـت: در روز پنـج شـنبه و در ادامـه 
همیـن جشـنواره فرصت های سـرمایه گذاری 
در بحث گردشـگری به سـرمایه گذاران بخش 
گردشـگری ارائـه می شـود. رئیس کمیسـیون 
گردشـگری اتـاق بازرگانی کرمان ابراز داشـت: 
امیدواریـم هفـت بـاغ باعـث رونق گردشـگری 
در اسـتان شـود. هفـت بـاغ در منطقـه ای که 
مملـو از ماسـه بـوده احـداث شـده و بخشـی 

دسـت نخـورده باقـی مانـده تـا سـافاری هـم 
اضافـه شـود. وی ادامه داد: بیـش از 60 درصد 
کویـر ایـران در کرمـان اسـت، بـزودی بسـته 
کامـل کویـر نـوردی به صورت بسـته سـرمایه 
گـذاری ارائه می شـود و مجموعـه اقدامات در 
هفـت باغ علـوی زیرسـاخت الزم را ارائه کرده 
اسـت. سیاوشـی در پایـان گفـت: کرمـان می 
توانـد و بایـد بخـش عظیمـی از فرصـت هـای 
گردشـگری در کشـور را بـه خـود اختصـاص 
اسـتان  دهـد و شـاهد رونـق گردشـگری در 

باشـیم. کرمان 
کرمان را در تمام فصول پراز گردشگر 

خارجی می کنیم
دیگـر  ایـران  تورگردانـان  جامعـه  رئیـس 
سـخنران ایـن همایـش بـود. پورفـرج گفـت: 
جامعـه تورگردانـان ایـران وظیفـه اش آوردن 
تورهـا به ایـران اسـت و از کشـورهای مختلف 
بـه ایـران تور مـی آورد. وی افزود: در دو سـال 
گذشـته شـرایط همـکاران مـن خـوب شـده 
اسـت چرا کـه ورود گردشـگران به ایـران زیاد 
شـده اسـت. لبخند جناب دکتـر روحانی برای 
مـا بسـیار خـوب بـود و  شـرایط خاورمیانـه و 
امنیـت امروز ایـران باعث افزایش گردشـگر به 
ایران شـد. وی اظهار داشـت: بحث زیرسـاخت 

هـای گردشـگری مثـل کمبـود هتـل، حمـل 
و نقـل و دیگـر مسـائل هـا بسـیار مهم اسـت. 
البتـه بـه نظر می رسـد در کمتریـن زمان این 
کمبودهـا بـه همـت سـازمان میـراث فرهنگی 
رئیـس جامعـه  بـرآورد شـود و حـل شـود.  
تورگردانـان ایران گفـت: تا پایان سـال 2016 
تمـام هتـل هـای مـا در مسـیر گردشـگری پر 
شـده اسـت. متاسـفانه خیلی از این تقاضاها را 
نمـی توانیـم پاسـخ دهیم. بعـد از تفاهـم نامه 
بـا 1+5 تقاضـا بـرای سـال 2016 زیـاد شـده 
اسـت و کرمـان یکی از اسـتان هایی اسـت که 
تقاضـا زیـاد دارد. در طـول دو سـال گذشـته 
کرمـان بطـور دائـم یکـی از مقصدهـای دائـم 
قطارهـای وی آی پـی اروپـا هسـت و بایـد به 
زیرسـاخت هـای گردشـگری توجـه بیشـتری 
شـود. پورفـرج ابـراز داشـت: امسـال یکـی از 
 4 ایـران  تورگردانـان  جامعـه  هـای  شـرکت 
مسـابقه رالـی کویـر در کرمـان برگـزار خواهد 
کـرد. فرانسـه، ایتالیـا و کرمان محـل های این 
مسـابقه هسـتند و برای سـال های بعـد تعداد 
ایـن مسـاتبقات زیادتـر مـی شـود. وی ادامـه 
داد:  فصـل بهـار و پاییـز دو فصـل توریسـتی 
درایـران هسـتند و در دو فصـل دیگـر تورهـا 
کم می شـود. امسـال امـا چند گـروه بزرگ را 
در کرمـان داریـم. جذابیـت این اسـتان اینقدر 

هسـت کـه در گرمای بسـیار بـاال هنـوز گروه 
هایـی از کرمـان دیـدن مـی کننـد. پورفـرج 
خاطرنشـان کـرد: تمـام تـالش مـا این اسـت 
کـه اسـتان کرمـان را در تمـام فصـول پـر از 
گردشـگر خارجـی بکنیم و این مسـتلزم توجه 
اسـت. وی  گردشـگری  هـای  زیرسـاخت  بـه 
درپایـان گفـت: قطـاری از دانشـگاه هـاروارد 

امریـکا از ایـران در یـک ماه آینـده بازدید می 
کننـد و کرمـان هـم جـزو برنامه قـرار دارد.

تمدن هلیل 500 سال تاریخ تمدن جهان 

را تکان می دهد
اینانلـو از شـخصیت های فعال گردشـگری 
در ایـران از دیگر سـخنرانان ایـن همایش بود. 
وی گفـت: زمانـی در کرمان دایناسـور زندگی 
مـی کـرده اسـت. االن در فصـل تابسـان هـم 
افـزود:  وی  رود.  مـی  کرمـان  بـه  توریسـت 

فیلـم  آن  دربـاره  بایـد  کـه  کرمـان  طبیعـت 
سـاخته شـود بـه نحوی اسـت کـه اگـر از قله 
پـر بـرف سـر بخوریـد در کویـر مـی افتیـد. 
وقتـی روی تپـه گنـدم بریـان می ایسـتید که 
یـک سـال گرمتریـن نقطـه روی کـره زمیـن 
بـود، بـرف های روی کوه سـیرچ را مـی بینید. 
در هیـچ کجـای دنیـا امـکان نـدارد اینچنیـن 

چیـزی. اینانلـو اظهار داشـت: در ذهـن ما این 
هسـت کـه هرچـه بـه سـمت جنـوب ایـران 
تـر مـی شـود ولـی شـیب  مـی رویـم گـرم 

جغرافیـای ایـران برعکس اسـت. ایـن خیلی از 
نظـر گردشـگری مهم اسـت. یعنی آن دشـتی 
کـه بیـن کرمـان و بـم مـی بینیـد یکـی از 
سردسـیرترین نقـاط ایران اسـت. ایـن تناقض 
جغرافیایـی موجباتـی را ایجاد کـرده که عالوه 
بر داشـتن تاریخ بسـیار غنی و فرهنگ بسـیار 

غنـی، طبیعـت بسـیار متناقضـی دارد. اینانلـو 
هلیـل  تمـدن  بـه  هـم  ای  اشـاره  ادامـه  در 
کـرد و گفـت: مـن اعتقـاد دارم کـه خاسـتگاه 
تاریـخ برعکـس چیـزی کـه باسـتان شناسـان 
انگلیسـی سـعی کردنـد بیـن النهریـن بدانند، 
پروفسـور مجیـد زاده ثابـت کـرد کـه اینطـور 
صنـدل  کنـار  در  کـه  خطـی  هنـوز  نیسـت. 
جیرفـت دیـده شـده خوانده نشـده اسـت. اگر 
ایـن خطـوط خوانده شـود تاریخ تمـدن جهان 
کنارصنـدل  خـورد.  مـی  تـکان  سـال   500
کرمـان حتمـا و حتمـا بایـد حفـاری شـود تـا 
ایـن تمـدن بـه نتیجـه برسـد. وی اشـاره ای 
هـم بـه مدیریـت میـراث فرهنگـی در دولـت 
قبـل کـرد و افـزود:  معنـی ندارد کسـی که با 
میراث فرهنگی آشـنایی ندارد بشـود مسـئول 
میـراث فرهنگـی ایـران و حفـاری کنارصندل 
جیرفـت را بخاطـر 70 میلیـون تعطیـل مـی 
کنـد. بایـد حفـاری هـا ادامـه یابـد و تاریـخ 

تمـدن را 500 سـال عـوض کنـد.
اینانلـو پـس از تمـدن هلیـل دربـاره کویـر 
مهـم  موضـوع  گفـت:  و  کـرد  لـوت صحبـت 
دربـاره کویـر لـوت این اسـت کـه تا بـه امروز 
بـه جـز یک مـورد هیـچ کس بـه اعمـاق لوت 
دانشـمندان  اسـت.فقط  نیافتـه  راه  مرکـزی 

از روی فیلـم هـا و عکـس هـای ماهـواره ای 
حـدس هایـی زده انـد. تنهـا گروهـی کـه بـه 
اعمـاق لـوت رفـت گـروه تصویـر بـرداری مـا 
بـود کـه در نـوروز سـال 90 بـه اعمـاق لـوت 
رفتیـم. وی اظهار داشـت: ترین هـا در صنعت 
مـی  پیـدا  بزرگـی  بسـیار  نقـش  گردشـگری 
کننـد. قله اورسـت بلندترین نقطـه کره زمین 
اسـت، ایـن تریـن بـودن سـالیانه میلیاردهـا 
آن منطقـه  نصیـب کشـورهای  میلیـارد دالر 
کـرده اسـت. مـا در کویـر لـوت چندیـن ترین 
بدانیـد  کـه  اسـت  و جالـب  آوردیـم  بدسـت 
هـای  زبـان  بـه  سـفر  ایـن  علمـی  ریپـورت 
فارسـی و انگلیسـی تهیـه شـد و بـه سـازمان 
چندجـای  و  زیسـت  محیـط  میـراث،  هـای 
دیگـر فرسـتاده شـد از جملـه اسـتانداری هـا 
و فرمانـداری هـای اطـراف کویـر لـوت و دریغ 
از یـک خـط جـواب. یکی دو دانشـگاه خارجی 
بـه مـا جـواب دادنـد امـا در ایـران سـکوت. 
اینانلوادامـه داد: مـی گویند پاییـن ترین نقطه 
فـالت ایـران چالـه جازموریـان یـا کـف چالـه 
لـوت اسـت در حالی کـه کف چالـه لوت 355 
متـر از سـطح دریـا باالتـر اسـت. مـا جایـی را 
در لـوت کشـف کردیم کـه پایین تریـن نقطه 
فـالت ایـران اسـت و  104 متـر از سـطح دریا 
ارتفـاع دارد. امروز همسـایه جنوبـی ما منهای 
سـایر درآمدهایـی که دارد میلیـون ها میلیون 

دالر از توریسـم و طبیعـت و رفتـن روی تپـه 
هـای ماسـه ای اسـت. بلندتریـن تپـه هـا و 
کوهـای ماسـه ای در دنیـا 400 متـر ارتفـاع 
ای  ماسـه  هـای  کـوه  لـوت  کویـر  در  دارد. 
وجـود دارد کـه 500 متـر ارتفـاع دارد. یعنـی 
یـک تریـن. یعنی منبـع درآمـد. طوالنی ترین 
دره هـا در کویرهـای دنیـا در کویر لـوت ایران 
اسـت. وی ابراز داشـت: به گنـدم بریان رفتیم. 
گنـدم بریـان یـک سـال گمتریـن نقطـه کره 
زمیـن بـوده اسـت ولـی ریـگ یـالن کـه در 
سـمت شـرقی کویـر لـوت قـرار دارد 8 سـال 
پشـت سـر هـم گرمتریـن نقطـه زمیـن بـوده 
اسـت. اینانلـو صحبـت هایـش را قالـی کرمان 
بـه پابـان بـرد و گفت: انسـان محـو و مات می 

شـود از زیبایـی قالـی کرمـان. 
خود زنی نکنیم

آژانـس  صنفـی  خدمـات  انجمـن  رئیـس 
هـای مسـافرتی دیگـر سـخنران ایـن مراسـم 
بـود. او گفـت: مـا زیـر سـاخت داریـم. ایـن 
خودزنـی مـا چـه علتـی دارد؟ هرکـس مـی 
گویـد جـا نداریـم، بیـاورد مـا جـا مـی دهیم. 
جمـع  در  نبایـد  را  تخصصـی  هـای  حـرف 
عمومـی زد. کرمانـی افـزود: نیمـه پر لیـوان را 
ببینیـم. هتـل هایمـان خوب اسـت و بهتر هم 
مـی شـود. فـرش و پتـه و مـس در حـال از 
بیـن رفتـن اسـت. راه صـادرات ایـن هـا بایـد 
بـاز شـود. مـا بایـد سـعی کنیـم دفاتـر صنایع 
دسـتی را در خارج از کشـور راه انـدازی کنیم 
و راه بقـای صنایـع دسـتی ما عرضـه در خارج 
کشـور اسـت. او در پایـان گفـت: کرمـان نیـاز 
بـه محیـط زنـده دارد و صـدای موسـیقی بـه 

گـوش برسـد.
به کرمانی بودن خود افتخار می کنم

رئیـس اتـاق بازرگانی ایران سـخنران بعدی 
ایـن مراسـم بـود. محسـن جـالل پـور گفـت: 
ایـران  تقریبـا صفـر هسـتیم.  در گردشـگری 
1404 بیسـت میلیون گردشـگر را پیش بینی 
کـرده کـه مـا االن خیلـی پاییـن تـر هسـتیم. 
وی افـزود: صنعـت گردشـگری در دنیا رقابتی 
اسـت. کشـور مـا در برخـی زمینـه هـا امکان 
بایـد  حتمـا  و  نـدارد  را  گردشـگر  حضـور 
نیازهـای آن دسـته از گردشـگرانی را کـه بـه 
ایـران مـی آینـد دیده شـود. وی تصریـح کرد: 
ظرفیـت هـای کرمـان بسـیار باالسـت و همه 
شـاخص هـا را بـرای عالقمندی یک گردشـگر 

بـه یـک منطقـه را دارد.
هـر  داشـت:  اظهـار  ایـران  اتـاق  رئیـس 
گردشـگری کـه بـه ایـران مـی آیـد اشـتغال 
زاسـت. حضـور گردشـگر بـدون صرف سـرمایه 
گـذاری فـراوان یکـی از راه هـای رفـع بیکاری 
اسـت. هر گردشـگر سـفیر فرهنگی ایران است 
و سـفیر ایـن هسـت کـه ایـران کشـور صلـح 
اسـت و تمـدن دارد. وی در ادامـه گفـت: مـا 
کرمانـی هـا چیـزی را داریـم که بایـد بیش تر 
از پیـش بـه آن بپردازیم و آن اخـالق و مهمان 

نوازی کرمانی هاسـت. در زمینه پسـته مشکلی 
پیـش آمـده بـود و هیاتـی را بـه بلژیـک اعـزام 
کردیم. سـخت گیـری خیلی جدی بـود. تقریبا 
پسـته ایـران در آسـتان تحریـم بـود. در ایـن 
هیـات چنـد نفـری کـه کرمانـی بودنـد گفتند 
یکی از کسـانی کـه خیلی موثر بـوده در آنجا و 
باعث شـده مشـکل حل شـود، فردی بـوده که 
سـال هـا پیـش بـه کرمـان آمـده بـود و بدلیل 
مهمـان نـوازی کرمانـی هـا بـه هیـات ایرانـی 
کمـک کـرد. جـالل پـور ابـراز داشـت: مهمـان 
نـوازی کرمانی ها بسـیار در صنعت گردشـگری 
مهـم اسـت. برگشـت بـه اینکـه مـا در کرمـان 
بـه کرمانـی بـودن خودمـان افتخار کنیـم و به 
سـنت خودمـان برگردیـم این می توانـد فضا را 
بـرای گردشـگران داخلی و خارجـی محیا کند.

رئیـس اتـاق ایـران در پایـان گفـت: حتمـا 
همـه کسـانی به کرمـان آمـده اند یـاد اخالق 
مـداری کرمانـی هـا و تمـدن کرمانـی هـا در 
بـه  همیشـه  مـن  مانـد.  خواهـد  ذهنشـان 

کرمانـی بـودن خـود افتخـار مـی کنـم.
شـیرکوند معـاون سـرمایه گـذاری میـراث 
فرهنگـی هـم آخریـن سـخنران ایـن همایش 
بـود کـه تنها بـه ذکـر خیر مقـدم اکتفـا کرد.

در پایـان ایـن همایـش از برگـزار کنندگان 
جشـنواره کرمـان تجلیل شـد.
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حاشيه های روز سوم جشنواره
 نقـش گروههای موسـیقی محلی در روز سـوم نمایشـگاهی پـر رنگ تر 
از روزهـای قبـل بـود. گروههایـی از جنـوب و شـرق اسـتان در محوطه 
و داخـل سـالن نمایشـگاهی جشـنواره در حـال نواختن بودنـد و بازدید 

کننـدگان را بـه دنبـال خـود جمع مـی کردند.
احمـد یوسـف زاده روزنامـه نـگار جنوبی و نویسـنده کتاب مشـهور»آن 
بیسـت و سـه نفر..« در نمایشـگاه حاضر شـد. یوسـف زاده که این روزها 
شـایعه مدیرکلـی وی در ارشـاد اسـالمی هـم بـه گـوش مـی رسـید به 
خبرنـگار »پیـام ما« گفت: زیر بار مسـولیت اداره کل نمی روم.مسـولیت 

فعلـی ام بـرای خدمت کافی سـت.
یکـی از مسـوالن همـکار بـا سـتاد اجرایـی جشـنواره هسـتند از برخی 
اعتراضـات گالیـه می کـرد. وی بـه خبرنگار »پیـام ما« گفـت: علیر غم 
اینکـه از غرفـه هـا لیسـت گرفتـه شـده و هـر وعـده هفتاد غذا بیشـتر 

توزیـع مـی شـود امـا متاسـفانه باز بـا کمبود غـذا روبرو هسـتیم!
روز سـوم جشـنواره بـا کاهش دمـای تهران همـراه بود. همیـن موضوع 
باعـث شـد اعتـراض هـای برخـی غرفـه داران در مـورد گرمـای سـالن 

نمایشـگاه فروکـش کند.
صـدای موسـیقی سـالن نمایشـگاه اونقـدر بلند بود کـه داد همـه رو در 
آورد. در حالـی کـه نـوای زنـده یـاد بسـطامی بـا صـدای بلنـد پخـش 
مـی شـد برخـی غرفه ها موسـیقی هـای محلـی متفاوتـی را پخش می 

کردند.
همزمانـی امروز با سـمینار گردشـگری سـبب شـده بود بیشـتر فعالین 

حوزه گردشـگری و توریسـم در جشـنواره جمع شـوند. 
رادیـو نمایشـگاه باالخـره از دیـروز کار خـود را شـروع کـرد. مصاحبه با 

غرفـه داران مختلـف از برنامـه هـای مجـری رادیو نمایشـگاه بود.
در حالی که سـمینار شـعر ، قلم و رسـانه در روز دوم با اسـتقبال روبرو 
نشـده بود روز گذشـته شب گردشـگری توانسـت جمعیت قابل توجهی 

را بـه سـالن اصلی همایش های میـالد آورد.
سـخنرانی آقـای کدوری سرپرسـت میـراث فرهنگی در ابتدای سـمینار 

گردشـگری از روی متن حسـابی تـو ذوق می زد. 
گـزارش آقـای سیاوشـی از هفـت بـاغ از جملـه برنامـه هـای شـب 
گردشـگری بـود. وی گزارشـی از مجموعـه مسـیر هفـت بـاغ داد. اما به 

نظـر مـی آمـد بیشـتر حاضریـن جلسـه سـاکنین کرمـان بودنـد.
حضـور آقای کلهر مشـاور رسـانه ای محمود احمدی نـژاد ریس جمهور 

سـابق در مراسم شـب گردشـگری از نکات جالب سمینار بود.
بمـی هـا امشـب فعالتـر از روزهـای قبـل ظاهر شـدند و از طریـق رادیو 

نمایشـگاه مفاخـر و چهـره هـای مانـدگار خـود را معرفی مـی کردند.
محمودآبـادی مجـری کرمانـی ایـن روزهـای جشـنواره کـه میکروفـن 
سـمت راسـت صورتـش نصب شـده گویـا باعث شـده تنها سـمت چپ 
خـود را بتوانـد نـگاه کنـد. تقریبـا بیشـتر زمـان صحبتش بـه حاضرین 

سـمت چپ سـالن نـگاه مـی کرد.
پورفرج ریس جامعه تورگردان های ایران سـخنران شـب گردشـگری از 
افزایـش قابل توجه ورود توریسـت به کشـور در 2 سـال اخیـر خبر داد. 

وی افـزود: لبخنـد روحانی بـرای من و همکارانـم خوب بود.
پورفـرج همچنیـن از برگـزاری چهـار مسـابقه رالـی تـا پایـان سـال در 

کرمـان خبـر داد.
تپـق هـای متوالـی گوینـده رادیـو نمایشـگاه باعـث لبخند شـنوندگان 

شـده بـود. وی بارهـا بـرج میـالد را میلیـاد و ... خطـاب کـرد.
اینانلو مجری و مستندساز میهمان شب گردشگری کرمان بود. 

در سـمینار گردشـگری صحبت های سـخنرانان برای میهمانان خارجی 
ترجمه می شـد.

دبیرخانـه جشـنواره باهمت کمیته مفاخر دیار کریمـان از مقام خبرنگار 
باحضـور هنرمنـدان و خانواده ی مفاخر دوشـنبه سـاعت نه و نیم شـب 

در غرفـه مفاخر تجلیـل می کند.
گـروه مهـر وطـن بـه سرپرسـتی مسـعود نکویی قسـمت هنری بیشـتر 

مراسـم هـای جشـنواره بـا گـروه کـر آوایـی را اجرا مـی کرد.
کرمانـی رئیس انجمن خدمـات صنفی آژانس های مسـافرتی از کرمانی 
هـا خواسـت بایسـتند و کـف بزننـد که محسـن جـالل پور رئیـس اتاق 
ایـران از سـرجای خـود بلنـد نشـد و بـا واکنـش کرمانـی روبـرو شـد. 
کرمانـی خطـاب بـه جالل پور گفت: پس بیخود شـما را تشـویق کردند.

در میانـه صحبـت هـای کرمانـی بـود کـه فـردی از برگـزار کننـدگان 
مراسـم کنـار او رفـت و بـه او چیزی گفـت و کرمانی هم گفت چشـم و 

بـدون اتمـام صحبـت هایـش از روی سـن پاییـن رفت.

خبر مهمی که در هیاهوی افتتاح پرشـکوه جشـنواره کرمان از نظرها دور ماند 
انتشـار اپلیکیشـن خبری و اطالع  رسـانی جشـنواره از سوی شـرکت راهکارهای 
پایـدار آبـان بـه سـفارش کمیته مطبوعـات و رسـانه های محلـی جشـنواره بود. 
عالقـه منـدان که مایل بـه دریافت آخرین اخبار جشـنواره می باشـند می توانند 

از طریـق QR Code  باال اپلیکیشـن جشـنواره را دریافت کنند.

نمایشگاه عکس باغ فتح آباد روزنامه پیام ما در برج میالد


