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صفحه 2

یادداشت

سرزمین من شهرزاد قصه 
گوی تاریخ است

 شهرام پارسا مطلق

اینجـا سـرزمین مـن اسـت ...از سـتیغ قلـه 
هـای بـرف گیـر دلفارد تا شـکوه کشـت ورزهای 
جیرفـت مـادر تاریـخ جنیـن هشـت هـزار سـاله 
اش را بـه خـاک هدیـه کـرد و مـا هشـت هـزار 
سـالگی اش را بـی صـدا جشـن گرفتیـم و بـر 
غربـت غریبانـه هلیلـش بـی صـدا گریسـتیم تو 
سـبز خواهی شـد و روییدن اتفاقی ناگزیر اسـت.

 نـام تـو را فریـاد میکنـم در فصـل برنیامـده 
هویـت از سـرزمین مادری ام بـر روی جلد کتاب 
ایـن سـرزمین کهن،بـر  تاریـخ در هـم ریختـه 
دسـت های پینه بسـته کشـاورزی کـه در قنوت 
قطـره ای قـد میکشـند و لبـان خشـکیده هلیل 
کـه سالهاسـت فعـل تشـنگی را صرف مـی کند.

نـام تـو را فریـاد میکنـم بر سـتون های پـر غرور 
تخـت جمشـید که مـام میهن بـا تکیه بـر قامت 
اسـتوارتان بـر فـراز قله هـای افتخار و غـرور می 
ایسـتد. سـرزمین مـن بـا برگسـتوانی ار نـور یله 
بـر امـواج خروشـان هلیـل سـالهای رفتـه از یـاد 
تمـام تاریـخ را بـه ضیافـت میخوانـد کـه :بـرکام 
خشـک مـا بـه حقارت مـا به حقـارت نظـر مکن 
اینجـا سـرزمین من اسـت کـه از آغاز تا همیشـه 
تاریخ شـکوه ،عظمـت و غرور را در شـیپور تاریخ 
ایـن مـرز پر گهـر می دمد. سـرزمین مـن بغضی 
در گلـوی هـزاره هاسـت سـرزمین مـن شـهرزاد 

گفتگـوی تاریخ اسـت.

حاشـیه  در  هلیـل  تمـدن  همایـش 
در  کرمـان  اقتصـادی  فرهنگـی  جشـنواره 
بـرج میالد بـا حضور رزم حسـینی اسـتاندار 
تاریخـی  پژوهشـگران  از  جمعـی  و  کرمـان 
و دیگـر مسـئوالن کرمـان و عالقمنـدان بـه 

برگـزار شـد. تمـدن هلیـل 
هلیل، پدر پیر تمدن

کارگـروه  رئیـس  طیبـی  الدیـن  محـی 
تمـدن هلیـل اولین سـخنران همایش تمدن 
هلیـل بـود. طیبـی گفـت: چه سـخت اسـت 
سـخن رانـدن از تمـدن هلیل.هلیـل امـروزه 
توجـه جهـان را بـه خـود جلـب مـی کنـد. 
هلیـل یک تمـدن خفته در خاک اسـت. وی 
افـزود: درود بـه وارثـان این تمـدن. درود بر 

شـهدای هلیـل رود. سـپاس از یـاران هلیل. 
کسـانی کـه امـروز در راسـتای حفـظ ایـن 
تمـدن کهـن لحظـه ای از پا ننشسـتند تا به 
نیـاکان خـود ثابـت کننـد کـه ادامـه دهنده 
بـه  خطـاب  سـپس  وی  هسـتند.  آنـان  راه 
تمـدن هلیـل گفت: تو ایـن پدر پیـر تمدن، 
چـه نسـل هایی کـه ندیده ای. طیبـی اظهار 
داشـت: قدردانـی ویژه مـی کنم از اسـتاندار 
کرمـان کـه بـا حساسـیت از تمـدن هلیـل 
حمایـت کـرده اسـت. قدردانـی مـی کنم از 
مسـئولین جشـنواره خصوصا آقای سـلیمانی 
کـه بـه نوعـی ایشـان خـود را جیرفتـی می 
خوانـد و مـا هـم او را جیرفتـی مـی دانیـم. 
صفحه 8

شهرداری و شورای شهر بم
شما را به بازدید از غرفه شهرستان بم واقع در قسمت نمایشکاهی جشنواره دعوت می کنند

امضای استاندار کرمان در غرفه شهرستان بم

شب ورزش و جوانان در حاشیه جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در برج میالد برگزار شد

ورزش نماد توسعه 
شـب ورزش و جوانان در حاشیه 
اقتصـادی  فرهنگـی  جشـنواره 
کرمـان در سـالن همایش های برج 
میالد برگزار شـد بـا حضور جمعی 
از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی از 
جملـه محسـن مهرعلیـزاده رئیس 
و  بدنـی  تربیـت  سـازمان  اسـبق 
اصالحـات،  دولـت  رئیـس  معـاون 
وزیـر  مشـاور  افشـارزاده  بهـرام 

نیـا  محمـودی  جوانـان،  و  ورزش 
مدیـرکل ورزش و جوانـان کرمـان، 
محمـد صنعتی پیشکسـوت ورزش 
کرمـان، روسـای چنـد فدراسـیون 
از جملـه مهـدوی رئیـس کرمانـی 
شـجاعی  و  هندبـال  فدراسـیون 
فدراسـیون  کرمانـی  رئیـس 
تیرادنـازی بـا کمان، سـردار رفیعی 
نیـا نایب رئیس کرمانی فدراسـیون 

تیرانـدازی، سـیدی رئیـس کرمانی 
ایـران  داوران  کمیتـه  اسـبق  و 
نـژاد  رشـیدی  محسـن  آسـیا،  و 
سـرمربی اسـبق تیـم ملـی کاراته، 
علـی زنگـی آبـادی رئیـس اسـبق 
دوچرخـه سـواری ایـران، برخـی از 
اعضـای فراکسـیون ورزش مجلـس 
شـورای اسـالمی و چنـد ورزشـکار 
از جملـه وحیـد طالبلو برگزار شـد.

رئیـس  شـجاعی  علـی  محمـد 
کمـان  بـا  تیرانـدازی  فدراسـیون 
اولیـن سـخنران ایـن مراسـم بود. 
شـجاعی گفـت: علت تشـکیل این 
جلسـه نتیجه یک تفکـر مدیریتی 
اسـت. تفکـری کـه موجـب شـده 
مدیریـت اسـتان ظرفیـت اسـتان 
معرفـی  ایرانیـان  بـه  را  کرمـان 

 . کند

محمد صنعتی در سمینار کرمان در گذر تاریخ:

کرمان همواره پیشگام بوده است

در همایش تمدن هلیل در برج میالد مطرح شد

هلیل؛ پدر پیر 
تمدن جهان
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مـکان تاریخـي مـع أبنیـةً قدیمـة مدمـرة 
مرحلـة  فـی  کان  عامیـن  قبـل  جزئیـاً، 
اإلنهـدام. بعـد أشـهر مـن محاولـة ترمیـم 
الحدائـق  أجمـل  إال  تحولـت  أبنیـة  هـذة 
الموجـودة فـی إیـران و هـي علـي حافـة 
تسـجیل إسـمها في الئحة التاریخ العالمیة. 
حدیقـة »فتـح آبـاد« أو حدیقـة »بیکلـر 
مـن  کانـت  نصـف  و  عـام  قبـل  بیکـي« 
وسـائل  فیهـا  تتحـدث  التـي  المواضیـع 
هـي  القدیمـة  الحدیقـة  هـذة  إن  اإلعـام، 
مـن أقـدم حدائـق إیـران و کانـت موضـع 
إسـتقرار أحـد حـکام »کرمـان« منـذ وقتـاً 
فـي  تدریجیـاً  کان  المـکان  هـذا  طویـل. 
خرابـة،   الـي  تحـول  و  النسـیان  موضـع 
وعلـى الرغـم الظغـط و الحساسـیة كبیـرة 
مـن طـرف وسـائل اإلعـام لحمایـة هـذة 
الحدیقـة، مضـت سـنة و نصـف دون أن 
یعیـد ترمیـم هـذا المـکان التاریخـي، حتـی 
وصـل موعـد زیـارة هـذة الحدیقة  مـنِ قبل 
لهـذة  زیـارة  بعـد  و  »کرمـان«  محافـظ 
المـکان التاریخـي أمـر بـي إعـادة ترمیـم 
هـذا البنـاء و ألول مـرة قـد اتخـذت خطوة 
رئیسـیة إلصـاح حدیقـة »فتـح آبـاد« و 
بـل کامـل  الحدیقـة  تـم إصـاح و تجدیـد 

و قـد تـم إفتتـاح هـذة الحدیقـة فـي حضـور 
العدیـد مـن سـکان »کرمـان« حتی ینسـوا 
المـکان  هـذا  فِـي  اإلهمـال  و  الخـراب 
التاریخـي و یسـتبدل بـي حدیقـةً جمیلـة و 

تاریخـي رائـع.  مـکان 
حدیقـة »فتـح آبـاد« کمـا یسـمي أیضـاً 
بحدیقـة  »بیکلـر بیکـی« کانـت فـی األیـام 
الماضیـة حدیقـةً جمیلـة و مزدهـرة التـي 
بناهـا حاكـم كرمـان »فضـل علـي خـان 
بیکلـر بیکـی« و التـي تـم تخمیـن عمرهـا 
إلـي سـنة ..... أي قبـل ...لقـد تـم بناء هذة 
الحدیقـة. قنـاة المـاء التـي تعبـر فـی وسـط 
هـذة الحدیقـة الرائعـة و األبنیـة التـي تـم 
بناءهـا للمواسـیم األربعـة للسـنة و تحیـط 
بهـا البنـاء المرکزي و البـرج الموجود في 
وسـط هـذة الحدیقـة تزیـد مـن جمـال هـذة 

الحدیقـة.
بنیـت بركـة كبیـرة قیـاس 60 متـراً ب 
5 أمتـار عنـد مدخـل المبنـي هـذة الحدیقة. 
الطریـق الرئیسـي للدخـول الحدیقـة کانـت 
محاطـة بـل أشـجار، المبانـي الموئلفـة من 
طابقیـن و تطـل علـي البرکـة هـو منظـر 
بسـبب  تدریجیـاً  ولکـن  للحدیقـة،  جمیـل 
جفـاف قنـاة المـاء أصبحت الحدیقـة جافة ، 

و اخیـراً أحـد حـکام »ماهـان« )هي دورة 
حکومـة أحـد الحـکام فـي هـذة المنطقـة( 
لقـد بنـا حدیقـة » قصـر األمیـر ماهـان« 
مقتبسـتاً مـن حدیقـة »فتـح آبـاد« التي هي 
فـي  إسـمها  کتابـة  و  تثبیت هـا  تـم  ایضـاً 

سـجل التاریخـي العالمـي. 
لكـن مصیـر مریـر ینتظـر حدیقـة »فتح 
التـي  المـاء  قنـاة   جفـاف  مـع  إلن  آبـاد« 
تمـر مـن وسـط الحدیقـة تسـببت بجفـاف 
األشـجار التـي کانـت تحـاط أطـراف هـذا 
المـکان الجمیـل و بسـب الجفاف تم تحویل 
األراضـي الزراعیـة التـي تحیـط المـکان 
وتحولـت  الفسـتق،  لـزرع  أراضـي  ب 
األبنیـة إال خرابـة اتـي تهدمـت مـن جـراء 

اإلهمـال و عـدم اإلهتمـام. 
لحسـن الحظ مع اإلجرائـات التی أخذت 
بـه عیـن اإلهتمام بعد تنفیذ الترمیم و إعادة 
اإلعمـار تحولـت حدیقـة »فتـح آبـاد« إال 
أجمـل الحدائـق الموجـودة  في إیـران، ألتي 
مـن جمالهـا یتعجـب کل مـن یراهـا و التي  
تمثـل جـزء مـن اجـزاء تاریـخ الماضـي 
لمحافظـة »کرمـان« . و قـد تحولـت مـن 
الدمـار إال منطقـة مزدهـرة و جمیلة و أحد 

أجمـل الحدائـق الموجـودة فـی إیران.

»فتح آباد« من أجمل حدائق إیران 

شـب ورزش و جوانـان در حاشـیه جشـنواره 
فرهنگـی اقتصـادی کرمـان در سـالن همایـش 
هـای بـرج میالد برگـزار شـد با حضـور جمعی 
جملـه  از  اسـتانی  و  کشـوری  مسـئوالن  از 
سـازمان  اسـبق  رئیـس  مهرعلیـزاده  محسـن 
تربیـت بدنـی و معـاون رئیس دولـت اصالحات، 
بهـرام افشـارزاده مشـاور وزیـر ورزش و جوانان، 
محمـودی نیا مدیـرکل ورزش و جوانان کرمان، 
کرمـان،  ورزش  پیشکسـوت  صنعتـی  محمـد 
مهـدوی  جملـه  از  فدراسـیون  چنـد  روسـای 
رئیـس کرمانـی فدراسـیون هندبال و شـجاعی 
بـا  تیرادنـازی  فدراسـیون  کرمانـی  رئیـس 
کمـان، سـردار رفیعی نیـا نایب رئیـس کرمانی 
فدراسـیون تیرانـدازی، سـیدی رئیـس کرمانی 
و اسـبق کمیتـه داوران ایـران و آسـیا، محسـن 

رشـیدی نژاد سـرمربی اسـبق تیم ملـی کاراته، 
دوچرخـه  اسـبق  رئیـس  آبـادی  زنگـی  علـی 
فراکسـیون  اعضـای  از  برخـی  ایـران،  سـواری 
ورزش مجلس شـورای اسـالمی و چند ورزشکار 

از جملـه وحیـد طالبلـو برگـزار شـد.
ورزش از شاخصه های توسعه است

فدراسـیون  رئیـس  شـجاعی  علـی  محمـد 
تیرانـدازی با کمان اولین سـخنران این مراسـم 
بـود. شـجاعی گفـت: علت تشـکیل این جلسـه 
نتیجـه یـک تفکـر مدیریتی اسـت. تفکـری که 
موجـب شـده مدیریـت اسـتان ظرفیت اسـتان 
کرمـان را بـه ایرانیـان معرفـی کنـد. وی افزود:  
ایـن هفتـه با نگاهـی جدید بـه مدیریـت یعنی 
یـک رشـد متـوازن در حـوزه هـای مختلف که 
اکثـر کشـورهای توسـعه یافتـه کنونـی از آن 
برخوردارند شـکل گرفت. رئیـس کمیته ورزش 
و جوانـان جشـنواره کرمان ادامـه داد: نمی توان 
حـرف از رشـد متـوازن در همـه حوزه هـا زد و 
از حـوزه ورزش و جوانـان عبـور کـرد. قـرار بـر 
این اسـت کـه در کنـار رشـد متـوازن آمارهای 
مربـوط بـه حـوزه ورزش و جوانـان هـم رو بـه 
جلـو باشـد. شـجاعی تصریـح کـرد: مگـر مـی 

شـود حـرف از پیشـرفت زد و جـوان را ندیـد 
و حـرف از جـوان زد و ورزش را ندیـد. ورزش 
یـک مقوله ای اسـت که از سـایر بخـش ها جدا 
نیسـت. امـروزه ورزش یـک ارتباط ناگسسـتنی 
بـا بخـش هـای دیگـر دارد. امیدواریم ایـن نگاه 
در کشـور و کرمـان تقویت شـود و بـه ورزش به 

عنـوان یـک تخصـص و یـک حرفـه نـگاه کنیم 
کـه البتـه ایـن اتفـاق در کرمـان در حـال وقوع 
اسـت و بـه خوبـی یافتـه انـد کـه ایـن ارتبـاط 
بـا  تیرانـدازی  باشـد. رئیـس فدراسـیون  بایـد 
کمـان ایـران اظهـار داشـت: مـا در ورزش بایـد 
گام هایـی برداریـم کـه تحـول ایجـاد کنـد چرا 
کـه یکـی از شـاخصه های توسـعه و پیشـرفت 
کشـورها ورزش اسـت. شـجاعی سـخنانش را با 
شـعر کرمـان دل عالـم اسـت و ما اهـل دلیم به 

برد. پایـان 
ورزش زیرساخت توسعه پایدار است

عضـو فراکسـیون ورزش و جوانـان مجلـس 
شـورای اسـالمی سـخنران بعدی ایـن همایش 
بـه مقولـه ورزش و  بـود. گروسـی گفـت: مـا 
آمـوزش بـه صـورت هزینـه ای نـگاه مـی کنیم 
دارد.  اقتصـادی  توسـعه  ورزش  کـه  حالـی  در 
در  کـه  کشـورهایی  همـه  سـابقه  افـزود:  وی 
اقتصـاد پیشـرفت کردنـد، آمـوزش بوده اسـت. 
توجـه  ای  حرفـه  ورزش  بـه  کـه  کشـورهایی 
کردنـد آثـار فـردی و اجتماعـی را درک کردند. 
کشـورهایی که در ورزش سرمایه گذاری کردند 
بـه جـز بعـد اقتصـاد، در عرصه دیپلماسـی هم 

آسـیایی  مسـابقات  اش  نمونـه  بردنـد.  نفـع 
اینچئـون کـه بوسـیله ورزش این شـهر در دنیا 
معرفـی شـد. گروسـی اظهار داشـت: در مجلس 
تـالش مـی کنیم اعتبـارات بیشـتری در ورزش 
جـذب کنیـم. امـروز کـه امپراطوری رسـانه ای 
علیـه ماسـت دو موضـوع را بیشـتر نیـاز داریم. 

اول بحـث ورزش هسـت کـه وقتی ورزشـکاران 
مقـام مـی آورنـد دنیـا نگاهش عوض می شـود 
و دوم بحث گردشـگری اسـت. وی خاطرنشـان 

کـرد: ما قطعا بیشـتر از دیگر کشـورها به توجه 
بـه ورزش نیـاز داریـم. ایـن نماینـده مجلـس 
ابـراز داشـت: در بحث اسـتان کرمـان افتخارات 
زیـادی کسـب شـده اسـت.  زهـرا نعمتـی در 
رشـته تیـر و کمـان مـدال طـال را در المپیـک 
کسـب مـی کنـد و افتخـار نظـام اسـالمی مـی 

شـود. گروسـی در پایان گفـت:  امیدواریم ایران 
اسـالمی در عرصـه های بین المللی بدرخشـد و 
قطعـا ورزش و جوانـان می توانـد بهترین ابزار و 

زیرسـاخت توسـعه پایـدار در ایران باشـد.
کرمان آنطور که باید معرفی نشده است

اسـتاندار کرمـان دیگر سـخنران این همایش 

بـود. علیرضا رزم حسـینی گفت: یکـی از اهدافی 
که الزم اسـت در مسـیر توسـعه یافتگـی مدنظر 
قرار بگیرد بحث ورزش اسـت. ما در حوزه ورزش 

نیازمنـد یـک سـند کاربـردی و راهبـردی بـرای 
اسـتان کرمـان بودیـم که این سـند تدوین شـد. 
وی افـزود: یکـی از اهـداف مـا در ایـن سـند این 
بـود که ما در حـوزه ورزش باید به اسـتعدادهای 
محلی و اسـتانی تکیه کنیم. بخشـی از این سند 
اجرا شـده اسـت و بحث اسـتعدادیابی از سـنین 

پاییـن تـا جوانـی در ایـن سـند وجـود دارد. مـا 
در ورزش اگـر سـند داشـته باشـیم قطعـا بـرای 
جامعه ورزشـی ایران ورزشـکارانی از کرمان بلند 
خواهند شـد. اسـتاندار کرمـان با اشـاره به اینکه 
در 12 رشـته در کرمـان سـرمایه گـذاری شـده 
اسـت  افزود: مـا نمی توانیم در همه رشـته های 

سـرمایه گـذاری کنیـم و نمـی توانیم در رشـته 
هایـی سـرمایه گـذاری کنیـم کـه اثـر اجتماعی 
پایـداری ندارنـد. وی همچنین نسـبت به هزینه 
هایـی کـه در برخی رشـته ها می شـود و نتیجه 
مناسـبی ندارد انتقاد کرد و گفت: نمی شـود که 
یـک بازیکن غریبـه را با قیمت میلیـاردی جذب 
کنیـم و نتیجـه اش ایـن بشـود کـه آن بازیکـن 
بـه جـای دروازه حریـف، گل بخـودی بزند و بعد 
هـم طلبـکار باشـد. رزم حسـینی مطابق معمول 
بـه بحث هـای اقتصـادی هـم پرداخـت و گفت: 
کرمـان نتوانسـته اسـت آنطـور کـه الزم اسـت 

معرفی شـود. 
در  مـا  دارد.  مهمـی  هـای  قابلیـت  کرمـان 
دولـت دنبـال ایـن هسـتیم دولـت اقتصـادی 
کوچکـی را در کرمـان اجـرا کنیـم. کرمـان در 
دارد.  اسـتعداد  اقتصـادی  هـای  بخـش  همـه 
امیـد  و  تدبیـر  دولـت  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
درصـدد اسـت نهادهایی در اسـتان ایجـاد کند 
که وابسـته بـه اسـتاندار نیسـت. ایـن نهادهای 
اقتصـادی وابسـته بـه تمرکـز زدایـی در دولـت 
مرکـزی اسـت و ایـن سیاسـت از طـرف دولـت 
هـم دنبال می شـود. اسـتاندار کرمـان در پایان 

گفـت: مـا بدنبـال این هسـتیم که خلـق ثروت 
از مسـیر توجـه به اسـتعدادهای محلـی و فعال 
کـردن بخـش خصوصـی و تمرکـز زدایی باشـد 
مخصوصـا که امـروز اوضاع سیاسـت خارجی ما 

هـم خوب شـده اسـت.
جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل  نیـا  محمـودی 
اسـتان کرمـان هـم فقـط به ذکـر خیرمقـدم و 

خوشـامدگویی اکتفـا کـرد.
کرمان استعدادهای زیادی دارد

آرش برهانـی هـم در ایـن مراسـم دقایقـی 
فوتبـال  تیـم  بازیکـن  کـرد.  صحبـت  کوتـاه 
اسـتقالل تهـران گفـت: خیلـی خوشـحالم در 
جمع دوسـتان همشـهری ام هسـتم. امیـدوارم 
این جشـنواره به پیشـرفت ورزش کرمان کمک 
کنـد. چرا که کرمان اسـتعدادهای زیـادی دارد. 

ورزش نماد توسعه است
رئیـس فدراسـیون هندبـال سـخنران بعدی 
ایـن همایـش بـود. ابوالحسـن مهـدوی گفـت: 
عوامـل توسـعه یک منطقه را می توان براسـاس 
مـرور تاریـخ یادآوری کـرد. وی افـزود: در تاریخ 
انسـان ها توسـعه خودشـان را نشـان می دهند. 
یـک روزی اگـر منطقـه ای محصـوالت خوبـی 
داشـت، مـی گفتنـد توسـعه یافته اسـت. بعدها 
مسـکن، بهداشـت و ... به شـاخصه های توسعه 
اضافـه شـد و امـروز ورزش هم به این شـاخصه 
هـا اضافه شـده اسـت و مـی توان گفـت ورزش 
نمـاد توسـعه یـک اسـتان اسـت. مهـدوی در 
واکنـش بـه صحبـت هـای اسـتاندار مبنـی بـر 
سـرمایه گـذاری در 12 رشـته ورزشـی گفـت: 
در هـر رشـته ای که نـام ببرید کرمـان قهرمان 
دارد. مـا بایـد بـه آن نقطـه ای برسـیم کـه در 
همـه رشـته هـای ورزشـی در کرمـان سـرمایه 

شـود. گذاری 
در پایـان مراسـم از محمـد صنعتـی، پیمـان 
نصیـری، زهـرا نعمتی، صـادق رحیمـی، محمد 
حسـین ابارقی، عشـرت کردسـتانی و جمعی از 
پیشکسـوتان و قهرمانان ورزشـی قدردانی شـد.

شب ورزش و جوانان در حاشیه جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در برج میالد برگزار شد

ورزش نماد توسعه 
 رضا عبادی زاده
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از:»آروسـیو«،  عبارتنـد  کرمـان  اسـتان  بازی هـای 
»اسـتخوان بازی«،  زنـو«،  »ازکجـا  »اتصالـو«، 
»بـر«،  »برنجـک«،  »االکلنـگ«،  »اشکسـت بازی«، 
»ترنه بـازی«،  »پاوردیـوارو«،  »پاباالیـو«،  نـازو«،  »نـاز 
»جوسـیا«،  هویـزه«،  »جموجمـو  »توخطـو«، 
سـتاره«،  »خالـه  گریزپـا«،  »چشـم  تپـه کا«،  »چـش 
»خم پلـی«،  »خرگوشـو«،  »خرسـک«،  »خاموشـان«، 
»دستکی«،»دسـتمال بازی«،  »دارتـوپ«،  »دارپـالن«، 
»سـنگ  »زنجیرباف«،»سـرگریزکو«،  »روروقامـی«، 
تق تقـو«، »سـه پی گودالـو«، »شـنبه یکشنبه«،»شـین 
سـبزی فروش«،  »عمـو  »طناب بـازی«،  خونه بـازی«، 
»کشـتی  »کشامشـا«،  »قلعه بـازی«،  »قاب بـازی«، 
بـه  »گرگـم  »گردوبـازی«،  دیـوار«،  »کاله  کویـری«، 
زمیـن«، »گرگـم به  هـوا«، »گل هـا چه گل«، »گو سـه 
نگهداری«،»گوشـیطونو«، »لپربـازی«، »مار اومده موش 
اومـده«، »مازنـدرون«، »مـن منـی«، »ننـه پیرزالـو«، 

و« وردار  دو  وردار  »یـه  داود«،  »یـا  »هس بـازی«، 
دستمال بازی )جیرفت (

انتخـاب می شـوند و به شـیوه  ابتـدا دو نفـر اسـتاد 
»انتخـاب اسـامی« یـاران خـود را انتخـاب می کنند. دو 
اسـتاد یـاران خـود را در فاصلـه پنجاه متـری از یکدیگر 
می نشـانند و در وسـط این فاصله سـنگ یا چیز دیگری 
را به عنـوان نشـانه می گذارند. دو اسـتاد کنار این نشـانه 

ایسـتاده و دسـتمال  بـازی را در دسـت می گیرند.
شـروع کننده   گـروه  تـا  می کننـد  قرعه کشـی  بعـد 
بـازی مشـخص شـود. آن گاه اسـتاد گروه شـروع  کننده 

دسـتمال را پیـش گروه 
طوریکـه  و  بـرده  خـود 
مقابـل  گـروه  اسـتاد 
را  آن  نشـود،  متوجـه 
زیـر پـای یکـی از یـاران 
خـود پنهـان می کنـد و 
خـود یـک قـدم دورتـر 
از  پـس  می ایسـتد. 
دیگـر  گـروه  اسـتاد  آن 
دسـتمال  بگویـد  بایـد 
زیـر پـای چـه کسـی از 
گـروه مقابـل اسـت. اگر 
خـود  بگویـد،  درسـت 

دسـتمال را برداشـته و مانند اسـتاد اول عمـل می کند، 
در غیـر  این صـورت دسـتمال را از زیرپـای آن بازیکـن 
بیـرون آورده و در محـل نشـانه می گذارنـد. بعـد او باید 
از دور دویـده پـای خود را روی دسـتمال گذاشـته، بپرد 
و همان جـا بنشـیند. بـازی به همیـن ترتیـب ادامـه پیدا 
می کنـد و در پایـان گـروه بازنـده بایـد چنـد قدمـی به 

گـروه برنـده سـواری بدهـد.
گرگم به هوا )کرمان - سیرجان (

بازیکنـان از میـان خـود یک نفـر را به عنـوان ›گرگ‹ 
انتخـاب می کننـد و خـود روی پلـه و یـا هرجـای بلنـد 
دیگـری می ایسـتند. گـرگ در کمین اسـت تـا هنگامی 
کـه بازیکنـان جـای خود را عـوض می کنند، بـه یکی از 
آنهـا دسـت بزنـد، کـه در این صـورت آن بازیکـن گرگ 

می شـود و جـای گـرگ 
و  می گیـرد  را  قبلـی 
ادامـه  دوبـاره  را  بـازی 

می دهنـد.
نونونو هل مهلو 
)hel mehelô(

داسـتان ایـن نمایش 
داسـتان معـروف خالـه 
کـه  زنـی  اسـت،  رورو 
بـاردار اسـت و بچـه ای 
نمایـش  دارد.  راه  در 
آغـاز  بدین گونـه 

: می شـود 
خالـه: نونونوهـل مهلـو، شـیرین پلو، عـاروس نو، چن 

ماهـه داری خالـه چـرا نمی زائي؟
و پاسـخ ها کم و بیش شـبیه روایت های دیگر اسـت. 
در پایـان نمایـش کسـی که نقـش زن را بـازی می کند 

می خوانـد :
یـاروا  ای  بـد دردیـه  َمشـین  عـاروس  › ی دختـرا 

›. کاریـه  خـوب  بشـین  دومـات 
سـپس پارچـه ای را کـه زیـر پیراهـن خـود پنهـان 

: بیـرون مـی آورد و می خوانـد  کـرده 
بچه نبود باد بود

تخم علی داد بود
بچه نبود رخش بود
تخم خدابخش بود .

بـازی شترسـواری در عروسـی هـا و جشـن هـا اجرا 
مـی شود.شترسـواران از محـل شـروع مسـابقه حرکـت 
کـرده و به سـرعت خـود را بـه مقصد تعیین شـده، می 
رسـانند. در مسـابقه اصلی مسـافتی که باید طی شـود، 
معمـوال کمتـر از ۵ کیلومتـر نیسـت. ایـن مسـابقه در 

مقابـل تماشـاگران زیـادی انجـام می شـود.
ترنه بازی )بم (

ابتـدا بـا قـاپ انداختـن، شـاه، وزیـر و دزد را تعییـن 
می کننـد. بعـد دزد بـه فرمـان شـاه مجـازات می شـود. 
مجـازات ممکـن اسـت تعـداد معینـی ترنـای آتشـی یا 
آبـی و هم چنیـن سـبیل مـال آتشـی و یـا آبـی باشـد.

اشکست بازی )سیرجان (
بازیکنـان بـا انتخـاب دو اسـتاد بـه دو گروه تقسـیم 
می شـوند. بعـد لباس هـای خـود را بیـرون می آورنـد و 
پاچه هـای شـلوار را بـاال می زننـد. زمیـن بـازی را به دو 
قسـمت › لـرد › )lord( و ›تـو › )tu( تقسـیم می کننـد. 
یکـی از دو گـروه در قسـمت ›لـرد › زمین یعنـی خارج 
آن و گـروه دیگـر در قسـمت ›تو‹ ی زمیـن )داخل( قرار 
می گیـرد . آن گاه افـراد خـارج سـعی می کننـد افـرادی 
را کـه داخـل هسـتند بگیرنـد و داخلی هـا هـم متقابـاًل 
سـعی در دسـتگیرکردن افراد گروه مقابـل دارند. هریک 
از افـراد دو گـروه کـه بسـوزند از بـازی بیـرون می روند. 
بـازی را ادامـه می دهنـد تـا زمانی کـه همـه افـراد یـک 
گـروه کنـار گذاشـته شـده باشـند )کشـته شـوند( کـه 

درنتیجـه گـروه مقابل برنـده خواهـد بود .

شـامگاه دوشـنبه در غرفـه مفاخـر و نـام آوران از خبرنـگاران کرمانـی 
فرهنگـی  جشـنواره  آوران  نـام  و  مفاخـر  کمیتـه  رئیـس  شـد.  تجلیـل 
اقتصـادی کرمـان گفـت: با توجه بـه اینکه جشـنواره فرهنگـی و اقتصادی 
اسـت و در حـوزه انعـکاس هـر رویـدادی رد قلـم یـک خبرنگار بـه عنوان 
سـفیر خبـری دیـده می شـود و هـر جشـنواره و هر همایشـی کـه برگزار 
شـود پـای ثابـت آن خبرنـگاران هسـتند، تصمیم گرفتیـم از ایـن عزیزان 

کنیم. تجلیـل 
 دکتـر عشـرت شـایق افـزود: کمیتـه مفاخر در عیـن حالی کـه 2 جلد 

کتـاب چـاپ کـرده و آمادگـی دارد مسـتندات بعـدی را هـم چـاپ کند و 
اطـالع رسـانی و پوشـش خبـری ایـن اقدامـات توسـط قشـر زحمت کش 
خبرنـگار صـورت مـی گیرد، از طرف دیگر رسـالتی که خبرنـگاران برعهده 
دارنـد یـک نسـبت فاخـر اسـت یعنـی ذاتـا یـک خبرنـگار یک شـخصیت 
فاخـر اسـت و در مسـیر افتخـارات کشـور، منطقـه و حـوزه مربـوط بـه 

خـودش حرکـت مـی کنـد مگـر اینکه خالفـش ثابت شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـام جشـنواره هم متقارن بود با روز شـهادت شـهید 
صارمـی و روز خبرنـگار و مـا تصمیـم گرفتیـم از خبرنـگاران تجلیل کنیم. 

منتهـی بدلیـل ترافیک کاری قرار بر این شـد در شـب شـهادت امام جعفر 
صـادق )ع( از خبرنـگاران تجلیـل شـود. به هر ترتیب خود امـام صادق )ع( 
در عیـن امامـت جـزو سـفرای کبرای ابـالغ رسـالت دینی هسـتند و همه 

مـا مـی دانیم امام صـادق در جامعه مـا جایگاه ویـژه ای دارد. 
دکتـر شـایق اظهار داشـت: بـا تدبیری که صـورت گرفت و بـا همکاری 
دبیرخانه جشـنواره و شـخص آقای سـلیمانی، کمیته مفاخر از خبرنگارانی 
کـه از قبـل و در حیـن جشـنواره زحمت کشـیدند و اطالع رسـانی کردند، 

تجلیـل کرد تـا این عزیزان بدانند بیادشـان هسـتیم. 

حضور دکتر اسالم پناه به همراه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور
 از نمایشگاه توانمندی های استان واقع در برج میالد

مراسم تجلیل از خبرنگاران در غرفه مفاخر و نام آوران برگزار شد

دکتر شایق: خبرنگار یک شخصیت فاخر است

حاشیه

حاشیه های جشنواره روز سوم و چهارم
 روز چهـارم جشـنواره ترافیـک مراسـم بود. در کنار شـب ورزش 
و جوانـان شـاهد برگزاری سـمینار کویر شناسـی و زنـان کارآفرین 

هـم بودیم.
 مجـری سـمینار کویـر شناسـی کـه ظاهـرا تجربـه مجریگـری 
نداشـت . در مـورد همـه مـوارد اظهار نظـر که خیر سـخنرانی می 

. کرد
 اسـتاندار کـه بـا مـالوردی معـاون ریـس جمهـور در روز چهارم 
همـراه بـود بعد از سـخنرانی در همایـش کویر سـالن را ترک کرد. 

خـروج رزم حسـینی مختصـر نظـم همایش را بـه هم زد.
 خانـم مـالوردی معـاون ریس جمهـور در امور بانوان اشـتباها به 
جـای سـالن سـعدی که محـل برگـزاری همایـش زنـان کارآفرین 
بـود وارد سـالن شـب ورزش و جوانـان بـود و بعـد از رسـیدن بـه 

صندلـی در ردیـف اول مجـددا سـالن را تـرک کرد.
 رزم حسـینی بـرای اولیـن بـار از روز افتتاح جشـنواره باالخره به 

محـل نمایشـگاه آمد و از برخـی غرفه هـا بازدید کرد.
 شـب ورزش و جوانـان هـم ماننـد شـب شـعر ، قلـم و رسـانه با 

مشـکل اسـتقبال روبـرو بود.
 نکتـه جالـب در شـب ورزش و جوانـان ایـن بـود کـه برنامـه را 
مصطفـی سـلطانی بعنـوان مجری آغاز کـرد اما در ادامـه مجری به 

نـام صمدقربـان نـژاد کار را به دسـت گرفت.
-آرش برهانـی ، وحیـد طالبلـو ، علـی سـامره ، وحیـد اسـماعیل 
بیگـی و میالد شـیخ فخرالدینی هـم مهمان شـب ورزش و جوانان 

بودند.
 نکتـه قابـل توجه حضـور تعداد زیادی از روسـای فدراسـیون ها 

و مدیـران وزارت خانـه در شـب ورزش و جوانان بود.
 اسـتاندار بعـد از سـخنرانی در جمـع اهالی ورزش سـالن را ترک 

کرد.
 مثـل همیشـه رزم حسـینی پیرامـون توسـعه اقتصـادی ، برنامه 

هـای اشـتغالزایی در دولـت تدبیر صحبـت کرد.
 روز پنجـم بـا بازدیـد مفصـل اسـتاندار از نمایشـگاه فرهنگـی 

اقتصادیـه حاشـیه جشـنواره آغـاز شـد.
 همایـش »کرمـان در گـذر تاریـخ « بـا تاخیـر ۳۰ دقیقـه ای در 

سـالن سـعدی کار خـود را آغـاز کرد.
 رزم حسـینی ، حجت االسـالم دعایی ، هوشـنگ مرادی کرمانی 
، محمـد صنعتـی و دکتـر نعمـت احمـدی از مهمانـان همایـش 

کرمـان در گـذر تاریـخ بودند.
-روز سـه شـنبه بازدیدکننـدگان نمـی توانسـتند از بـرج میـالد 
بازدیدکننـد، همیـن موضـوع باعـث شـده بـود بازدیدکننـدگان 

بیشـتری بـه محـل نمایشـگاه برونـد.
-رزم حسـینی در همایـش کرمـان در گـذر تاریـخ اینبـار حـرف 
هـای متفاوتـی زد.اسـتاندار از خودپروری و قهرمـان پروی و نجابت 
کرمانـی هـا صحبت کرد. وی گفـت:» نجابت کرمانی ها به شـکلی 
معرفـی شـده کـه تبدیـل به کـم بینی شـده اسـت. این جشـنواره 

بخشـی از کرمـان را معرفی مـی کند.«
غرفه های عشـایری محوطـه برج میالد همچنان بیشـترین بازدید 

کننده را دارد.
 نماینده های شهرسـتان های سـیرجان و شـهربابک از جشنواره 

کردند. بازدید 
 صحبـت هایـی مبنـی بـر حضور یـک چهـره ملـی در اختتامیه 

جشـنواره بـه گـوش می رسـید.
 بازدیـد روز چهـارم جشـنواره بـه انـدازه ای بود که معـدود غرفه 

ای ناراضـی دیگر اعتراضی نداشـته باشـند.
 از شـب چهـارم و بـا تدبیر سـتاد برگـزاری برای توزیـع غذا بین 

غرفـه داران ژتون توزیع شـده اسـت.
 بـازار عکـس سـلفی مقابل بـرج میالد مشـتری خـودش را دارد. 

مخصوصـا با گسـترش ابزار سـلفی 
 مهنـدس سـعیدی ریـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان روز 
چهارشـنبه و بـرای برنامه ریزی برای برگزاری سـمینار کشـاورزی 

در روز 22 مـرداد بـه تهـران آمـده بود.
 حجـت االسـالم دعایـی متن سـخنرانی خـود در همایش کرمان 
در گـذر تاریـخ را بـه اسـتاندار تقدیـم کـرد. جالـب اینکـه رزم 
حسـینی متـن را کـه بـر روی سـی دس رایت شـده بـود را با خود 
بـرد! و جالبتـر اینکه وقتی از آقای اسـتاندار خواسـتیم متن را برای 

انتشـار در اختیارمـان بگـذارد از تحویـل سـی دی امتنـاع ورزید!!
 زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان در همایـش تمدن هلیـل حاضر 

بود.
 تصویـر مجید زاده باسـتان شـناس معروف تپه هـای کنارصندل 
جیرفـت کـه در صفحـه نمایـش سـالن نقـش بسـت کـه تشـویق 

حضـار را بـه همراه داشـت.
 مجید زاده به علت کسالت نتوانسته بود به جشنواره برسد.

 طوالنـی شـدن سـخنرانی هـا و تکـرار سـخنرانی هـا باعث شـد 
برخـی سـالن همایـش »تمـدن هلیـل « را تـرک کنند.

 اسـتاندار در همایـش تمـدن هلیـل حاضـر نبـود. شـنیده هـا 
حکایـت از آن داشـت کـه رزم حسـینی بـرای انجـام مصاحبـه ای 

بـه جـام جـم رفته اسـت.
 وقتـی کـه کردسـتانی خواننـده معـروف جیرفتـی هـا در بـرج 
میـالد شـروع بـه خواندن کـرد اکثر حضار بـا وی همراهـی کردند.

از  بازدیـد  حاشـیه  در  سـعیدی 
نمایشـگاه توانمنـدی هـای اسـتان در 
اقتصـادی   ، فرهنگـی  ایـام جشـنواره 
کرمـان در تهـران بـه خبرنـگار »پیـام 
از  بایـد تشـکر کنـم  ابتـدا  ما«گفـت: 

آقای اسـتاندار ریس و آقای سـلیمانی 
دبیـر جشـنواره کـه زمینـه ایـن اتفاق 
را بـه ایـن شـکل در پایتخـت ایـران 
فرآهـم کردنـد. این نمایشـگاه فرصتی 
بـرای ارایـه توانمندیهاسـت کـه باعث 

شـده انچـه بـه شـکل بالقوه هسـت به 
بالفعـل در بیایـد. ایـن نمایشـگاه هـم 
بـه لحـاظ تنـوع اقلیمـی و اب هوایـی 
کـه از ویژگی هـای جغرافیایی منطقه 
کرمـان اسـت . در بخـش کشـاورزی 
در  ایـم  شـده  ظاهـر  کتنـوع  بسـیار 
نمایشـگاه و باعـث شـده توانمندیهای 
افـزود:  وی  شـود.  معرفـی  اسـتان 
نماینـدگان  مراجعـه  بـا  امیدواریـم 
شـرکت هـای معتبر در ایام جشـنواره 
و انعقـاد قراردادهـای همـکاری باعـث 
رشـد و توسـعه هرچـه بیشـتر حـوزه 

کشـاورزی باشـیم. ایشـان گفت:تقریبا 
اکثـر قریـب بـه اتفـاق غرفه هـا انعقاد 
قـرارداد داشـتند بـا خریـداران داخلی 
و خارجـی کـه این مـی توانـد بر روی 
اسـتان  کشـاورزی  اقتصـادی  رونـق 

تاثیرگـذار باشـد.
سـمینار  برگـزاری  از  سـعیدی 
کشـاورزی اسـتان کرمـان در روزهای 
روز  در  گفـت:  و  داد  خبـر  آینـده 
همایـش کشـاورزی  کـه  پنـج شـنبه 
گـذاری  سـرمایه  هـای  فرصـت  و 
برگـزار مـی شـود شـاهد حضـور وزیر 

خواهیـم  میـالد  بـرج  در  کشـاورزی 
تعـداد  هـم  نمایشـگاه  ایـام  در  بـود. 
از  وزارتخانـه  کارشناسـان  از  زیـادی 

انـد. کـرده  بازدیـد  جشـنواره 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  ریـس 
روز  گفت:بـرای  پایـان  در  کرمـان 
پنـج شـنبه سـازمان نظـام مهندسـی 
و  اسـتان  کشـاورز  خانـه  کشـاورزی، 
سـازمان جهـاد کشـاورزی از فعالیـن 
هـای  شـرکت  و  کشـاورزی  بخـش 
فعـال در ایـن زمینـه دعـوت بـه عمل 

اسـت. آمـده 

مهندس سعیدی ریس سازمان کشاورزی شمال: 

وزیر کشاورزی به سمینار روز ۲۲ مرداد برج میالد می آید

بازیهای محلی استان کرمان
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دوران کودکـی مـن مقـارن بـا جنـگ جهانی 
دوم و وقایـع حـادث شـده از آن در دیـار کرمان 
بـود. قبـل از پرداختن به این موضوع، الزم اسـت 
در ابتـدا اشـاره ای بـه موقعیت جغرافیایی شـهر 

کرمـان در آن روزها داشـته باشـم.
همـان طور کـه می دانیـد، کرمـان در دوران 
ایـران  ایالـت مطـرح  از چهـار  قاجاریـه، یکـی 
بـود. البتـه منظـور از کرمـان، اسـتان کرمـان 
فعلـی نیسـت. بلکـه در آن دوران، ایالـت کرمان 
و مکـران، شـامل اسـتان فعلـی کرمـان، اسـتان 
هرمـزگان و قسـمت هایـی از اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان و یـزد بـود، کـه در دوره حکومـت 
پهلـوی، ایـن تقسـیم بنـدی تغییر کـرد و ایالت 

هـا به اسـتان تغییـر نام یافتند و اسـتان 
یا  کرمـان، 

همان »اسـتان هشـتم« تشـکیل شـد.
شـهر کرمان از اواسـط دوره قاجاریه به شـهر 
»شـش دروازه« مشـهور بـود و بنـده چندیـن 
دروازه و حتـی تخریـب آنـان را به خوبـی به یاد 
دارم. بـه عبارتـی در دوران کودکـی بنده، حدود 
جغرافیایـی شـهر، خیلی محدودتـر و کوچک تر 
از حـال بـود. بـه تعبیـری اکنـون از هـر طـرف 
شـهر حـدود 1۰ تـا 1۵ کیلومتـر توسـعه یافته 

است. 
منـزل پـدری بنده که اکنون منزل مسـکونی 
مـن نیـز مـی باشـد، واقـع در خیابـان عبـاس 
مؤیـدی«  »کوچـه  بـه  دوره  آن  در  صباحـی، 
مشـهور بـود و چـون دو نبـش بود، درسـت مرز 
غربی و شـمالی شهر محسوب 
مـی شـد و بعـد از منزل 
مـا، خندق شـهر قرار 
تـا  دور  کـه  داشـت 
دور شـهر کرمـان و 
تـا 7  فاصلـه 6  در 
خنـدق  از  متـری 
دیـواری بـه ارتفـاع 
بـرای  متـر   7-6
جلوگیـری از نفـوذ 
شـهر  بـه  دشـمن 
احـداث شـده بود. 
در دوران 

کودکـی مـن این خنـدق ها هنوز کامـاًل موجود 
بودنـد و بعضـاً قسـمت هایـی از دیـوار شـهر و 
چندیـن دروازه نیـز در گوشـه و کنـار شـهر بـه 
چشـم مـی خـورد. از جملـه قسـمتی از خندق 
شـهر در جلـوی خانـه مـا کـه از طـرف خیابان 
ناصریـه آمـده، به طـرف خیابان عبـاس صباحی 
مـی پیچید و تا خیابان طالقانـی )حدود خوابگاه 
دختـران( ادامـه و از آنجـا تـا حـدود دروازه رق 
آبـاد مـی رفـت. از آنجـا باز خنـدق هـا از طرف 
خیابـان شـاه نعمـت اهلل ولی تا حدود مشـتاقیه، 
و از آنجـا از طریـق خیابـان ناصریـه و ابوحامـد 

فعلـی تـا جلوی منـزل مـا ادامه داشـت. 
بـه هـر حـال، بنـده شـاهد چندیـن دروازه و 
همچنیـن تخریـب آنـان بـودم، از جملـه دروازه 
گبـری کـه نزدیـک منـزل مـا )حـدود درمانگاه 
سـجادیه( بـود و نیز بـرج خاکی که دقیقـاً دیوار 
بـه دیـوار منـزل مـا بـود. بـرج حفاظتـی محله 

»دولـت خانـه« را نیـز بـه خوبـی به یـاد دارم.
در مجـاورت منـزل مـا اراضـی زیـادی وجود 
داشـت کـه بـه »صحـرا کاری مؤیدی« مشـهور 
بود. در دویسـت، سـیصد متری نیز محـل اتراق 
کاروان هـای شـتر بـود، و خود شـاهد بـودم که 
عـده ای از مـردم بـه ایـن محـل مراجعـه مـی 
کردنـد و فضـوالت شـترها را جمـع آوری مـی 
کردنـد تـا از آنـان جهت سـوخت در منازل خود 

کنند.  اسـتفاده 
سـیمای شـهر کرمان تـا حدود  سـال 1۳1۰ 
دچـار تغییـر و تحـول چندانی نشـده بود و 
تقریبـاً همان وضعیـت دوره قاجاریه را 

داشت.
وضعیـت  خصـوص  در  امـا 
اجتماعـی و اقتصـادی کرمـان در 
آن دوران بایـد بگویم، همان طور 
کـه کلیه دوسـتان محتـرم می 
داننـد، کرمـان از دوره قاجاریـه 
دیـده  را  لطمـات  بیشـترین 
بـود و حتـی در دوره پهلـوی 
اول هـم هیـچ گونـه عمـران 
نصیـب  خاصـی  آبـادی  و 
بـود.  نشـده  منطقـه  ایـن 
بـر ایـن مدعـا مـی تـوان 
به جمله رضاشـاه اشـاره 
کرد کـه هنگامـی چند 
سـال 1۳2۰  در  روزی 
در  تبعیـد  سـفر  در 
کرمـان اقامت داشـت 
و از نزدیـک وضعیت 
در  دیـد،  را  کرمـان 
هنگام سـوار شـدن 
در  کشـتی  بـه 
بـه  بندرعبـاس 
جـم  محمـود 
می¬گویـد:»از 
طـرف مـن به 
علیحضـرت،  ا

یعنـی 
ضـا  ر محمد
بگـو:  پهلـوی 
ن  مـا کر
زمـان  در 

سـلطنت 
از  مـن 
و  آبـادی 
ن  ا عمـر
ه  بهـر
نـی  ا چند
 ، ه د نبـر
ایشـان در رفـع 
بکوشـند.«  نقیصـه  ایـن 
ایـن جملـه خـود بـه 
دهنـده  نشـان  تنهایـی 
وضعیـت کرمان در سـال 
اسـت.  شمسـی   1۳2۰
دلیـل  بـه  کـه  دورانـی 
روز  هـر  ایـران،  اشـغال 
وضعیـت بدتـر می شـد. 
مـن شـاهد صحنـه های 
زیـادی در ایـن خصوص 
بـودم کـه به رغـم کمی 
سـن و سال، بسـیاری از 
رنـج و مشـکالت مـردم 
و خانـواده خـود  را بـه 
وضوح لمس مـی کردم. 
مثـاًل بـه خوبـی بـه یاد 
بـه  مـا  منـزل  از  دارم، 
بعـد بیابـان بـود و چون 
در  کرمـان  کشـتارگاه 
فعلـی  جهـاد  خیابـان 
بـه  معـروف  )کوچـه 
قـرار  کشـتارگاه( 
داشـت، در آن دوران 
هر روز تعـداد زیادی 
بچـه،  و  مـرد  و  زن 
قـدح  و  کاسـه  بـا 
هایـی بـه دسـت به 

طـرف کشـتارگاه مـی رفتنـد و موقع بازگشـت، 
تعـداد اندکی شـادمان از این موفقیـت بودند که 
توانسـتند مقـداری خـون از ذبح گوسـفندان به 
دسـت آورنـد، تا بـا مخلوط نمودن مقـداری پیاز 
سـرخ کـرده در خون و گـرم نمـودن آن، غذایی 
تهیـه و خانواده خود را از گرسـنگی نجات دهند. 
»آب داغـو« غـذای اکثریـت خانـواده هـای 
کرمـان بود مقداری روغـن- و در اکثر موارد تکه 
ای چربـی گوسـفند- بـا پیـاز، نمـک و زردچوبه 
در آب ریختـه و پـس از مدتـی حـرارت دادن، 
بـه عنـوان غـذا مـی خوردنـد. در برخـی مـوارد 
مقـداری »بابونـه« به ایـن آب اضافه مـی کردند 
کـه در ایـن صـورت بـه آن »قاتـق بابونـه« مـی 

. گفتند
در آن دوران، روزهـای متعددی غذای خانواده 
هـا شـامل تنهـا مقـدار کمی نـان کوپنـی بود و 
مجبـور بـه امسـاک درخـوردن آن بودنـد. حتی 
یـک روز بـه جـای نـان، خرمـا خوردیـم، بعدها 
دانسـتم آن روز نان در شـهر وجود نداشـت و به 
تمامـی مـردم بـه جـای نـان، خرمـا داده بودند. 
وضعیـت کرمـان در آن روزگار بسـیار آشـفته و 
نابهنجـار بـود و اکثریـت مـردم که دارای شـغل 
کشـاورزی و کارگـری بودنـد از حداقـل زندگـی 
بهـره ای نداشـتند، ایـن امر در سـال هـای وقوع 
جنـگ جهانـی دوم مضاعف شـده بـود و به رغم 
آنکـه نانـوا خانه ای در کرمان توسـط مسـئولین 
تأسـیس شـده بود امـا باز مشـکالت زیـادی در 

میـان بود. 
از  بیشـتر  آشـنایی  جهـت  محتـرم  حضـار 
وضعیـت کرمـان در ایـن دوران مـی تواننـد بـه 
خاطـرات سـید مهـدی فـرخ کـه در سـال های 
21-1۳2۰ اسـتاندار کرمـان بـود مراجعه کنند.

از جملـه مطالبی که فرخ به آن اشـاره نموده، 
کمبـود نان و دخالت کنسـول انگلیـس در ارزاق 

عمومی شـهر کرمان است.
وی در ایـن مـورد آورده: »... کرمـان وضـع 
آشـفته و بلبشـویی داشـت؛ نـه آبـش بـود و نـه 
نانش. مشـکل نان در کشـورهای جنگ زده و یا 
ممالک اشـغال شـده بزرگترین مشـکل هاسـت. 
زیـرا آنـان که مسـتغنی هسـتند از ترس قحطی 
بیـش از نیـاز خویش آذوقـه می خرنـد و الجرم 
دسـت نیازمنـدان از رزق روز کوتـاه و در ایـن 
میـان دالالن و شـاطران، میـدان دار معرکـه اند 
و از نـان مـردم مـی دزدنـد و گنـدم روی گنـدم 
در انبارهـا مـی چینند تا بود و نبودشـان را گران 
تـر از قبل بفروشـند و من در کرمان، در اسـتانی 
از کشـوری جنگ زده، دچار چنین وضع تأسـف 
بـار و شـرم آوری شـده بـودم. روزی سـیزده تن 
گنـدم بـه نانوایان تحویل می شـد که نان شـهر 
را تهیـه بکننـد. اما نـان ابـداً قابل خـوردن نبود 
معلـوم نبـود چـه کثافتی را بـا آرد گنـدم قاطی 
مـی کردنـد که نان بـه صورت ورقـه های حلبی 
در مـی آمد و گرسـنگان نیز رغبـت نمی کردند 

آن را بـه دهـان نزدیـک کنند.
ترفندهـای  از  خاطراتـش،  ادمـه  در  فـرخ 
مختلـف عـده ای از نانوایان سـودجو و همچنین 
ورود کنسـولگری انگلیـس بـه ایـن جریـان یـاد 
نمـوده: »... یـک روز آقـای »بنـی آدم« شـهردار 
مـا بـا رنـگ و رخسـار پریـده پیش من تشـریف 
آوردند و چیزی گفتند که حیران شـدم ]ایشـان 
گفتند[: آقای فرخ، سیاسـت داخل شـده اسـت! 
سـپس آقـای بنـی آدم به مـن گفت: از دیشـب 
چند تن از مسـتخدمین قونسـولگری انگلیس با 
لبـاس فـورم علنـاً به میان مـردم آمـده و آنان را 
علیـه ماهـا و له نانوایان شـهر تحریک می کنند. 
دیـدم قضیـه دارد بیخ پیـدا می کند، فـی الواقع 
سیاسـت داخل نان شـده اسـت، و این برای من 
عجیـب بود. زیرا جناب قونسـول چـه امتیازی از 
مـن می خواسـتند کـه نان را علی الحسـاب گرو 

برداشـته بودند؟ 
بـه هر تقدیر چـاره ای نبود، به اتفاق شـهردار 
هـای  پیشـخدمت  بلـه،  دیـدم  و  افتادیـم  راه 
قونسـولگری انگلیـس سـخت در تکاپو هسـتند، 
مـن اجبـاراً همان شـب به جناب قونسـول تلفن 
کـردم و به ایشـان گفتم: لطفاً مصـرف نان روزانه 
شـما هر مقدار اسـت بفرمایید من شـخصاً برای 
شـما روانـه کنـم و از این به بعـد نوکران حضرت 
عالـی بـه هیـچ نحو حـق ندارنـد داخـل خیابان 

شـده، دار و دسـته راه بیاندازند.
بـا ایـن تلفـن، نوکـران قونسـولگری یکی دو 
روزی غـالف کـرده انـد. پـس از ایـن مـدت بـاز 
سـر و کلـه شـان پیـدا شـد، همـان لبـاس ها و 
همـان کاله هـا. این بـار آنها را دسـتگیر کرده و 
توقیفشـان کردیم اما با کمال تعجب مسـئله ای 
دسـتگیرمان شـد که کلی باعث خنده و در عین 
حـال تأسـف گردید. مـی دانید چـرا؟ آنهایی که 
توقیـف کـرده بودیـم، پیشـخدمت قونسـولگری 
انگلیـس نبودنـد، زیـرا واقعـاً پیشـخدمت هـای 
قونسـولگری جـا خـورده بودند و از قونسـولگری 
بیـرون نمـی آمدنـد. البـد می پرسـید پـس این 
عـده کی هـا بودند؟ بلـه، این ها همان شـاطرها 
بودنـد کـه لباس مسـتخدمین قونسـولگری را از 
قرار شـبی سـه تومان کرایه کرده بودند تا شـهر 
را شـلوغ بکننـد و کسـی هم یـارای جلوگیری از 
آنان را نداشـته باشـد و همه بپندارند که مسـئله 

نان شـهر مورد توجه سـیمرغ اسـت. باری دیدم 
اصـاًل بـا ایـن جماعـت شـاطر معامله مـان نمی 
شـود. یـک روز اجبـاراً ایـن جماعت آزاد شـده و 
آزادی یافته را جمع و سـوار کامیون شـان کردم 
و روانـه کـردم بـه بندرعبـاس. دسـت بـر قضـا 
کامیـون حامـل بار نیز بـود و بارش شـاخ بز بود 
و اینـان سـوار شـاخ بـز شـدند و رفتنـد و حتماً 
حـاال هـم که این قضیـه را می خواننـد صد هزار 

دشـنامم مـی دهند.«
مطلـب دیگری که فـرخ در خاطراتـش به آن 
اشـاره نمـوده و جالب اسـت، ترس انگلیسـی ها 
از حسـین خـان بچاقچی اسـت، بدیـن مضمون 
کـه در ایـن ایـام، چـون حسـین خـان بچاقچی 
در منطقـه اقدامات شـدیدی علیـه انگلیس ها و 
حمایـت از آلمانـی ها شـروع نمـوده بـود. روزی 
کنسـول انگلیـس نزد من آمـد و گویا بـا حالتی 
مضطرب و آشـفته از اسـتاندار می خواهد تا یک 
گردان در اختیار او بگذارد تا بتواند حسـین خان 
بچاقچـی را دسـتگیر کنـد. فـرخ کـه با حسـین 
خـان بچاقچـی ارتبـاط داشـت، با او تمـاس می 
گیـرد و از او مـی خواهـد بـه اسـتانداری کرمان 
بیایـد. روز بعد او کنسـول انگلیس را می طلبد و 
از او می پرسـد شـما دیروز از من چه خواستید؟

کنسـول مـی گوید برای دسـتگیری حسـین 
خـان بچاقچـی احتیـاج بـه یـک گـردان سـرباز 
دارم. فـرخ در همیـن حیـن دسـتور مـی دهـد 
حسـین خـان وارد اتـاق شـود و بـه کنسـول 
انگلیـس مـی گویـد: آن دیـوی کـه از حسـین 
خان بچاقچی سـاخته اید، اشـتباه است. حسین 
خان بچاقچی همین شـخص اسـت حاال بگویید 

بـا او چـه کار داریـد؟!!! 
البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـود کـه 
وضعیت معیشـتی نابسـامان مردم فقط مختص 
بـه زمـان جنـگ نبـود، هـر چنـد در ایـن زمان 
شـدت یافتـه بود، امـا این وضعیت تا سـال های 
بعـد نیز ادامه داشـت و تأمین معاش به سـختی 

و بـا مـرارت بسـیار حاصل مـی گردید. 
وضعیـت بهداشـتی و درمانـی کرمـان در آن 
دوران نیـز بسـیار اسـفناک بـود. امراضـی چون: 
تراخـم، سـالک، کچلـی، آبلـه و... در بیـن مردم، 
بـه ویـژه کـودکان بـه شـدت رایـج بـود و کمتر 
خانـواده کرمانـی را مـی توانسـت یافـت که یک 
یـا چند کـودک آنان بدیـن امراض مبتال نشـده 
باشـند، از ایـن رو تعـدادی از اهالـی، بـه ویـژه 
نـوزادان و کـودکان در معـرض مـرگ و میـر و یا 

دچـار معلولیـت و بیمـاری هـای شـدید بودند.
در دوران کودکـی بـه خوبـی در خاطـر دارم 
روزی شـهر دچـار حملـه ملـخ ها گردیـد، هیچ 
گاه آن صحنـه از خاطـره مـن محو نخواهد شـد 
چـرا کـه تعـداد ملـخ هـا بـه انـدازه ای بـود که 
بـدون اغـراق و مبالغـه آسـمان در وسـط روز، 
ماننـد شـب تیـره و تار گردیـد، خود مـی توانید 
حـدس بزنیـد که پـس از ایـن واقعه چه بر سـر 

مـزارع کشـاورزی و محصـوالت مـردم آمـد.
وضعیـت امنیتـی کرمـان هم ماننـد وضعیت 
اقتصادی و بهداشـتی بود. در ایـن دوران، به ویژه 
در زمان اشـغال ایران توسـط متفقیـن، عالوه بر 
مشـکالت اقتصـادی کـه گریبانگیـر مـردم بود، 
ناامنـی و تـرس و وحشـت از غـارت منـازل و 
مزاحمـت هـای سـربازان بیگانـه نیـز معضلـی 
جـدی بـود. در کرمـان تعـدادی از سـربازان کـه 
بـه گفتـه عوام بـه آنـان سـربازان »اس پـی آر= 
s.p.r« گفتـه مـی شـد، برای مـردم به خصوص 
زنـان مزاحمت هایی ایجاد می کردنـد، از این رو 
بـا همت جوانان ورزشـکار هر محله کـه اکثراً به 
ورزش زورخانـه مـی پرداختنـد و تحـت رهبری 
مرشـدان، پیشکسـوتان و متنفذین، گـروه هایی 
از »عیـاران« را تشـکیل داده و در طـول روز و 
حتی در سـاعاتی از شـب، به صـورت گروه هایی 
چنـد نفره در هر محله راه مـی افتادند و مواظب 

اهالـی محله از تعـرض سـربازان بودند. 
در خصـوص وضعیـت تحصیلـی و آموزشـی 
کرمـان در آن دوران بایـد بگویـم، مکتـب خانـه 
تنهـا مـکان آموزشـی در گذشـته بـود و پـس از 
تأسـیس مـدارس به سـبک جدید، اسـتان های 
کرمان، بنادر، سیسـتان و بلوچسـتان و یزد، فاقد 
مراکـز آمـوزش عالی بودنـد و بعضـاً جوانانی که 
دوره متوسـطه را گذرانـده و قصـد ادامه تحصیل 
داشتند می بایسـت به شهرهای دیگر و خصوصاً 
تهـران بروند. ادامه تحصیل آنـان باعث مهاجرت 
بسـیاری از خانـواده هـا از کرمان نیز می شـد تا 

آنکـه دانشـگاه کرمان تأسـیس گردید.
تأسیس دانشگاه در کرمان

بـد نیسـت در اینجـا اشـاره ای کوتـاه و گذرا 
به پیشـینه تشکیل دانشـگاه کرمان داشته باشم 
و بـه همیـن بهانـه هم از کسـانی کـه در این راه 
منشـأ خدمـت بودنـد، یـادی کنـم. در خصوص 
تأسـیس دانشـگاه کرمـان تاکنون صحبـت ها و 
مطالـب زیـادی گفتـه شـده و از این گذر سـعی 
شـده اسـت این طرح بزرگ به شـخص یـا گروه 
خاصـی منتسـب گردد؛ امـا با اسـتناد به مطالب 
و گزارشـات منعکـس شـده در روزنامـه های آن 
دوران، بـا قاطعیـت و اطمینـان مـی تـوان فکـر 
اولیـه و پیگیری های ابتدایی تأسـیس دانشـگاه 
کرمـان را در جلسـات هیـأت مشـورتی روزنامـه 

اطالعـات در کرمـان یافت. 
»اولیـن بـار فکـر تأسـیس دانشـگاه در سـال 
روزنامـه  مشـورتی  هیـأت  جلسـات  در   1۳44
اطالعـات و توسـط اعضای هیأت مطـرح گردید 
البتـه در ابتـدا صحبـت از تأسـیس دانشـگاه در 
میـان نبـود و آنچـه مـورد نظـر هیأت مشـورتی 
روزنامـه اطالعـات بـود ایـن بـود که بـا توجه به 
امکانـات و اسـتعداد منطقـه کرمـان، دانشـکده 
کشـاورزی و دانشـکده صنعتـی تأسـیس شـود.

بـه هـر حال این فکر در سـال 1۳44ش. چند 
مـاه پس از تشـکیل هیـأت مشـورتی روزنامه در 
کرمـان شـکل گرفـت و بـرای اولین بار در سـفر 
دکتـر »هادی هدایتـی« وزیر آمـوزش و پرورش 
بـه کرمـان مطرح گردیـد و وی نیز قول مسـاعد 
جهـت پیگیری و تأسـیس آن را داد. هر چند در 
ایـن زمـان کار خاصـی صـورت نگرفت؛ امـا این 
طـرح هر جلسـه در هیـأت مشـورتی مطرح می 
شـد تـا اینکـه در اواخـر سـال 1۳46 کـه دکتر 
نیاکان، سرلشـکر هاشـمی حائری، آقایان یزدپور 
و محمـد علی صفـری )روزنامه نـگار معروف( به 
عنـوان بازرسـان نخسـت وزیری به کرمان سـفر 
نمودند، در جلسـه هیأت مشـورتی، بنده در بیان 
نیازهای مهم کرمان، مسـأله تأسـیس دانشـکده 
کشـاورزی را مطـرح و بـا گالیـه از مسـؤولین 

کشـوری، خواسـتار اقدام سـریع تر آن شـدم. 
جایـی  بـه  طـرح  ایـن  هـم  دوره  ایـن  در 
نرسـید تـا اینکه در سـال 1۳47 سـناتور عباس 
مسـعودی- نایـب رییـس مجلـس سـنا و مدیـر 
مسـؤول روزنامـه اطالعات بـه کرمان سـفر کرد 
و بـرای اولیـن بـار، نیـاز کرمـان بـه دانشـگاه در 
جلسـه ای کـه در منـزل مرحـوم »ابوالقاسـم 
هرنـدی« با حضور تعدادی از معتمدین شـهر، از 
جملـه: هرندی، فاتـح و حمیـدی )روزنامه نگار( 
دکتـر عبـاس ریحانـی، آرشـام )رییس سـاواک( 
و بنـده، در روز 7 دی 1۳47 تشـکیل گردیـده 
بـود. مطرح گردید. توجه فرمایید در این جلسـه 
دیگـر صحبت از دانشـکده کشـاورزی و صنعتی 
نبـود و درخواسـت تأسـیس دانشـگاه در کرمان 
مطـرح گردیـد. در ایـن جلسـه وی پـس از بیان 
دالیـل متعـدد در خصـوص مشـکالت فـرا روی 
تأسـیس دانشـگاه، با شـنیدن سـخنان حاضران 
مبنـی بـر ضـرورت هـای مختلـف کرمـان بـه 
دانشـگاه، قـول داد بازگشـت بـه تهـران، در این 
خصـوص بـا مقامـات مربوطـه صحبـت و زمینه 

هـای عملی شـدن ایـن طـرح را فراهـم آورد. 
بـه  بازگشـت  از  پـس  مسـعودی  سـناتور 
تهـران، در ابتـدا بـا نـگارش خاطـرات خـود در 
سـفر بـه کرمـان، بـا عنـوان »یادداشـت هایی از 
سـفر کرمـان« و انتشـار در چند شـماره روزنامه 
اطالعـات، بـه قـول خـود عمـل نمـود و حتـی 
در چنـد شـماره روزنامـه اطالعـات بـا تیترهای 
»کرمانـی ها دانشـگاه می خواهنـد و حق دارند« 
و غیـره. بـا انعـکاس درخواسـت مـردم منطقـه 
کـه توسـط هیـأت مشـورتی روزنامـه اطالعـات 
و تعـدادی از متنفذیـن کرمانـی مطـرح گردیده 
بـود، توجـه مسـئولین را بـه این خواسـته و نیاز 

کرمـان معطـوف نمود. 
و  فرهیختـگان  از  دعـوت  بـا  ایشـان حتـی 
اسـاتید کرمانـی سـاکن در تهران، جلسـه ای در 
روزنامـه اطالعـات تشـکیل داد و بـا جویا شـدن 
نظـرات آنـان در خصوص این طرح، به شـدت از 

تأسـیس دانشـگاه در کرمـان حمایـت نمود.
فکـر تأسـیس دانشـگاه در کرمـان هـر بـار با 
اصـرار بیشـتر کرمانیـان پیگیری می شـد تا این 
کـه راد مـردی ژرف اندیـش بـه ایـن خواسـته 
کرمانیان جامه عمل پوشـاند و آن شـخص زنده 

یـاد مهنـدس علیرضـا افضلی پـور بود.
الزم به ذکر اسـت در سـال 1۳۵۰ که بنده به 
عنـوان دبیـر جنبش ملـی نیکـوکاری کرمان در 
سـمینار گردهمایـی جنبش ملی نیکـوکاری در 
مشـهد مقدس شـرکت نمـودم، در ایـن همایش 
چنـد روزی بـا زنده یـاد افضلی پور همـراه بودم 
و از آنجایـی کـه ایشـان چنـدی تصمیـم گرفته 
بـود با کلیـه دارایـی خویش عملـی خیرخواهانه 
و عـام المنفعـه در یکـی از نقـاط محـروم ایـران 
انجـام دهد، بنده در هنـگام صحبت های متعدد 
بـا ایشـان، با بیان نیـاز و مشـکالت و محرومیت 
هـای اسـتان کرمان و همچنین پیشـنهاد هیأت 
مشـورتی روزنامـه اطالعـات و عـزم عمومـی در 
اسـتان جهـت احداث دانشـگاه، شـاید توانسـتم 
جرقـه ای در ذهـن وی مبنـی بـر انجـام این کار 

خداپسـندانه در کرمان زده باشـم.
بـه هر تقدیـر تأسـیس دانشـگاه در کرمان با 
تمـام نشـیب و فرازهای آن از نهالی که در سـال 
1۳44 در هیـأت مشـورتی روزنامـه اطالعات در 
کرمـان کاشـته و در بهـار سـال 1۳۵۰ در حـرم 
مطهـر علـی ابـن موسـی الرضـا )ع( و در جریان 
همایش سـالیانه جنبش ملی نیکوکاری، آبیاری 
گردیـد، بـه رغم آنکـه حتی به گفتـه محمدرضا 
یـاد  خطرنـاک«  »شـوخی  بـه  آن  از  پهلـوی 
شـده بـود، در سـال 1۳۵۳ بـه دسـت مهنـدس 
افضلـی پـور بـه بـار نشسـت و اینک بـه درختی 
سـتبر و تنومنـد تبدیـل گردیـده، و اینـک ایـن 
دانشـگاه بـا داشـتن فضایـی بیـش از 2414۳۹ 
متـر مربـع و قریـب 1۵۰۰۰ دانشـجو، بـا دارا 

خاطرات محمد صنعتی؛ تاریخ شفاهی کرمان

از سال های قحطی تا گشایش دانشگاه
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بـودن 11 دانشـکده، 1 مجتمـع آمـوزش عالـی، 
2 مرکـز آمـوزش عالـی، 1 پردیس خودگـردان، 
براسـاس  پژوهشـی  مرکـز  و 1  پژوهشـکده   ۵
آمـار وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری در سـال 
1۳۹1-1۳۹۰، در میان دانشـگاه های کشـور، از 
لحـاظ تعداد دانـش آموختکان دارای رتبه سـوم 
و از لحـاظ تعـداد اعضـای هیـأت علمـی دارای 

رتبـه هفتم اسـت.
بـر خـود واجـب مـی دانـم از نقـش و تـالش 
افـرادی چـون »فتـح اهلل معتمـدی« اسـتاندار 
وقـت کرمـان کـه نظـر بـه دوسـتی بـا مهندس 
در  ترغیـب وی  در  مهـم  نقشـی  پـور  افضلـی 
تأسـیس دانشـگاه در کرمـان داشـت، همچنین 
از سـناتور مسـعودی، اعضـای هیـأت مشـورتی 
روزنامـه اطالعـات در کرمـان، دکترمحمـد علی 
و  کرمـان(  دانشـگاه  رییـس  )اولیـن  میرزایـی 

بسـیاری افـراد دیگـر یـاد کنـم.
بـه هر حـال برگردیم بـه همـان دوران، یعنی 

سـال های 1۳1۸ تـا 1۳24.
تـا آنجـا در ذهن دارم و مـی تواند برای حضار 
بـه خصوص جوانان قابل توجه باشـد، این اسـت 
کـه چـون ایـن ایام مقـارن با جنـگ جهانی دوم 
بـود و بـه رغم بی طرفی ایران، کشـور ما توسـط 
متفقیـن مـورد حمله قرار گرفت و جـدا از اوضاع 
اقتصادی نابسـامان ایران در آن روزگار، مشکالت 
حاصـل از جنگ نیـز گریبانگیر مردم شـده بود، 
قحطـی و کمبودهـا در تمامـی زمینه هـا وجود 
داشـت، مثـال داشـتن کاغـذ بـرای محصلیـن، 
آرزو محسـوب مـی شـد. کمبـود و گرانـی کاغذ 
بـه حـدی بـود کـه دانـش آمـوزان می بایسـت 
از لـوح اسـتفاده کننـد. بدیـن صـورت کـه ما با 
تهیـه ورقـه آهنی یا حلبـی از آن به جـای کاغذ 
اسـتفاده مـی کردیم. هـر دانش آمـوز دارای یک 
لـوح، قلـم نـی و شیشـه مرکب بـود. هـر روز در 
سـر کالس درس جدیـد را بـا قلـم نـی بـر روی 
لـوح )ورقـه ی آهنـی یـا حلبـی( می نوشـتیم و 
شـب در منزل مشـق شب را نوشـته و فردا صبح 
لـوح را نشـان معلـم داده و پـس از رفـع اشـکال 
و تأییـد وی، همگـی سـر حـوض مدرسـه رفتـه 
و گاه در زمسـتان بـا شکسـتن یـخ حـوض آب، 
مشـق دیروز را شسـته و لوح را با دسـتمالی که 
بدیـن منظـور همراه داشـتیم، خشـک نمـوده و 
سرمشـق جدیـد را یادداشـت می کردیـم. بعضاً 
شـاهد بودم کـه تعـدادی از دانش آمـوزان حتی 
دسـتمالی بـرای خشـک کـردن لوح نداشـتند و 
مـی بایسـت با لبـه کت و یـا پیراهن خـود، لوح 

را خشـک کنند. 
امـا در خصـوص وضعیت اقتصـادی و تجاری 
اکثـر  کنـم،  ذکـر  بایـد  دوران  آن  در  کرمـان 
کـودکان هـم سـن و سـال مـن در آن دوران، 
پـس از تحصیـل مقدماتـی مجبـور بودنـد ادامه 
تحصیـل را رهـا کننـد و به فعالیت اقتصـادی رو 
بیاورنـد تـا بتواننـد کمـک خـرج خانـواده خـود 
باشـند. در آن زمـان نیـز بـه غیر از کشـاورزی و 
کارگـری سـاختمان و یـا پرداختـن به کسـب و 

کار پـدری، کار خاصـی در کرمـان نبـود.
کارخانـه خورشـید؛ نخسـتین مرکـز تولیدی 

کرمان بـزرگ 

کارخانه خورشـید اولین مرکـز بزرگ تولیدی 
کرمـان در آن سـال هـا بـود کـه بـه تازگـی راه 
افتـاده بـود. مؤسسـان ایـن کارخانه کـه همگی 
از رجـال متنفـذ و متمـول کرمان محسـوب می 
شـدند، درصـدد بودنـد تـا ضمـن دایـر نمـودن 
کارخانـه ای که نـوع فعالیت آن ریشـه در تاریخ 
و فرهنـگ این ناحیه داشـت، با ایجـاد بزرگترین 
مرکـز اقتصـادی در شـهر، بـه بهتریـن شـکل 
ممکن از مهارت و اسـتعداد اهالـی در این زمینه 

اسـتفاده نمایند.
از آنجایـی کـه در آن دوره در اسـتان کرمـان، 
کارخانـه خورشـید تنهـا مجموعـه ای بـود کـه 
بیشـترین تعـداد نیـروی کار اسـتان را بـه خـود 
جـذب نمـوده بـود، لـذا بـا توجـه بـه اوضـاع 
ایـن  دوران، همـواره  آن  و سیاسـی  اجتماعـی 
محیـط کارگری یکـی از مهمتریـن مراکزی بود 
کـه مورد توجـه گروه هـا و جناح های سیاسـی 
)بـه ویـژه حـزب تـوده( بـود. چـرا کـه اکثریـت 
کارگـران ایـن کارخانـه از قشـر جوان، پرشـور و 
از خانـواده هـای بـی بضاعـت و محـروم کرمـان 
بودنـد و از طرفـی عـدم رضایـت آنـان از اوضـاع 
اقتصـادی و اجتماعی این تجمـع بزرگ کارگری 
را مطلـوب تریـن مکان برای گروه های سیاسـی 
مخالـف حکومـت نمـوده بـود تـا از ایـن نیروی 
کارگـری نهایـت اسـتفاده را بکننـد. از ایـن رو 
کارخانـه خورشـید به عنوان مرکز ثقل سیاسـی 
صحنـه  همـواره  دوره،  آن  در  کرمـان  اسـتان 
اعتصابـات، درگیـری هـا و بحـث های سیاسـی 

بـود و بـه تعبیـری پاتـوق سیاسـی تعـدادی از 
کارگـران، فرهنگیـان و دانـش آمـوزان ناراضـی 

بود. 
در آن مقطـع زمانی، تـازه آتش جنگ جهانی 
دوم فـرو نشسـته بـود و رضاشـاه بـه دالیلی که 
همـگان مـی داننـد از ایـران تعبیـد شـده بود و 
پسـرش کـه جوانی ناآشـنا به مسـایل سیاسـی 
و اجتماعـی ایـران بود، بر مسـند قدرت نشسـته 
بـود. گروه های سیاسـی و معترضانـی که قبل از 
آن زنـدان و تبعیـد بودنـد، با فضای باز سیاسـی 
کـه در ایـران بـه وجود آمده بـود، دوبـاره رمق و 
جانـی گرفتـه و گرایـش های سیاسـی بـه ویژه 
طرفـداران حـزب توده فعالیـت و مبـارزات خود 

را آغـاز کـرده بودند.
مقطـع  ایـن  در  کشـور  نابسـامان  وضعیـت 
زمانـی، اندکـی بهتـر شـده بـود، زندانـی هـای 
سیاسـی آزاد شـده بودنـد و جمیـع ایـن عوامل، 
زمینـه را بـرای بـه وجـود آمـدن تشـکل هـای 
سیاسـی فراهـم کـرده بـود. در ایـن گـذر شـهر 
کرمـان نیـز که کمترین بهـره از آبادانی و عمران 
را در ادوار قبـل داشـت، از ایـن قاعـده مسـتثنی 
نبـود. در جامعـه کوچک و سـنتی شـهر کرمان 
نیـز زمزمـه هـای مسـایل سیاسـی و نارضایتـی 
افشـار مختلـف جامعه بـه گوش می رسـید، این 
مهـم بیشـتر در محیط هـای کارگری بیشـتر و 

بهتـر مشـهود بود.
همـان طـور کـه گفتـم، کارخانـه خورشـید 
عـالوه بـر اینکه تنهـا مرکز صنعتـی و اقتصادی 
کرمـان محسـوب مـی شـد، مهمتریـن کانـون 
سیاسـی ایـن دیـار نیـز بـود. در چنیـن اوضـاع 
و احوالـی، بنـده بـه عنـوان کارگـری سـاده در 
فعالیـت  مشـغول  کرمـان  خورشـید  کارخانـه 
کارگـری  اسـت محیـط  ذکـر  بـه  بـودم. الزم 
پتانسـیل  تریـن  مناسـب  و  شـرایط  بهتریـن 
را بـرای تبلیغـات و فعالیـت هـای گـروه هـای 
سیاسـی، بـه ویـژه آنانی که دم از حـق و حقوق 
کارگـران و عدالـت اجتماعـی و مسـاوات مـی 
زدننـد، داشـت. از ایـن رو در کارخانه خورشـید 
فعالیـت تعـدادی از کارگـران بـه عنـوان »توده 
ای« کـه از بیـرون کارخانـه تغذیـه فکـری و 
عقیدتـی می شـدند، بـه شـدت رواج گرفته بود 
و روز بـه روز بـر تعـداد طرفـداران آنـان افزوده 
مـی شـد. شـعارهای آنـان مبنـی بـر احقـاق 
اجتماعـی  عدالـت  برقـراری  و  کارگـران  حـق 
بـر کارگـران جوانـی کـه اکثـراً از خانـواده های 
بـی بضاعـت و محـروم کرمانـی بودنـد، جاذبـه 
بسـیاری ایجـاد نمـوده بـود. در بیان و تشـریح 
مسـأله فـوق الذکـر مبنـی بـر عـدم اطـالع و 
آگاهـی سیاسـی کارگـران کارخانه خورشـید از 
مـرام و اهـداف گـروه هـای سیاسـی آن دوره، 
تنهـا بـه یک خاطـره از ایـن دوران بسـنده می 
کنـم، تـا خواننـدگان بـه وضـوح دریابنـد کـه 
جـذب و گرایـش کارگـران بـه ایـن سـمت و 
سـوهای سیاسـی، نـه از سـر آگاهی، بلکـه تنها 
اعتـراض و بیـان محرومیت هـا و کمبودها بود، 

و فریـاد آنـان تنهـا از سـر درد بـود و بـس. 
در سـال 1۳2۸ و در پـی تـرور محمدرضـا 
پهلـوی، روزی در محوطـه کارخانه دیدم عده ای 

کارگـران را جمـع نمـوده و برای آنان سـخنرانی 
مـی نمودند. در سـخنرانی ذکر شـد کـه تمامی 
کارگران بایسـتی بـه تلگراف خانه کرمـان بروند 
و در آنجـا متحصـن شـوند. قبـل از ایـن کـه به 
تلگـراف خانـه برویم، از یکـی از سـرکارگرها که 
نقشـی مؤثر در تهییج کارگران داشـت، پرسیدم 
بـه چـه علـت بایـد بـه تلگـراف خانـه برویـم و 
متحصن بشـویم؟ سـرکارگر کمی مکـث نمود و 
گفـت: واهلل به درسـتی نمی دانـم، فقط می دانم 

گویا »مؤسسـاتی هسـت!«
حـدود یـک هفتـه بعد هنگامـی کـه روزنامه 
»شهرآشـوب« بـه کرمـان رسـید، متوجه شـدم 
کـه علـت رفتـن مـا در آن روز بـه تلگـراف خانه 
و تحصـن، درخواسـت بـرای تشـکیل »مجلـس 
مؤسسـان« و انتخـاب جانشـینی برای شـاه بوده 

است. 
به هر تقدیر، نفوذ سیاسـیون وابسـته به چپ 
و راسـت کامـاًل در محیـط کارخانه خورشـید به 
چشـم مـی خـورد و همانگونه که عـرض نمودم 
بـه واسـطه جذابیـت شـعارها و تبلیغـات تـوده 
ای هـا، کارگـران بیشـتر بـه ایـن سـمت تمایل 
داشـتند. حتـی در فروردیـن سـال 1۳۳2 ش. 
هنگامی که در شـوروی سـابق »اسـتالین« فوت 
نمـود، به رغم آنکه بسـیاری از کارگـران کارخانه 
خورشـید، شـاید تا قبل از آن، نام استالین را هم 
نشـنیده و نمی دانسـتند او کیسـت، به دسـتور 
عوامل حزب توده در کارخانه خورشـید، مراسـم 
تجلیـل از »رفیق اسـتالین« را برگـزار نمودند«.

مسـایل  از  کـه صحبـت  حـال  نیسـت  بـد 
بـه  اسـت  کرمـان  روزگار  آن  رایـج  سیاسـی 
ایـن مـورد نیـز اشـاره نمایـم، کـه یکـی از گروه 
هایـی کـه در آن دوره ظهـور نمـود و چندی در 
کرمـان نیـز فعالیـت داشـت»جمعیت هـواداران 
صلـح« بود. پیشـینه این گـروه به بعـد از جنگ 
جهانی دوم در جلسـه ای در »اسـتکهلم سـوئد« 
منعقـد گردیـد، بـر می گـردد. تعدادی از سـران 
کشـورهای جهـان که هـوادار صلـح و اجتناب از 
جنـگ بودنـد، بیانیه ای مشـترک امضـا نمودند 
کـه بـه بیانیـه اسـتکهلم معـروف شـد. در ایران 
نیز این جمعیت تشـکیل گردیـد و افرادی چون 
»ملـک الشـعرای بهار«، »سـعید نفیسـی«، آیت 
اهلل لنکرانـی، آیت اهلل زنجانـی و... عضو آن بودند. 
ایـن جمعیـت در ایـران تـا حـدودی تکیـه بـه 
حزب توده داشـت. این جمعیت پـس از آنکه در 
کرمـان نیز تشـکیل گردید، برای بیـان نظرات و 
اعـالم اهداف خود تصمیم گرفتند )سـال 1۳۳۰ 
ش( در میدان مشـتاقیه مراسـمی برگزار نمایند. 
از آنجایـی که همیشـه بین گروه هایی سیاسـی 
در کرمـان امـکان درگیـری و زد و خـورد وجـود 
داشـت، این بار نیز چون گذشـته این مراسـم به 
آرامـی پایان نگرفت و ماحصل آن کشـته شـدن 

یـک نفر در مـکان مزبـور بود.
قتل جانگداز سرگرد سخایی

ش   1۳۳2 مـرداد   2۸ کودتـای  واقعـه  امـا 

و جریانـان آن در کرمـان یکـی از مهـم تریـن 
حـوادث آن سـال هـا بـود. 

محمـود  »سـید  سـرگرد  دوران  ایـن  در 
سـخایی« بـه عنـوان ریاسـت شـهربانی کرمـان 
انتخـاب و بـه ایـن شـهر آمـده بـود. وی جوانـی 
برازنـده و باسـواد بـود کـه از طرفـداران نهضـت 
ملـی و دکتـر محمد مصدق محسـوب می شـد. 
فرمانـده لشـکر کرمـان نیـز بـه عهده »سـرتیپ 
سـید فضـل اهلل امـان پـور« بـود. او بـا اینکـه از 
نظـر درجه نظامی از سـرگرد سـخایی باالتر بود. 
امـا چـون مجبور بـود در برخی مـوارد از فرمانده 
شـهربانی تبعیـت و تمکیـن نمایـد و از طرفـی 
سـرتیپ امان پور تمایل به شـخص شـاه داشت، 

لـذا چنـدان دل خوشـی از سـخایی نداشـت. 
در ایـن ایـام، چون سـرگرد سـخایی به نوعی 
مرکزیـت فعالیـت هـای نهضـت ملـی و دکتـر 
مصدق را بر عهده داشـت، بنده و دیگر دوسـتان 
طرفدار این جریان، مرتباً با وی جلسـه داشـتیم 
و فعالیـت هایمـان را هماهنگ مـی کردیم، مثاًل 
بـرای انجـام سـخنرانی هـای تبلیغاتی، بنـده با 
سـرگرد سـخایی و سـرتیپ امان پـور در ارتباط 
بـودم، چـرا کـه بـه طـور معمـول ماشـین مورد 
نیاز را شـهربانی و بلندگو و میکروفن را از سـتاد 

لشـکر تهیه مـی کردیم. 
و  روزهـای حسـاس  بـه  نزدیـک شـدن  بـا 
 1۳۳2 سـال  مـرداد  اواخـر  سـاز  سرنوشـت 

ش. وقایـع جدیـدی حـادث گردیـد سـرهنگ 
»نصیـری« کـه از طـرف محمدرضا پهلـوی نامه 
عـزل دکتر مصدق را ابالغ کرد، بازداشـت شـد و 
کودتـای اول شکسـت خورد. شـاه که به شـدت 
ترسـیده بـود بـا همسـرش »ثریـا اسـفندیاری« 
ابتـدا به بغداد و سـپس بـه ایتالیا فرار کـرد. فرار 
شـاه باعث شـد فعالیت طرفداران مصدق به اوج 

برسد.
فضـای  کودتـا،  پـی  در  مـرداد   2۸ روز  در 
سیاسـی کشـور در یـک گـردش 1۸۰ درجـه 
ای بـه شـکلی دیگـر شـد. با گذشـت سـاعاتی، 
خبرهـای وحشـتناکی  از اوضـاع ایـران و شـهر 
بعدازظهـر  بـه مـن رسـید سـاعت 4  کرمـان 
رادیـو تهـران بـه دسـت کودتاچیان افتـاده بود 
و خبرهـای کودتـا همگـی تلـخ بودند. در شـهر 
کرمـان نیـز اوضـاع بـه یـک بـاره تغییـر کـرده 
بـود. عـده ای کـه بیشـتر آنـان درجـه داران و 
اسـتوارهای ارتشـی بودنـد بـا لبـاس شـخصی 
در جلـوی دفتـر حزب زحمتکشـان کرمـان در 
مشـتاقیه تجمع نمـوده و به طرف شـهربانی به 

راه افتـاده بودنـد. 
آنـان پـس از رسـیدن بـه جلـوی شـهربانی 
شـهربانی  نیروهـای  از  تعـدادی  بـا  کرمـان 
درگیـر مـی شـوند. سـرگرد سـخایی در ابتـدا 
جهـت جلوگیـری از تنـش بیشـتر، بـه نیروهای 
شـهربانی دسـتور مـی دهـد تـا از تیرانـدازی به 
آنـان خـودداری کننـد و از آنـان نیز مـی خواهد 
کـه متفرق شـوند. اما چون با فحاشـی و شـدت 
عمـل آنـان مواجـه گردیـد و متوجـه نیـت آنان 
مبنـی بـر حملـه بـه شـهربانی شـد، بـا درک 
ارتـش  حمـام  بـام  پشـت  از  اوضـاع،  وخامـت 
خودش را به سـتاد لشـکر رسـانید و از سـرتیپ 

امـان پـور، امـان خواسـت.
سـرگرد سـخایی در ایـن واقعـه همـان کاری 
را انجـام داد کـه خـود دکتـر مصـدق نیـز انجام 
داد. بدیـن معنـی کـه وقتی مصدق متوجه شـد 
تعـدادی اوباش قصـد حمله به منزلـش را دارند، 
خـود را به سـتاد فرماندهی کودتاچیان )باشـگاه 
افسـران تهـران( رسـاند و از آنـان خواسـت کـه 
مطابـق قانون با وی برخورد شـود؛ اما متأسـفانه 
این خواسـته سـخایی مـورد قبول واقـع نگردید 
و بـه رغـم پنـاه بردن به سـتاد لشـکر، امـان پور 
کـه در مـدت ریاسـت سـخایی بـر شـهربانی، 
محبوبیـت سـرگرد و تحقیـر روزهـای گذشـته 
خـود را نمـی توانسـت فرامـوش کند، بـه ظاهر 
اگـر بـه او پنـاه داد؛امـا هنگامـی کـه بـه بالکـن 
سـتاد آمـد و از مردم خواسـت تا متفرق شـوند، 
در پـی درخواسـت آن گروه خشـمگین کـه از او 
تقاضای اسـترداد سـخایی را داشـتند، بـا صدای 
بلنـد گفت: »سـخایی اینجا نیسـت!« اما نه تنها 
از ورود آنـان بـه سـتاد جلوگیری ننمـود، بلکه با 
اشـاره دسـت به جمعیت نیز رسـاند کـه وی در 

دفتـر او پنهان شـده اسـت.
از  پـس  و  وارد  بـه سـتاد  آنـان  از  تعـدادی 
دستگیری سـرگرد سـخایی، او را به بالکن ستاد 
لشـکر آورده و از طبقـه دوم بـه پایین سـرنگون 
سـاختند. آن جمعیت به همین بسـنده ننمودند 
و یکی از درجه داران با ماشـین جیب ارتشـی از 

روی بـدن وی عبـور نمود و اسـتخوان های بدن 
نیمـه جـان وی را خرد نمود. سـپس جنـازه او را 
بـا طناب به ماشـین بسـته و از جلوی سـتاد- از 
خیابـان کاظمـی- تـا میدان مشـتاقیه بـر زمین 
کشـانده و در آنجـا نیـز جسـد بـی جـان و خرد 
شـده او را که به دلیل کشـیده شـدن بـر زمین، 
گوشـت قسـمت هایی از بدنش ریخته و پوسـت 
صورتش کنده شـده بـود، از تنه درختـی آویزان 

کردند. 
کرمان پس از انقالب اسالمی

خوشـبختانه پـس از انقالب اسـالمی، اسـتان 
کرمـان دچار تحوالت و تغییرات مثبت بسـیاری 
گردیـده اسـت و بـه لطـف کلیـه مسـؤوالن و 
اسـتانداران ایـن چنـد دهـه، سـیمای احتـرام و 
سـپاس از خدمـات ارزنـده تمامـی اسـتانداران 
کرمـان- بـاز شـاهدیم کـه هـر گاه اسـتاندار و 
مسـؤوالن اسـتان بومـی بـوده اند، ایـن تحوالت 
و تغییرات شـتاب بیشـتری گرفتـه و تمامی هم 
اسـتانی ها دلسـوزی بیشتر و مؤثرتر را در تمامی 

عرصـه ها لمـس مـی کنند.
بـه هـر حـال، بدیـن بهانـه فرصـت را مغتنم 
شـمرده و بـه اسـتاندار نجیـب و خـوش فکـر 
کنونـی اسـتان کرمـان، جنـاب آقـای »علیرضـا 
سـیزدهمین  عنـوان  بـه  کـه  حسـینی«  رزم 
و  اسـالمی، شـصت  انقـالب  از  پـس  اسـتاندار 
ششـمین اسـتاندار پس از انقالب مشـروطیت و 
صد و چهل و ششـمین اسـتاندار پس از استقرار 
حکومـت صفویـه، بـر اریکـه اسـتانداری کرمان 

تکیـه زده انـد، ضمـن عـرض خسـته نباشـید 
و طلـب خـدا قوتـی بـرای وی بـه عنوان کسـی 
کـه هفت دهـه در بطـن فعالیت های سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی اسـتان حضور داشـته ام، 
بـار دیگـر همـان جملـه ای کـه قریـب بـه پنج 
دهـه پیش بـه شـهردار بومی کرمـان گفتم، می 
گویـم و یـادآور مـی شـوم، آقـای رزم حسـینی 
اگرچـه عمـر خدمت بسـیار کوتـاه و گذراسـت؛ 
امـا حافظـه تاریـخ مانـدگار و جـاودان اسـت لذا 
شـما بـه دلیـل بومی بـودن زیـر ذره بین اقشـار 
مختلـف جامعه قـرار گرفته و الجـرم وظیفه ای 

دارید.  مضاعـف 
جناب آقای رزم حسـینی، هـدف بنده از بیان 
ایـن جمـالت، تعریـف، تمجیـد و تملـق گویـی 
نیسـت، بلکـه بـه عنـوان کسـی کـه پنـج دهـه 
قبـل بـا افرادی چـون: یحیی واحـدی، حاج اکبر 
نکویـی، حسـین داودی، محمـد دانشـور، حـاج 
میـرزا عبدالرحمانـی، حـاج محمد زنـد رحیمی، 
بـرادران نمازی )دایی های شـما( و... با تأسـیس 
انجمـن محلـی ابوحامـد، دغدغـه خدمـت بـه 
همشـهریان داشـتیم، در چنـد جلسـه ای که از 
نزدیـک با افکار، تعلقـات، دغدغه ها و دلسـوزی 
شـما آشـنا شـدم، وظیفه خود دانسـتم به مانند 
نصایـح و اندرزهـای یـک پیـر مـوی سـپید بـه 
جوانـان، ضمـن تشـکر و سـپاس از افـکار بلنـد، 
آرزوی قلبی و فعالیت هایتان مبنی بر پیشـرفت 

و عمـران ایـن اسـتان، یادآور شـوم؛
- بنـا بر مسـؤولیت ها و وظایفـی که در چند 
دهـه اخیر داشـتم، با اسـتانداران زیادی حشـر و 
نشـر داشـته و از نزدیک بـه بسـیاری از اقدامات 
عمرانی و اجتماعی آنان اشـراف داشـته، به خود 
مـی بالم که اکنون سـکان اسـتانداری کرمان در 
دسـت کسـی اسـت که دغدغه اصلـی او مردم و 
رفـع احتیاجات آنان و باالتـر آنکه در پی مطالبه 

گری مردم اسـتان خود اسـت.
- بـرای اولیـن بار شـاهد بـودم، اسـتانداری با 
صراحـت، شـجاعت و صداقت کامـل، از امکانات، 
درآمدهـا، هزینـه هـا و اعتبـارات بخـش هـای 
کشـاورزی، صنعـت، تجارت، معـادن و... اسـتان 
صحبـت نمایـد و ضمـن محـرم دانسـتن جمیع 
مـردم اسـتان، آنـان را بـه همـکاری و همیـاری 

نماید.  دعـوت 
- بیـان صادقانه مشـکالت و معضالت اسـتان 
و ارایـه راهکارهـای مناسـب و منطقـی، یکـی از 
ویژگـی هـای شـخصیتی شماسـت که بنـده در 
چندیـن جلسـه سـخنرانی مشـاهده نمـودم. از 
جملـه هنگامـی کـه صحبـت از مناطـق محروم 
اسـتان و سـاختن خانـه هـای قوطـی کبریتـی 
بـه جـای کپرهـای سـنتی و مـورد عالقـه مردم 
در قلعـه گنج، کهنـوج، منوجـان و... و همچنین 
از معـادن غنـی سـنگ کرومیـت و زمیـن هـای 
کشـاورزی مسـتعد بـی نظیـر ایـن منطقـه در 
جهـان و... کردیـد، می توان احسـاس دلسـوزی 

و همـدردی واقعـی را در آن دیـد. 
سـپاه  در  درخشـان  سـوابق  بـودن،  بومـی 
پاسـداران و فعالیـت در حـوزه هـای مختلـف 
اقتصـادی، از جملـه ویژگـی های مثبـت و مهم 
اسـت کـه اینـک مـی تـوان ثمـرات آن را در 

عملکـرد شـما دیـد. تفاهم نامـه چند صـد هزار 
میلیـاردی جهـت اجـرای طـرح هـای عظیـم ۹ 
گانـه با قـرارگاه خاتـم االنبیـاء )ص( کـه اجرای 
آنـان چهـره کرمـان را دگرگـون خواهـد نمـود، 
خـود بهتریـن دلیـل بـر ایـن مدعاسـت و بـی 
تردیـد تمـام بزرگوارانـی کـه در مسـایل اجرایی 
دسـتی داشـته و دارنـد، مـی داننـد کـه اجـرای 
چنیـن طـرح هایی بـا اعتبـارات عمرانـی دولتی 
تـا صـد سـال هـم عملیاتـی نمـی شـد. آن هم 
در اسـتانی کـه درآمـد عمرانی شـهرداری مرکز 
اسـتان بـا تمـام خـوش بینی حـدود یـک صد و 

پنجـاه میلیـارد تومـان در سـال اسـت.
انتخـاب مسـؤوالن و مدیـران بومـی فهیـم، 
هـای  ویژگـی  دیگـر  از  دلسـوز،  و  مجـرب 
مطمئنـاً  کـه  هسـت  عالـی  جنـاب  مدیریـت 
همـکاری افـرادی چون جناب آقای ذکا اسـدی 
سـیف  آقـای  امنیتـی(،  و  سیاسـی  )معاونـت 
اللهـی )شـهردار( و... بـا حضرت عالـی در آینده 
ای بسـیار نزدیـک، ثمـرات آن نصیـب مـردم 
قدرشـناس ایـن دیـار خواهـد گردیـد. بـه هـر 
تقدیـر، هـم اسـتانی هـای عزیـز و فهیم، شـما 
را در لیسـت آن دسـته از اسـتاندارانی قرار می 
دهنـد که ضمـن داشـتن دانش و مهـارت الزم 
جهـت ایجـاد تحولـی مثبـت در تمامـی عرصه 
هـای اسـتان، بـه دلیـل بومـی بـودن و تعلـق 
ذاتـی بـه ایـن آب و خاک، ان شـاءاهلل نـام افراد 
خدومـی چون شـما را برای همیشـه به نیکی و 

خـوش نامـی ثبـت خواهنـد کرد.
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کیـش  خـوش  دکتـر  آقـای  جنـاب 
رونـد اجرایی برگـزاری جشـنواره را 
تا کنـون چگونـه ارزیابی مـی کنید؟

همانطـور کـه دوسـتان خبرنگار جشـنواره 
فرهنگـی اقتصـادی اسـتان پیگیـری مـی 
نماینـد یکـی از ارکان جشـنواره در کنـار 
ویـژه  نمایشـگاه  برگـزاری  هـا  سـخنرانی 
جشـنواره در بـرج میـالد تهـران اسـت که 
فضای جشـنواره تحت تاثیر خـود قرار داد. 
خوشـبختانه تعـداد زیادی از شـرکت های 
فعـال در حـوزه صنعـت و تولیـد بـه همراه 
سـازمان هـا و نهادهای دولتـی و خصوصی 

در ایـن نمایشـگاه حضـورر داردنـد.
فرهنگـی  و  گردشـگری  هـای  حـوزه  در 
تعـداد زیـادی از فعـاالن حضـور یافتـه اند. 
و بـا ارائـه توانایی هـا و دسـتاوردهای خود 
از فعالتریـن بخشـهای جشـنواره را  یکـی 

تشـکیل داده انـد.
حضـور شهرسـتانهای اسـتان کرمان 
باالخـص در بخـش کشـاورزی در این 

جشـنواره چگونـه بوده اسـت؟
حضور تمامی شهرسـتانهای اسـتان کرمان 
بـا محوریـت فرمانـداری آن شهرسـتان در 
ایـن جشـنواره فرصتهـای سـرمایه گذاری 
ایـن شـهرها را بیـش از پیـش نمایـان کرد 
و موجـب شـده اسـت توانایی هـای بالفعل 
و بالقـوه بـرای بازدیـد کننـدگان مشـخص 
گـردد. کـه برخـی از ایـن پتانسـیل هـای 
افـراد  جـذب  موجـب  توانـد  مـی  ارزنـده 
زیـادی بـرای بازدیـد و یـا سـرمایه گذاری 

در ایـن شـهرها می شـود.
امـا نقـش پررنـگ اقتصـاد کشـاورزی یکی 
از مهمتریـن عرصه ها و فرصتهای سـرمایه 
گـذاری در شهرسـتانهای اسـتان کرمـان و 
کـه  اسـت  اسـتان  ایـن  باالخـص جنـوب 
ازقدرتمندتریـن  یکـی  گفـت  تـوان  مـی 
شـرکتهای صنعتـی و سـرمایه گـذاری این 
بخـش کشـت و صنعـت جیرفت اسـت. که 
ایـن شـرکت از توانایـی بسـیار باالیـی در 
تولیـد محصوالت باغـی و انـواع ارقام خرما 

و مرکبـات برخـوردار اسـت.
نمونـه  یـک  جیرفـت  صنعـت  و  کشـت 
متمایـز اسـت کـه از ظرفیت بسـیار باالیی 
در بخـش تولید محصوالت باغـی برخوردار 

. ست ا
برگـزاری ایـن جشـنواره چـه میزان 
سیاسـتهای  اجـرای  در  توانـد  مـی 
توسـط  مقاومتـی  اقتصـاد  کلـی 
تولیدکننـدگان بـا همکاری سـازمان 
مدیریـت میادیـن میـوه و تـره بـار 
شـهرداری تهـران تاثیرگـذار باشـد؟

اسـتاندار محتـرم  تاکیـدات  بـه  توجـه  بـا 
اسـتان  اینکـه  بـر  مبنـی  کرمـان  اسـتان 
نمونـه  اسـتان  اولیـن  توانـد  مـی  کرمـان 
مقـام  ابالغـی  کلـی  سیاسـت  اجـرای  در 
معظـم رهبـری در اقتصـاد مقاومتی باشـد 
و نیـز فلسـفه وجـودی سـازمان مدیریـت 
میادیـن میـوه و تـره بـار شـهرداری تهران 
بـر اسـاس مصوبـه شـورای انقـالب حـذف 
واسـطه هـا و حمایـت از تولیـد کننـده و 
مصـرف کننـده اسـت، در ابـالغ سیاسـت 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی بنـد سـه آن محور 
اقتصـاد  در  وری  بهـره  رشـد  دادن  قـرار 
بـا تقویـت عوامـل تولیـد، تقویـت رقابـت 
پذیـری اقتصـاد و ایجـاد بسـتر رقابت بین 
مناطـق و اسـتانها و بـه کار گیـری ظرفیت 
و قابلیـت هـای متنـوع در جغرافیای مزیت 
هـای مناطق کشـور تاکیـد گردیده اسـت. 
اقتصـاد  کلـی  سیاسـت  هفـت  بنـد  در  و 
مقاومتـی بر تامیـن امنیت غذایـی و تاکید 
بـر افزایـش کمـی و کیفی تولیـد معظم له 
تاکیـد فرمـوده انـد ودر بنـد بیسـت وسـه 
ایـن سیاسـتها بر شـفاف و روانسـازی نظام 
روزآمدسـازی  و  گـذاری  وقیمـت  توزیـع 
شـیوه هـای نظـارت بـر بـازار و همچنیـن 
در بند بیسـت و چهار برپوشـش اسـتاندارد 
بـرای کلیه محصـوالت داخلـی و ترویج آن 

تاکیـد اکید شـده اسـت.
امـا در بنـد ده تاکیـد بـر حمایـت همـه 
بـه  کاالهـا  صـادرت  از  هدفمنـد  جانبـه 
منظـور ارزآوری گردیـده اسـت. حـال بـا 
ایـن اسـتراتژی اقتصـادی مهـم در اقتصـاد 

مقاومتـی و نیـز توانایـی هـای بـی نظیـر 
محصـوالت  تولیـد  در  کرمـان  اسـتان 
کشـاورزی و نیـز برنامـه هـای در دسـت 
اقـدام کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت سـازمان 
مدیریـت میادیـن میوه و تره بار شـهرداری 
تهـران از جملـه حمایـت از تولیـد کننـده 
و ایجـاد فرصـت بـرای تولید کننـدگان که 
بتوانـد از بـازار گسـترده این سـازمان برای 
نماینـد.  اقـدام  خـود  محصـوالت  عرضـه 
کـه  اقتصادمقاومتـی  ابالغـی  سیاسـتهای 
آقـای  جنـاب  تاکیـد  مـورد  آن  اجـرای 
میباشـد  محتـرم  اسـتاندار  حسـینی  رزم 
مـی توانـد موجـب تقویـت تولیـد و تولیـد 
کننـده و اصـالح نظام بـازار تولیـد و توزیع 
واگـذاری کار بـه مـردم صرفـه جویـی در 
هزینـه هـای عمومـی تامیـن امنیـت غـذا 
بـر  تاکیـد  و  راهبـردی  ذخایـر  ایجـاد  و 
افزایـش کمـی و کیفـی تولیـد و روزآمـد 
مهمتریـن  کـه  بـازار  بـر  نظـارت  سـازی 
بندهـای اقتصاد مقاومتی در حـوزه اقتصاد 

کشـاورزی مـی باشـد.
- بـا توجـه بـه اینکـه جنابعالی عضو 
مدیریـت  سـازمان  مدیـره  هیـت 
میادیـن مـی باشـید و ایـن سـازمان 
شـبکه  بزرگتریـن  عنـوان  بـه  نیـز 
توزیعـی کشـور شـناخته مـی شـود 
فعالـی  حضـور  جشـنواره  درایـن  و 
داشـته اسـت، چگونه تولید کنندگان 
اسـتان کرمان مـی تواننـد از ظرفیت 

ایـن سـازمان بهـره منـد شـوند؟
کیفـی  افـزون  روز  توسـعه  بـه  توجـه  بـا 
سـاختار  تغییـر  نیـز  و  بازارهـا  کمـی  و 
فروشـگاهی  بـه  سـنتی  شـکل  از  بازارهـا 
بـر اسـاس اصـل تکریـم شـهروندان و نیـز 
توسـعه کیفـی محصـوالت بـا هـدف نهایی 
ارایـه محصـوالت بـه صـورت بسـته بنـدی 
و فـرآوری شـده همـراه بـا شناسـه کیفیت 
و درجـه بنـدی محصـوالت و بـا باالبـردن 
رضایـت شـهروندان افزایش کنتـرل قیمت 
محصـوالت  ارایـه  طریـق  از  محصـوالت 
و  مسـتقیم  طـور  بـه  کننـدگان  تولییـد 
کاهـش قیمـت محصـوالت دربـازار مصرف 
کـه بـه نفع شـهروندان اسـت. و نیز موجب 
افزایـش درآمـد تولید کننـده و تالش برای 
تشـویق ایجاد واحدها و شـرکتها با مالکیت 
تولیـد کننـدگان بـرای عرضـه محصـوالت 
بـه صورت مسـتقیم مـی شـود. توصیه من 
بـه تولیـد کننـدگان و خصوصـا فرمانداران 
شهرسـتان هـای اسـتان کرمـان کـه امروز 
در ایـن هفتـه درنمایشـگاه حضـور فعالـی 
داشـتند برای راه اندازی و تاسـیس شرکت 
ها و موسسسـات بومی برای شهرسـتان ها 
بـا مالکیـت و سـهامداری تولیـد کننـدگان 
خـود مـی باشـد. کـه بـه ایـن شـکل مـی 
مدیریـت  سـازمان  گسـترده  بـازار  تـوان 
میادیـن را در اختیـار بگیرنـد که بنده یکی 
از مهمتریـن دسـتاوردهای ایـن جشـنواره 
را برقـراری ارتبـاط بیـن تولیـد کننـدگان 
اسـتان کرمان با سـازمان مدیریـت میادین 
به عنـوان بزرگترین شـبکه توزیعی کشـور 

دانم. مـی 
سخن پایانی ...

و در آخـر بنـده از تمامی مدیـران و فعاالن 
آرزوی  و  دارم  را  تشـکر  کمـال  جشـنواره 
موفقیـت روز افزون را بـرای تمامی مدیران 
جهـادی و باالخص شـهردار محتـرم تهران 
جنـاب آقـای دکتـر قالیبـاف کـه در عمـل 
بـرای  مناسـب  الگـوی  عنـوان  بـه  بارهـا 
مدیریـت جهـادی بـوده انـد و از مدیـران 
ارشـد پیشـرو در اجـرای اقتصـاد مقاومتی 

باشـند. می 
ایجـاد و اجـرای ایـن جشـنواره فرهنگـی 
و اقتصـادی کـه از ابتـکارات جنـاب آقـای 
اسـت  توانسـته  اسـت  قالیبـاف  دکتـر 
ظرفیـت هـای بـاالی اقتصـادی و فرهنگی 
اسـتانهای کشـور باالخص اسـتان کرمان را 

ظهـور و بـروز دهـد.
کارگـروه مطبوعـات و رسـانه جشـنواره و 
روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت میادین 
شـهرداری تهـران نیز که در اطالع رسـانی 
بـه موقـع موفـق عمـل کـرده انـد کمـال 

تشـکر و قدردانـی را دارم.

مهندس خوش کیش عضو هیات مدیره سازمان میادین و تره بار:

 سازمان میادین میوه و تره بار تهران
آماده همکاری با فرمانداران استان کرمان است
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 1۳۹46۰۳1۹۰۰۵۰۰۰16۳ مـورخ 1۳۹4/2/2۸ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای حمید رنجبر 
فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 6۹۹ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 71۸2 متـر مربع پـالک 12۹6 فرعی 
از 47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 7۵1 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخش 26 کرمـان به آدرس سـیرچ، ناصرآباد خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای ابوتـراب مظفـری محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 

نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹4/۵/21                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹4/6/4                 

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده م الف 2۰6۵

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 1۳۹46۰۳1۹۰۰۵۰۰۰27۵ مـورخ 1۳۹4/۳/2۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای مهـدی عابدی فریزنـی فرزند 
اسـدا... بشـماره شناسـنامه 11۵ صـادره از ماهـان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۳4۰۸ متر مربع پـالک 1۳۰1 فرعـی از 47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 112 و 11۳ فرعـی از 47- اصلـی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سـیرچ، خیابان شـهداء خریداری از مالک 
رسـمی خانـم فخـری منصـوری سـیرچی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹4/۵/21                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹4/6/4                 

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده  م الف 2۰4۸

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 1۳۹46۰۳1۹۰۰7۰۰۹۹4۸ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسـین پورباشـوزاده فرزند موسـی 
بشـماره شناسـنامه 7 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 2۸6/۵۵ متر مربـع تحت پـالک 21۳۳2 فرعی از 
27۸7 اصلـی واقـع در بخـش ۳ کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان گلدشـت 2۰ متری گلبرگ قطعه سـوم خریـداری از محل مالکیت آقای حسـین 
بانـک توکلـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹4/۵/21                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹4/6/4                 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2۰6۸

اعالم وضعیت اداری آگهی فقدان 
آقـای محمـد ارومیـه یـی فرزند یحیی مالک ششـدانگ پـالک فرعـی 1422 از 27۸۸ اصلی بخش ۳ کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت 
شـماره 7۰67 صفحـه ۳۸2 دفتـر 4۹ صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلتنا معلوم.مفقود/ازبین رفته و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصالح تبصره یـک اصالحی ماده 
12۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: ۹4/۵/21
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2۰7۰

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 1۳۹46۰۳1۹۰۰7۰۰2۸۸۵ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم سـمنبر مـرادی فیـوج فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه 4۸ صادره از بردسـیر در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 464/77 متر مربع تحت پالک 1۳۵۹۳ فرعی از 
4776 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار ایـت اله خامنـه ای نبش کوچه ۹ خریـداری از محل مالکیت آقای ماشـااله رشـید 
فرخـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹4/۵/21                                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹4/6/4
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شـماره 1۳۹46۰۳1۹۰۰7۰۰4472 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه جالل آبادی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 
6 صـادره از بـم در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 1۳۰/۳۰ متر مربـع تحت پالک 1۳۸۳4 فرعـی از ۳۹6۸ اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک ۸66 فرعـی از ۳۹6۸ اصلـی واقـع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان خیابان سـرباز جنب میدان بیرم آباد سـمت چپ خریداری از محل 
مالکیـت آقـای حسـین گنجعلیخانـی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود درصورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹4/۵/21                                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹4/6/4
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سـمینار کرمـان در گـذر تاریـخ در حاشـیه 
بـرج  در  اقتصـادی کرمـان  فرهنگـی  جشـنواره 
میـالد تهـران بـا حضـور رزم حسـینی اسـتاندار 
گالب  علـی  محمـد  صنعتـی،  محمـد  کرمـان، 
زاده، هوشـنگ مـرادی کرمانـی، سـلیمانی دبیـر 
نماینـده  دعایـی  االسـالم  حجـت  جشـنواره، 
از  ولـی فقیـه در موسسـه اطالعـات و جمعـی 

عالقمنـدان بـه کرمـان برگـزار شـد.
تاریخ این دیاران جغرافیای عشق است

محمدعلـی گالب زاده اولیـن سـخنران ایـن 
سـمینار بـود. وی گفـت:  کرمـان در گـذر تاریخ 
ردپایی به روشـنایی آفتاب دارد و نامی آشناسـت. 
تـا آنجـا کـه تـا هـر کجـا در کوچـه هـای تاریخ 
پیـش رویـم نـام کرمـان را مـی تـوان دیـد. وی 
افـزود: کرمـان دارای ارزش هـا و اعتبـاری اسـت 

کـه همـواره بـدان نازیده ایـم. کرمان سـرزمینی 
اسـت کـه تاریـخ بـدان مباهات مـی کنـد. مردم 
کرمـان در گـذر تاریـخ از کمتریـن زمینـه هـا 
بیشـترین بهـره هـا را برده انـد. آنجا کـه در کنار 
رودخانـه قـرار گرفتنـد بـا کشـت و زرع تمـدن 
هلیـل را آفریدنـد و آنجـا کـه همچـون شـهداد 
بـا خشکسـالی روبـرو بودنـد جواهـر سـاختند و 
بدخشـان را وارد کردند و جواهـرات خود را صادر 

کردنـد و نیازهـای خـود را مرتفـع سـاختند.
محمـد علـی گالب زاده تصریـح کـرد: مـردم 
کرمـان یـا بـا زلزلـه یـا سـیل یـا طوفـان شـن 
روبـرو بودنـد. ددمنشـانی کـه آمدنـد تـا خشـت 
صـدای  هنـوز  بردارنـد.  دیـار  ایـن  خشـت  از 
سـم سـطوران اسـکندر بـه گـوش مـی رسـد. با 
ایـن همـه کرمـان هرگـز در برابـر سـختی هـا و 
طوفـان بـال سـر خـم نکـرد و هربـار بلنـد شـد و 
ایسـتاد و دوبـاره حیـات خویـش را بازیافـت. وی 
ادامـه داد: کرمـان از یـک سـو بـا این سـختی ها 
و دشـواری هـا پنجـه در پنجـه بـود و از طـرف 
دیگـر دامـان خـود را سـرزمین مـردان و زنانـی 
قـرار داد کـه هر یـک افتخـار یک ملتنـد. رئیس 
مرکـز کرمان شناسـی اظهار داشـت:  4۰۰ سـال 
قبـل از سـومریان مختـرع خط بودند. پـس از آن 
بـزرگان دیگـری آمدند. خواجـوی کرمانی، افضل 
کرمانـی، شـاه نعمـت ا... ولـی ظهـور کـرد و قیام 
کـرد و همـو کـه گفـت کرمـان دل عالم اسـت و 
مـا اهـل دلیـم، عیسـی ماهانـی بزرگمـرد عرصه 
بزرگتریـن محـدث  بحـر  ریاضـی شـد، محمـد 
شـیعی زمـان خـودش شـد و در کنـار همـه این 
هـا بازهم کرمـان همیشـه سـرافراز، آرام نگرفت. 
کرمـان توانسـت در عرصـه سـازندگی نیـز گوی 
سـبقت از دیگـران برباید. گالب زاده یادآور شـد: 
میمنـدش کـه چنـدی قبـل بـه ثبـت جهانـی 
فرهـاد  هـزاران  کـه  اسـت  سنگسـتانی  رسـید 
عاشـق، دل سـنگ را شـکافتند و قریـب بـه 1۰ 
هزار سـال قبـل طرحی نو درانداختنـد. در حصار 
تودرتویـی از نخل های همیشـه سـرافراز بم ارگ 
آمـد تـا پنجـه در پنجـه مـرگ بینـدازد و چنین 

اسـت کـه اسـیر پنجـه مـرگ نشـد و مانـدگاری 
داشـت:  ابـراز  زاده  گالب  زد.  رقـم  را  خویـش 
ایـن واالیـی زمینـه ای را بوجـود  ایـن همـت، 
آورد کـه کرمـان همیشـه در طـول تاریـخ دارای 
سـرمایه های ارزشـمندی باشد. شـهدای بزرگوار 
کرمـان ایثـار کردنـد تا کرمـان را سـرافراز کنند.  
مجموعـه گنجعالیخـان گنج همت کرمان اسـت. 
بـرکات  اش سرچشـمه همـه  مـس سرچشـمه 
اسـت. رئیـس مرکـز کرمـان شناسـی در پایـان 
گفـت:  بایـد گفـت تاریخ ایـن دیـاران جغرافیای 

است.  عشـق 
کرمان فرهنگ ولش کنی ندارد

رزم حسـینی سـخنران بعـدی ایـن سـمینار 
بـود. اسـتاندار کرمـان گفت:  اول باید از شـهدای 
غواصـی نـام ببریـم کـه در کرمـان با مـردم وداع 

کردنـد و خـاک شـدند. وقتـی یـک نسـلی جان 
فشـانی می کنـد بدون هیچ چشمداشـتی. هرچه 
بگویـم کـم گفتم و نمـی توانم بیان کنم. شـجاع 
دفـاع  دوران  در  کـه  بودنـد  رزمندگانـی  تریـن 
مقدس به شـهادت رسـیدند. این شـهدا بخشی از 
تاریـخ معاصر کرمان هسـتند. وی افزود: مورخان 
نبایـد بنویسـند کرمان فرهنگی ولـش کنی دارد، 
بلکـه کرمـان فرهنـگ کار و تـالش دارد و کرمان 
مفاخـری را تربیـت کـرده کـه کشـور را اداره می 
کننـد. مـی گوینـد مـا غریـب پروریـم. آنچنـان 
مـردم کرمـان مهمـان نوازند که متهم می شـوند 
بـه غریـب پـرور. در حالـی کـه اینطـور نیسـت 
بلکـه مـردم کرمـان خودپرورنـد. امـروز فـردی 
مثـل قاسـم سـلیمانی از مرزهـای ایـران دفـاع 
مـی کنـد. رزم حسـینی اظهـار داشـت: اینقـدر 
کرمانـی هـا نجابـت دارنـد کـه تبدیـل بـه کـم 

رویـی و کـم بینی شـده اسـت. مـا بایـد خودمان 
را معرفـی کنیـم. بایـد معرفـی کنیم کـه کرمان 
دارای ثـروت های مادی و معنوی اسـت. سـرمایه 

هـای زیـادی دارد کـه بایـد معرفـی شـود و ایـن 
جشـنواره بخشـی از ایـن پتانسـیل هـا را معرفی 
مـی کنـد. کرمـان معرفـی نشـده و بایـد معرفی 
شـود. اینقـدر بگوییـم کـه این کـم رویـی همراه 
بـا نجابت توانمنـدی های کرمـان را معرفی کند. 
اسـتاندار کرمـان ابـراز داشـت: ما بایـد در کرمان 
جـوری حرکـت کنیـم و نهادهایی را بسـازیم که 
بـرای توسـعه اسـتان پایـدار باشـند و بـا تغییـر 
افـراد ریـل هـا جابجـا نشـوند. ریـل توسـعه ای 
نبایـد جابجـا شـود. نهادهای اقتصادی در اسـتان 
کرمـان از مسـیر دولـت اقتصادی کوچ در مسـیر 

اقتصـاد مقاومتی مـی گذرند. رزم حسـینی ادامه 
داد:  مـا خانـه خودمـان را بایـد بسـازیم. آیـا باید 
ببینیـم کـه مـردم قلعـه گنـج در رنج باشـند؟ با 

طـرح و برنامه و کارشناسـی باید این هـا را فریاد 
بزنیـم. مگـر غیر از این اسـت که سـاخت کرمان 
بخشـی از کشـور اسـت. وی تصریـح کـرد:  ایـن 
جشـنواره همـه کرمانی ها را دور هـم جمع کرد. 
همـه فعاالن سیاسـی را دور هم جمـع کرد. تنها 
جشـنواره ای از اسـتان هاسـت که هـم فرهنگی 

کار  شـروع  تـازه  ایـن  اقتصـادی.  هـم  و  اسـت 
ماسـت. خواهیـد دیـد مـا کرمـان را معرفـی می 
کنیـم. وی بـا اشـاره بـه توافـق هسـته ای گفت: 

بـه عمـق فاجعه ای که می توانسـت برای کشـور 
رخ بدهـد توجـه کنیـد، چـه توطئه ای از کشـور 
برداشـته شـد و االن تبدیـل بـه فرصـت شـده 
بایـد  پایـان گفـت:  اسـت. اسـتاندار کرمـان در 

کرمـان شایسـته ای را بسـازیم.
کرمان همواره پیشگام بوده است

محمـد صنعتـی دیگـر سـخنران این سـمینار 
بـود. وی گفـت: ما کرمانی ها مشـهور بـه خودبد 
بـودن هسـتیم. ایـن عنـوان در گذشـته واقعیـت 
داشـت. بـرای اینکه در گذشـته حکامـی برای ما 

مـی فرسـتادند سـلطان بودنـد و بـه فکـر مـردم 
نبودنـد و بـه فکـر راضـی کـردن مافـوق خـود 
بودنـد. وی افـزود: از آبـان ۹2 بـه بعـد تـا اوایـل 
آذر بـرای تعییـن اسـتاندار کرمـان افـراد خاصی 
را عنـوان کردنـد. وقتـی کـه اسـم رزم حسـینی 
بـه میـان آمـد، عـده ای خوشـحال و عـده ای 
ندارنـد.  مدیریتـی  تجربـه  ایشـان  گفتنـد  مـی 
ایـن پشکسـوت سـپس خطـاب به رزم حسـینی 
گفـت: فصـل جدیـدی از اراده در اسـتان شـروع 
کردیـد. شـما مـردم را بـا دسـتگاه هـای دولتـی 
آشـتی دادید. در سـال 41 اسـتانداری به نام بنی 
آدم بـه کرمـان آمـد و افتخـارش ایـن بـود که از 
دسـتگاه هـای دولتـی بـرای کرمـان ۵۰۰ هـزار 
تومـان اعتبـار گرفتید. ما بـرای اولین بـار از زبان 
شـما شـنیدیم در حـال حاضـر 7۵ هـزار میلیارد 
تومان در سـطح اسـتان به کار گرفته شـده است. 

شـما در کرمان بحث همدلـی و همزبانی مردم را 
در خیابـان تهـران آغـاز کردید.

محمـد صنعتـی اظهار داشـت: گرفتـاری های 

مـردم کرمان بسـیار زیاد اسـت ولی خوشـبختی 
مـن در ایـن جلسـه ایـن هسـت کـه جشـنواره 
فرهنگـی اقتصـادی کرمـان در زمانـی برگزار می 
شـود کـه مـردم ایـران از خبـر خـوش مذاکـرات 
هسـته ای سرخوشـند. مذاکراتـی کـه نشـان داد 
قابـل گفتگـو  و  ایـران مردمـی منطقـی  مـردم 
هسـتند. وی ادامـه داد: مـردان مـرد کرمـان در 
تمـام صحنه هـای اجتماعـی و مبارزاتـی همواره 
پیشـگام بودنـد. در صـدر مشـروطیت شـخصیت 
انقـالب  پیـروزی  در  داشـتیم.  مشـهوری  هـای 

اسـالمی بزرگانـی چون آیت ا... هاشـمی، شـهید 
باهنـر و جـاب اقـای دعایـی بزرگـواری کـه در 
همـه صحنـه ها حضـور داشـت. کرمـان باهنرها 
داشـته اسـت. سـردار سـلیمانی داریـم کـه کاخ 
سـفید دربـاره این رزمنده بزرگ اسـالم حسـاس 
هسـتند و ایـن هـا کم نیسـت. وی تصریـح کرد: 
مـا در کرمـان فرهنـگ ولـش کنـی نداشـتیم. ما 
در صـدر انقـالب در کرمـان ایـت ا... جعفـری را 
قابـل  کـه  داشـتیم  را  حجتـی  اقـای  داشـتیم. 

فراموشـی نیسـتند.
از  کنـار  گوشـه  مـا  داشـت:  ابـراز  صنعتـی 
کلمـه اسـتقالل صحبـت مـی کنیم کـه مملکت 
مـا مسـتقل هسـت. از قـول سـید مهـدی فـرخ 
اسـتاندار سـال هـای 2۰ و 21 می گویم. ایشـان 
صحبـت از قحطـی نـان مـی کـرد و مـی گفـت 
باعـث  سیاسـت  گفتـه  کرمـان  وقـت  شـهردار 
قحطـی نـان شـده اسـت. گفتـه بـود کارمنـدان 
قنسـولگری انگلیـس در ایـن ماجـرا دخالـت می 
کنـد و ماموریـن آن در کوچـه و خیابـان مسـئله 
هـا بوجود می آورند. سـید مهـدی فرخ همچنین 
مـی گویـد یـک روز کنسـول انگلیـس بـه مـن 
مراجعـه کرد و گفت یک گردان سـرباز در اختیار 
مـن بگذاریـد تـا در راه سـیرجان و کرمان امنیت 
را برقـرار کنـم چـون حسـین خـان بچاقچـی نـا 
امن کرده مسـیر را. اسـتاندار وقـت بچاقچی را به 
دفتـرش فرا مـی خواند و به کنسـولگری انگلیس 
مـی گویـد آن دیـوی که شـما مـی خواسـتید با 
یـک گـردان سـرباز آن را دسـتگیر کنیـد االن 
اینجاسـت. وی یـادآور شـد:در فروردیـن 1۳۳2 
مـن کارگـر کارخانـه خورشـید کرمـان بـودم. در 
کارخانـه خورشـید مـا مراسـم تجلیـل از یوسـف 
اسـتالین رهبـر شـوروی را برگـزار کردیـم و این 
بـود اسـتقالل ما. محمـد صنعتـی در پایان گفت: 
اسـتاندار کرمان به انـدازه چندین اسـتاندار برای 

کرمـان زحمت کشـیده اسـت.
باسـتانی  حمیـد  از  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
پاریـزی، هوشـنگ مـرادی کرمانـی و کامیابـی 

شـد. تجلیـل 

در سمینار کرمان در گذر تاریخ عنوان شد

کرمان همواره پیشگام 
بوده است

 رضا عبادی زاده

تقدیم متنی از تاریخ کرمان به استاندار
والمسـلمین محمـود دعایـی  حجـت االسـالم 
سـخنران بعـدی ایـن سـمینار بـود. نماینـده ولی 
فقیـه در موسسـه اطالعـات گفـت: کهـن سـال 
نازنیـن چنـاب اقای صنعتـی خاطره خانـدان های 
صنعتـی بزرگـی را بـرای مـا تکـرار کردنـد. جمله 
ای را گفتنـد کـه مـن خاطـرم هسـت کـه در اتاق 
خیریـن  از  تجلیـل  مراسـم  در  تهـران  بازرگانـی 
مدرسـه سـاز گفتم مـا در تاریـخ کرمان نداشـتیم 
کـه اینچنیـن فرزنـد خـدوم و آگاه و چشـم و دل 
سـیری اسـتاندار کرمـان باشـد. دعایـی در ادامه از 
روی یـک متـن کـه به گفتـه خـودش حاصل یک 
هفتـه پژوهش شـخصی وی برای جشـنواره کرمان 

بـود دربـاره تاریـخ کرمـان صحبـت و در پایـان ایـن متـن را بـه اسـتاندار کرمـان تقدیـم کـرد.
چند خط از متن در ادامه می آید:

دعایی : آن زمانها »بزقرمه « مال از ما بهتران بود
در ادامـه سـمینار »کرمـان در گـذر تاریـخ « حجـت االسـالم دعایـی مدیـر موسسـه اطالعـات بـه 
سـخنرانی پرداخـت. وی ضمـن تقدیـم سـخنرانی خـود بـه اسـتاندار کرمـان گفـت: بـه راسـتی اگـر 
بخواهیـم فـارغ از حـب و بغـض هـای شـخصی از تاریخ کرمـان بگویم ، عـرض می کنـم دوران خوش 
کرمـان پیشـرفت و آبادانـی گسـترده اش از عصـر جمهوری اسـالمی شـروع شـده اسـت و چـون نمی 
خواهـم تبلیغـی کـرده باشـم از مشـاهدات خود مـی گویم؛ چه از اسـتاد باسـتانی پاریـزی آموخته ایم 
که همین مشـاهدات و شـنیده هاسـت که خشـت و مالت تاریخ اصیل را می سـازد و درسـت نیسـت 
کـه در بنـای رفیـع تاریـخ اجتماعی ملـت ایران ، تناه بـه راس هرم توجه داشـته و از پایـه های آن که 
مـردم عـادی هسـتند ، غافـل بـوده و رنج و زحمـت هایی را کـه آنها با جسـم و جانشـان تحمل کرده 
انـد ، بـه هیـچ گرفـت . دعایـی در ادامـه به خاطـره ای از زمان پهلـوی پرداخـت و گفت: اوضـاع ایراِن 
اشـغال شـده روز بـه روز وخیمتـر مـی شـد، زندگـی شـخصی مـن هم شـاید بدتـر از دیگـران ؛ چون 
بـه تدریـج جدایـی والدینـم رو بـه افزایـش مـی گذاشـت کـه باالخره بـه جدایی شـان انجامیـد و من 
در نهایـت بـه مادر سـپرده شـدم کـه ممر درآمدی نداشـت و ناچـار بود بـرای گذران زندگـی جهیزیه 
و 2 دانـگ منـزل پـدری را کـه ارثـش بـود ، بفروشـد. و آخـر سـر بـه کارگـری در کارخانه نخ ریسـی 

خورشـید رو بیاورد . 
دعایـی اضافـه کـرد: روزگار فقـر و فالکت عمومـی ، فقدان امنیت و بهداشـت ، تاریکی و گرسـنگی 
؛ چـرا کـه غـالت کشـور بایـد بـه پـادگان اشـغالگران می رفـت و نـان گندم و جـو کجا بود که دسـت 
مـردم عـادی بیفتـد . ضمن آنکه به سـبب جنـگ جهانـی دوم و پیامدهایش که بالی جان همه شـده 
بـود ، کشـور غوطـه ور در قحطـی بـود و مـا ناگزیر نان سـیاه می خوردیـم . که ترکیبـی از آرد و خاک 
آره بـود ! خـورش مـان هـم سـبزیجات کنار جـو که بـه آن »موکو« می گفتیم ، چیزی شـبیه شـاهی 
یـا ترتیـزک. خیلی شـانس میاوردیـم ، »آب داغو« یا »آبگرمو« و چه می شـد که تکـه ای »قورمه« اما 
آنهایی که دستشـان به دهانشـان می رسـید ، گاهی »کماچ آبی «و »آبگوشـت متنجنه« می خوردند 
و بـه مناسـبت عیـد »کمـاچ سـن« و در مواقعی »بزقرمـه« که امثال ما تنها اسـمش را شـنیده بودیم.
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همایـش تمـدن هلیل در حاشـیه جشـنواره 
فرهنگـی اقتصـادی کرمـان در بـرج میـالد بـا 
حضـور رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان و جمعی 
مسـئوالن  دیگـر  و  تاریخـی  پژوهشـگران  از 
کرمـان و عالقمنـدان بـه تمـدن هلیـل برگـزار 

. شد
هلیل، پدر پیر تمدن

محـی الدیـن طیبـی رئیـس کارگـروه تمدن 
هلیـل اولیـن سـخنران همایـش تمـدن هلیـل 
بـود. طیبـی گفـت: چـه سـخت اسـت سـخن 
توجـه  امـروزه  هلیل.هلیـل  تمـدن  از  رانـدن 
جهـان را بـه خـود جلـب می کنـد. هلیـل یک 

تمـدن خفتـه در خـاک اسـت. وی افـزود: درود 
بـه وارثـان ایـن تمـدن. درود بر شـهدای هلیل 
رود. سـپاس از یـاران هلیـل. کسـانی کـه امروز 
در راسـتای حفـظ ایـن تمـدن کهـن لحظه ای 
از پـا ننشسـتند تـا بـه نیـاکان خود ثابـت کنند 
کـه ادامـه دهنـده راه آنان هسـتند. وی سـپس 
خطـاب بـه تمـدن هلیل گفـت: تو این پـدر پیر 

تمـدن، چـه نسـل هایی کـه ندیـده ای. 
طیبـی اظهـار داشـت: قدردانـی ویـژه مـی 
کنـم از اسـتاندار کرمـان کـه بـا حساسـیت از 
تمـدن هلیـل حمایـت کـرده اسـت. قدردانـی 
مـی کنـم از مسـئولین جشـنواره خصوصا آقای 
سـلیمانی کـه به نوعی ایشـان خـود را جیرفتی 
مـی خوانـد و مـا هـم او را جیرفتـی مـی دانیم. 
وی در پایـان ضمن تشـکر از مسـئوالن جیرفت 
از جملـه امینـی روش فرمانـدار جیرفـت و تنی 
جیرفـت  شـهر  شـورای  و  مسـئوالن  از  چنـد 
گفـت: از اسـتاندار مـی خواهـم نگـذارد کاوش 

هـا در منطقـه متوقـف شـود.

معرفی تمدن هلیل باید در برنامه ششم 
توسعه قرار بگیرد

اسـتاندار کرمـان دومیـن سـخنران همایـش 
تمـدن هلیـل بـود. رزم حسـینی گفـت: قبـل از 
اینکـه از تمـدن هلیـل بگوییـم بایـد از شـهدای 
هلیـل بگوییـم. شـهدای غواصـی کـه در کرمان 
در حـال تشـییع هسـتند و مخصوصـا شـهدای 

وی  آفریدنـد.  زیـادی  افتخـارات  کـه  جنـوب 
افـزود:  بـر اسـاس مسـئولیت قانونـی و شـرعی 
کـه داشـتیم نگاهـی بـر پایـه عدالـت به اسـتان 
کرمـان داریـم و شـمال و جنـوب برای مـا فرق 
نـدارد. وی تصریـح کـرد: وقتـی جـدول برنامـه 
هـای جشـنواره را تنظیـم مـی کردیـم گفتیـم 
مخصـوص تمـدن هلیـل هـم بایـد یـک برنامـه 
خـاص بگذاریـم. معتقدیـم بایـد توجه ویـژه ای 
در جمهـوری اسـالمی ایران در خصـوص تمدن 
جیرفـت کرمـان صـورت بگیرد. اسـتاندار کرمان 
اظهـار داشـت:  حـدود شـش ماه پیـش موافقت 
نامـه سـه جانبـه ای را امضا کردیم که در سـال 
آینـده کنفرانـس بیـن المللی جیرفـت کرمان را 
در کرمـان و تهـران برگزار کنیـم. معرفی تمدن 
هلیـل در دسـتور کار برنامـه ششـم توسـعه هم 
بایـد قـرار بگیـرد و نمایندگان هم کمـک کنند. 
اسـتاندار کرمان ادامـه داد: امیدواریم این تمدن 
کهـن و دیرینـه معرفـی شـود. جیرفـت مرکـز 
وصنایـع  کشـاورزی  محصـوالت  بـرای  مهمـی 
تبدیلـی و اخیـرا هـم در حـوزه معـادن و میراث 
فرهنگـی اسـت. امیدواریـم این همایش بخشـی 
کنـد.  معرفـی  را  جیرفـت  هـای  ظرفیـت  از 
اسـتقبال خـوب شـما هم نشـان دهدنـه اهمیت 
تمـدن هلیـل اسـت. رزم حسـینی ابراز داشـت: 
جیرفـت بایـد از آسـیب هـای جریانات سیاسـی 
بـدور باشـد. وحـدت بـه توسـعه جیرفـت مـی 
توانـد کمـک کند. در خصـوص توسـعه جیرفت 
عقـب  باعـث  سیاسـی  هـای  اختـالف  نبایـد 
ماندگـی شـود. وی ادامـه داد: چندین مـاه برای 
ایـن جشـنواره کار شـده اسـت و این جشـنواره 
جـزو مثلث توسـعه اسـت. بـرای اولین بار اسـت 
کـه بـا ایـن حجـم بـه فرهنـگ و اقتصـاد توجه 
شـده اسـت. اسـتاندار کرمـان در پایـان گفـت: 

جیرفـت را بایـد در سـایه وحـدت سـاخت. 
کاوش ها ادامه دارد

سـخنران  هلیـل  حـوزه  اکتشـافات  مدیـر   
گفـت:  علیـدادی  بـود.  همایـش  ایـن  بعـدی 
شـرق  جنـوب  کـه  مستشـرقینی  از  بسـیاری 

ایـران را مـورد مطالعـه قـرار داده بودنـد، ایـن 
ناحیـه از ایـران را خالـی از تمدن می دانسـتند. 
امـا امـروز کرمـان بواسـطه همیـن بیابـان هـا 
یکـی از بهترین جاذبه های گردشـگری را دارد. 
بـرای  را  نسـخه  یـک  افـزود: مستشـرقین  وی 
جنـوب شـرق ایـران پیچیـده بودنـد کـه تمدن 
نـدارد. امـا مـا صحبـت از حـوزه ای مـی کنیـم 
کـه بـا بخـش هـای شـمالی کرمـان متفـاوت 
کرمـان  از حـوزه جنـوب  کـه  تعریفـی  اسـت. 
داریـم حـوزه درون فرهنگـی جنـوب را داریـم. 
وی تصریـح کـرد: تمـدن هلیـل برمولفـه هایی 
و محصـوالت  آب، خـاک حاصلخیـز  از جملـه 
گـذرا  طـور  بـه  وی  اسـت.    اسـتوار  متنـوع 
پیشـینه باسـتان شناسی جنوب شـرقی ایران را 
بررسـی کـرد و گفـت: ما اکنون مشـغول کاوش 
در حـال سـال  و  گاو کشـی هسـتیم  تپـه  در 
یابـی هسـتیم و کاوش مـا ادامـه دارد. علیدادی 
اظهـار داشـت: ما ارتباط بسـیار نزدیکـی را بین 
جیرفـت و بیـن النهریـن داریـم و مـی توانیـم 
بگوییـم تمـدن هلیـل بـا تمـدن هـای بـزرگ 
عصـر خـود در ارتبـاط بـوده اسـت. وی ادامـه 

هنـری  اشـیا  کارگاه  وجـود  از  شـواهدی  داد: 
در کنارصنـدل و منطقـه تمـدن هلیـل وجـود 
دارد و همچنیـن رگـه هایـی از سـنگ مس هم 
دیـده شـده اسـت و ظـروف فلـزی هـم از آن 
دوران پیـدا شـده اسـت. مدیر اکتشـافات حوزه 
هلیـل ابراز داشـت: مـا فکر می کنیـم یک دوره 
خـال وجـود دارد کـه تـا دوره هخامنشـی مـی 
توانـد شـکل گرفتـه باشـد. مـا فرض مـی کنیم 

مـدت  یـک  بـه  منطقـه 
دچار خشکسـالی  طوالنی 
دوران  از  و  اسـت  شـده 
هخامنشـی دوبـاره شـکل 
علیـدادی  اسـت.  گرفتـه 
بـه  تـا  گفـت:  پایـان  در 
هـای  بررسـی  کـه  االن 
مـا کامـل نشـده بیـش از 
تاریخـی در  بنـای   22۰۰
حـوزه تمـدن هلیـل مورد 
گرفتـه  قـرار  شناسـایی 

. ست ا
در ایـن همایش کلیپی 

هـم از صحبت هـای پروفصور مجیـدزاده پخش 
. شد

دکتـر میری مدیر پیشـین باسـتان شناسـی 
پروفسـور  طـرف  از  را  پیامـی  هلیـل  حـوزه 
مجیـدزاده خوانـد. مجیـدزاده بدلیـل جراحـی 
چشـم نتوانسـت بـه ایـن همایـش بیایـد. دکتر 
میـری در زمـان حضور پروفسـور مجیـدزاده در 

ایـران معـاون وی بـود. 

در همایش تمدن هلیل در برج میالد مطرح شد

هلیل؛ پدر پیر تمدن جهان


