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آخرین توصیه های آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به مدیران استان:

به اقیانوس مردم وصل شوید

استاندار کرمان:

اولین منطقه اقتصادی ویژه فناوری انرژی های تجدید پذیر در کرمان

استاندار کرمان وضعیت 
قابل قبولی در کرمان

 ایجاد کرده است

همه وجود آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

خدمت به مردم و تقویت نظام بود

کرمان الگوی موفق کشور در مشارکت 

مردم و بخش خصوصی

الگوی بکارگیری بخش خصوصی در کرمان، 

الگوی خوبی برای کشور

آموزش فرهنگ خدمتگزاری و قدرشناسی 

از بزرگان، در جامعه

طرح نجات استان کرمان، الگوی موفق 

مبارزه با حاشیه نشینی

رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
در  جاری  سال  ماه  دی  چهاردهم 
دیدار  در  زندگانی  روزهای  آخرین 
و  مدیران  از  جمعی  و  استاندار 
مسئوالن بخش های دولتی، تعاونی و 
خصوصی استان کرمان، تحت عنوان 
سیاست های  اجرای  ستاد  »اعضای 
از  رضایت  ابراز  با  مقاومتی«  اقتصاد 
بخش های  مسئوالن  گزارش های 
براساس  راحل  امام  گفت:  مختلف، 
اهل  مذهب  و  اسالم  مکتب  تعالیم 
بیت در همه مراحل زندگی، مبارزه 
از  استفاده  و  مردم  بر  انقالب،  و 
ظرفیت های مردمی تأکید می کردند.

ارائه  با  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
پیروزی  روند  از  تاریخی  تحلیلی 

انقالب و گذر، افزود: 
از  مردم  بر  تکیه  با  مراحل  همه  در 
و  کردیم  عبور  سخت  گردنه های 
تعجب  دنیا  االن  که  شد  گونه ای  به 
که  می گویند  هم  صراحتًا  و  می کند 
منطقه  در  ایران  ستودنی  امنیت  راز 
چیست؟!! امنی  نا  به  آلوده  کاماًل 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
تدوین سیاست های  به مقطع  نظام، 
اصالح  برای  رهبری  دستور  و  کلی 
یادآورشد:  و  کرد  اشاره   44 اصل 
برای  مناسبی  بسیار  سیاست های 
شد  تدوین  مردم  به  کارها  سپردن 
که متأسفانه در اجرا به دست دولتی 
اعالم می کرد هیچ  افتاد که صراحتاً 

اعتقادی به این مسائل ندارد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همچنین 
ایده های استاندار کرمان را خالقانه و 
قابل الگو گیری و اجرا در کل کشور 

دانست.
کاملی  نمونه  را  استاندار کرمان  وی 
ابتدای  از  انقالبی  تفکر  با  از مدیران 

مبارزات انقالبی دانست و افزود: 
حسینی  رزم  آقای  ای  توسعه  افکار 
بسیار خوب و موجب مسرت بنده و همه 
کرمانی هایی که برای استان تالش می 

کنند،شد.
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
رهبری  دستورات  تشریح  با  نظام، 
قطع  و  مردم  به  امور  واگذاری  برای 
گفت:  نفت،  به  کشور  وابستگی 
رهبری بر اجرای فوری آن سیاست ها 

تأکید می کردند که وقتی در مجمع 
بحث کردیم، گزارشی خدمت ایشان 
دادیم که برای تأثیرگذاری بهتر آن 
است که کارها به تدریج انجام شوند.

سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
عملکرد  و  افکار  ستودن  با  خویش 
بسیار  طرح های  به  کرمان،  استاندار 
استان  محروم  مناطق  در  خوب 
مخصوصاً قلعه گنج اشاره کرد وگفت:

از  میدانی  و  جامع  گزارش  اگر 

مردم  برای  طرح ها  این  تأثیرگذاری 
شود،  منتشر  و  تهیه  کشور  مسؤوالن  و 
بسیاری از استان های کشور از این الگو 

استفاده خواهند کرد.
اطالع  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
به  شده  انجام  خدمات  رسانی 
و  دانست  هنرمندانه  بسیار  را  مردم 
استان  در  نیازمند  نقاط  افزود:اینکه 
و  اند  کرده  پیدا  معین  و  مسئول 
بخش خصوصی با تمام توان علمی، 

تخصصی و سرمایه ای به میدان آمده 
نشان از این دارد که راه توسعه واقعی 
و ماندگار و قابل صدوری در استان 

کرمان در پیش گرفته شده است.
وی با تأکید بر ظرفیت های هر یک 
قابلیت  به  کرمان،  استان  مناطق  از 
منطقه شهداد برای تأسیس نیروگاه 
انرژی خورشیدی  از  استفاده  و  برق 
مدت ها  از  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
قبل طرحی برای احداث نیروگاه در 

منطقه شهداد به دستم رسید که به 
چند کارشناس خبره دادم و هر کدام 

آنها تأیید کردند.
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
که »کارها  این جمله  بیان  با  نظام، 
گفت:  دهند«،  انجام  مردم  باید  را 
قابل  ماندگار  و  واقعی  توسعه  راه 

صدور، تکیه بر توان مردم است.
دولت  اقدام  از  رضایت  ابراز  با  وی 
استانداران،  اختیارات  افزایش  برای 
استانداران،  از  :بسیاری  افزود 
دولت  که  دارند  مناسبی  طر ح های 
جلوگیری  و  موانع  رفع  با  می تواند 
مسیر  سیاسی،  کارشکنی های  از 
حرکت کشور به سوی پیشرفت همه 
جانبه و ایجاد اشتغال را هموار نماید. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره 
به مقدمه سیاسی و منشور همدلی 
استان کرمان، تصریح کرد: اختالف، 
بازی  جناح  و  کشی  خط  درگیری، 
نباید مزاحم کارهای توسعه ای شود 
و باید موید پیشرفت استان باشد و 
این امر به خوبی در استان کرمان در 

حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومی استانداری 
روز  چهار  که  دیدار  این  کرمان، 
هاشمی  اهلل  آیت  ارتحال  از  پیش 
رفسنجانی در محل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اتفاق افتاد، با حضور 
ستاد  اعضای  و  استان  مدیران 
استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
ارائه  با  صمیمانه  فضایی  در  کرمان 
اقدامات  از  کرمان  استاندار  گزارش 
کرمان  استان  سطح  در  شده  انجام 
و همچنین گزارش مدیران و معین 
استان  اقتصادی  هشتگانه  مناطق 

همراه بود.

و  ها  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استاندار 
آمادگی   استان  کرمان،این  جغرافیایی  موقعیت 
انرژی  فناوری  ویژه  اقتصادی  منطقه  اولین  ایجاد  

های تجدید پذیر در کشور را دارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا 
رزم حسینی استاندار کرمان در نشست هم اندیشی 
ایجاد منطقه ویژه فناوری انرژی های تجدید پذیر 
هم  گفت:ایران  انرژی  اقتصادی  تولید  رویکرد  با 
و  تولید  حوزه  در  هم  و   ها  زیرساخت  لحاظ  به 
تجهیزاتدر ابتدای راه استفاده از انرژی های تجدید 

پذیر قرار دارد.

در  نورخورشید  ناپذیر  پایان  ثروت  به  اشاره  با  وی 
کرمان،  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  و  استان 
فناوری  ویژه   اقتصادی  منطقه  ایجاد  ایده  افزود: 

انرژی های تجدید پذیر ایده خوبی است و استان 
کرمان آمادگی  پیشگام شدن در این حوزه  را دارد.
معدود  از  که  سانا  گفت:شرکت  کرمان  استاندار 
بورکرسی  از  خارج  که  است  دولتی  های  شرکت 
بخش  این  گذاران  سرمایه  به  اداری  طوالنی  های 
تسهیالت و مجوز های لبازم را می دهد و بایستی 

از این شرکت تشکر ویژه ای نمود.
کرمان  کرد:  تصریح  وی 
امرمجوز  ابتدای  در 
برای  زمین  هکتار   500
در  منطقه  این  ایجاد 
فاز  در  که  اختیارمیدهد 
هم  هکتار   2000 تا  دوم 

می تواند کمک کند.
به  اشاره  با  حسینی  رزم 
ویژه  منطقه  اولین  اینکه 
کرمان  در  هم  اقتصادی 
بوده افزود: آمادگی داریم 
کرمان  در  هم  زمینه   این  در  ویژه  منطقه  اولین 

باشد.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد یکی 

از بهترین مناطق برای این امر  بین کرمان وماهان 
است و چنانچه پس از امضای تفاهم نامه تا هفته 
آینده کار شروع شود می توان با حضور وزیر نیرو و 
معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری عملیات 

اجرایی آن را آغاز نماییم.
توزیع  شرکت  عامل  مدیر  نشست  این  ادامه  در 
در  شده  مطرح  ایده   به   اشاره  با  شمال  برق 
حوزه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  در 
خصوص استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گفت: 
پتانسیل های استان کرمان در انرژی های تجدید 

پذیر بسیار باالست

وی افزود: از آنجا که انرژی خدادادی خورشید در 
آفتاب و در روز  از سیصد روز  استان کرمان بیش 
بیش از ده ساعت می باشد و این در حالی است که 
برخی  کشور های اروپایی  کمتر از یک سوم این 
مقدارانرژی خورشیدی دارند و لذا استان کرمان به 
جهت احداث نیروگاه های انرژی خورشیدی یکی از 

بهترین مناطق در کشور است 
شهبا تصریح کرد:  طرح های توسعه از انرژی های 
در  استفاده  برای  است  سالی  چند  پذیر  تجدید 
مدارس، مساجد ایجاد شده است و چندین دانشگاه 
نیز برای استفاده از این نوع انرژی پیشگام شده اند.

وی  به همراهی سازمان های پیشرو در اجرای طرح 
انرژیهای  طریق  از  ادارات  مصرفی  برق  درصد   20
تجدید پذیر مصوبه هیات وزیران برای همه ادارات 
مستعد اشاره کرد و افزود:اداره آب و فاضالب و راه 
و شهر سازی در این زمینه همراهی خوبی با اداره 

کل توزیع برق شمال داشته اند.
شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  نشست  این  ادامه  در   

از  گفت:  استان  شمال 
گذشته  سال  ماه  بهمن 
تا کنون به کلیه خواست 
و  پاک  های  انرژی  های 
داده  پاسخ  پذیر  تجدید 
در  مجوز  پروسه  و  شده 
نیم  و  ماه  یک  ازتا  کمتر 

انجام شده است.
و  مهم  نقاط  به  بلوری 
نیروگاه  احداث  مستعد 
تجدید  های  انرژی  های 

پذیر در استان اشاره کرد و افزود: در استان کرمان 
و  باال  بسیار  ها  نیروگاه  این  اندازی  راه  ظرفیت 
سرمایه گذاری در این حوزه می تواند به این بخش 

کمک قابل توجه نماید.
ستاد  معاون  فیروزی  احمد  نشست  این  ادامه  در 
معاونت  پذیر  تجدید  های  انرژی  فناوری  توسعه 
شعبانی  اکبر  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
محمد  همچنین  و  سانا  اجرایی  و  فنی  معاون  کیا 
صادق نیکنام مشاور طرح ایجاد ایجاد منطقه ویژه 
فناوری انرژی های تجدید پذیربه ارائه مزایای این 

طرح و راه کارهای اجرایی آن پرداختند.
در  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اولین  ایجاد  نامه   تفاهم  این  نشست  این  پایان 
منطقه اقتصادی ویژه انرژی های تجدید پذیر بین 

استانداری کرمان، معاونت علمی و فناوری ریاست 
و شرکت  ایران  نو  انرژی های  ، سازمان  جمهوری 

توزیع برق شمال استان منعقد شد.

گستره توزیع استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد

معاون حقوقی ریاست جمهوری:

آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی اسوه صبر، 

تدبیر و اعتدال بود

وزیر دادگستری:

وزیر اقتصاد و دارایی:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

وزیر راه و شهرسازی:

تاکید استاندار کرمان:
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استاندار کرمان با تاکید بر اینکه اگر نخواهیم به 
بودجه دولتی فکر کنیم می توان کارهای بزرگی 
را انجام داد، گفت: آغاز روند اجرایی بیمارستان 
بدون  بیمارستان شفا  جایگزین  تختخوابی   750

اتکا به بودجه دولتی انجام شده است.
کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا رزم حسینی امروز در آئین آغاز عملیات 
جایگزین  تختخوابی   750 بیمارستان  اجرایی 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  کرمان  شفا  بیمارستان 
همکاری  جلب  با  کرمان  شهر  در  عمرانی  های 
این  که  بود  قرار  اگر  افزود:  خصوصی،  بخش 
بیمارستان را با بودجه دولتی احداث کنیم روند 
اجرایی آن شاید بیش از 10 سال طول می کشید 
اما امروز به صورت 30 درصد بودجه وزارت خانه 
و 70 درصد فروش امالک دانشگاه علوم پزشکی 

زمینه ساخت این بیمارستان فراهم شده است.
در  قبل  سال  و  د  از  بیش  کرد:  خاطرنشان  وی 
یزد  استان  های  بیمارستان  از  که  بازدیدهایی 
داشتیم و با کارهای کارشناسی خوب انجام شده 
به این نتیجه رسیدیم که این استان نیاز به پنج 

هزار تخت بیمارستانی جدید دارد.
استاندار کرمان اظهار داشت: با پیگیری و حمایت 
های وزیر بهداشت با کفایت دولت تدبیر و امید، 
به  کشور  سطح  در  ها  بیمارستان  این  شد  قرار 
درصد   70 و  وزارتخانه  بودجه  درصد   30 صوت 
فروش امالک دانشگاه علوم پزشکی احداث شود 
که یکی از این بیمارستان ها در استا کرمان راه 

اندازی می شود.
در  کار  نمونه  را  بیمارستان  این  احداث  وی 
راستای خلق درآمد و ثروت برای استان دانست 
و تصریح کرد: ساخت این بیمارستان برای شهر 

کرمان بسیار مناسب است.
رزم حسینی به احداث خط ریلی کرمان، بردسیر 
و سیرجان اشاره و عنوان کرد: مگر در این طرح 
و سایر طرح ها از جمله کارهای عمران شهری، 
ها  حوزه  سایر  و  مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر 

بودجه دولتی هزینه شده است.
استان  توسعه  برای  شده  انجام  اقدامات  از  وی 
کرمان به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی یاد کرد 
وادامه داد: مگر دولت پول دارد و آیا با پول دولتی 

می توان به توسعه دست یافت؟
باید  ثروت  و  درامد  خلق  گفت:  کرمان  استاندار 
توسط خود مسئوالن و بر مبنای همدلی، نشاط و 

همراهی صورت گیرد.

باشیم  سیاسی  خواهیم  می  اگر  کرد:  تاکید  وی 
با کرامت و  باید بدانیم که سیاست با عزت،  نیز 
خداپسندانه آن است که در خدمت مردم، نظام 
اقتصادی  و  فرهنگی  فضای  و  اسالمی  جمهوری 
باشد و سیاست با دروغ ، تهمت و بداخالقی فایده 

ای ندارد.
گروه  و  ها  مدیریت  کرد:  عنوان  حسینی  رزم 
های سیاسی زمانی اهمیت می یابند که کارنامه 

مشخصی برای خدمت به مردم، توسعه و همراهی 
با فرهنگ و اقتصاد داشته باشند.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسالمی نباید به 
حکومت جناحی فکر کرد زیرا حکومت متعلق به 
همه است و باید فضایی فراهم شود که خدمت به 

مردم صورت گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: کارهای خوبی در بخش 

سالمت در استان کرمان انجام شده است.
استاندار کرمان عنوان کرد: با وجود همه کاستی 
کرد  فراهم  را  فضایی  توان  می  کمبودها  و  ها 
تا  یابد  افزایش  مردم  بین  در  نشاط  و  امید  که 
مشارکت آنها در حوزه های مختلف ادامه داشته 

باشد.
مدیریت استان کرمان جهادی و جامع نگر است

این  در  نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
آئین گفت: بیمارستان 750 تختخوابی جایگزین 
بیمارستان شفا در زمینی به وسعت 50 هکتار، با 
60 هزار مترمربع زیربنا و با اعتبار دو هزار و 500 

میلیارد ریال احداث می شود.
دکتر علی اکبر حقدوست افزود: اعتبار اختصاص 
های  هزینه  جز  به  بیمارستان  این  برای  یافته 

تجهیز آن است زیرا هزینه های تجهیز به مراتب 
بیشتر از ساخت آن خواهد بود.

جایگزین  بیمارستان  احداث  کرد:  عنوان  وی 
بیمارستان شفا کاری به یاد ماندنی در کشور و 
به ویژه جنوبشرق کشور است و افتخاری مضاعف 

برای استان و شهر کرمان به شمار می رود.
داد:  ادامه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
عقب  دارای  بیمارستانی  حوزه  در  کرمان  استان 
های  حرکت  با  که  بود  تاریخی  های  ماندگی 
این  جبران  برای  خاص  برهای  میان  و  انقالبی 

عقب ماندگی ها اقدام شده است.
وی تصریح کرد: در استان کرمان با وجود فضای 
همدلی و دوستی ، با روحیه جهادی استاندار و 
با وجود مدیران خدمت گزار و جامع نگر زمینه 

برای توسعه فراهم شده است.

با حضور استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان:

آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۷۵۰ تختخوابی در کرمان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

استاندار کرمان وضعیت قابل قبولی در کرمان
 ایجاد کرده است

اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس 
وضعیت  براینکه  تاکید  با 
با  کرمان  استان  توسعه 
استاندار  های  پیگیری 
سایر  به  نسبت  کرمان، 
بهتر  کشور  های  استان 
حسینی  رزم  گفت:  است، 
استاندار کرمان با توانمندی 
های  حوزه  در  خاص  های 
قابل  وضعیت  اقتصادی، 
ایجاد  کرمان  در  قبولی 

نموده است.
عمومی  روابط  گزارش  به 

پورابراهیمی  محمدرضا  کرمان،  استانداری 
تحقق  میزان  ایرنا،  خبرنگار  با  گفتگو  در 
به  نسبت  کرمان  استان  عمرانی  اعتبارات 
بودجه های مصوب را ناچیز دانست و افزود: 
بخشی از بودجه های مصوب تخصیص پیدا 
از تعهدات همچنان معطل  نکرده و برخی 

مانده است.
بوده  امکانپذیر  تا جایی که  بیان کرد:  وی 
منابع، جذب و عملیاتی شده و در مقایسه با 
آنچه را که امکان جذب منابع بوده، استان 
را  زیرساختی تالش خود  در حوزه  کرمان 

انجام داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
از  که  عمرانی  های  طرح  درباره  اسالمی 
بودجه عمومی استفاده می کنند، گفت: این 
موضوع در سال های گذشته با محدودیت 

های شدید بودجه ای مواجه شد.
پورابراهیمی با اشاره به تالش های صورت 
گرفته در زمینه های گازرسانی، برق رسانی، 
 ... و  بهداشت  ای، ساخت خانه های  جاده 
،اضافه کرد: میزان منابع بودجه ای استان 
به کمترین میزان خود طی سالیان گذشته 
رسیده و شاید یکی از چالش های اصلی ما 
نبود امکان جذب منابع در بحث زیرساخت 

هاست.

براینکه  تاکید  با  ادامه  در  وی 
بینیم،  می  عملیاتی  را  برجام 
بخش  هنوز  کرد:  خاطرنشان 
های  محدودیت  از  زیادی  های 
اقتصادی نهایی نشده و سایه این 
احساس  تمام کشور  در  موضوع 
می شود و خواسته یا ناخواسته 
برای توسعه استان هم مشکالتی 

را ایجاد کرده است.
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
نسبت  کرمان  توسعه  وضعیت 
به استان های دیگر کشور بهتر 
کرمان  استاندار  که  چرا  است 
کرده  پیگیری  خوب  را  توسعه  مسیر 

است.
پورابراهیمی بیان کرد: رزم حسینی استاندار 
کرمان توانمندی های خاصی در حوزه های 
قابل  وضعیت  ما  نظر  از  و  دارد  اقتصادی 

قبولی در کرمان ایجاد شده است.
ای  اینکه شرایط رکود منطقه  بیان  با  وی 
اقتصاد  روی  را  منفی  تاثیرات  داخلی  و 
همه  وجود  با  افزود:  است،  گذاشته  کشور 
این مشکالت، تالش استاندار کرمان مثبت 
بوده و برخی از مدیران میانی هم با مدیریت 

استان همکاری خوبی دارند. 

تاکید استاندار کرمان:

آموزش فرهنگ خدمتگزاری و قدرشناسی از بزرگان، در جامعه
و  تربیت  منظور  به  باغین  کرمان-  بزرگراه  گفت:  کرمان  استاندار 
آموزش فرهنگ خدمتگزاری و قدرشناسی از بزرگان و بنا به پیشنهاد 
و تقاضای مردم، به نام حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نامگذاری 

شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان،علیرضا رزم حسینی در 
آئین نامگذاری بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسجانی در کرمان که با 
حضور فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در ورودی شهر کرمان 
برگزار شد، از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان شناسنامه انقالب 
در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  جاودانه  خدمات  افزود:  و  کرد  یاد 
دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و تا امروز در تاریخ معاصر ایران 

ثبت شده و خواهد شد.
وی با اشاره به روحیه حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مبنی بر 
پرهیز از تظاهر و ریا، یادآورشد: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیازی 
به نامگذاری بر جایی نداشته و ندارند و خانواده ایشان نیز موافق با 
این کارها نیستند اما به منظور تربیت و آموزش فرهنگ خدمتگزاری 
و قدرشناسی از بزرگان و بنا به پیشنهاد و تقاضای مردم، مسیری به 

نام ایشان نامگذاری شد.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه 6 کیلومتر از مسیر اصلی ورودی 
هاشمی  اهلل  آیت  عنوان  به  بزرگراه  کیلومتر   19 و  کرمان  شهر 
رفسنجانی نامگذاری شد، تصریح کرد: این امر جهت یادآوری است 
که خدمات بزرگان را ارج نهاده و معرفی کنیم که نسل آینده بدانند 
آیت اهلل هاشمی چه خدمات جاودانه ای برای نظام انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، طی مراسمی با حضور 

استاندار کرمان و فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و اعضای 
شورای اداری استان از نامگذاری بزرگراه باغین بعنوان بزرگراه آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی به طول 25 کیلومتر میزان تردد ساالنه در 
مسیر رفت و برگشت 10 میلیون تردد محور اتصال مرکز استان به 
استان های شمالی کشور، در مسیر کریدور شمال-جنوب از طرف 
دیگر محل اتصال مرکز استان به استان های هرمزگان، فارس و شرق 
کشور و اتصال مرکز استان به هشت شهرستان غربی و شمال غربی 

استان پرده برداری شد. 

وزیر اقتصاد و دارایی:
کرمان الگوی موفق کشور در مشارکت مردم و بخش خصوصی

گفت:کرمان  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
مشارکت  در  کشور  موفق  الگوی 

مردم و بخش خصوصی است.
به گزارش روابط عمومی استانداری 
و  شصت  در  نیا  طیب  علی  کرمان، 
گفتگوی  شورای  نشست  سومین 
دولت و بخش خصوصی که در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
و  کرمان  استاندار  حضور  با  و  ایران 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
به سفر  برگزار شد،  اسالمی  شورای 
یکروزه به استان کرمان و بازدیدهای 
گفت:  و  کرد  اشاره  گرفته  صورت 
اقداماتی که در استان کرمان صورت 
الگو  کشور  برای  تواند  می  گرفته 

شود.
این  اینکه  به  اشاره  با  طیب نیا  علی 
بخش  و  مردم  مشارکت  از  الگو 
است،  شده  گرفته  بهره  خصوصی 
افزود: باید استانداردهای حسابداری 
بین المللی در کشور برقرار شود در 
و  بورسی  های  شرکت  راستا  این 
 1395 سال  حسابهای  باید  بانک ها 
را بر مبنای استانداردهای بین الملی 

به کار ببرند
وی با تاکید براینکه برای کار کردن 
وجود  انطباق  این  جز  چاره  دنیا  با 
ندارد، خاطرنشان کرد: مشکل ماده 
1٤1 بازار سرمایه هنوز حل نشده و 
به نظر می رسد که در این زمینه به 

تغییراتی نیازمندیم.
به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
به  ارزیابی  تجدید  امکان  باید  اینکه 
که  نحوی  به  شود  واگذار  ها  بنگاه 
نشود،  دریافت  مالیات  محل  این  از 

این  یادآورشد: هم اکنون مشکل ما 
ضمن  است  ممکن  چطور  که  است 
الملی  بین  استانداردهای  با  تطبیق 
این مشکل را حل کنیم؟ ما منتظر 
ارائه راهکار از سوی بخش خصوصی 

در این زمینه هستیم.
و  اشاره  نیز  ارز  نرخ  به  نیا  طیب 
تصریح کرد: دولت به هیچ وجه قصد 
ندارد که بازار ارز را امنیتی کند و ما 
 91 سال  با  را  ارز  بازار  وضعیت  نیز 
تمام  لذا  می بینیم  متفاوت  بسیار 
وضعیت  در  که  است  این  تالشمان 

بازار ارز ثبات ایجاد کنیم.
وی با تاکید براینکه در تمام دنیا این 
نوسانات طبیعی است، به ویژه آنکه 
اکنون دالر تقویت شده و تقویت آن 
در برابر سایر ارزها نیز دیده می شود، 
را  فصلی  نوسانات  برخی  ما  افزود: 
هم داشتیم که به موجب آن شاهد 
بودیم،  ارز  نرخ  در  نوسانات  برخی 
ولی به طور کلی روند بازار ارز را رو 

به ثبات پیش بینی می کنیم.

همچنین  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
شائبه  این  و  ارز  وضعیت  درباره 
تا  برده  باال  را  ارز  نرخ  آیا دولت  که 
برای خود کسب درآمد کند، گفت: 
اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  شایعاتی 
دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای 
موضوع  این  که  است،  درآمد  کسب 

کذب محض است.
که  دولتی  هر  یادآورشد:  نیا  طیب 
اندکی عقل داشته باشد می داند که 
ممکن  که  مشکالتی  دلیل  به  نباید 
مردم  برای  ارز  نرخ  افزایش  است 
کاری  چنین  به  دست  کند  ایجاد 
بزند حتی این موضوع از این جهت 
در  دولت  است که  بررسی  قابل  نیز 
چنین  باید  چرا  انتخابات  آستانه 
تصمیمی بگیرد که امنیت اقتصادی 

کشور را دچار مشکل کند.
هیچ  به  دولت  براینکه  تاکید  با  وی 
از  درآمد  کسب  دنبال  به  عنوان 
به  و  نیست  ارز  نرخ  افزایش  محل 
نیست،  فضا  کردن  امنیتی  دنبال 

خاطرنشان کرد: اکنون بانک مرکزی 
به دنبال این است که فضای خرید 
و فروش ارز شفاف شود و به همین 
دلیل موضوع ورود بانک ها به خرید و 

فروش ارز مطرح شده است.
به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
اینکه نباید اجازه داد خرید و فروش 
ارز در گوشه خیابان انجام شود بلکه 
خود  اصلی  وظایف  به  بانک ها  باید 
ورود کنند، گفت: باید در بازار شفاف 
اصلی  هدف  و  شود  تعیین  ارز  نرخ 

دولت نیز درباره ارز همین است.
اخذ  درباره  همچنین  نیا  طیب 
سخن  خام  کاالهای  از  عوارض 
از  یکی  افزود:  و  آورد  میان  به 
این  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
گرفته  خام فروشی  جلوی  که  است 
شود و در مورد کاالهای محدود نیز 
آن ها  که صادرات  است  آن  صحبت 

محدود شود.
 1395 سال  در  کرد:  اظهار  وی 
ملزم  بورسی  شرکتهای  و  بانکها 
مبنای  بر  را  هستند حسابهای خود 
استانداردهای بین المللی ارائه کنند 
و به طور کلی اگر بخواهیم با دنیا کار 

کنیم چاره ای جز این کار نداریم.
به گزارش روابط عمومی استانداری 
علی  جلسه  این  ادامه  در  کرمان، 
و  اقتصادی  امور  وزیر  نیا  طیب 
گفتگوی  شورای  رئیس  و  دارایی 
علیرضا  از  خصوصی  بخش  و  دولت 
رزم حسینی استاندار کرمان و رئیس 
و  دولت  گفتگوی  استانی  شورای 
لوحی  تقدیم  با  خصوصی  بخش 

قدردانی کرد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد:

الگوی بکارگیری بخش خصوصی در کرمان، الگوی خوبی برای کشور

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تاکید براینکه الگویی که در کرمان 
به  خصوصی  بخش  بکارگیری  در 
که  است  خوبی  الگوی  رفته  کار 
گیرد،  قرار  استفاده  مورد  می تواند 
خصوصی  بخش  در  افرادی  گفت: 
وجود دارند که می توانند کشور را 

متحول کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری 
در  زاده  نعمت  کرمان،محمدرضا 
شورای  نشست  سومین  و  شصت 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در  که 
با  و  ایران  کشاورزی  و  معادن 
رئیس  و  کرمان  استاندار  حضور 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
افزود:  شد،  برگزار  اسالمی  شورای 
بسیاری  تحوالت  کرمان  استان  در 
ایجاد شده است و به ویژه در بخش 
صنایع بخش خصوصی ورود کرده 
و در شهرک هایی که هیچ نداشت 

کارخانه درست کردند.
نشان  تجربه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داده است که برای پیشبرد توسعه 
در کشور باید کار به کاردانان بخش 
داد:  ادامه  شود،  سپرده  خصوصی 

بنده در این راستا یک لیست 150 
آنها  از  بزودی  و  کرده  آماده  نفره 

برای همکاری خواهم کرد.
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تاکید براینکه الگویی که در کرمان 
به  خصوصی  بخش  بکارگیری  در 
که  است  خوبی  الگوی  رفته  کار 
گیرد،  قرار  استفاده  مورد  می تواند 
بخش  در  افرادی  کرد:  خاطرنشان 
خصوصی وجود دارند که می توانند 

کشور را متحول کنند.
یاد  به  یادآورشد:  زاده  نعمت 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  دارم 
به  نیت  همین  با  را  آزاد  دانشگاه 
توانایی  دولت  گفت  و  انداخت  راه 
آموزش این همه جمعیت را ندارد و 

اکنون می بینیم که این دانشگاه دو 
میلیون دانشجو دارد.

با  اخیرا  اینکه  با  همچنین  وی 
جلساتی  سنگ  زغال  معدن کاران 
این  در  گفت:  است،  شده  برگزار 
راستا تصمیات خوبی گرفته شده و 

قیمت ها اصالح شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح 
کرد: در مورد ذوب آهن نیز انتظار 
تا  کند  بانکی کمک  نظام  رود  می 

مشکل  این بخش مرتفع شود.
از  قدردانی  ضمن  زاده  نعمت 
و  بازرگانی  اتاق  خوب  گزارش 
گفتگوی  شورای  از  استاندارکرمان 
دولت و بخش خصوصی استان که 
مدیریت  جهت  در  را  نوآوری هایی 

است،  زده  رقم  استان  توسعه 
جلسه   این  نهایی  برآورد  گفت: 
از  مالیاتی  معافیت  مورد  در  هم 
مطرح  ارزیابی ها  تجدید  محل 
شد  ارائه  هم  راهکارهایی  و  شده 
یک جمع بندی  به  که خوشبختانه 
رسیدیم که در یکی دو هفته آینده 
کارگروهی را تشکیل داده و به آن 

رسیدگی  کنیم.
وی با ارائه گزارشی از اخذ عوارض 
در  که  کاالهای خاص  برای صدور 
بینی  پیش  توسعه  پنجم  برنامه 
شده بود، پرداخت و افزود: در قانون 
پیش بینی شده است عوارضی که 
می شود  وصول  خام  مواد  از صدور 
با  کاالهای  صادرات  تشویق  برای 
علیرغم  ولی  برگردد،  افزوده  ارزش 
نتوانسته ایم  امروز  به  تا  پیگیری ها 

این پول را برگردانیم.
تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر   
آتی  جمع بندی های  در  یادآورشد: 
خواهد  گفتگو  موضوع  این  درباره 
عوارض  عنوان  به  که  پولی  تا  شد، 
صادرات  تشویق  برای  خام  مواد  از 
کاالهای ارزش افزوده در نظر گرفته 

شده است، برگردد.
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و  جسورانه  اقدام  گفت:  کرمان  استاندار 
سختی در دولت تدبیر و امید برای مقابله 
صورت  نشینی  حاشیه  و  خواری  زمین  با 
گرفت و امروز رشد حاشیه نشینی و زمین 
خواری در استان کرمان به مرز صفر رسیده 
استانداری  روابط عمومی  به گزارش  است. 
کرمان، علیرضا رزم حسینی در برنامه پایش 
اسالمی  جمهوری  سیمای  یک  شبکه  از 
استان  در  نشینی  حاشیه  موضوع  با  ایران 
کرمان اظهار کرد: حاشیه نشینی مربوط به 
این دوره نیست و از 60 سال قبل در ایران 

است. داشته  وجود 
داشت:  بیان  وی 
حاشیه  دالیل 
مشخص  نشینی 
استان  و  است 
این  از  نیز  کرمان 
نیست  مستثنا  امر 
کرمان  استان  در  و 
80 هزار نفر حاشیه 
نشین داریم که 21 
چهار  در  نفر  هزار 
کرمان  شهر  نقطه 
شهرهای  در  بقیه  و 
سیرجان، رفسنجان، 
جیرفت و بم هستند.

کرمان  استاندار 
متوسط  داد:  ادامه 
روستایی  جامعه 
کرمان  استان  در 
است  درصد   42
از  درصد   10 که 
کشوری  متوسط 

است و جامعه روستایی باید تولیدی باشد 
کند. بازی  ایران  اقتصاد  در  باالیی  و سهم 

اگر  کرد:  خاطرنشان  حسینی  رزم 
را  نشینی  حاشیه  بحث  در  که  اقداماتی 
استمرار  ایم،  کرده  آغاز  کرمان  استان  در 
مالحظه  قابل  درصد  توانیم  می  دهیم 
کنیم. ساماندهی  را  نشینی  حاشیه  از  ای 

وی ابراز داشت: ستاد بازآفرینی چند محور 
ازجمله احیای بافت های فرسوده، پیشگیری 
از حاشیه نشینی، مقابله با زمین خواری و 
ساماندهی حاشیه نشینی را دنبال می کند.

استاندار کرمان با طرح این سئوال که چرا 
تصریح  آید،  می  وجود  به  نشینی  حاشیه 
کرد: عدم توزیع مناسب منابع و نبود انسجام 
مدیریتی و اداره استان ها و خشکسالی های 
دهه اخیر در استان کرمان موجب شده تا 
ضعیف  خانوار  اقتصاد  از  روستایی  جامعه 
برخوردار باشد و حاشیه نشینی ایجاد شود.

جمهوری  نظام  افزود:  حسینی  رزم 
در  خوبی  خدمات  انقالب  از  بعد  اسالمی 
خانوارهای  اقتصاد  اما  داده  انجام  روستاها 
مردم  و  نیست  مطلوب  روستایی 
شده  موجب  امر  این  اند،  نشده  توانمند 
روستاییان در حاشیه شهرها مستقر شوند.

مدل   93 مهرماه  در  داشت:  ابراز  وی 
گنج  قلعه  مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر 
استان  در  منطقه  ظرفیت  به  توجه  با  را 
کرمان  استاندار  کردیم.  دنبال  کرمان 
اضافه کرد: قلعه گنج از محروم ترین نقاط 
هوا  آب،  و  است  گنج  یک  اما  است  کشور 
دارد. زحمتکشی  مردم  و  خوب  خاک  و 

وی با اشاره به اینکه هیچ دولتی نتوانسته 

محروم  مناطق  در  را  توسعه  مدیریت 
اقتصاد  شهر  ایده  داشت:  ابراز  دهد،  انجام 
مقاومتی قلعه گنج به این صورت است که 
واگذار  غیردولتی  بخش  به  شهر  مدیریت 
و  وزیر  چهار  امضای  با  اتفاق  این  و  شده 
بنیاد مستضعفان و سایر مسئوالن روی داد.

بنیاد  از  داشت:  اظهار  کرمان  استاندار 
گنجی  تا  شد  درخواست  مستضعفان 
دارد  وجود  گنج  قلعه  شهرستان  در  که 
در  گیری  تصمیم  زیرا  کند  مدیریت  را 
است. تر  آسان  غیردولتی  موسسات 

اجرای  از  هدف  کرد:  تاکید  حسینی  رزم 
شهر اقتصاد مقاومتی قلعه گنج این بود که 
مهاجرت معکوس و تقویت اقتصاد روستایی 
را داشته باشیم زیرا تا زمانی که اقتصاد را 
تقویت  دوردست  شهرهای  و  روستاها  در 
داریم. همچنان  را  نشینی  حاشیه  نکنیم، 

وی ادامه داد: با افتخار می گویم امروز شهر 
کارنامه  گنج  قلعه  مقاومتی  اقتصاد  نمونه 
اجرای  برای  کار  اولین  و  دارد  مشخصی 
بود  این  مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر  ایده 
اقتصاد جلب کنیم. به  را  مردم  اعتماد  که 

بنیاد  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 
جلب  برای  اسالمی  انقالب  مستضعفان 
ایجاد  به  اقدام  گنج  قلعه  در  مردم  اعتماد 
صندوق های خرد روستایی در 60 روستای 
قلعه گنج کرده است و از منابع مردمی این 
صندوق برای ایجاد شغل استفاده می شود.

کار  و  کسب  ایجاد  همچنین  حسینی  رزم 
خانگی را از دیگر اقدامات بنیاد مستضعفان 
گنج  قلعه  مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر  در 
خواند و گفت: قبل از اجرای این طرح حتی 
یک کارخانه در قلعه گنج نداشتیم در حالی 

که امروز 4 کارخانه در منطقه ایجاد شده 
اند. کرده  پیدا  خوبی  امید  مردم  و  است 
های  شاخص  و  ضریب  شد:  یادآور  وی 
از اجرای  امنیتی شهرستان قلعه گنج بعد 
این  در  مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر  ایده 
میزان  و  یافته  افزایش  درصد   70 منطقه 
خودکشی از شش نفر در سال 93 به یک 
است. یافته  کاهش  جاری  سال  در  نفر 
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: ایده شهر 
یک  گنج  قلعه  مقاومتی  اقتصاد  نمونه 
پروژه 10 ساله است و از بنیاد مستضعفان 
ها  زمینه  در همه  و دولت  تشکر می کنم 
است. گنج  قلعه  توسعه  مدیر  خدمت  در 
توسعه  مدیریت  از  همچنین  حسینی  رزم 
از  گلباف  بخش  در  رسالت  بانک  توسط 
بیان  و  داد  خبر  کرمان  شهرستان  توابع 
گلباف  مردم  از  زیادی  جمعیت  داشت: 
منطقه  این  در  زلزله  وقوع  از  بعد  ویژه  به 
رسالت  بانک  امروز  و  اند  کرده  مهاجرت 
ایجاد  گلباف  در  کارخانه  خانه   109
هسته  و  کارآفرینی  موسسات  و  کرده 
است. شده  ایجاد  خرد  کار  و  کسب  های 
وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به یک 
نجات  طرح  اجرای  درباره  مردمی  سئوال 
ابراز داشت: پرسشنامه هایی به  در کرمان 
412 خانوار در منطقه حاشیه نشین شهرک 
صنعتی توزیع شد و جامعه آماری اطالعاتی 
نجات  اجرای طرح  به  منجر  که  داد  ما  به 
از  استفاده  داد:  ادامه  کرمان  استاندار  شد. 
انجمن های خیریه و مردم نهاد یک اصل 
در اجرای طرح نجات است و این مجموعه 
اند. داشته  خوبی  همکاری  تاکنون  ها 
رزم حسینی با اشاره به اینکه طرح نجات را 

در شهرک صنعتی و شهرک پدر اجرا می 
کنیم از توزیع مواد غذایی، انجام غربالگری، 
بوس  مینی  و  سالمت  خانه  اندازی  راه 
جهت  آموزشی  بروشورهای  تهیه  سالمت، 
پیشگیری از اعتیاد و فعالیت سازمان های 
داد. خبر  نجات  طرح  قالب  در  نهاد  مردم 
مناطق  در  مالکیت  سندهای  درباره  وی 
در  سندها  از  برخی  گفت:  نشین  حاشیه 
مناطق حاشیه نشین کرمان دارای کاربری 
کشاورزی هستند و 22 نفر در شهر کرمان 
بازداشت شدند که اسناد دولتی را جعل می 
کردند و زمین های 
به  را  کشاورزی 
مردم می فروختند 
از  اتفاق  این  و 
قبل  سال   10
است. داده  روی 
کرمان  استاندار 
بیان کرد: در بحث 
مناطق  ساماندهی 
نشین،  حاشیه 
ایم  کرده  ممیزی 
صورت  اقداماتی  و 
جمله  از  گیرد  می 
واحدهایی  آنکه 
طرح  در  که 
روستای  هادی 
قرار  آباد  اهلل 
زمین  یک  دارند 
را  هکتاری   10
کنیم  می  تفکیک 
زمین  ارائه  با  و 
اقدام  عوض  ما 
شود. می  جایی  جابه  به 

رزم حسینی ادامه داد: یک هزار و 330 نفر 
فرد معتاد در قالب طرح نجات سالمت خود 
را بازیافته اند مرکز درمان و کاهش آسیب 
برای معتادان پر خطر راه اندازی شده است.
آموزش  برای  مرکز  پنج  ایجاد  از  وی 
اشتغال و کارآفرینی در قالب طرح نجات 
دانش  از  تعدادی  کرد:  ابراز  و  داد  خبر 
اجرای  با  نیز  تحصیل  از  بازمانده  آموزان 
اند  شده  تحصیل  به  مشغول  نجات  طرح 
برای  روحانیون  از  نفر   60 به  آموزش  و 
اقدامات فرهنگی در منطقه ارائه شده است.
و  آموزش  ارائه  همچنین  کرمان  استاندار 
کارگاه  برگزاری  زعفران،  و  قارچ  پرورش 
دوزی،  پته  خیاطی،  قالیبافی،  های 
سالمت  مشاوره  و  خودرو  تعمیرات 
از  را  نهاد  مردم  موسسات  توسط  روان 
برشمرد. نجات  طرح  های  برنامه  دیگر 
رزم حسینی عنوان کرد: زمانی که دولت 
یکسری  کرد،  کار  به  آغاز  امید  و  تدبیر 
کرمان  نشین  حاشیه  مناطق  در  احکامی 
و  بود  نشده  اجرا  دالیلی  به  که  داشتیم 
شورای  توسط  سختی  و  جسورانه  اقدام 
تامین استان کرمان با همکاری مسئوالن 
زمین  با  مقابله  برای  قضایی  دستگاه  و 
و  گرفت  نشینی صورت  حاشیه  و  خواری 
امروز رشد حاشیه نشینی و زمین خواری 
در استان کرمان به حد صفر رسیده است.
هکتار   584 و  هزار   3 شد:  یادآور  وی 
اراضی در دولت تدبیر و امید رفع تصرف 
شده و 20 کیلومتر از 70 کیلومتر کمربند 
است. شده  اجرا  نیز  کرمان  شهر  سبز 

حاشیه  موضوع  گفت:  کرمان  استاندار 
نشینی در استان کرمان و در دولت تدبیر 
و امید یکی از اولین و مهمترین موضوعاتی 
و  وحدت  با  استان  مسئولین  که  بود 
اند. کرده  کار  خصوص  این  در  نظر  اتفاق 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  دیدار  در  حسینی  رزم  علیرضا  کرمان، 
با  پایش  برنامه  به  اشاره  با  جوان  مشاوران 
کرمان،  استان  در  نشینی  حاشیه  موضوع 
استان  مدیران  گذشتگی  خود  از  افزود: 
در  خواری  زمین  با  مبارزه  درخصوص 
در  که  چرا  است  ستودنی  کرمان  استان 
بر  هم  متر  یک  حتی  امید  و  تدبیر  دولت 
است. نشده  افزوده  کرمان  شهر  وسعت 
نیستیم  حاضر  براینکه  تاکید  با  وی 
شهر  آینده  کمبودها،  همه  وجود  با 
ها  مصلحت  به  را  بعد  های  نسل  و 
مدیران  زعم  به  کرد:  بفروشیم،خاطرنشان 
مبارزه  نخست  رتبه  کرمان  استان  کشوری 
است. کرده  کسب  را  خواری  زمین  با 
استاندار کرمان با اشاره به همدلی و همکاری 
و  استان  مدیریت  ماهه  دو  درصدی  صد 
شورای تامین ، تصریح کرد: در چند ماهه 
نخست حضور بنده در استان 1500 هکتار 
از اراضی تصرف شده شهر کرمان و 3600 
در  آزاد شده  استان  هکتار در مجموع کل 
حاشیه  مستعد  منطق  این  همه  حالیکه 
نشینی  توانست حاشیه  و می  بوده  نشینی 
جدید حدود تعداد 20 هزار نفر اضافه کند.

استان  در  گرفته  صورت  اقدامات  وی 
مدیران  همه  تالش  مرهون  را  کرمان 
کرمان  متاسفانه  افزود:  و  دانست  استانی 
نشده  معرفی  درخور  و  شایسته  شکل  به 

به  بایستی  مدیران  راستا  این  در  و 
نمایند. دفاع  کرمان  حقوق  از  شایستگی 
رزم حسینی به طرح ابتکاری نجات اشاره 
کرد و گفت: اهمیت موضوع حاشیه نشینی 
به  طرح  این  تدوین  لزوم  و  بوده  آنجا  تا 
را  کرمان  استان  که  است  بوده  ای  گونه 
نشینی  حاشیه  با  مبارزه  امور  در  پیشتاز 
و کاهش پیامدهای اجتماعی نموده است.
در  که  مثبتی  اقدامات  دیگر  افزود:از  وی 
صورت  نشینی  حاشیه  با  مبارزه  بحث 
است  کرمان  شهر  سبز  بند  کمبر  گرفته 
است. شده  انجام  آن  کیلیمتر   20 که 

از  یکی  را  نشینی  حاشیه  کرمان  استاندار 
دانست  کشور  اخیر  های  دهه  معضالت 
و  خواری  زمین  اینکه  به  توجه  گفت:با  و 
تبدیل  اخیر  در چند سال  نشینی  حاشیه 
لذا  است،  شده  اجتماعی  معضل  یک  به 
دولت  کنیم  می  اعالم  توان  و  قدرت  با 
و  پدیده  این  با  مبارزه  برای  امید  و  تدبیر 
همت  آن  ناشایست  و  مخرب  آثار  کاهش 
گمارده و استان کرمان یکی از استان های 
است. شده  شناسایی  حوزه  این  در  برتر 
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
میهمان  کرمان  استاندار  شب  شنبه  سه 
برنامه زنده پایش کاری از گروه اجتماعی 
حاشیه  موضوع  با  سیما  یک  شبکه 
صورت  به  برنامه  این  در  که  بود  نشینی 
نشینی  حاشیه  معضالت  به  تخصصی 
جلوگیری  در  کرمان  استان  اقدامات  و 
همچنین  و  نشینی  حاشیه  گسترش  و 
حاشیه  مشکالت  و  الزامات  و  اقدامات 
شد پرداخته  کرمان  استان  در  نشینان 

استاندار کرمان:

رشد حاشیه نشینی و زمین 
خواری در کرمان به مرز صفر 

رسیده است

وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه مردم 
سیاست  اجرای  در  دولت  عظیم  سرمایه 
کرمان  استان  توسعه  مدل  گفت:  هاست، 
های  بودجه  بدون  که  است  موفق  مدلی 

دولتی کارهای بزرگی صورت داده است.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ستاد  جلسه  در  آخوندی  عباس  کرمان، 
ملی بازآفرینی شهری که با حضور استاندار 
وزارتخانه  در  استانی  مدیران  و  کرمان 
گرامیداشت  ضمن  شد،  برگزار  مربوطه 
یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم و طلب 
توسعه  مدل  افزود:  ایشان،  برای  آمرزش 
بدون  استان کرمان مدلی موفق است که 
بودجه های دولتی کارهای بزرگی صورت 

داده است.
الگوی  را،  کرمان  استان  نجات  طرح  وی 
و  دانست  نشینی  حاشیه  با  مبارزه  موفق 
نجات  محوری  و  ابتکاری  یادآورشد: طرح 
تواند  می  که  است  ستایشی  قابل  الگوی 
ارائه و مورد بهره برداری  برای کل کشور 

قرار گیرد.

طرح  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مقاومتی  اقتصاد  نمونه  شهر  در  اجرایی 
اقتصاد  طرح  کرد:  تصریح  گنج،  قلعه 
داد  نشان  گنج  قلعه  شهرستان  مقاومتی 
و  مردم  سازی  توانمند  روی  بر  تمرکز 

الگوی  و  انسانی  های  ظرفیت  از  استفاده 
مردمی  بهتر و بیشتر جواب می دهد.

و  کرمان  فرهنگ  به  ادامه  در  آخوندی 
و  کرد  اشاره  استان   این  تمدنی  سابقه 
استان  این  یادآورشد: فرهنگ غنی مردم، 

و  است  نموده  تبدیل  تمدنی  مرکز  به  را 
نمونه بارز آن را می توان در روحیه مردم 

شهرستان قلعه گنج مشاهده نمود.
وی خاطرنشان کرد: مردم شهرستان قلعه 
توسعه  با  فرهنگی  سابقه  دلیل  به  گنج 
عظیم  ثروت  این  باید  و  شدند  همگام 
انسانی و این روحیه باالی مردم را حفظ و 

از آن قدردانی کرد.
اهم  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
استانداری  و  مستضعفان  بنیاد  اقدامات 
مقاومتی  اقتصاد  پایلوت  شهر  در  کرمان 
قلعه گنج، گفت: بنیاد مستضعفان توانسته 
است بدون صرف هزینه های زیاد، توسعه 
زمینه  و  نموده  مدیریت  منطقه  در  را 
مردمی نمودن اقتصاد و همچنین توانمند 

سازی مردم را فراهم نماید.
ستاد  گزارش  به  همچنین  آخوندی 
بازآفرینی استان کرمان اشاره کرد و افزود: 
ستاد  در  استانی  جلسات  مصوبات  کلیه 

ملی بازآفرینی شهری تصویب می گردد.

وزیر راه و شهرسازی:

 طرح نجات استان کرمان، الگوی موفق مبارزه با حاشیه نشینی
استاندار کرمان:

استان کرمان حائز رتبه نخست مبارزه با 
زمین خواری در کشور

راه های ارتباط با

اداره کل روابط عمومی 

و امور بین الملل استانداری

تلفاکس                              32222222
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معاون حقوقی ریاست جمهوری:

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اسوه صبر، تدبیر و اعتدال بود

وزیر دادگستری با تاکید براینکه آئین بزرگداشت 
ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به منظور تداوم 
آرمان  و  اسالمی  ارزشهای  بر  تاکید  انقالب،  راه 
هاشمی و برای تداوم خدمت و رشد تعالی کشور 
هاشمی  اهلل  آیت  وجود  همه  افزود:  شد،  برگزار 

رفسنجانی خدمت به مردم و تقویت نظام بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، حجت 
االسالم و المسلمین مصطفی پورمحمدی در آیین 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  ارتحال  گرامیداشت 
و  کشوری  مقامات  و  ایشان  خانواده  حضور  با  که 
لشکری در محل مصلی امام علی )ع( شهر کرمان 
می  همیشه  هاشمی  اهلل  آیت  افزود:  شد،  برگزار 
فرمود، ما شاید با مقام معظم رهبری اختالف نظر 
رهرو  ما  و  است  ما  رهبر  ایشان  اما  باشیم  داشته 

ایشان هستیم و باید از رهبر خود اطاعت کنیم.
از  تجلیل  برای  ما  اگر  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  ترحیم  برای  صرفا  ایم  آمده  هاشمی  اهلل  آیت 
برای  انقالب،  راه  تداوم  برای  بلکه  نیست  تجلیل 
تاکید بر ارزشهای اسالمی و آرمان هاشمی و برای 
مراسم  این  در  کشور  تعالی  رشد  و  تداوم خدمت 

حضور یافته ایم.
جمع  اینجا  اگر  امروز  داد:  ادامه  دادگستری  وزیر 
شده ایم برای انسجام ملی، تقویت وحدت و برای 
اقتدار جمهوری اسالمی است چون همه وجود آیت 
تقویت  و  مردم  به  رفسنجانی خدمت  هاشمی  اهلل 

نظام بود.
بیان  با  پورمحمدی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اساس  بر  و  است  متکی  مردم  به  نظام  این  اینکه 
و  فقیه  والیت  آن  محور  و  حرکت  اسالم  اصول 
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  گفت:  است،  رهبری 
اصل  عنوان  به  اصلی  ما  اگر  فرمود،  می  مکرر  به 
والیت فقیه هم نداشتیم به جایگاهی چون والیت 

فقیه نیاز داشتیم.
اهلل  آیت  سیاسی  فلسفه  این  کرد:  تصریح  وی 
پایبند و  این موضوع  به  بود و  هاشمی رفسنجانی 
معتقد بود و ما نیز از خداوند مدد می خواهیم تا 

کمک کند این راه را با استواری بپیماییم.
وزیر دادگستری از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به 
عنوان مرد غم خوار ملت، مرد استوار در مبارزه و 
سختی ها، مرد مقاوم در برابر استبداد و استکبار 
کرد  یاد  مرد خدمت  و  هدف  مرد  صهیونیست،  و 
و افزود: خداوند می فرماید، عزت برای من، برای 
رسول و برای مومنان است و حضور شکوهمند شما 
مردم عزیز، ابراز همدردی و تجلیل شما بزرگان در 
داغ و غم این بزرگ از دست رفته نشان از این عزت 

الهی دارد و همه ما این عزت را در تشییع آن بزرگ 
مشاهده کردیم.

حجت االسالم و المسلمین پور محمدی اضافه کرد: 
این صداقت در راه حق است که چنین پاداشی در 
زیبا  و  بزرگ چه خوب  ملت  و شما  اوست  انتظار 

پاداش این بزرگ را ادا کردید.
وی با اشاره به اینکه مومنان، انسانهایی هستند که 
پای تعهدات و پیمانهای خود می ایستند و مقاومت 
می کنند، اظهار کرد: خداوند به آنهایی که صادقانه 

پای تعهدات خود ایستادند جزا می دهد.
وزیر دادگستری خطاب به مردم کرمان افزود: شما 
متدینین، انقالبی ها و خانواده های شهدا آمدید و 
برای این بزرگ طلب علو درجات کردید و این آغاز 
یک جزای بزرگ الهی است که به لطف عنایت و 
محبت شما مومنین برای این بزرگ صادق فراهم 

شده است.
تاکید  با  پورمحمدی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
براینکه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یک شخصیتی 
کرد:  عنوان  بود،  برجسته  و  ممتاز  های  ویژگی  با 
باهوش،  شخصی  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
اندیشمند، متدین، آرمان ساز، مبارز، جسور، کریم، 
نجیب، سختکوش و پرکار، مقاوم و صبور، مبتکر و 

نوآور و شجاع بود.
وی با اشاره به اینکه هم عصر بودن و با هم زندگی 
کردن مثل یک پرده ای است که انسان مجموعه 
زوایای شخصیت انسان دیگر را خوب نمی شناسد، 
افزود: زمان که می گذرد، حواشی از بین می رود، 
گرد و خاک که می خوابد آنگاه شخصیت فرد خود 

را نشان می دهد.
هاشمی  اهلل  آیت  کرد:  تصریح  دادگستری  وزیر 
آیت  بلکه  نبود،  و  نیست  شخص  یک  رفسنجانی 
اهلل هاشمی در مسیر پیروزی انقالب یک فرمانده، 
و  مقاوم  میدانی  مدیر  یک  ساز،  رهبر جریان  یک 

بزرگ بود.
حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی با اشاره به 
دوران سخت مبارزات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
کرد:  اظهار  ایشان،  به  راحل  امام  شدید  عالقه  و 
ترین  سخت  دانند  می  خواندند  تاریخ  که  کسانی 
دستگاه  فشار  ترین  سخت  و  ما  مبارزان  شرایط 

استبداد و شکنجه ساواک از سال 52 تا 56 بود.

دستگیری  به  وی 
هاشمی  اهلل  آیت 
توسط  رفسنجانی 
ساواک اشاره کرد و 
گفت: حجم شکنجه 
ایشان بسیار متفاوت 
از دیگران بود و این 
بزرگوار در برابر تمام 
سکوت  ها  شکنجه 

می کردند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: فقط یک بار صدای 
ایشان در برابر شکنجه بلند می شود و آن زمانی 
داغ  بخاری  روی  را  ایشان  خواستند  می  که  بود 
بنشانند که در آن لحظه به یاد فرمان الهی و آتشی 
که نمرودیان برای سوزاندن حضرت ابراهیم آماده 
مقاومت  قرآن  آیات  خواندن  با  و  افتد  می  کردند 
زیاد می  برابر آن شکنجه های سخت  را در  خود 

کند.
تاکید  با  پورمحمدی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
باید  ما  مردم  و  بشنوند  باید  ما  جوانان  براینکه 
بدانند که در این انقالب و نسل مبارزان انقالب چه 
گذشته تا به پیروزی منجر شده است، افزود: وقتی 
که انقالب به پیروزی می رسد این آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی است که در همه صحنه های مدیریتی 

صحنه  و  کشور 
و  خیز  بحران  های 
پیچیده نقش بزرگ 
به  را  محوری  و 
بزرگان دیگر  همراه 
همچون  انقالب 
رهبری  معظم  مقام 
بزرگوار  شهیدان  و 

به عهده می گیرد.
اگر  کرد:  اظهار  وی 
بخواهیم شخصیت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یار 
حوزه  باید  کنیم  تحلیل  را  رهبری  و  امام  دیرین 
جنگ،  فرماندهی  مجلس،  ریاست  همچون  هایی 
ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان، ریاست 
هیات  ریاست  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
امنای دانشگاه آزاد و حوزه های دیگر را هم ارزیابی 

کنیم.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه آیت اهلل هاشمی 
و  بوده  شخصیت  و  شخص  از  فراتر  رفسنجانی 
معاصر  نوین  تفکر  یک  مروج  و  نماینده  او  هست، 
اسالمی، دوران ساز و انقالبی بود، خاطرنشان کرد: 
با دوستان و  وقتی آیت اهلل هاشمی 26 ساله بود 
یاران خود که همگی شهید شدند مکتب تشیع را 

بنا نهاد، یک مجله فکری، که در پی تحلیل مسائل 
اجتماعی بود و آینده را ترسیم می کرد.

حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی اضافه کرد: 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در ایامی که مخفی  و 
تحت تعقیب بود به رفسنجان می آمد و کارهای 
و  داد  می  انجام  مناطق  این  در  را  خود  تحقیقی 

سرگذشت فلسطین و کتاب امیرکبیر می نوشت.
وی با تاکید براینکه یاران بزرگ آیت اهلل هاشمی 
مقام  بهشتی،  مطهری،  شهید  هچون  رفسنجانی 
را  انقالبی  تفکر  که  بودند  بزرگانی  رهبری  معظم 
نمایندگی و ترویج می دادند، تصریح کرد: آیت اهلل 
هاشمی نه شخص، نه شخصیت و نه تنها یک تفکر 
بلکه فراتر از تفکر بود چون امام راحل و مقام معظم 

رهبری فراتر از این مراحل بودند.
مقام  امام)ره(،  اینکه  به  اشاره  با  دادگستری  وزیر 
معظم رهبری و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تمدن 
ساز و فراتر از صاحبان تفکر هستند، گفت: امروز 
ادعای  هم  که خیلی  آمریکا  رئیس جمهور جدید 
یکی  گرفته،  به خود  قدرتی  ابر  تیپ  و  استکباری 
ایران  از مسائل مهمش موضوع جمهوری اسالمی 
است و این آن چیزی است که از مرزهای شخصی، 

شخصیتی و فکری فراتر است.
تعبیر  به  پورمحمدی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
امام راحل از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اشاره کرد 
زنده  فرمودند، هاشمی  )ره(  امام خمینی  افزود:  و 
است چون نهضت زنده است و در مقدمه فرمودند 

بدخواهان بدانند.
به  خواهد  می  راحل  امام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان دیگری بفهمانند که نهضت همیشگی است، 
این  که  است  این  ما  انقالب  عزمت  یادآورشد: 
انقالب، انقالبی بزرگ به همت مردان بزرگ است و 
امروز 38 سال از عمر انقالب می گذرد و ملت ایران 
از یک سرباز انقالب بعد از 38 سال این چنین با 

شکوه تجلیل می کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این انقالب به همت 
ملت شجاع ایران شکل گرفت، تصریح کرد: انقالب 
چون  است،  آزاد  و  باز  انقالب  یک  ایران،  اسالمی 
انقالب آزاد اندیشان است و همین اختالف نظرها 
و اجتهادهای متفاوت یعنی ما انقالبی هستیم که 

سینه ای گشاده داریم و اختالف نظرها را تحمل 
می کنیم.

تاکید  با  پورمحمدی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
براینکه انقالب اسالمی جنسی آزاد دارد بگونه ای 
پرورش می دهد، گفت: شاید  را  اندیشی  آزاد  که 
را  اخیر  سالیان  های  بحث  که  جوانان  از  برخی 
شنیده اند، ذهنشان به هم ریخته باشد ولی بزرگان 
و  گذشت  چه  انقالب  ابتدای  در  که  دارند  بخاطر 
پشت  را  ای  کننده  نگران  بسیار  فرودهای  و  فراز 

سر گذاشتیم.
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  براینکه  تاکید  با  وی 
در فراز و فرودهای انقالب و حوادث سخت انقالب 
آیت  یادآورشد:  داشت،  فعال  چنین  این  حضوری 
جسور  و  تیزهوش  انسانی  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
و مثل یک سرباز و یک بنده در برابر امام و رهبر، 

مطیع بود.
 عالقه پدرم به کرمان تا قبل از رحلت 

ایشان ادامه داشت
در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  ارشد  فرزند 
هاشمی  اهلل  آیت  براینکه  تاکید  با  آئین  این  ادامه 
بیش  خود  ساله   80 زندگی  مسیر  در  رفسنجانی 
گذراند،  استکبار  با  مبارزه  به  را  آن  سال   65 از 
خاطرنشان کرد:  ایشان هر زمان که مورد تعقیب 
بر  به شهر خود  قرار می گرفت  رژیم ستم شاهی 
می گشت و موضوعات فرهنگی را پیگیری می کرد.

اهلل  آیت  کرد:  اظهار  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
در  را  فلسطین  و  امیرکبیر  مهم  کتاب   2 هاشمی 
کنار هم والیتی های خود به رشته تحریر درآوردند.

وی ضمن تقدیر از همدردی مردم کرمان در این 
نبود  ایران  بزرگ  ملت  همدردی  اگر  گفت:  آیین 
فقدان آیت اهلل هاشمی برای خانواده ایشان بسیار 

سخت می شد.
آیت  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
 19 یکشنبه  شامگاه  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اهلل 
دی در سن 82 سالگی بر اثر عارضه قلبی در تهران 

دعوت حق را لبیک گفت.
پیکر یار دیرین امام و رهبری صبح سه شنبه پس 
با  اسالمی  انقالب  مقام  رهبر  توسط  نماز  اقامه  از 
حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئوالن از 
مقابل دانشگاه تهران تشییع و طی آیینی با شکوه 
خاک  به  )ره(  خمینی  امام  مطهر  مرقد  جوار  در 

سپرده شد.

حجت االسالم و المسلمین انصاری  با اشاره به اینکه 
این صحیفه بلند زندگی مردی طی بیش از 60 سال حضور در 
همه عرصه هایی است که نقش آفرینی در هر یک از آنها افتخار 
بزرگی برای انسان های بلند همت است، یادآورشد: این کتاب 
سراسر درس، هر روزش برای جامعه ما، تاریخ ما و نسل های ما 

درس آموز، روشنگر و راهنماست.
و  االسالم  کرمان، حجت  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
رفسنجان  مردم شهرستان  در جمع  انصاری  مجید  المسلمین 
در آئین بزرگداشت ارتحال حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
که در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، افزود: خبر ناگوار 
و  بلند  صحیفه  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  حضرت  ارتحال 

عمیقی بر روی ملت و تاریخ ایران گشوده شد.
وی با اشاره به اینکه این صحیفه بلند زندگی مردی طی بیش 
از 60 سال حضور در همه عرصه هایی است که نقش آفرینی در 
هر یک از آنها افتخار بزرگی برای انسان های بلند همت است، 
یادآورشد: این کتاب سراسر درس، هر روزش برای جامعه ما، 

تاریخ ما و نسل های ما درس آموز، روشنگر و راهنماست.
آن  براینکه در مجالس  تاکید  با  رئیس جمهور  معاون حقوقی 
مرد بزرگ تاریخ ساز، گذشته هایی از زوایای مختلف زندگی و 
خدمات او گفته می شود که هر یک از آنها بیان راه آینده نظام 
میرزا  مرحوم  سال 1327  در  کرد:  خاطرنشان  است،  کشور  و 
علی هاشمی، آن مرد پارسا، متدین و متهجد برای حفظ دیانت 
فرزندان خود، فرزند نوجوان خود اکبر هاشمی را از بهرمان روانه 

قم کرد.
انصاری تصریح کرد: در آن سالها  المسلمین  حجت االسالم و 
هیچ کس نمی دانست که اکبر هاشمی سرچشمه رود خروشانی 
شده است که در آینده بستر تاریخ به یک دریای پهناور و عمیق 

با گوهرهای ناب تبدیل می شود.
وی گفت: خداوند در قرآن کریم از مسئله ای برای برگزیدن افراد 
مطرح می کند؛ بگونه ای که مردان و شخصیت هایی را بر می 
گزیند و زمینه رشد و ابزار تربیتی آنها را فراهم می کند که برای 

دین خود و هدایت بنده هایش ایفای نقش نماید.
شدن  برگزیده  براینکه  تاکید  با  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
شخصیت هایی برای هدایت بندگان تنها مختص انبیاء نیست، 
افزود: در گذر تاریخ مردانی از اولیای الهی از سوی خداوند قرار 
می گیرند تا یار و همراه انبیاء باشند و مصداق این سخن در 

تاریخ معاصر وجود امام خمینی)ره( بود.
حجت االسالم و المسلمین انصاری یادآورشد: امام خمینی)ره( 
از سوی خدایی که موسی را از خطر فرعونیان و ابراهیم را از دل 
آتش برای احیای دین خود حفظ کرد، برگزیده شد و در مسیر 
ملت ایران قرار گرفت و مردان دیگری در دامان این قله رفیع 

برگزیده شدند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی براینکه امام)ره( 
معصوم نبود اما تا مرزهای عصمت به پیش رفت، تصریح کرد: 
بعثت  و  علوم  از  فلک کشیده  به  ای سر  قله  امام خمینی)ره( 
الهی بود که در دامنه ی آن قله ها و نخل هایی سر بر آوردند 

تا نخلستان انقالب را صفا بخشیده تا پر و بار بیشتری بگیرد.

به  با اشاره  معاون حقوقی رئیس جمهور 
خوش  جوان  رفسنجانی  هاشمی  اینکه 
خانواده  از  و  ایمان  با  باهوش،  استعداد، 
نخستین  روزهای  در  که  بود  اصیل  ای 
انقالب به کوثر وجودی امام)ره( پیوند می 
خورد، خاطرنشان کرد: تا آخرین ساعات 
پایان عمر حضرت امام)ره( در بیمارستان 
بود  رفسنجانی  هاشمی  این  تهران،  قلب 
که همراه، همدم و جز اهل بیت حضرت 

امام)ره( بود.
با  انصاری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تاکید براینکه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
به مثابه عضوی از خانواده امام)ره( بود به 
فرزندان  به  که  نگاهی  ایشان  که  نحوی 
احمد  آقا  حاج  و  مصطفی  آقا  حاج  خود 
داشتند،  رفسنجانی  هاشمی  به  داشتند، 
هاشمی  که  هنگامی   1353 سال  گفت: 
عاشق دورافتاده از معشوق پس از آزادی 
شود،  می  نائل  امام  دیدار  به  زندان  از 
حضرت امام)ره( هاشمی را همچون پدری 
که فرزند خویش را سالها گم نموده است، 

در آغوش گرفت.
عاشق  امام)ره(  اینکه  به  اشاره  با  وی 

هاشمی رفسنجانی بود و هاشمی عاشق امام)ره(، تصریح کرد: 
جوهره  افراد  به  نگاه  با  که  بود  بزرگی  شناس  انسان  امام)ره( 
وجودی افراد را می دید و اینگونه نبود که به افراد بی جهت 

اعتماد نموده و به کسی دل ببندد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید براینکه آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی همیشه مورد اعتماد امام)ره( و مورد ارجاع امور بود، 
افزود: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در زندان استوره مقاومت شد 
لذا قدر و احترام خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همچون 

ایشان باید حفظ شود.
حجت االسالم و المسلمین انصاری با اشاره به اینکه عواطف آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی نسبت به خانواده هیچگاه موجب نشد به 
نظام کوچکترین خدشه ای وارد شود، یادآورشد: درس مقاومت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی باید برای همه جوانان تبیین شود 
هرچند آن خطبه های شکوهمند هیچگاه از خاطر مردم نخواهد 

رفت.
وی به نقش تاثیرگذار و مهم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در قبل 
و پس از انقالب اسالمی اشاره کرد و تصریح کرد: در مجلس اول 
که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسالمی 

را برعهده داشتند عالرغم وجود جریانات مختلف سیاسی، احدی 
نسبت به ریاست آیت اهلل هاشمی تردید نداشت و این کرسی را 

زیبنده ایشان می دانستند.
رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاون 
امروز مجلس شورای  که  دانست  ای  مقننه  قوه  بنیان گذار  را 
اسالمی هر چه دارد از او دارد، گفت: با آغاز جنگ تحمیلی آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی فرماندهی جنگ را بر عهده داشت و به 
راستی فرمانده ای توانا بود که این امر را باید سرداران بزرگ 
سلیمانی،  قاسم  رضایی،  محسن  همچون  مقدس  دفاع  دوران 

صفوی و ... تبیین نمایند که نظریات، طرح 
ارزشی  شخصیت  این  نظامی  دقت  و  ها 

چگونه همگان را شگفت زده کرده بود.
حجت االسالم و المسلمین انصاری از آیت 
فرمانده  عنوان  به  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
فرماندهان رشید و فداکار و شهدا یاد کرد 
و افزود: روزی که قرار بود جنگ تحمیلی 
پس از 8 سال استقامت به پایان برسد و 
این گره کور گشوده شود، همچون همیشه 
حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پیش 

قدم شد و مسیر را هموار کرد.
هاشمی  اهلل  آیت  صبوری  و  تدبیر  وی 
گفت:  و  دانست  ستودنی  را  رفسنجانی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پس از رحلت 
امام)ره( در همان ساعات اولیه با صبوری و 
تدبیر با حضور اعضای خبرگان جلسه ای 
را  انقالب  آینده  را تشکیل داد که در آن 

سامان بخشید.
معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان 
کرد: کشور پس از جنگ دوران دشواری را 
داشت بگونه ای که شهرها در هم کوبیده 
نفتی  ها، خطوط  پاالیشگاه  و  بودند  شده 
دیار  از  جنگی  آواره  هزار  صدها  و  ویران 
خودشان دور افتاده بودند و عالرغم تنگ نظری عده ای علیه 
از  موجی  مرد  این  همت  با  اما  رفسنجانی،  هاشمی  اهلل  آیت 

سازندگی در کشور به راه افتاد.
حجت االسالم و المسلمین انصاری در مبارزات انقالبی آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی را بزرگتر از امیرکبیر دانست و گفت: آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی می دانست که چگونه بذرافشانی کند که 
در سال 94 کشور را با کمک یار همسنگرش حجت االسالم و 

المسلمین حسن روحانی به خودکفایی برساند.
وی با اشاره به اینکه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پس از ریاست 
جمهوری به مثابه مشاوری امین در کنار دولتها برای پیشبرد 
این جامعیت  به  انسانی  و  اهداف دیپلماسی کشور تالش کرد 
کمتر دیده شده است، افزود: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اهل 
تظاهر و ریا نبود و همگان می دانستند که در مراسمات عزاداری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اولین جمله روضه خوان اشک 

از چشمانش جاری می شد.
این  از  اینکه  از  ابراز تاسف  با  معاون حقوقی ریاست جمهوری 
اهلل  آیت  کرد:  تصریح  نشد،  استفاده  خوبی  به  علم  اقیانوس 
هاشمی رفسنجانی لنگرگاه آرامش و اعتماد بود بگونه ای که 

امام)ره( و رهبری هر مسئولیتی به ایشان می سپردند به نحو 
احسن انجام می گرفت.

حجت االسالم و المسلمین انصاری با تاکید براینکه وجود آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی بود که به جایگاه ها ارتقاع می بخشید، 
خاطرنشان کرد: سیر مشکالت که به ایشان می رسید به مثابه 
موجی بود که به ساحل می رسید و با عروج این شخصیت نه 
تنها ملت ایران بلکه جهان اسالم نقطه اتکا بزرگی را از دست 

داد.
وی تاکید کرد: حفظ نظام و انقالب، حفظ وحدت امت اسالمی، 
دفاع از حقوق مردم، صبر در برابر مشکالت برای خدا و تالش 
برای سازندگی ایران و رفع مشکالت مردم از مواردی است که 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از ما انتظار دارد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیدار ستاد انتخابات حسن 
نظام در  با رئیس مجمع تشخیص مصلحت  روحانی در دیدار 
نظر  بلند  انسانی  شخصیت  این  گفت:  و  کرد  اشاره   92 سال 
بود که مردم را به حضور در پای صندوق های رای و صبوری 

فراخواند.
حجت االسالم و المسلمین انصاری افزود: عالرغم هجوم موج 
های نامهربانی ها، تاب ما بی تاب شده بود اما آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی دیگران را به مصداق آیه شریفه ) اهلل مع الصابرین( 
دلداری می داد و همین امر موجب شد تا ایشان از سد تحلیل 

رسانه ها گذشته و دلهای ملت بیدار ایران را تسخیر نماید.
سانسور  و  ای  رسانه  های  تحریم  دیوار  براینکه  تاکید  با  وی 
برابر  در  را  خللی  کوچکترین  نتواسنت  کدام  هیچ  مطبوعات 
عواطف ملت به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی وارد کند، خاطرنشان 
کرد: اگر از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تنها یک جمله بیاموزیم و 
اخالق او را سر لوحه کارها قرار دهیم، برای آخرت ما کافی است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با تاکید براینکه باید انصاف و 
احتیاط را در اظهر نظرها نسبت به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
رعایت شود، تصریح کرد: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پشتوانه 
محکمی برای دولت یازدهم و رئیس جمهور بود و امروز این 
پشتوانه از دولت گرفته شده است و حضور گسترده مردم در 

حمایت از دولت می تواند این خال را جبران نماید.
حجت االسالم و المسلمین انصاری در ادامه از مدیریت استان 
کرمان که به خواسته آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بدور از سیاسی 
کاری، کمر به ساخت و توسعه استان بستند و مردانه در میدان 

عمل هستندتشکر و قدردانی نمود
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، این مراسم با حضور 
خیل عظیم جمعیت عالقه مند به شخصیت آن مرحوم، استاندار 
کرمان، خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، مسئولین کشوری و 
لشکری و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در مسجد جامع 

شهرستان رفسنجان برگزار گردید.
الزم به ذکر است مراسم بزرگداشت مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی شنبه بیست و پنجم دی ماه در مصلی بزرگ کرمان 
از ساعت 3 بعد از ظهر با حضور مسئولین و اقشار مختلف مردم 

برگزار خواهد شد.

وزیر دادگستری:

همه وجود آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خدمت به مردم و تقویت نظام بود


