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سفر  جریان  در   
محترم  ریاست 
کرمان،  به  جمهوری 
عنوان  با  نشستی 
شد  برگزار  نخبگان 
فهرست  اساس  بر  و 
که  ـ  شده  تهیه 
از  فرهنگی  نهادهای 
جمله نهاد ارشاد اسالمی نیز چندان نقشی 
در آن نداشتند و ضوابط خاصی بر آن حاکم 
استـ  عده ای در این نشست حضور یافتند 
و جمعی نیز بی خبر و بی دعوت ماندند. در 
این میان، نامورانی که پرچم نخبگی آنان بر 
فراز فرهنگ و ادب و هنر این دیار برافراشته 
یادآور ارزش های فرهنگی  نامشان  است و 
است، نه تنها گالیه ای نکردند، بلکه حتی 
این  در  بیانی  هرگونه  و  موضوع  طرح  از 
مورد  که  آنجا  و  نموده  خودداری  رابطه 
ما  گفتند:  لبخندی  با  گرفتند،  قرار  سؤال 
که نخبه نیستیم، این اظهارنظر نه از روی 
بر  از نخبگی  بلکه به عنوان نشانی  طعنه، 
که  بماند  حاال  گردید.  جاری  آن ها  زبان 
مجازی،  شبکه های  در  دوستان،  معدودی 
برافراشته و گالیه ها کردند،  ان الحق  رایت 
ادعا  عدم  نخبگان،  ویژگی  این که  از  غافل 
و پرهیز از خودخواهی و خودمحوری است. 
شاید این خاطره، بهترین نمونه تشخیص 

نخبه از نخبه نماها باشد.
دکتر  نازنینم  دوست  پیش،  سال ها 
ماندگار،  چهره های  همایش  دبیر  اسعدی، 
روزی به من گفت: تو که با استاد باستانی 
انس و الفتی داری، بگو دعوت ما را بپذیرد 
و در این همایش حضور پیدا کند. گفتم: 
چرا خود شما به ایشان نگفتی؟ جواب داد، 
هر بار که گفتم، پاسخ داد کار شما گزینش 
نخبه  هنوز  من  و  است  نخبگان  معرفی  و 

نشده ام! 
با اینکه می دانستم پاسخ استاد به من 
نیز، جز این نخواهد بود، معذالک پذیرفتم، 
آخرین  ماند،  بی نتیجه  من  درخواست  اما 

باری که از استاد، خواهش کردم این دعوت 
را بپذیرد، به من گفت: نخبه های بسیاری 
هستند که باید مورد عنایت قرار گیرند، از 
جمله این آقای دکتر رضا شعبانی، استاد 
که  »افشاریه«  حوزه  پژوهشگر  و  دانشگاه 

خدمات او ماندگار است.
می گذرد  سال  قریب 20  ماجرا  این  از 
تا چند روز پیش، بر سبیل ارادت، با دکتر 
شعبانی تماس گرفتم تا هم احوال ایشان 
وقتی  بپرسم،  سؤالی  هم  و  شوم  جویا  را 
و  ارادت  ایشان  و  رسید  پایان  به  صحبت 
ابراز  کرمانی ها  به  نسبت  را  خود  اخالص 
و  افتادم  باستانی  استاد  گفتة  یاد  داشت، 
موضوع را برای ایشان تعریف کردم، دکتر 
شعبانی گفت: شگفتا که چقدر دل به دل 
استاد باستانی راه داشت، زیرا بدون آن که 
باشم،  آگاه  خودم  به  نسبت  او  از صحبت 
چهره های  همایش  از  که  دعوتنامه ای  زیر 
من  از  نوشتم:  بودند  آورده  برایم  ماندگار 
استاد  و  پاریزی  باستانی  استاد  نخبه تر، 
احسان اشراقی است، اول آن ها را دریابید«.

و  نخبگان  مانیفست  این  راستی  به  آیا 
نخبة  کدام  نیست؟  آنان  گزینش  مبنای 
واقعی از اینکه در فالن جلسه دعوت نشده، 
و  و غمنامه می سراید  ماتم می ریزد  اشک 
در  واقعی  نخبة  می دهد؟  سر  اسالما  وا 
هم  هیچ  به  را  خود  هستی،  بیکرانة  این 
نمی انگارد، درست مانند پاسخ شیخ ابوسعید 
ابی الخیر به آن که گفته بود » بوسعید هیچ 
هم  هیچ  »آن  که  فرستاد  پیغام  است« 
شمائید« و ما آن هیچ هم نیستیم.  نخبة 
واقعی چنان در اندیشه های ژرف فرهنگی و 
هنری و علمی و عرفانی خود غوطه ور است 
میان  در  این،  جز  دیگری  انگار جهان  که 
این که در یک جلسه  به  نیست، چه رسد 
دعوت بشود یا نشود و این که چرا دیگران 
به عنوان نخبه از او پیشی گرفته و درصدر 
نشسته اند و او از نگاه اصحاب گزینش بدور 
بزرگ  نخبة  دو  مانند  درست  است،  مانده 
تاریخ و ادب و سیاست ایران و اسالم یعنی 

مشاور  دو  »میرداماد«،  و  بهائی«  »شیخ 
گرانسنگی که همة بالندگی های شاه عباس 
تاریخ  نابغة  و  نخبه  این دو  بزرگ، مدیون 
مشهد  راه  در  عباس  شاه  که  روزی  است. 
با این دو همراه بود برای امتحان آن ها، در 
حالی که اسب شیخ بهائی جلوتر از اسب 
میرداماد حرکت می کرد، به او گفت: »این 
اسبش  که  است  بی عرضه  میرداماد چقدر 
بهائی گفت:  همیشه عقب می ماند« شیخ 
»آن اسب، کوهی از دانش را بر پشت خود 
دقایقی  است«.  عاجز  رفتن  تند  از  و  دارد 
بعد، خود را به میرداماد رساند و گفت: این 
شیخ بهائی چقدر خودخواه است که اسبش 
را جلوتر از تو می راند. میرداماد گفت: آن 
و  فرزانگی  و  فرهنگ  از  گنجینه ای  اسب، 
دانش را بر پشت خود دارد و از خوشحالی، 

بال در آورده و پرواز می کند.
از  آن که  بجای  واقعی  نخبگان  آری 
رهیافتگان در یک جلسه، بار غمی بر دل 
بنشانند، با خود می گویند: حتماً آن ها بهتر 
از ما بوده اند و ویژگی هائی دارند که ما غافل 

از آنیم. نخبة واقعی چنین است. 
قضاوت  می ماند،  باقی  آنچه  البته، 
جوانانی است که شاید بدلیل عدم پختگی 
در وادی داوری این گونه اظهارنظر کرده و 
می گویند: وقتی بهای دوغ و دوشاب یکی 
بکنیم  جان  ما  که  دارد  دلیلی  چه  است، 
قله های  به  برای رسیدن  و  کنیم  و تالش 
رفیع دانش و فرزانگی، روزگار خود را هدر 
دهیم؟!، باشد تا با پشت سر گذاشتن دوران 
جوانی و گذار از غرور این روزگاران، آن ها 

نیز در قضاوت خود تجدید نظر کنند.
کری«  »پیتر  از  بیانی  آخر:  سخن 
نویسندة نامدار استرالیائی که گفت: صدای 
درونی تان را پیدا کنید و آن را روی کاغذ 
دلنوشته،  این  شاید  بنویسید«  و  بیاورید 
که  باشد  عزیزی  نخبه های  درونی  صدای 
پاسدار  ظواهر،  به  بی توجهی  و  متانت  با 
ارزش های فرهنگی هستند و ما نیز همواره 

وامدار احسان آنان هستیم.

گفت:  کرمان  استاندار  اقتصاد:  گروه 
»عددی که سهم معادن استان بوده کمتر 
حدود  که  حالی  در  و  شده  یک چهارم  از 
۴000 میلیارد تومان سهم استان از معادن 
 ۵00 دولتی  حقوق  از  ما  عماًل  اما  است 

میلیارد تومان داریم«.
عدد  »این  افزود:  فداکار  محمدمهدی 
و  بوده  بهتر  قبل  سال های  به  نسبت 
مخصوص  فقط  که  است  این  آن  خوبی 
معدن  دارای  که  است  شهرستان هایی 
هستند و این مقدار قابل احتساب برای هیچ 
پروژة دیگر و در جای دیگری نیست«. وی 
ادامه داد: »باید لیست شهرستان های دارای 
معادن تهیه و همچنین پرداختی های آن ها 
مشخص شود و برای آن شهرستان پروژه 
تعریف کنیم ضمن آن که باید به حوزه هایی 
که مشکل زیرساختی دارند کمک بیشتری 
شود«. استاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید 
1۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان 
»متاسفانه  کرد:  بیان  شود،  داده  برگشت 
بودجه ای  بحث  در  که  اتفاقاتی  دلیل  به 
رخ داده، امسال از حقوق دولتی عمال دو 

درصد سهم استان است«.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
کرمان، وی 2۹ مرداد ماه در جلسة شورای 
زمینة  »در  افزود:  کرمان  استان  معادن 

بودجه  قانون  در  دانش بنیان  شرکت های 
ظرفیت هایی دیده شده که اگر شرکت های 
در  کنند،  هزینه  زمینه  این  در  معدنی 
دولتی  حقوق  همچنین  و  مالیات  حوزة 
تاکید  وی  می آید«.  حساب  به  شرکت ها 
ظرفیت  دو  این  از  باید  »دانشگاه ها  کرد: 
قانونی استفاده کنند و به جای مالیات از 
حقوق دولتی شرکت های بزرگ و معادن 
دانش  حوزة  پیشبرد  جهت  در  می توان 
بنیان استفاده کرد«. استاندار کرمان گفت: 
»ظرفیت های بسیار خوبی در استان کرمان 
متاسفانه  اما  دارد  وجود  معادن  حوزة  در 
فقط معادن را تخلیه و خام فروشی می کنیم 

سال   ۳0 تا  رویه  این  با  است  ممکن  که 
آینده چیزی نداشته باشیم«. 

کرمان  استان  »اکنون  کرد:  اضافه  وی 
صنایع  در  و  نمی برد  بهره ای  معادن  از 
نگرفته  صورت  اقدامی  هیچ  پایین دستی 
زمینة  در  می توان  که  حالی  در  است 
نیازهای صنایع استان و خدمات در کنار 

معادن کار انجام داد«.
فداکار با تاکید بر استفاده از ظرفیت های 
قانونی بودجه در حوزة معادن گفت: »جادة 
شهربابک به انار بدترین وضعیت را دارد و 
باید از ظرفیت قانونی استفاده کرد و معادن 

در این زمینه کار کنند«. 

افزایش تعداد شهرهای قرمز 
در استان؛

رنگ کرونایی 12 شهر 
قرمز شد

گروه جامعه: تعداد شهرهای قرمز باز هم در استان 
کرمان افزایش یافت و در حالی که تا هفتة گذشته 
)بسیار  قرمز  استان  در  شهر   ۳ کرونایی  رنگ  فقط 
پرخطر( اعالم شده بود، بنا به اعالم وزارت بهداشت، 
این هفته 12 شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

کشور  رسمی  رنگ بندی  نقشة  آخرین  اساس  بر 
که 2۹ مردادماه توسط وزارت بهداشت منتشر شد، 
۵ شهرستان در وضعیت نارنجی )پرخطر( قرار دارند و 

رنگ کرونایی 6 شهرستان زرد )نسبتا پرخطر( است.
وضعیت  شدة  اعالم  رنگ بندی  آخرین  مطابق 
کرونا در استان کرمان، در حال حاضر شهرستان های 
»کرمان«، »زرند«، »راور«، »کوهبنان«، »رفسنجان«، 
»ارزوئیه«،  »بافت«،  »سیرجان«،  »بردسیر«،  »انار«، 

»نرماشیر« و »منوجان« در وضعیت قرمز قرار دارند.
»بم«،  »رابر«،  شهرستان های  کرونایی  رنگ 
نارنجی  »قلعه گنج«  و  جنوب«  »رودبار  »جیرفت«، 
»شهربابک«،  کرونایی  وضعیت  و  است  شده  اعالم 
»فهرج«، »ریگان«، »عنبرآباد«، »فاریاب« و »کهنوج« 

زرد است.
 

با ابالغ معاونت درمان وزارت بهداشت؛
فعالیت عطاری ها بدون 
مجوز وزارت بهداشت 

ممنوع شد

چهار  مادة  اجرایی  دستورالعمل  جامعه:  گروه 
و  سنتی  طب  حوزة  فعاالن  فعالیت  نحوة  آیین نامة 
فروش گیاهان دارویی از سوی معاونت درمان وزارت 

بهداشت ابالغ شد.
تعیین  وظایف،  حدود  دستورالعمل  این  در 
فعاالن حوزة  فعالیت  مجوز  نحوة صدور  و  صالحیت 
طب سنتی و به طور مشخص اشخاص حقیقی فاقد 
مدارک رسمی تحصیلی پزشکی که داوطلب ارزشیابی 
علمی و عملی برای دریافت اجازه نامة فعالیت در این 

حوزه هستند، تعیین شده است.
متقاضیان ظرف مدت ۳ ماه از زمان اولین فراخوان 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقة سکونت 
خود می توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضانامة موجود 
در پیوست دستورالعمل اجرایی )فرم شماره یک( و 
تحویل مدارک و مستندات الزم به اداره طب ایرانی 
معاونت درمان، اقدام کنند تا در فرآیند ارزشیابی قرار 

گیرند.
پس از بررسی سوابق و انجام آزمون های مربوطه، 
کمیته کالن منطقه، نظر تخصصی خود را در خصوص 
تأیید یا رد صالحیت متقاضیان ظرف مدت حداکثر 

سه ماه اعالم می کند.
ارزیابی  کمیته  بررسی  در  مهر،  گزارش  به 
سوابق  امتیاز،   1۵ دارای  آموزشی  سوابق  دانشگاهی 
پژوهشی دارای 2۵ امتیاز، طرح پژوهشی )۵ امتیاز( 
تألیف یا ترجمه کتاب دارای ۵ امتیاز، اختراع دارای 
۵ امتیاز و سوابق درمانی دارای 60 امتیاز است. افراد 
تعیین  و  تأیید  امتیازات  این  و  دهی  نمره  اساس  بر 

می شوند.
اجازه نامة فعالیت  این آزمون،  تأیید در  فرد مورد 
موقت در سالمتکده های طب سنتی ایرانی و یا سایر 
مراکز درمانی زیر نظر پزشک دارای مدرک دکترای 
تخصصی طب سنتی ایرانی و در محدودة کالن منطقه 

مربوطه را دریافت می کنند.
مدت زمان اعتبار مجوزهای صادره دو سال است 
که در صورت رعایت موازین مندرج در آئین نامه، قابل 
با  اجازه نامه ها  تمدید  و  تأیید  فرایند  و  است  تمدید 

مراجعه به معاونت درمان دانشگاه ها انجام می شود.
با اجرای این دستورالعمل، هرگونه فعالیت بدون 
غیرقانونی  ایرانی  سنتی  طب  حوزة  در  معتبر  مجوز 

خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان خبر داد

رتبۀ 27 استان کرمان
در حوزۀ کسب وکار 

گروه اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان گفت: »استان کرمان براساس آخرین 
رده بندی در حوزة کسب وکار در جایگاه بیست وهفتم 

کشوری قرار گرفته است«.
جعفر رودری افزود: »این رتبه با توجه به حجم 
استان  این  زیبندة  انجام،  حال  در  تالش های  و  کار 

نیست«.
به گزارش ایسنا کرمان، وی 2۹ مردادماه در جلسة 
شورای راهبردی توسعه استان اظهار کرد: »مهم ترین 
و  فرایندها  اصالح  در  راهبردی  شورای  برنامه های 
رویه های بین و درون دستگاه های اجرایی، ارتقا میز 
خدمت، ارتقا جایگاه وب سایت های سازمان ها، دولت 

الکترونیک و ... است«.
درصد   ۳2 گذشته  سال  »در  افزود:  وی 
برنامه های  اجرای  عملکرد  راستای  در  هدف گذاری 
خدمت  میز  بخش  در  استان  اداری  نظام  اصالح 
حضوری محقق شد«. وی ادامه داد: »همچنین ۸۹ 
درصد در حوزة میز خدمت نیمه حضوری، ۹2 درصد 
در بخش میز خدمت کامال الکترونیک و در اصالح 
فرایندها و اصالح رویه های سطح استان ۵۵ درصد 
و 6۷.6 درصد اهداف استانداردسازی وب سایت های 

دستگاه های استان تحقق یافته است«.
ارائة خدمت ۳0۵  او بیان کرد: »دستگاه ها برای 
قلم اطالعاتی از یکدیگر استعالم می گیرند و در سال 
گذشته بیش از ۴۵0 هزار استعالم بین ۳1 دستگاه 

اجرایی استان انجام شده است«.
کل  از  درصد   2۴ گذشته  سال  »در  گفت:  وی 
اداره  این  لذا  بوده  مالیاتی  کل  اداره  از  استعالمات 
کل به عنوان بیش ترین استعالم شونده است و ثبت 
اسناد و پزشک قانونی در رتبه های بعدی قرار دارند و 
سیستم قضایی بیش ترین استعالمات را از دستگاه ها 

داشته است«. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
جیرفت:

یک قالده پلنگ نادر ایرانی 
در جیرفت مشاهده شد

اداره حفاظت محیط زیست  گروه جامعه: رئیس 
جیرفت از مشاهدة یک قالده پلنگ ایرانی در دهستان 

رمون بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خبر داد. 
محمد کمالی در این باره گفت: »این پلنگ از نوع 
نادر پلنگ ایرانی است که به دفعات متعدد در منطقة 
حفاظت شدة  منطقة  در  ماردوجان  کوه  به  موسوم 

بحرآسمان دیده شده است«.
وی با بیان اینکه گونة نادر پلنگ ایرانی یکی از 
۹ زیرگونة پلنگ دنیاست که از نظر جثه بزرگ ترین 
در  پلنگ  »این  کرد:  اظهار  می رود،  شمار  به  آن ها 
فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در 

زمرة جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد«.
به گزارش ایرنا کرمان، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست جیرفت ۳1 مردادماه بیان کرد: »پلنگ ایرانی 
بومی غرب آسیا و ایران و مهم ترین زیستگاه آن در 

خاورمیانه است«.
کمالی به محل دیده شدن پلنگ ایرانی در بخش 
ساردوئیه جیرفت اشاره کرد و افزود: »کوه ماردوجان 
محل رویت این گونة نادر پلنگ گزارش شده که با 
توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای حاکم بر این 
منطقه، از معدود ارتفاعاتی به شمار می رود که زیستگاه 
فوق العاده مناسبی برای گونه های نادر حیات وحش از 
جمله پلنگ و خرس سیاه آسیایی در کشور است«. 
وی بیان کرد: »کوه شیخ یعقوب، کوه قرقطوئیه، کوه 
ماردوجان، کوه نشانه، کوه شاه چهل مرد و کوه شنگرا 
نادر  گونه های  محل  بحرآسمان  و  رمون  منطقة  در 
به فرد حیات وحش است«. کمالی گفت:  و منحصر 
صورت  در  حفاظت شده  مجاور  مناطق  »ساکنان 
گویای  شماره  به  را  موضوع  پلنگ  هرگونه  مشاهدة 

1۵۴0 گزارش کنند«. 

خبر

یادداشت مدیر مرکز کرمان شناسی

استاندار کرمان:

نخبه کیست و نشان نخبگان کدام است

سهم کرمان از حقوق دولتی معادن
 کمتر از یک چهارم است

خبر

سیدمحمدعلی 
گالبزاده


