
دکتر محمودیان، برگزیدۀ جایزۀ 
افضلی پور و چهرۀ ماندگار ریاضی:

مقاالت بی محتوا، بزرگ ترین 
چالش علم در کشور است
صفحه  7

دکتر موالیی، برگزیدۀ جایزۀ افضلی پور:
با سرمایه گذاری روی 
همه دانشجویان  پیشرفت 
حاصل می شود
صفحه  8

صفحه  4

تعامل دانشگاه 
و بخش خصوصی 
ادامه یابد

جای »فاخره صبا« 
در دنیای موسیقی 
ایران خالی است

زنده یاد »فاخره صبا« 
به مدرن کردن جامعۀ 
ایران یاری رساند

صفحه  23صفحه  23صفحه  27
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در مراسم پانزدهمین جایزۀ روان شاد افضلی پور مطرح شد

افضلی پور فکری نو داشت و فداکار بود 
● وزیر علوم: جایزۀ افضلی پور در ترویج علم نقش ویژه ای دارد

● رئیس دانشگاه شهید باهنر: همه در راه افضلی پور گام برداریم
● رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: افضلی پور می خواست دانشگاه در خدمت مردم باشد

در مراسـم پانزدهمیـن دوره ی جایـزه ی افضلی پـور کـه روز جمعـه هفتـم خردادمـاه بـا 
توجـه بـه وضعیـت شـیوع کرونـا، به صـورت حضـوری و مجـازی در تـاالر وحـدت برگزار 
شـد، از دکتـر عبـاداهلل محمودیـان و دکتر محمدرضـا موالیی دو اسـتاد 

برگزیـده ی ریاضـی کشـور و اسـتان کرمـان تجلیـل به عمـل آمد.
در ایـن مراسـم، همچنیـن از لوریـس چکناواریـان آهنگسـاز و موسـیقیدان، و 
بلقیس سـلیمانی نویسـنده و منتقـد ادبی بـه عنـوان برگزیده های پنجمیـن دوره ی 

جایـزه ی هنـری - ادبـی بانـو فاخـره صبا تقدیر شـد. 
در ادامـه از مهنـدس زهـره مهرابـی کارآفریـن برتر اسـتان کرمـان، منتخـب پنجمین 
دوره ی جایـزه ی کارآفریـن برتـر تجلیـل بـه عمـل آمـد. در ایـن مراسـم، بـا اهـداء جایزه به 
احمـد قریه میرزایی از ایشـان به عنوان کارمند نمونه دانشـگاه شـهید باهنر تجلیل شـد.
 همچنیـن برگزیده هـای نهمیـن دوره ی جایزه ی دکتر علی افضلی پور و سـومین دوره ی 

جایزه ی دانشـجوی برترکارشناسـی ارشد دانشـگاه شـهید باهنر مورد تقدیر قرار گرفتند.   

طی آیین ویژه ای انجام شد؛

تجلیلازبرگزیدههایدورهیپانزدهمجایزهافضلیپور
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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پیشرفت ما میجوشند، دارند ما جوانهای ... «

کردهایم.یکنمونهاشجامعهیدانشگاهیماست.

قبلازانقالب،خیریبهناممرحومافضلیپورکهمن

ازایشانتجلیلمیکنم،باپولخودشبهقدرتوانش

مرکزتحقیقاتدانشگاهیدرستکرد.

دانشجو ازسههزار کمرت استان، این در روز یک

تحصیلمیکردند؛اماامروزنزدیکبههفتادهزارنفر

دانشجودارد؛اینتوسعهوپیشرفتاست«

ازبیاناتمقاممعظمرهربی

دردیدارجمعیازدانشجویانکرمان1384

منخودمراوتمامهستیووجودمرابهدانشگاه

اعطاکردم.دانشگاهامیدمناستوامیدوارمبرای

مردمکرمانمفیدباشد

زندهیادمهندسعلیرضاافضلیپور
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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ویژه نامه پانزد

 

سـال گذشـته بـه دلیل شـرایط ناشـی از شـیوع ویروس 
کویـد نـوزده و الـزام بـه رعایـت ضوابـط بهداشـتی مربـوط 
بـه آن، مراسـم اهـداء جایـزه افضلی پـور برگـزار نشـد.  خدا 
را شـاکریم کـه امسـال در پرتـو الطـاف الهی و با مسـاعدت 
صمیمانـه مجموعه ی دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان، توفیق 
برگزاری  پانزدهمین دوره ی مراسـم اهـداء جایزه افضلی پور 
نصیـب ماگردیـد. ایـن مراسـم همـه سـاله بـه پاسداشـت 
زحمـات بزرگمـردی برگـزار می شـود کـه بـه همـت او و 
همسـر فرهیختـه و هنرمنـد ایشـان دانشـگاه کرمـان بنیان 
نهـاده شـد. همزمـان و بـه مـوازات ایـن مراسـم،  نهمیـن 
دوره ی جایـزه دکتـر علـی افضلی پـور)1(، پنجمیـن دوره ی 
جایـزه هنـری - ادبـی صبـا )2(، پنجمیـن دوره ی جایـزه 
کارآفرینـی) 3 و 4( و سـومین دوره ی جایـزه دانشـجویان 
برتر دانشـگاه در دوره ی کارشناسـی و سـومین دوره ی اهداء 
جایـزه بـه کارمند نمونه دانشـگاه نیز برگزار خواهد شـد)4(  
رونـد اهـدای هـر جایزه منـوط بـه رای کمیتـه ی داوران 
خـاص  آن جایـزه می باشـد کـه بعـد از بررسـی نامزدهـای 
مربوطـه،  ضوابـط  و  شـاخص ها  بـه  توجـه  بـا  و  مختلـف 
اسـامی برگزیـدگان نهائـی را جهـت تصویـب بـه هیئـت 
مرحلـه ی  در  و  می کننـد  ارائـه  افضلی پـور  جایـزه  امنـای 
بعد،کمیتـه ی اجرائـی دبیرخانه  جایزه افضلی پور مسـئولیت 
هماهنگی هـای مربوطـه را بـر عهـده خواهـد داشـت . روند 
و مراحـل انجـام ایـن رویـداد فرهنگـی، علمـی و تربیتـی 
ویژه نامه هـای  افضلی پـور؛  شـادروان  جایـزه  درآیین نامـه 
مربوطـه، ویژه نامـه ضمیمه فردای کرمان شـماره 36  سـال 
95 و شـماره 61 سـال 96 و اسـتقامت شـماره 617 سـال 
97 ، کتـاب میـراث مانـدگار افضلی پـور و کتـاب جـاری تـا 
بینهایـت و نیـز در جلـداول و دوم کتاب« تاریخ دانشـگاه در 
کرمـان »و همچنیـن در تارنمـای  دانشـگاه شـهید باهنر به 
تفصیـل منعکس شـده اسـت . هر سـال جایـزه ی افضلی پور 
بـه یـک عضـو منتخـب هیئـت علمی در سـطح کشـوری و 
یـک عضـو هیئـت علمی از دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان و 
یـک عضـو هیـات علمی شـاغل در  دانشـگاه علوم پزشـکی 
تعلـق می گیـرد. بـا توجه بـه مصوبه سـال قبل هیـات امناء 
بازنگـری آیین نامـه جایزه افضلی پور با تشـکیل کارگروهی 
شـروع شـده از همـه همکاران و دوسـتداران افضلـی پور در 
خواسـت مـی گـردد کـه نظـرات خـود  را تـا مهرمـاه سـال 
جـاری بـه دبیرخانه جایزه ارسـال نماینـد. )5( و طی همین 
مراسـم از دانشـجویان ممتـاز دوره های تحصیـات تکمیلی 

دانشـگاه شـهید باهنـر نیـز تقدیـر به عمـل می آیـد.) 6(
از سـال 1397 ،  انتخـاب و تقدیـر از  یکـی از کارمنـدان 
شـاغل یا بازنشسـته دانشـگاه نیز  به این برنامه اضافه شـده 
اسـت کـه ایـن فراینـد در سـال  های پیـش از آن، بـه دلیل 
مشـکات آئین نامـه ای و دقـت در انتخـاب، با تأخیـر مواجه 
شـده بـود کـه خوشـبختانه امسـال بـرای سـومین بـار این 

مهـم محقق  گردیـد )7(.
از آنجـا کـه دوره ی کارشناسـی یکـی از مهمترین مقاطع 
تربیتـی و آموزشـی در دانشـگاه اسـت، همـواره در صـدد 
بوده ایـم تـا در ایـن حـوزه نیـز از دانشـجویان برتـر ایـن 
مقطـع تحصیلـی قدردانـی بـه عمـل آیـد کـه بـا سـفارش 
سـرکار خانـم ژینـا افضلی پـور، خانـواده سیوشـانی یکـی از 
کرمانیـان زردشـتی و خیـر،  هزینه ی سـال اول ایـن جایزه 
را بـه یاد فرزندشـان به نام آرشـیا به برگزارکننـدگان جایزه 
در دانشـگاه اهـداء نموده انـد. وهزینـه ی جایـزه  سـال های 
بعـدی توسـط همـکاران دانشـگاه تامیـن و پرداخـت مـی 
شـود. بـرای انتخـاب علمـی ایـن دانشـجویان از روش زیـر 
اسـتفاده می شـود. چـون رشـته های تحصیلـی در دوره ی 
کارشناسـی در بدو ورود به سـه گروه آموزشـی اصلی یعنی 
ریاضـی فیزیـک، علـوم تجربـی و علوم انسـانی در دانشـگاه 
تقسـیم می شـود،  لـذا انتخـاب یـک نفـر دانشـجوی برتـر  
از هـر گـروه آموزشـی در دسـتور کار قـرار گرفـت.  بـرای 

قضـاوت بهتـر و دقیق تـر، سـرکارخانم دکترتاتـا از اسـاتید 
بـه نـام بخـش آمـار، پیشـنهاد کردنـد که بـرای مقایسـه ی 
بیـن رشـته ها، نمـره ی اسـتاندارد شـده ی رشـته ها در نظـر 
گرفتـه شـود و بـه ایـن ترتیـب نفـر برتـر در هر یک از سـه 
گروه آموزشـی ریاضـی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسـانی 

مشـخص می شـود.)8(
برگـزاری چنیـن مراسـمی صر فنظـر از این کـه به فضای 
علمـی و هنـری کشـور و اسـتان جانـی تـازه می بخشـد، به 
طـور قطـع و یقیـن در تلطیـف فضـای اجتماعـی و علمـی 

اسـتان و کشـور نیـز  بسـیار مفیـد و ارزنده بوده اسـت.
دانشـگاه  نقـش  و  راسـتین   جایـگاه   آن کـه  ضمـن 
شـهید باهنـر کرمـان در نهادینه کـردن فرهنـگ همدلـی، 
قدرشناسـی، و خودبـاوری برجسـته و پررنـگ خواهـد کرد. 
امـا نبایـد این نکته را از نظر دور داشـت کـه برگزاری چنین 
مراسـمی همـواره مسـتلزم مسـاعدت و همراهـی خیرین و 
عاقمنـدان بـوده و خواهد بـود و نکته ی مهم این اسـت که 
سـاماندهی، انجـام و حمایـت از ایـن مراسـم بـدون حمایت 

مالـی نهادهـا و موسسـات دولتـی شـکل می گیـرد )9(.
تـداوم ایـن روند می توانـد به خاسـتگاهی بـرای بالندگی 
هرچـه بیشـتر و شـکوفائی آینـده ی کشـور و اسـتان بـدل 
شـود، امـا ادامـه ی ایـن مسـیر نیازمنـد عزمـی بـزرگ و 
اسـتمرار حمایـت از جانـب بزرگوارانـی اسـت کـه همیشـه 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان و همـکاران برگـزار کننده را 
یاری رسـانیده اند و به شـناخته شـدن هرچه بیشـتر و رشد 

ایـن مجموعـه کمـک کرده انـد.
دانشـگاه  دوسـتداران  و  همراهـان  همـه ی  از  پایـان  در 
و حامیـان توسـعه ی علـم و دانایـی بـه ویـژه از آقـای دکتـر 
محمدعلـی میرزایـی اولین رییس دانشـگاه کرمـان و خانواده 
ایشـان. مهندس محسـن میرحیدر و همکارانشـان در شرکت 
پیـرراز و خانـم ژینـا افضلی پـور در برگـزاری شایسـته ی این 
مراسـم قدردانـی نمـوده و امیـد اسـت کـه همـواره مـا را از 

نظـرات ارزنـده و راهگشـای خـود بهره منـد نماینـد.
پاورقی:

)1( ایـن بورسـیه بـه دو نفـر دانشـجو ، یـک نفـر در رشـته ی شـیمی و 
یـک نفـر در رشـته ی آمـار در دوره ی کارشناسـی اهـدا می شـود. هزینـه ی 
ایـن بورسـیه توسـط خانـم ژینـا افضلی پـور بـرادرزاده مهنـدس علی رضـا 

افضلی پـور تامیـن و پرداخـت می شـود
)2(  ایـن جایـزه متناوبـا به یک  نفر برگزیده در سـطح کشـوری، و یک نفر 

از هنرمندان یا شـاعران و نویسـندگان اسـتان اعطا می گردد.
)3(  ایـن جایـزه هرسـال بـه یـک نفـر کارآفریـن در سـطح اسـتان اهـدا 
می شـود. شـاخصه های اهـدای  ایـن جایـزه بسـیار دقیـق و سـخت گیرانه 
اسـت و بـا نظرسـنجی از دانشـگاهیان، مدیـران دولتـی و بخـش خصوصی  

انجـام می گـردد.
)4( هزینه های مربوط  توسط یکی از همکاران دانشگاه تقبل گردیده است.

زیـادی  حـد  تـا  و  دقیـق  علمـی،  افضلی پـور  جایـزه  شـاخص  های   )5(
سـخت گیرانه اسـت. امسـال با توجه به شـاخص های مـورد نظر، در اسـتان  
فقـط بـه یکـی از اعضـای هیات علمی دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان جایزه 

گرفت. تعلـق 
)6(  امسـال آیین نامـه انتخـاب ایـن جایـزه مجـددا بررسـی و بـا توجه به 
اهمیـت آمـوزش و چالش هـای آموزش عالـی در محتوای آن بازنگری شـد.

)7( آیین نامه ی مربوط به تجلیل از کارمند در سال 97  به تصویب رسید.
)8( دسـتورالعمل آمـاری و رونـد اسـتاندارد نمودن نمـرات در دبیرخانه ی 

جایـزه قابـل ارائه می باشـد.
)9( کمبـود منابـع مالـی عمده ترین چالـش در روند اهـدای جوایز مختلف 
ایـن مراسـم محسـوب می شـود کـه  مسـاعدت و پشـتیبانی  خیریـن و 
عاقمنـدان  در رابطـه بـا تـداوم ایـن روند و افزایـش و تنـوع عناوین جوایز 
بسـیار راهگشـا خواهد بـود.  کما اینکه  جایـزه به دانشـجویان دکتری فعا 
با کمک دو خیر کرمانی  میسـر گردیده اسـت  و  از سـوی موسسـه آموزش 
عالـی غیر انتفاعی بهمنیار، سـاالنه مبلغـی برای کمک به مانـدگاری جایزه 

افضلی پـور درنظر گرفته شـده اسـت. 
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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جایـزه ی  از  دوره  پانزدهمیـن  مراسـم 
شـادروان افضلی پـور و همسرشـان زنده یـاد 
بانـو فاخره صبـا، بنیان گـذاران دانشـگاه در 
کرمان به صـورت حضوری و مجـازی برگزار 

و جوایـز برگزیـدگان اعطا شـد.
دوره ی  نُهمیـن  برگزیـدگان  همزمـان، 
)بـرادر  افضلی پـور  علـی  دکتـر  جایـزه ی 
دوره ی  پنجمیـن  دانشـگاه(،  موسـس 
جایـزه ی هنـری ـ ادبـی بانـو فاخـره صبـا 
پنجمیـن  و  دانشـگاه(  موسـس  )همسـر 
دوره ی جایـزه ی کارآفرینـی نیـز معرفـی و 

شـدند.  تجلیـل 
در ایـن آییـن، با نکوداشـت مقـام این دو 
نیکـوکار بـزرگ کـه علم آمـوزی در کرمـان 
مدیـون بینـش و تاش شـان اسـت، ضمـن 
شـرح برخـی از ویژگی هـای شـخصیتی این 
از مهنـدس  الگوگیـری  بـر  زوِج روان شـاد، 

افضلی پـور و فاخـره صبـا تاکیـد شـد.
ایـن مراسـم، هفتـم خردادمـاه، به دلیـل 
شـیوع کرونـا و ضـرورت رعایـت مقـررات 
پیشـگیرانه، بـا حضـور جمعیـت اندکـی در 
تـاالر وحدت دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان 
برگـزار شـد و به صـورت مجـازی نیز پخش 

گردید. 
بـه گـزارش خبرنـگار اسـتقامت، دکتـر 
محمدعلـی طاهـر، رئیـس دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان در این مراسـم چهار سـاعته، 
اسـت  مباهـات  مایـه ی  اینکـه  بیـان  بـا 
کـه دانشـگاه از سـال 82 جایـزه ی علمـی 
افضلی پـور را بنیـان نهـاد تـا شـادی لـذت 
پیوسـتن به راه او را احسـاس کنیـم، افزود: 
»همان گونـه کـه دانشـگاه پـس از تاسـیس 
در مسـیر رشـد و تعالـی کمـی و کیفی قرار 
دانشـگاه  بی نظیـر  و  ملـی  جوایـز  گرفـت، 
چنانچـه  یافـت؛  توسـعه  سـرعت  بـه  نیـز 
جایـزه ی هنری صبـا، دکتر علـی افضلی پور 
و جایـزه ی کارآفرینـی هـم شـکل گرفـت و 
برگ هـای زریـن دیگـری بـر افتخـارات این 

مرکـز علمـی افـزود«.
از  افضلی پـور  »جایـزه ی  داد:  ادامـه  وی 
افتخارآمیزتریـن جوایـز اسـت چـون بـا در 
سـخت ترین  و  دقیق تریـن  گرفتـن  نظـر 
شـرایط علمـی اهـدا می شـود. برگزیـدگان 
پرمهـر  دسـتان  از  بی واسـطه  را  آن  هـم 
افضلی پـور و صبـا دریافت می کننـد و یاران 
و دوسـتان ایشـان تنها واسـطه ای هستند تا 

جایـزه را بـه دست شـان برسـانند«.
وی سـپس گفـت: »زیبایـی زندگی و کار 
کسـانی چون ایـن دو بزرگوار چنـان ژرف و 

عمیـق اسـت که بسـیاری از دریافـت و فهم 
آن بـاز می ماننـد و چـه بسـیارند کسـانی 
ایـن  اول  روز  از  دانشـگاه  تصـور می کننـد 
طـور بـوده و بی خبرنـد از رنج هـا و خـون 
ضعیـف  نهالـی  شـد  باعـث  کـه  دل هایـی 
بـه درخـت پرثمـر کنونـی تبدیـل شـده و 
میوه هـای گوناگـون دانایـی و نسـیم آگاهی 

از شاخسـار آن بـه بـار آیـد«.
دکتـر طاهـر با بیان اینکه یکـی از اهداف 
دانشـگاه،  جوایـز  سـایر  و  جایـزه  اهـدای 
احیـای نـام و یـاد و خاطـره ی بنیان گـذار 
ادامه دهنـدگان راه اوسـت، اظهـار کـرد:  و 
شـخص  یـک  نـه  را  افضلی پـور  »زنده یـاد 
بلکـه یـک شـخصیت می شناسـیم. هرچند 
ویژگی هـای شـخصی او مهم و ارزشـمندند 
ولـی مهم ترین اثـر هنرمندانـه ی او، زندگی 
اوسـت کـه با تحمـل رنج هـای بیشـمار، در 
قالـب دانشـگاه تبلـور یافته اسـت. او را باید 
این گونـه  اگـر  دیـد.  دانشـگاه  آیینـه ی  در 
در  کـه  نیسـت  فـرد  یـک  دیگـر  بنگریـم 
لحظـه ای از تاریـخ بـه دنیـا آمـده و پـس از 
گـذر عمـر، بـه جـوار رحمـت حق شـتافته 
اسـت. او نماینـده ی یـک فرهنـگ عمیـق 
انسـانی و بنیان گـذار فرهنگ اصیل انسـانی 

است«.
رئیـس دانشـگاه باهنـر کرمان ادامـه داد: 
»او یک تنـه کار صدهـا نفر را انجـام داد و تا 
پایـان زندگی خدمتـی بیکرانه بـه جامعه ی 
اینکـه  بیـان  بـا  وی  کـرد«.  ارائـه  علمـی 
ارزش  و  کرامـت  بـر  افضلی پـور،  زنده یـاد 
ذاتـی انسـان بسـیار تاکیـد داشـت، اظهـار 
کـرد: »ایشـان می گفـت نمی خواهـم تعداد 
زیـادی سـاختمان بی هیـچ هدفـی کنار هم 
باشـند، بلکـه می خواهـم محیطی باشـد که 
انسـان به معنـای واقعـی از دانشـگاه بیرون 
بیایـد، دانـش بدون اخـاق و اخـاق بدون 

آگاهـی کارآمد نیسـت«.
وی ادامـه داد: »مـرد عمل بود نه سـخن؛ 
بـا این حال سـخنان نغـزی از ایشـان داریم 
و  خـودم  مـن  گفته انـد:  اینکـه  جملـه  از 
تمـام هسـتی و وجـودم را به دانشـگاه اعطا 
کـردم. دانشـگاه امید مـن اسـت و امیدوارم 
بـرای مـردم کرمـان مفیـد باشـد. همـه ی 
دانشـجویان این دانشـگاه فرزندانم هسـتند، 
کفـن جیـب نـدارد، امـروز بایـد؛ فـردا دیـر 
اسـت. وقتـی از دنیـا بـروم کاما سـبکبارم 
پینـه دوز  نـدارم،  کفـن  یـک  جـز  هیـچ  و 
بـاش ولـی کامل باش، راسـتگو درسـتکار و 

باشـید«. حقیقت یـاب 

دکتـر طاهـر خاطرنشـان کـرد: »از شـما 
عزیـزان تقاضـا می کنـم کـه همگـی تاش 
تحقـق  را  دو  ایـن  آرمان هـای  تـا  کنیـم 
بخشـیم. هریـک از مـا می  توانیم بخشـی از 
جنبه هـای وجـودی او را در خـود تقویـت 

کنیـم. بیاییـد هریک از مـا ایثارگـری را در 
خـود تـا بی نهایت تقویـت کنیـم و فرهنگ 
واالی آن و اخـاق بـزرگان را بـه میـراث 
ببریـم و در مسـیری کـه او ترسـیم کـرده 

برداریـم«. گام 

در مراسم پانزدهمین جایزۀ روان شاد افضلی پور مطرح شد

افضلی پور فکری نو داشت و فداکار بود 
● وزیر علوم: جایزۀ افضلی پور در ترویج علم نقش ویژه ای دارد
● رئیس دانشگاه شهید باهنر: همه در راه افضلی پور گام برداریم

● رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: افضلی پور می خواست دانشگاه در خدمت مردم باشد
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

دانشگاه کرمان از مراکز علمی 
ویژه کشور است

در ایـن مراسـم همچنیـن، دکتـر منصور 
غامـی، وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 
نیـز در پیامـی بـه صـورت ارتبـاط تصویری 
گفـت: »یـاد ایـن دو بزرگوار که انسـان های 
شـریف و فرهیختـه ای بودنـد کـه خـود را 
وقـف جامعـه و هم نوعـان کـرده و در دوران 
حیـات خویـش اهدافـی بـرای خـود تعریف 
و بـرای تحقـق آن همـه ی زندگـی خـود و 
کرده انـد  صـرف  را  خـدادای  نعمت هـای 
»روان شـاد  افـزود:  مـی دارم«.وی  گرامـی 
بـزرگ  دانشـگاه  بنیان گـذار  افضلی پـور 
شایسـته  شـخصیت های  از  یکـی  کرمـان 
و  علـم  بـه  خدمـت  عرصـه ی  مانـدگار  و 
فرهنـگ و اخـاق اسـت کـه بـا بلندنظـری 
و ژرف نگـری و هوشـمندی خـود رسـالت 
منطقـه ی  اعتـای  مسـیر  در  را  مهمـی 

کرمـان بـه عهـده گرفـت و بـا بـذل تمـام 
دارایی هـای مـادی خـود توانسـت در قلـب 
منطقه ی جنوب شـرق کشـور و شهر کرمان 
دانشـگاهی را بنیان گـذاری کند کـه یکی از 
دانشـگاه های مهم و تاثیرگـذار عرصه ی علم 
و فنـاوری کشـور اسـت و سـابقه ی طوالنی 
در تربیـت دانش آموختگان توانمند و نسـلی 

فرهیختـه در کشـور اسـت«.
وی ادامـه داد: »ایـن دانشـگاه، اکنـون به 
دانشـگاه مـادر و اصلـی کرمان تبدیل شـده 
علـوم،  وزارت  جدیـد  برنامه هـای  در  کـه 
کرمـان  اسـتان  معیـن  دانشـگاه  به عنـوان 
انتخاب شـده کـه مجموعه ی آمـوزش عالی 
اسـتان را هدایـت و نمایندگـی وزارت علوم 

را برعهـده دارد«.
دکتـر غامـی بـا بیـان اینکـه دانشـگاه 
دانش آموختـگان  زیـادی  تعـداد  بـا  باهنـر 
جایـگاه  دانـش  و  علـم  سـرآمدان  خـوب، 
ویژه ای را در کشـور به خـود اختصاص داده 

برنامه هـای  از  »یکـی  کـرد:  اظهـار  اسـت، 
کرمـان  دانشـگاه  کـه  افتخارآمیـز  و  مهـم 
برگـزار می کنـد، جایـزه ی علمـی افضلی پور 
اسـت کـه از جایزه های معتبر کشـور بوده و 
فهرسـت اساتید و دانشـمندان و هنرمندانی 
کـه موفـق بـه دریافت آن شـده اند نشـان از 

اهمیـت آن دارد«.
وی بـا قدردانی از برگزارکننـدگان جایزه 
ادامـه داد: »توجـه به سـرآمدان و نخبگان و 
جوانان با اسـتعداد و معرفـی آنان، در ترویج 
و توسـعه ی علـم نقش ویـژه ای دارد که این 
برنامـه در ایـن حـوزه تاثیرگـذار خواهد بود 
کشـور  اسـتان های  دیگـر  در  امیدواریـم  و 
کـه خّیـران تاثیرگـذار حضـور یافتـه و در 
توسـعه ی علـم و فنـاوری حمایـت و نقـش 
قدرشناسـی  ایـن  داشـته اند،  تاثیرگـذار 
صـورت گیـرد و در کنـار آن ترویـج علـم 

شـود«. محقق 

بیابان را به شهر دانشگاهی 
تبدیل کردند

همچنیـن در این مراسـم، دکتـر نظرپور، 
معـاون مالـی و اداری وزارت علـوم بـا بیـان 
اسـت کـه  ایـن  مـردان خـدا  اینکـه هنـر 
کارهـای مانـدگار انجـام می دهنـد، اظهـار 
کـرد: »مرحـوم افضلی پـور و بانو صبـا برای 
کرمـان و ایـران آن هـم دردوره قبل انقاب 
و در ادامه در نظام جمهوری اسـامی کاری 
کردنـد کـه در طـول تاریخ آینـده همچنان 

جاویـدان خواهـد ماند«.
وی افـزود: »ایـن هنـر مـردان بـا ایمـان 
اسـت کـه بیابـان برهوتـی را بـا هنـر خـود 
و دسـت خود به شـهری دانشـگاهی تبدیل 
می کننـد و مدینـه فاضلـه ای می سـازند که 

مـا و شـما را بـه تکریـم وا مـی دارد«. 

افضلی پور فکری نو داشت و 
فداکار بود 

رئیـس  رشـیدی نژاد،  حمیدرضـا  دکتـر 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان نیـز در ایـن 
مراسـم، بـا بیان اینکـه نزدیک به 50 سـال 
اسـت کـه از عمـر دانشـگاه در شـهر کرمان 
می گـذارد و بیـش از 30 سـال اسـت که بر 
تـارک دانشـگاه های باهنـر و علوم پزشـکی 
می درخشـد،  افضلی پـور  جاودانـه ی  نـام 
گفـت: »چه شـد که ایـن نام جاودانه شـد؟ 
تقدیـر الهـی بـود؟ پیدایش خود بـه خودی 
و  و پیشـرفته  بـود؟ سـیر طبیعـی  فـردی 
توسـعه ی یـک جامعه بود؟ همت مسـئوالن 
نمی توانیـم  را  عامـل  یـک  یقینـا  بـود؟ 
به تنهایـی در ایـن پدیـده مسـئول بدانیـم؛ 
مهـم ایـن اسـت کـه سـهم هرکـدام از این 
عوامـل چه قـدر اسـت؟ نیـت و هـدف چـه 
بـوده اسـت؟ مطمئنـا تـا فکـر و اندیشـه ای 
همـراه  بـه  اسـتوار،  اراده ای  و  ژرف  و  نـو 
یـک پیگیـری دائمـی و از خودگذشـتگی و 
فـداکاری و بینـش اجتماعـی بـرای خدمت 
بـه همنـوع و حـس وطن دوسـتی و توجـه 
به توسـعه و پیشـرفت و کمال جویی نباشـد 
محقـق  عالـی  اهـداف  ایـن  بـه  رسـیدن 

نمی شـود«.
نقـش  کـه  »اینجاسـت  افـزود:  وی 
بـارز  پرتـاش  و  خوشـفکر  انسـان های 

می شـود و وجـه تمایـز افـراد و چهره هـای 
ویژگی هایـی  همیـن  دیگـران  از  مانـدگار 
و  برشـمردم  را  آن  از  برخـی  کـه  اسـت 
شـادروان افضلی پـور از مصادیق آن اسـت«.
وی ادامـه داد: »خواسـت ایشـان بـود که 
دانشـگاه در خدمـت مـردم باشـد. تربیـت 
نقـش  بتوانـد  کـه  ماهـر  انسـانی  نیـروی 
بسـزایی در رفـع مشـکات جامعـه داشـته 
در  و  بـود  او  نیـات  و  از خواسـته ها  باشـد 
ایـن برهـه از زمان خـدا را شـاکریم که این 
دو دانشـگاه نقـش خـود را در فعالیت هـای 
علمی کشـوری و بعضـا بین المللی و خدمت 
توانسـته اند  مطلـوب  حـد  بـه  جامعـه  بـه 
انجـام دهنـد و با تربیت متخصصـان در این 
دو مکان مقدس رسـالت خـود را انجام داده 

می دهنـد«. و 
دکتـر رشـیدی نژاد ادامـه داد: »نمونـه ی 
دوران  ایـن  در  خدمت رسـانی  آن  بـارز 
تربیـت  اگـر  کروناسـت.  شـیوع  بحرانـی 
نیروهـای متخصـص نبـود، بـه ایـن خوبـی 

نمی شـد«. کنتـرل  بیمـاری 

تجلیل از برگزیده های 
جشنواره پانزدهم

ایـن  در  اسـتقامت،  گـزارش  بـه 
و  مراسـم  برگزیـدگان  از  برخـی  مراسـم، 
دسـت اندرکاران جایـزه نیـز طـی پیام هـای 
در  دانشـگاه  بنیان گـذاران  مقـام  ویدئویـی 
کرمان را سـتوده و از منش این زوج سـخن 
به طـور  ویژه نامـه  همیـن  در  کـه  گفتنـد، 

می آوریـم.   را  بیانـات  ایـن  موجـز 
در ادامـه ی ایـن مراسـم، از برگزیـدگان 
و  صبـا  فاخـره  افضلی پـور،  جایزه  هـای 

آمـد.   عمـل  بـه  تجلیـل  کارآفرینـی 
دکتـر  و  محمودیـان  عبـاداهلل  دکتـر 
ملـی  ریاضیـدان  دو  موالیـی،  محمدرضـا 
جایـزه ی  برگزیـدگان  به عنـوان  اسـتانی  و 

شـدند.   معرفـی  علمـی 
لوریـس چکناواریان موسـیقدان و بلقیس 
سـلیمانی نویسـنده، پنجمین جوایـز هنری 
را دریافـت کردنـد و  فاخـره صبـا  ادبـی  و 
افضلی پـور  کارآفرینـی  جایـزه ی  پنجمیـن 
مدیـر  مهرابـی،  زهـره  مهنـدس  بـه  نیـز 
المـاس  درخـت  شـرکت  کرمـان  کارخانـه 
پسـته  فـرآوری  حـوزه ی  در  فعـال  سـبز، 
مطابـق بـا اسـتانداردهای بین المللـی اعطـا 
شـد. مراسـم معرفـی برگزیـدگان و اعطـای 
جوایـز آنـان، عصر جمعـه هفتـم خردادماه، 
بـا حضـور جمـع اندکـی از برگزارکننـدگان 
و برگزیـدگان، به صـورت حضـوری برگـزار 
شـد و بـه دلیل شـیوع کرونا، بخشـی از آن 
به صـورت مجـازی اجـرا شـد و میهمانـان 
از طریـق ارتباطـات مجـازی بـه سـخنرانی 
همچنیـن،  مراسـم  ایـن  در  پرداختنـد. 
نهمیـن جایـزه ی دکتـر علـی افضلی پور که 
بورسـیه ی تحصیلی به دو دانشـجوی ممتاز 

رشـته های شـیمی و آمـار اعطـا شـد.
احمـد قریـه میرزایـی کارمنـد نمونـه ی 
دانشـگاه نیـز در جریـان این مراسـم معرفی 
و جایـزه اش را دریافـت کـرد.  همچنیـن در 
ایـن مراسـم، از دکتـر تـراز و اسـتاد مهدی 
 شـفیعی از پیشکسـوتان عرصـه ی آموزش و 

دانشگاه یاد شد.
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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پروفسـور رجبعلی پـور، رئیـس هیـات امنـای جایـزه ی 
افضلی پـور و از اسـتادان صاحب نـام ریاضیـات در ایـران 

ست.   ا
او در پیامـی تصویـری که همزمـان با برگزاری مراسـم 
پانزدهمیـن دوره از جایـزه پخـش شـد، دربـاره ی زنده یاد 
و رونـد شـکل گیری آن  تاریخچـه ی جایـزه  افضلی پـور، 

توضیحاتـی داد کـه در ادامـه می خوانیـد. 
بـا ایـن  از نزدیـک  »از سـال 1362 خورشـیدی کـه 
بزرگـوار آشـنا شـدم، بـه خاطـر دارم کـه بارهـا و بارهـا 
می گفـت کـه بـه این کشـور و مـردم مدیونم و بایـد دینم 
را ادا کنـم. دکتـر علی افضلی پور برادر ایشـان که اسـتادم 
بودنـد را می شـناختم کـه بورسـیه ی اروپـا شـده و بعـد 
کـه درس شـان تمـام شـد، بـه دانشـگاه تهـران آمدنـد و 
دین شـان را ادا کـرده بودنـد و هنگامـی کـه فـوت کردند 
هیـچ چیـزی از مـال دنیـا جـز یـک فولکس واگـن کـه 
از جوانـی تـا پیـری از آن اسـتفاده کـرده بودنـد و یـک 
آپارتمـان محقـر نداشـتند؛ و مـن از خـودم می پرسـیدم 
شـاید مهنـدس افضلی پور مثل برادرشـان بورسـیه شـدند 
و ایـن اسـت که بـه ایشـان احسـاس مدیونی داده اسـت؛ 
یـک بـار بـا ایشـان صحبـت می کـردم، تعریـف می کردند 
برایـم پـول  بـودم، پـدرم  اروپـا دانشـجو  کـه وقتـی در 
می فرسـتاد تا هزینه هـای زندگی ام را تامیـن کنم و روزی 
احسـاس شـرمندگی کـردم کـه چـرا پـدرم بایـد همـه ی 
هزینه  هـای مـرا تامیـن کنـد؟ به همیـن خاطر، به ایشـان 
گفتـم به جـای پـول، برایم یک قالی بفرسـتید. فرسـتادند 
و آن را فروختـم و دیـدم پـول خوبـی از آن درآمـد و ایـن 
کار را ادامـه دادیـم؛ قالـی از ایـران می آمـد و می فروختـم 
و کسـب درآمـد می کـردم و از همیـن طریـق، کم کم وارد 

شـدم. تجارت 
روان شـاد علیرضـا افضلی پـور، در کنـار فـروش قالـی، 
وسـایل برقـی نیـز از اروپـا بـه ایـران می فرسـتادند. وقتی 
دانشـگاهی  و  علمـی  کار  به دنبـال  برگشـتند  ایـران  بـه 
در  نکنـم  اشـتباه  اگـر  کوچکـی،  دکـه ی  بلکـه  نرفتنـد 
از  را  بین المللـی  معامـات  و  داشـتند  اللـه زار  خیابـان 
همان جـا انجـام می دادنـد و ثروتـی هـم اندوختنـد ولـی 
فکـر نمی کنـم ِدیـن خاصـی به جایـی داشـته باشـند ولی 
همیشـه می گفتنـد که مدیون به ایران و کشـور هسـتم و 

پولـم را بایـد بـرای کار خیـر وقـف کنـم.
منـزل ایشـان روبـه روی تاالر رودکـی بـود و می گفتند 
گهگاهـی بـه تـاالر می رفتم و به صـدای خانـم فاخره صبا 

کـه متخصـص آواز ُکر بود عاقه مند شـدم و برایشـان گل 
می بـردم و یـک روز تقاضای خواسـتگاری کردم و ایشـان 

پذیرفتنـد و ازدواج اتفـاق افتاد.
ذهـن  و  افضلی پـور  مهنـدس  سـوداگر  فکـر  ترکیـب 
هنرمنـد بانـو فاخـره صبا زندگـی ای فوق العـاده ثمربخش 
ایجـاد کـرد. هر دو نفر که ثروتمنـد بودند و از خانواده های 
خوبـی بودند، به مرحله ای رسـیدند که تمـام زندگی خود 
را خـرج کارهـای خیـر کردند و هـر دو همـواره می گفتند 
مدیـون کشـور و مردم هسـتیم. مرحـوم افضلی پور تعریف 
می کردنـد کـه بنـده بـه خانـم صبـا می گفتـم دانشـگاه 
بسـازیم و ایشـان می گفتنـد نـه، بیمارسـتان بسـازیم. تـا 
باالخـره این طـور متقاعدشـان کـردم کـه اگـر دانشـگاه 
بسـازیم، بـه دنبـال آن بیمارسـتان و مراکـز فرهنگـی و 
هنـری و صنعتـی و کشـاورزی هـم پیش می آیـد و امروز 
می بینیـم تمـام این مراکز در کل اسـتان از قِبل دانشـگاه 

کرمـان شـکل گرفته اسـت«.
وی در ادامـه گفـت: »ایـن کار خیر نمی توانسـت پیش 
اینکـه فکـر سـوداگری  بـرود و بـه نتیجـه برسـد مگـر 
و احسـاس هنـری و عاطفـه ایـن زوج بـا همـت دکتـر 
درگذشـت  از  بعـد  ترکیـب شـود.  میرزایـی  محمدعلـی 
مهنـدس افضلی پـور هم، ایده ی دوسـتان و پیروان ایشـان 
از جملـه دکتـر میرزایـی و دکتـر نوشـین و دیگـر افـراد 
بـود کـه گفتنـد نام شـان را بایـد عالم گیـر کنیم تـا دیگر 
خّیـران هـم در جهـان بـا ایـن اقـدام مهـم آشـنا شـوند. 
ایـده ی جایـزه ی افضلی پـور از ایـن محـل بـود که شـکل 
گرفـت کـه همـت دکتـر محمدمیرزایی و همسـر ایشـان 
و خانواده شـان باعـث شـد بـه بهتریـن نحـو پـا بگیـرد و 
اسـتمرار یابـد. خانـه ای در کرمـان خریـداری و وقـف این 
کار شـده کـه بـا درآمـد آن جایـزه ی کشـوری و محلـی 

اعطـا می شـود.
کم کـم کـه جایـزه پیـش رفـت، خانـم ژینـا افضلی پور 
بـه یـاد پدرشـان دکتـر علـی افضلی پـور، در رشـته های 
شـیمی و آمـار بورسـیه هایی را ایجـاد کردند کـه همزمان 
بـا جایـزه ی افضلی پـور هـر سـاله اعطا می شـود. بـه مرور 
جایـزه ای ادبـی هنـری نیـز بـه اسـم خانـم فاخـره صبـا 
شـکل گرفت. ایشـان را همیشـه به عنوان بـازوی مهندس 
افضلی پـور یـاد می کنیـم ولـی تصمیـم بـر ایـن شـد کـه 
جایـزه ای بـه اسـم ایشـان به طـور جداگانـه نیـز در نظـر 
گرفتـه شـود. جوایز دانشـجویی و کارمنـدی و کارآفرینی 

هـم اضافه شـد«.

پروفسور هوشیار نوشین:
بنیان گذاران دانشگاه کرمان 

عاشقانه این پروژه را 
دوست داشتند

پروفسـور هوشـیار نوشـین، خواهـرزاده ی زنده یـاد مهنـدس 
علیرضـا افضلی پـور و از همراهـان ایشـان در سـاخت دانشـگاه 
در کرمـان کـه در ایجـاد فیزیکـی محیـط دانشـگاه، آمادگـی 
زمیـن، گرفتـن زمیـن، ایجـاد نقشـه های سـاختمان ها و بعـد 
هـم سـاختن در کنـار افضلی پـور بوده اسـت، در جریان مراسـم 
اعطـای پانزدهمیـن جایـزه ی افضلی پـور، در پیامـی تصویـری 
گفـت: »ایشـان بـا همسـر هنرمندشـان فاخـره صبـا مشـغول 
بررسـی امکانـی بودنـد کـه کاری عام المنفعه در جایـی از ایران 
انجـام دهنـد. آن هـا می خواسـتند حاصـل پس انـداز سـال های 
جوانـی را بـرای امـری عمومـی هزینـه کننـد. بعد از بررسـی ها 
بـه ایـن نتیجه رسـیدند که خـوب اسـت دانشـگاهی در کرمان 
تاسـیس کننـد چـرا که معتقـد بودنـد بهترین کمک بـه مردم، 
ایجـاد امـکان تحصیل اسـت. در آن زمان، با وجود سـطح باالی 
فرهنـگ و منابـع وسـیع طبیعـی، کرمانی هـا از امکانـات زیادی 
برخـوردار نبودنـد. بنابرایـن کرمـان انتخاب و سـاخت دانشـگاه 
آغـاز شـد و بـه سـرانجام رسـید. یکـی از عوامـل ایـن موفقیت 
ایـن پـروژه را دوسـت  بـود کـه آن هـا عاشـقانه  ایـن  عظیـم 
داشـتند. عشـق ایشـان طوری بـود که همـه ی اطرافیـان را نیز 

بـه عمـل می کشـاند.
تمـام کسـانی کـه در پـروژه شـرکت داشـتند بـا عشـق کار 
کردنـد و حاصـل آن دانشـگاهی اسـتثنایی به وجـود آمد. وقتی 
دانشـگاه آغـاز بـه کار کـرد، زنده یاد علیرضـا افضلی پـور آن را به 
مـردم کرمان هدیـه کرد.اولین رئیس دانشـگاه، آقای محمدعلی 

میرزایـی بـود که در دوران ریاسـت او دانشـگاه شـکل گرفت.
دکتـر میرزایـی چنان به دانشـگاه عاقه داشـت که تـا امروز، 
هیـچ گاه از حمایـت آن دسـت برنداشـت. هریـک از روسـای 
بعـدی هـم بـا عاقه  بـه پیشـرفت فیزیکی و سـازمانی دانشـگاه 
کمـک کردنـد به ویـژه در دوران ریاسـت آقای دکتـر مصطفوی 
پیشـرفت قابـل توجهی در گسـترش سـاختمان های دانشـگاه و 

بسـیاری بخش هـای دیگـر ایجاد شـد.
یـک اقـدام مهـم در زمان ریاسـت دکتـر مصطفـوی این بود 
کـه با ابتـکار ایشـان و حمایت دکتـر میرزایی جایـزه ی علیرضا 
افضلی پـور تعریـف شـد کـه هـر سـاله بـه دو اسـتاد نخبـه ی 
ایرانـی اعطـا شـد و امسـال پانزدهمیـن دوره از آن برگزار شـد.

تاکنـون، چندین اسـتاد نخبـه آن را دریافـت کرده اند. بعدها 
جایـزه ی ادبـی و هنـری فاخـره صبـا بـرای اسـتادان نخبـه این 
بخـش تعریـف شـد، همچنیـن جایـزه ی علـی افضلی پـور برادر 
بـرای دانشـجویان نخبـه شـکل  افضلی پـور  بزرگ تـر علیرضـا 

گرفـت و جایـزه ی کارآفرینـی نیـز اضافه شـد.
بـرای  انسـان ها  کوشـش  کـه  می دهـد  نشـان  جایـزه  ایـن 
رسـیدن بـه موفقیت هـای بـاال مـورد احترام اسـت. اهـدای این 
جوایـز بـر اعتبـار و موفقیـت دانشـگاه می افزایـد و بنـده، پُـر از 

آرزو بـرای موفقیـت دانشـگاه و مـردم کرمـان هسـتم«. 

پروفسور مهدی رجبعلی پور:

زنده یاد افضلی پور 
همیشه خود را مدیون مردم می دانست
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

دکتـر عبـاداهلل محمودیـان، چهـره ی مانـدگار ریاضی و 
اسـتاد برجسـته ی ریاضیـات در دانشـگاه صنعتی شـریف 
و از نـام آوران ایـن علـم، برگزیـده ی پانزدهمیـن جایـزه ی 
معرفـی  مراسـم  جریـان  در  شـد.  افضلی پـور  علمـی 
هفتـم  عصـر جمعـه  کـه  جوایـز  اعطـای  و  برگزیـدگان 
خردادمـاه در دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان برگـزار شـد؛ 
دکتـر  همـکار  و  دانشـجو  سـلطان خواه،  نسـرین  دکتـر 
محمودیـان در دانشـگاه صنعتـی شـریف از طریق ارسـال 
یـک پیام تصویـری درباره ی شـخصیت علمی اسـتاد خود 
و ویژگی هـای ایشـان سـخن گفت کـه بخشـی از آن را در 

می خوانیـد.  ادامـه 
»بنـده افتخار دارم در جمع شـما درباره ی بیش از چهار 
دهـه تـاش علمـی دکتـر سـیدعباداهلل محمودیان اسـتاد 
دانشـکده ریاضی دانشـگاه صنعتی شـریف به عنوان یکی از 
شـاگردان ایشان در مقاطع کارشناسـی و کارشناسی ارشد 
و اولیـن دانشـجوی دکترای ایشـان و اولیـن فارغ التحصیل 

دانشـکده ریاضـی صحبت کنم. 
بنـده 42 سـال پیـش وارد دانشـگاه شـریف شـدم، بـا 
کمـی تاخیـر از مهندسـی برق به دانشـکده ریاضـی آمدم 
و اولیـن درس کارشناسـی در رشـته ی جدیـد را با اسـتاد 
محمودیان گذراندم. بعد از گذراندن دروسـی که با ایشـان 
داشـتیم، بسـیار به این مباحث عاقه مند شـدم. سـال بعد 
در دوره ی کارشناسـی درس مباحثـی در آنالیـز ترکیبـی 
ارشـد ارائه می شـد. از ایشـان خواسـتم اجازه دهند که در 
آن کاس شـرکت کنـم که موافقت کردنـد. در آن کاس، 
بـه همـه ی دانشـجویان مقالـه ای اختصـاص دادند تـا ارائه 
کننـد. به من هـم مقاله ای برگرفتـه از پایان نامـه ای دادند. 
ایشـان بـرای فهـم مقالـه مـرا راهنمایـی کردنـد و همـان 

تجربـه، پایـه ی خیلـی از تحقیقـات بعدی من شـد.
بعـد کـه وارد مقطع ارشـد شـدم، پایان نامه را با ایشـان 
گرفتـم. کار تحقیقاتـی مشـترکی بـا دکتر خسـرو شـاهی 
انجـام می دادنـد و بـه موضوعـی برخوردنـد که بخشـی از 

کار را بـه مـن محـول کردنـد تا تحقیـق کنم. 
در انجـام پایان  نامـه ی ارشـد هـم روش تحقیـق و هـم 
انگیـزه بـرای انجـام تحقیق را در مـن ایجاد کردنـد. نتایج 
تحقیـق در مقالـه ای چاپ شـد کـه انتهـای آن، دو حدس 
درج شـده بـود کـه اولیـن آن، شـش سـال بعد توسـط دو 
اسـترالیایی اثبات شـد و حدس دوم توسـط افـراد دیگری 
تاییـد شـد و نهایتـا 26 سـال بعـد یعنـی در سـال 2018 
یـک ریاضیـدان روسـی نشـان داد کـه حـدس دوم کامـا 

درسـت بوده اسـت.
ایشـان در مقطـع دکترا، تاکید زیادی به ما دانشـجویان 
تحصیـل  دوره ی  در  متنوعـی  درس هـای  کـه  داشـتند 
بگیریـم تا گسـتره ی اطاعات مان وسـیع باشـد. بنـده زیر 
نظـر ایشـان با پنـج مقاله ی پذیـرش شـده در فروردین ماه 

73 فارغ التحصیـل دکتـرا شـدم.
براسـاس تجربه ی سـالیانی کـه در خدمت ایشـان بودم 
بایـد بگویـم که اولیـن ویژگی علمی دکتـر محمودیان این 
بود کـه کاس های ایشـان به دلیل ویژگی های شـخصیتی 
کـه داشـتند پـر از بیـان مسـائلی بـرای فکر کـردن بودند. 
برخـی اسـتاد دکتـر محمودیـان را »اسـتاد مسـئله دار« 
نامیده بودند چون همیشـه مسـئله ای در دسـت داشـتند. 
دیگر ویژگی ایشـان، پیگیری و پشـتکار در مسـائل علمی 
اسـت؛ هرگـز پرونـده ی کار علمـی را نمی بندنـد و بعـد از 
مدتـی، مجـدد مقاله ای در آن موضوع می نویسـند. سـبک 
تحقیقاتـی ایشـان، پیگیری موضوع تا رسـیدن به نتایج در 
همه ی جوانب مسـئله اسـت کـه یکی از نتایـج آن، ارائه ی 

حـدس و انگاره هـای ایشـان اسـت کـه توسـط دیگـران 
اثبـات شـده اسـت.  همچنیـن بایـد بگویم کـه محورهای 
تحقیقاتـی ایشـان، همان طـور کـه از کارنامه شـان معلـوم 
اسـت، متمرکـز اسـت؛ برخـی بـه انـدازه ی اقیانوسـی یک 
متـری کار می کننـد ولی ایشـان تحقیقات بسـیار عمیقی 
در موضوعاتـی مشـخص داشـته اند. یکـی از ریاضیدانـان 
اسـترالیایی در یـک مقالـه ی مروری نوشـته اسـت: جالب 
کـه  اسـت  مقاالتـی  در  کار  ایـن  بیش تـر  بدانیـد  اسـت 
حداقل یکی از نویسـندگان آن از ایران یا نیوزلند هسـتند 
کـه یـا دکتـر محمودیـان و شـاگردان ایشـان هسـتند یـا 

دکتر خسروشـاهی و شـاگردان ایشـان.
آمـوزش و پژوهـش قسـمتی از کارشـان نیسـت بلکـه 
قسـمتی از زندگی شـان اسـت بـه طـوری کـه دربـاره ی 
موضوعـات روزمـره هم گریزی به مسـائل علمـی می زنند. 
انگیـزه و انـرژی مضاعف از دیگر ویژگی های ایشـان اسـت 
و در اطـراف خـود، فضایی پر از نشـاط و سـرزندگی علمی 
ایجـاد و دانشـجویان رشـته های دیگـر را جـذب کننـد و 
باعـث شـده کـه دانشـکده ریاضـی مهاجرپذیـر از سـایر 
دانشـکده ها باشـد. بافاصلـه دانشـجویان را وارد محیـط 
تحقیقاتـی خـود می کننـد و همیـن باعث شـده همیشـه 

اطراف شـان شـلوغ باشـد از حضـور دانشـجویان.
از دیگـر ویژگی هـای ایشـان، داشـتن صبـر و حوصله ی 
اصـول  و  اسـت  دانشـجویان  بـرای  وقت گـذاری  و  زیـاد 
درسـت تحقیق کردن و درسـت نوشـتن و اخاق علمی را 

بـه دانشـجو یـاد می دهند.
ایشـان افتخارات زیـادی در کارنامه شـان دارند از جمله 
اسـتاد نمونـه کشـوری در سـال 82 و چهـره ی مانـدگار 

ریاضـی 89 و بسـیاری دیگـر.
ایشـان بـرای توسـعه و ترویـج علم ریاضی، حـق بزرگی 
بـر گـردن جامعـه ی ریاضـی ایـران دارد. کارهایـی انجـام 
می دهنـد کـه هرکسـی زیـاد در آن حـوزه نمی مانـد چون 
دهـان پُـر کـن نیسـتند. ایشـان، اسـتعدادهای زیـادی را 
شناسـایی و تربیـت کرده و وقـت زیادی بـا دانش آموزان و 

معلمـان سـپری کرده اسـت. 
در پایـان بگویـم کـه متاسـفانه اگـر عاقـه بـه ریاضـی 
در دانشـگاه ها کـم شـده، یـک دلیلـش ایـن اسـت که آن 
تاش هـای مسـتمر توسـط دیگـران بـه خوبی ادامـه پیدا 
نکـرده اسـت.  اگـر بخواهـم جمع بنـدی کنـم، ویژگـی 
و  اسـت  اسـتادان  تربیـت  و  برجسته شـان شـاگردپروری 
همـه ی عمـر علمی خـود را صرف ایـن کارها گذاشـتند و 
امروز، دانشـجویان سـابق ایشـان در ایران و جهان اسـاتید 
برجسـته ی دانشـگاهی و افـرادی موثـر هسـتند و بنـده 
افتخـار می کنـم کـه دانشـجوی ایشـان بـوده و هسـتم«.

دکتر محمودیان، برگزیدۀ جایزۀ افضلی پور و 
چهرۀ ماندگار ریاضی:

مقاالت بی محتوا، بزرگ ترین 
چالش علم در کشور است

دکتـر عبـاداهلل محمودیـان، چهـره ی مانـدگار ریاضی کشـور 
و برگزیـده ی جایـزه ی علمـی افضلی پـور )ملـی( بـا بیـان اینکه 
مقـاالت بی محتـوا یکـی از چالش هـای امـروز حـوزه ی علـم در 
ایـران اسـت، تصریـح کـرد: »علـم بـا این مقـاالت بی محتـوا گم 

اسـت!«. شده 
پانزدهمیـن دوره از جایـزه ی مهنـدس علیرضـا افضلی پـور، 
نُهمیـن دوره ی جایـزه ی دکتـر علـی افضلی پـور )برادر موسـس 
دانشـگاه(، پنجمیـن دوره ی جایـزه ی هنـریـ  ادبـی فاخره صبا 
)همسـر موسس دانشـگاه( و پنجمین دوره ی جایزه ی کارآفرینی 
و  به صـورت حضـوری  خردادمـاه  هفتـم  جمعـه  عصـر  و  بـود 

غیرحضـوری برگزار شـد.
دکتـر محمودیـان کـه از چهره هـای شـاخص ریاضیـات در 
کشـور اسـت، در ارتباطی مجازی با مراسـم جایـزه ی افضلی پور، 
اظهـار کـرد: »از محاسـن جایـزه ایـن اسـت کـه بهانـه ای بـرای 
نسـل فعلـی  می شـود کـه بـه این پرسـش فکـر کنند کـه برای 
آینـده چه می تـوان کرد همچنیـن، تجربیات مـا را منتقل کنند 

و بـاال و باالتـر بروند«.
وی افـزود: »اسـم افضلی پـور و بانـو صبـا کـه بـر ایـن جایـزه 
گذاشـته شـده نشـان می دهد ایـن نـوع کاری که انجـام داده اند 

خیلـی مهـم بـوده و باعـث تشـویق دیگـران نیز می شـود«.
دکتـر محمودیـان بـا گرامیداشـت یـاد دکتر علـی افضلی پور، 
دانشـگاه گفـت: »ایشـان اسـتادی  بنیان گـذارِ  بـرادر بزرگ تـر 
منضبـط و از تاثیرگـذاران دوران تحصیـل من بودنـد و در دوران 
جزوه نویسـی، یـک کتاب کـه ترجمه نشـده و بین المللـی بود را 

بـه مـا درس می دادنـد و بسـیار از ایشـان آموختیم«.
وی سـپس بـه چالش هـای امـروز ریاضیـات اشـاره و اظهـار 
کـرد: »اول از همـه چالش مهم ریاضی مثل دیگـر علوم، مقاالت 
بی محتواسـت. دوره ای مـد شـده بـود کـه چـاپ می کردنـد در 
صورتـی کـه مقالـه نبودند.بعـد هـم تقلبـات و کپی کـردن رواج 
یافـت و متاسـفانه بایـد بگویـم که علم بـا مقـاالت بی محتوا گم 
شـده اسـت«. چهره مانـدگار ریاضی در ایران افـزود: »یکی دیگر 
از چالش هـا ایـن اسـت کـه عـده ای از ایـن مقـاالت بـه جایـی 
رسـیده و نـام اسـتاد دانشـگاه را یـدک می کشـند و انگیـزه ی 

دیگـران را کـم می کننـد«. 
وی کمی نگری و معیارهایی مثل داشـتن دو، سـه دانشـجوی 
دکتـرا بـرای ارتقـا گرفتـن را نیـز از جملـه چالش هـا دانسـت و 
ادامـه داد: »در دوران همه گیـری کرونـا هسـتیم و همیـن جـا 
بگویـم کـه این پاندمی، محاسـنی داشـته اسـت از جملـه اینکه 
آموزش هـا مجـازی شـده و بـه واسـطه ی آن، آینـده ی روشـنی 

داریـم و می توانیـم بـا دانشـمندان دنیـا ارتبـاط بگیریم«.
دکتـر محمودیـان اضافـه کـرد: »نبـود فرصـت شـغلی بـرای 

دیگـر چالش هاسـت«.  از  نیـز  ریاضـی  دانش آموختـگان 

دکتر نسرین سلطان خواه:

دکتر محمودیان هرگز پروندۀ کار علمی 
را نمی بندند
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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دکتـر محمد رضا موالیی اسـتاد و پژوهشـگر 
ریاضیات در مراسـم پانزدهمین دوره ی جایزه ی 
برگزیـده ی  اسـتاد  عنـوان  بـه  افضلی پـور، 
برگزیـده ی  شـد.  معرفـی  جشـنواره  ایـن 
جایـزه افضلی پـور می گویـد: »بـه نظـر بنـده، 
خوبـی  نتایـج  جوانـان   روی  سـرمایه گذاری 
خواهـد داشـت و موجـب پیشـرفت کل کشـور 
در سـطح جهانـی می شـود«. وی تاکید می کند: 
»چالـش اساسـی بـه نظـر بنـده ایـن اسـت که 
شـاخه های  روی  ارزش گـذاری   « رویکـرد 
مختلف علمی« را به سـمت »ارزشـگذاری روی 
کارهـای گروهـی« هدایـت کنیـم. در ریاضیات 
هـم این طـور بـه نظـر می رسـد کـه متخصصان 
بایـد خـود را بـا ایـن وضعیـت جدیـد تطبیـق 
دهنـد«. گفت وگـوی مـا را بـا اسـتاد برگزیده ی 

جایـزه ی افضلی پـور در ادامـه بخوانیـد.
■آقـای دکتـر، از نظـر خودتـان در 
مهمـی  کار  چـه  ریاضیـات  حـوزه ی 
انجـام دادیـد کـه برگزیـده ی جایزه ی 

شـدید؟ افضلی پـور 
کارهایـی که بنـده انجام دادم در مقایسـه 
بـا کارهـای بـزرگان ریاضـی کشـور بسـیار 
ناچیـز اسـت امـا در حـد خودمان، توانسـتیم 
فعالیت هایـی انجـام دهیـم. در سـال 2008 
سـاختارهایی باعنـوان گروه هـای تعمیم یافته 
نظریـه ی  گسـترش  کـه  کردیـم  معرفـی 
گروه هـا بودنـد. پس از آن، مقـاالت زیادی در 
ایـن زمینه نوشـته شـد و اکنون این سـاختار 
شـناخته  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  اسـم  بـه 
می شـود. براسـاس ایـن سـاختار، یک سـری 
سـاختارهای دینامیکـی تعریـف کردیـم کـه 
یـک مـورد آن، سیسـتم های دینامیکی کامل 
ریاضیـات  در  جدیـدی  سـاختار  کـه  اسـت 
بـود. در هرکـدام از ایـن موضوعـات، چندین 
دانشـجوی دکتـرا نیـز فارغ التحصیل شـدند. 
در ادامـه ی فعالیت هـا، یک سـری مدل هـای 
دینامیکـی کـه تعمیمـی از مفهـوم هذلولوی 
کار  کـه  کردیـم  معرفـی  را  اسـت  بـودن 

جدیـدی در ریاضیـات بـود. 
■ شـما ایـن مسـیر را چه طـور پیدا 
درجـه ی  ایـن  بـه  تـا  کردیـد  و طـی 
از خانـواده و دوران  علمـی رسـیدید؟ 
مدرسـه تان بگوییـد که چـه تاثیری بر 

گذاشـتند؟ شما 
در ریاضیـات وقتـی مقـاالت یـک نفره هم 
می نویسـیم از لغـت we اسـتفاده می کنیـم؛ 
بـه   می دهیـم  انجـام  کـه  کارهایـی  یعنـی 
تنهایـی نبـوده و خانـواده  اسـاتید و محیـط 
موثـر بوده انـد. اگـر کسـی خروجـی علمـی 
دارد، تحـت تاثیر عوامل متعـددی از  خانواده 
و جامعـه  بـوده اسـت. مـادر و پـدرم بسـیار 
بـه کارهـای علمـی مـا را تشـویق می کردند، 
دانشـگاهی  زمینه هـای  در  هـم  بـرادرم 
فعالیت هـای برجسـته ای داشـتند وهمـراه با 
خواهرانـم  مشـوقم بودنـد. در کل، خانواده ی 
مـا به شـدت دوسـتدار علـم هسـتند. مدارس 
خوبـی هـم درس خوانـدم؛ از ایـن نظـر کـه 
محیـط آموزشـی  مطلوبی داشـتند. دبسـتان 
و راهنمایـی در مدرسـه ی صفاری بودم و بعد 
بـه دبیرسـتان شـریعتی و شـهدای ده رفتـم.  

معلمـان و دبیرانی که داشـتم بسـیار دلسـوز 
بودند و همیشـه مـا را به انجـام کارهای مهم 

علمـی تشـویق می کردنـد.
■چه شد ریاضی را انتخاب کردید؟

عاقه منـد  فیزیـک  بـه  بسـیار  ابتـدا  در 
بودم. سـال 63 در دانشـگاه، در همین رشـته 
پذیرفته شـدم. اسـتاد ریاضی ما خیلی خوب 
و دقیـق بودنـد و همین، باعث شـد من تغییر 

رشـته به سـمت ریاضی داشـته باشـم. 
■ ایشان شما را تشویق کرد؟

همه ی دانشـجویان را به ریاضیات تشـویق 
می کردند. االن هم اسـتادان خـوب ریاضیات، 
همیـن روش را دارنـد و خـودم دانشـجویان 
زیـادی داشـتم کـه ابـراز عاقـه بـرای تغییـر 
رشـته به سـمت ریاضـی کردند. فکـر می کنم 

تاثیرریاضیـات و چگونگـی بیان آن اسـت.
■ استادتان که بودند؟

آقای سـیدمحمود طالبیان از اسـتادان بزرگوار 
کارشناسـی  مـا  دانشـجویی  زمـان  کـه  هسـتند 
ارشـد ریاضیـات را داشـتند. از مدرسـان خیلـی 
خـوب بودنـد کـه مدتی اسـت بازنشسـته شـدند.
آقـای دکتـر، جایـگاه ریاضـی را   ■
در بیـن سـایر علـوم چه طـور ارزیابـی 

؟ می کنیـد
در گذشـته، تاکیـد زیـادی بـر علـوم پایـه 
وحـدت  بـه  تمایـل  امـروزه  ولـی  می شـد 
کارهـای  بـه  گرایـش  و  شـده  پیـدا  علـوم 
از  بسـیاری  در  اسـت.  شـده  زیـاد  گروهـی 
جمعـی  می بینیـم  علمـی،  پیشـرفت های 
ریاضیـدان و فیزیکـدان و مهنـدس حضـور 
دارنـد. رشـته های علمـی هرکـدام براسـاس 
نیـاز ایجـاد شـده اند امـا همه بایـد  هماهنگ 
پیـش رونـد تـا بتـوان اقدامـات برجسـته ای 

بـرای کشـور و جهـان انجـام داد.
■ ایـن ارزش گـذاری شـما بـه نظـر 
می رسـد از سـر تواضـع بـود، برخـی 
اصـرار دارنـد ریاضیـات مـادر همـه ی 
علوم اسـت. تا چـه اندازه ایـن را تایید 

؟ می کنیـد
داشـت  وجـود  گذشـته  در  دیـدگاه  ایـن 
ایـن شـرایط وجـود  به طـور تجربـی هـم  و 
داشـت ولـی اخیرا وضعیـت به گونه ای شـده 
وارد  ریاضیـات  بـه  کـه  مسـائلی  اکثـر  کـه 
و  گرفتـه می شـود  علـوم  سـایر  از  می شـود 
باعـث  در واقـع، پیشـرفت های سـایر علـوم 
همـان  بـه  نیـز  ریاضیدانـان  کـه  می شـود 
سـمت برونـد و کارهـای جدید انجـام دهند. 

در حـال حاضـر، رویکـرد بـه انجـام کارهـای 
گروهـی علمـی اسـت. اگـر زمانـی بزرگانـی 
زمینه هـای  از  بسـیاری  در  خّیـام  چـون 
علمـی تسـلط داشـتند، امـروزه چـون چنین 
چیـزی امکان پذیـر نیسـت از اینـرو به صورت 
گروهـی کارهـای علمـی را انجـام می دهنـد. 
در رشـته ی ریاضیـات نیز در حـال حاضر این 
امـکان وجـود نـدارد کـه یـک نفر بـر همه ی 
شـاخه های آن مسـلط باشـد و آن قدر سرعت 
پیشـرفت علـم زیاد اسـت کـه در زمینه های 
فـردی کمـی کوتاهـی  اگـر  تخصصـی هـم 
کنـد، خیلـی زود از پیشـرفت های دنیـا عقب 
می مانـد. در مجمـوع، من فکـر می کنم دیگر 
ارزش گـذاری علم هـا مثـل گذشـته مطـرح 
نیسـت و موضوع وحدت علوم مطرح اسـت و 
حتی دربسـیاری از پژوهشـهای علم پزشـکی 
نیـز می بینیـم کـه یـک ریاضیـدان حضـور 
دارد. حضـور ریاضیدانـان در مدل های مربوط 

بـه شـیوع بیماری هـا بسـیار نمـود دارد. 
■ اگـر بخواهیـم جایـگاه ریاضیـات 
ایـران را بـا دنیـا مقایسـه کنیـم؛ چـه 

می شـود؟ حاصـل  نتایجـی 
هم اکنـون، بسـیاری از ریاضیدانانـی که در 
ایـران فعالیت دارند، با متخصصانی در سـطح 
جهـان کارهـای مشـترک را پیـش می برند و 
آن رویکـرد گروهـی که عرض کـردم، مطرح 
اسـت. ریاضیدانـان برجسـته ای هـم در ایران 

داریـم که در دنیا سـرآمد هسـتند. 
■ شـما که سال هاسـت در این حوزه 
کوشـش می کنیـد، چـه چالش هایی بر 

سـر راه توسـعه ی ریاضیات می بینید؟
چالـش اساسـی بـه نظـر بنـده این اسـت 
کـه رویکـرد ارزش گذاری شـاخه های مختلف 
علمـی را بـه سـمت کارهای گروهـی هدایت 
کنیـم. در ریاضیـات هـم این طـور بـه نظـر 
می رسـد کـه متخصصان بایـد خـود را با این 
وضعیـت جدیـد تطبیـق بدهنـد. روحیـه ی 
ریاضیدانان این اسـت کـه به تنهایی کارهایی 
را انجـام دهنـد ولی بـرای پیشـرفت جهان و 
ایـران بهتـر اسـت بـه ایـن سـمت برویـم که 
کار گروهـی انجـام دهیم و مسـائلی که به روز 

هسـتند را حـل کنیم.
■کـدام نهـاد بایـد ایـن کار را انجام 

دانشـگاه؟ دهد؟ 
در  کـه  مباحثـی  بـا  خوشـبختانه  بلـه. 
دانشـگاه مطـرح اسـت و بـا حمایت هایـی که 
از کارهـای گروهـی صـورت می گیـرد، داریم 
بـه ایـن سـمت می رویـم و در آینده، شـرایط 

طـوری می شـود که حتمـا باید بـه گروه های 
پژوهشـی ارزش بدهیـم.

کـه  مشـکالتی  چه قـدر  جامعـه   ■
ارجـاع  صاحب نظـران  بـه  را  دارد 
صنعـت،  بخـش  منظـورم  می دهـد؟ 
خدمـات، کشـاورزی، معدن، بهداشـت 
و آموزش وپـرورش و ... اسـت. چه قـدر 

می کننـد؟ دنبـال  را  رویکـرد  ایـن 
مدل سـازی  مرکـز  عضوموسـس  مـن 
علمـی   قطـب  عضوموسـس  و  سـامت 
مدل سـازی و محاسـبات هسـتم و شـاهد آن 
بـوده ام کـه همـکاری بیـن علوم پزشـکی و 
رشـته های ریاضـی حتی قبل از شـیوع کرونا 

وجـود داشـته اسـت. 
■ اهـدای جوایـز علمی به اسـتادان 
و سـرآمدان علـوم از جملـه ریاضی چه 

تاثیـری می تواند داشـته باشـد؟
جوایـز علمـی عـاوه بـر اینکـه خـود فرد 
دریافت کننـده را تشـویق می کنـد، می توانـد 
بـه  توجـه  هـم  دیگـران  تـا  باشـد  عاملـی 

موضوعـات علمـی داشـته باشـند. 
■ ارزیابـی شـما از جایـگاه و ارزش 

چیسـت؟ افضلی پـور  جایـزه ی 
افضلی پـور  مهنـدس  زنده یـاد  کـه  کاری 
بـرای کرمـان انجـام دادنـد بسـیار ارزشـمند 
اسـت و همیـن کـه نـام ایشـان بـر جایـزه 
گذاشـته شـده، ارزش و اعتبـار خاصـی بـه 

می دهـد. جایـزه  دریافت کننـده ی 
■ اگر نکته ی دیگری هست بفرمایید.

وقتـی  کـه  شـده  طـوری  وضعیـت 
دانشـجویان امروز ریاضیات در دانشـگاه شهید 
باهنـر کرمـان را بـا گذشـته  مقایسـه می کنم 
می بینـم شـور و شـوق خیلی بیش تـری دارند 
و در مقایسـه بـا زمانـی کـه خـودم دانشـجو 
تفـاوت کامـا محسـوس اسـت.  ایـن  بـودم، 
بنابرایـن، اگر در ایـن زمینه ها سـرمایه گذاری 
پیشـرفت  سـرعت  مطمئنـا  شـود  بیش تـری 
وضعیـت  از  بیش تـر  خیلـی  ایـران  در  علـم 
حاضر خواهد شـد. دانشـجویانی کـه در مقطع 
دکتـرا داشـتم، از لحـاظ بهره ی هوشـی کاما 
تـا  معمولـی  دانشـجوی  از  بودنـد.  متفـاوت 
کسـی که مـدال نقـره ی جهانی کسـب کرده، 
داشـته ام؛ ایـن افراد امـا وقتی زمینـه ی کاری 
فراهـم می شـود، به یک شـکل عمـل می کنند 
و کارهـای خوبـی را انجـام می دهنـد. بـه نظر 
نتایـج  جوانـان   روی  سـرمایه گذاری  بنـده، 
بسـیارخوبی خواهد داشـت و موجب پیشرفت 

کل کشـور در سـطح جهانـی می شـود. 

دکتر موالیی، برگزیدۀ جایزۀ افضلی پور:

با سرمایه گذاری روی همه دانشجویان  پیشرفت حاصل می شود
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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ویژه نامه پانزد

دکتـر محمدعلی یعقوبی رئیس دانشـکده 
»سـالی  می گویـد:  کامپیوتـر  و  ریاضـی 
گرفتنـد  طـا  مـدال  مـا  دانشـجویان  کـه 
صنعتی شـریف  دانشـگاه  دانشـجویان  بـا 
مدال هـای  همچنیـن  داشـتند.  رقابـت 
نقـره و برنـز هـم کسـب شـد. چندیـن دوره 
نیـز، دانشـجویان مـا بـه مسـابقات جهانـی 
اعـزام و مدال هـای نقـره و برنـز جهانـی را 
کسـب کردنـد؛ موقعیتـی کـه به راحتـی هـر 
دانشـجویی نمی توانـد آن را کسـب نمایـد. 
این هـا نشـان دهنده ی پتانسـیلی اسـت کـه 
آشـنایی  بـرای  دارد«.  وجـود  دانشـکده  در 
دانشـکده ی  مسـائل  و  جایـگاه  بـا  بیشـتر 
ریاضـی و کامپیوتـر دانشـگاه شـهید باهنـر 
گفت وگـوی مـا را با دکتـر یعقوبـی بخوانید. 
ابتـدا  یعقوبـی  دکتـر  ■آقـای 
بفرماییـد کـه ریاضیات چـه جایگاهی 

در میـان علـوم دارد و در زندگـی مـا 
دارد؟ اهمیتـی  چـه 

همیشـه شـنیدیم که ریاضیات مادر علوم 
ایـن، یـک واقعیـت اسـت. خـودم  اسـت و 
رشـته ام ریاضـی کاربـردی اسـت و بـه دلیل 
ارتبـاط  در  مختلفـی  رشـته های  بـا  اینکـه 
بـوده ام ایـن جایـگاه را خیلـی خـوب درک 
مـی نمایـم. در هـر رشـته ای، مباحـث وقتی 
می خواهـد شـکل بگیـرد، بـه نمادهـا، روابط 
و معـادالت ریاضـی نیـاز اسـت تـا تئـوری را 
پایه ریـزی کننـد و براسـاس آن معـادالت و 
و  پیش بینـی  تحلیـل،  مدلسـازی،  روابـط، 
یـا تصمیم گیـری صـورت گیـرد. ریاضیـات 
بی بدیلـی  بسـیار  نقـش  علـوم  همـه ی  در 
دارد؛ به طـور مصداقـی می توانـم بگویـم کـه 
دانشـکده های  تمـام  در  ریاضـی  دانشـکده 
دانشـگاه جامعـی مثل شـهید باهنـر کرمان، 

دروس ریاضـی را ارائـه می دهـد. رشـته های 
و  اقتصـاد  پایـه،  علـوم  مهندسـی،  و  فنـی 
وابسـته  ریاضیـات  بـه  شـدیدا  مدیریـت 
ورود  اول  نیم سـال  در  حتـی  و  هسـتند 
دانشـجویان بـه دانشـگاه نیـاز اسـت دروس 
ریاضـی را بگذراننـد تـا وارد دروس تخصصی 
دانشـکده  حتـی  شـوند.  خـود  رشـتههای 
هنـر و معمـاری هـم در برخـی رشـته های 
طرفـی  از  دارنـد.  را  ریاضـی  دروس  خـود، 
دیگـر، در حـال حاضـر، در دنیـا، رشـته های 
جدیـدی مثـل علـوم داده، هـوش مصنوعـی 
کـه  هسـتند  مطـرح  ماشـین  یادگیـری  و 
پایـه آنهـا بـر ریاضی، آمـار و علـوم کامپیوتر 
اسـتوار است؛ سـه رشته از رشـته های اصلی 
ریاضـی،  کامپیوتـر،  و  ریاضـی  دانشـکده 
آمـار و علوم کامپیوتـر اسـت. امـروزه در هـر 
سـازمانی، بحـث داده ها و پـردازش و تحلیل 
آن هـا وجـود دارد که وابسـتگی شـدیدی به 

ریاضـی و آمـار دارنـد. این هـا همـه، جایـگاه 
رشـتههای ریاضـی را نشـان می دهـد و نیـاز 

اسـت بیش تـر مـورد توجـه قـرار گیرنـد.
جامعـه  در  آیـا  اهمیـت  ایـن   ■
گرایـش  در  می شـود؟  احسـاس  هـم 
در  رشـته  ایـن  بـه  دانش آمـوزان 
دبیرسـتان و کنکـور یـا در بخش هـای 
صنعـت و کشـاورزی و معـادن و دیگر 
بخش هـای اقتصـادی، بـه ایـن جایگاه 

می شـود؟ توجهـی 
نه تنهـا بـه ریاضیـات بلکـه به رشـته های 
علـوم پایـه، توجهـی کـه نیـاز اسـت وجـود 
شـده  کمتـر  گذشـته  بـه  نسـبت  و  نـدارد 
اسـت. دالیـل مختلفـی وجـود دارد کـه یک 
مختلفـی  بخش هـای  گسـترش  آن،  دلیـل 
در حوزه هـای فنـی و مهندسـی، پزشـکی و 
... اسـت کـه باعـث شـده گرایـش به سـمت 

دکتر محمدعلی یعقوبی رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر:

همواره جزو دانشگاه هایی بودیم که رتبه های خیلی خوبی کسب کردیم
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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ایـن رشـته ها خیلـی بیش تـر شـود. در چند 
سـال اخیـر، درصـد خیلـی باالیـی از دانـش 
آمـوزان گرایـش بـه سـمت رشـته های علوم 
تجربـی پیدا کرده انـد و رشـته های ریاضی و 
علـوم پایه کمتر مـورد توجه قـرار می گیرند. 
کـه  پایـه  علـوم  رشـته های  بـه  بی توجهـی 
زیربنـای دیگر رشـته ها هسـتند؛ در آینده ی 

کشـور می توانـد تاثیـرات منفـی بگـذارد. 
■ دلیـل ایـن کم رغبتی، به بـازار کار 

فارغ التحصیـالن ارتباط دارد؟
بـازار کار اسـت.  از دالیـل اصلـی،  یکـی 
عـاوه بـر ایـن، رشـد بی برنامه ی دانشـگاه ها 
به ویـژه غیرانتفاعـی کـه بیش تـر توجـه آنها 
بـه سـمت رشـته های غیرعلـوم پایـه اسـت 
را در سـال های اخیـر شـاهد بـوده ایـم. لـذا 
گرایـش به سـمت رشـته های علوم پایه کم تر 
شـده اسـت. یکـی از بازارهای مهـم کار برای 
آموزش وپـرورش  در  علوم پایـه  رشـته های 
بـوده اسـت کـه در چنـد سـال اخیـر وزارت 
فرهنگیـان  دانشـگاه  پـرورش،  و  آمـوزش 
منفـی  نکتـه ی  و  اسـت  کـرده  تاسـیس  را 
اینجاسـت کـه اسـتخدام رسـمی را فقـط از 
در  کرده انـد  لحـاظ  دانشـگاه  ایـن  طریـق 
حالی که پتانسـیل علمی دانشـگاه نوبنیادی 
مثـل فرهنگیـان بـه انـدازه ی دانشـگاههای 
دانشـگاه  مثـل  اعتبـاری  دارای  و  باسـابقه 
شـهید باهنـر نیسـت. در همـه ی اسـتان ها، 
اسـتخدام های  تـوان دانشـگاه های مـادر در 
شـده  گرفتـه  نادیـده  آموزش وپـرورش 
انگیـزه ی  هـم  وضعیـت،  ایـن  در  و  اسـت 
دانشـجویانی کـه در حـال حاضـر در حـال 
تحصیـل در ایـن رشـته ها هسـتند کم شـده 
و هـم، ورودی هـای سـال های آینـده ترجیح 
می دهنـد بـه دانشـگاه فرهنگیـان برونـد که 
باشـد.  آینـده ی شغلی شـان تضمیـن شـده 
تبعـات ایـن نـگاه تبعیض آمیز به رشـته های 
علـوم پایـه در آینده نشـان داده خواهد شـد.
دانشـگاه  از  صحبـت  زمـان  هـر   ■
اهمیـت  بـه  می شـود،  باهنـر  شـهید 
رشـته ی ریاضـی و دانشـکده ریاضـی 
و کامپیوتـر نیـز اشـاره می شـود. ایـن 

کجاسـت؟ از  شـهرت 

از همـان شـروع فعالیـت دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمان، بخـش ریاضی از سـال 1354 
فعالیـت خود را آغـاز نموده اسـت و به دلیل 
نیـازی که دیگر رشـته ها به رشـته ی ریاضی 
داشـته اند، از همـان ابتـدا همـکاری زیـادی 
بیـن بخـش ریاضـی و سـایر بخـش هـای 
دانشـگاه شـکل گرفتـه اسـت. پیشکسـوتان 
و بنیانگـذاران بخـش ریاضـی که بسـیاری از 
آنهـا هنـوز هم در حـال همکاری با دانشـگاه 
و  شـده  شـناخته  افـراد  همگـی  هسـتند؛ 
مشـهوری در رشـته ی ریاضیـات بوده اند و با 
عشـق و خلـوص نیـت خاصی بخـش ریاضی 
را  فعالیتهـای آن  و  پایه گـذاری کرده انـد  را 
بـه شـکل مطلوبـی ارتقـا و توسـعه دادهاند. 

برخـی از ایـن همـکاران ارجمنـد بـا وجـود 
اینکـه بـه افتخـار بازنشسـتگی نائل شـده اند 
همچنـان دلسـوزانه فعالیت های دانشـکده را 
دنبـال می کننـد و رهنمودهای آنـان موجب 
پیشـرفت دانشـکده اسـت. بعاوه، به تدریج، 
همـکاران دیگـری نیز به اعضـاء هیات علمی 
دانشـکده اضافـه شـدهاند کـه فعالیت هـای 
موثـر و موفقیت آمیزی در دانشـگاه و کشـور 
داشـته اند و آن  هـا هـم در ارتقـای جایـگاه 
دانشـکده موثر بوده اند. طبیعتـا فعالیت های 
دانشـجویی در دوره هـای مختلـف و نقش و 
تاثیرگـذاری آنها در دانشـگاه شـهید باهنر و 
سـایر دانشـگاههای کشـور و حتـی خـارج از 
کشـور هـم باعـث این جایگاه شـده اسـت. 

اسـت  ذکـر  بـه  الزم  خصـوص  ایـن  در 
کشـور  دانشـگاههای  از  بسـیاری  در 
عنـوان  بـه  دانشـکده  ایـن  فارغالتحصیـان 
هیـات علمـی مشـغول بـه فعالیت هسـتند. 
و  دانشـکده  قدمـت  به جـز   ■
چهره های شـاخصی که اشـاره کردید، 
کیفیـت آموزش هـا در ایـن دانشـکده 
نسـبت بـه دیگر دانشـگاه های کشـور 

چگونـه اسـت؟
عملکـردی که همـکاران ما از خود نشـان 
دادنـد باعث شـد بخش ریاضی در سـال 74 
بـه دانشـکده تبدیـل و سـه بخـش ریاضـی، 
آمـار و علـوم کامپیوتـر شـکل بگیرنـد و در 
ادامـه ی ایـن رونـد رو به رشـد، در سـال 92 
نیـز، تعـداد بخش هـا بـه پنـج بخـش، آمـار، 
آمـوزش ریاضـی، ریاضـی کاربـردی، ریاضی 
محـض و علـوم کامپیوتـر ارتقـا پیـدا کـرد. 
همکارانـی کـه در ایـن سـالیان در دانشـکده 
فعالیت داشـتند بسـیار چهره های شـاخصی 
نه تنهـا در سـطح کشـور بلکه خیلـی از آنان 
شـده  شـناخته  نیـز  بین المللـی  سـطح  در 
هسـتند. در سـالیان گذشـته، وقتـی موضوع 
قطب هـای علمـی مطـرح بـود، در کشـور دو 
قطـب علمـی بهینه سـازی و جبـر خطـی، و 
قطـب ریاضیـات فـازی بـه دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمان و دانشـکده ریاضـی و کامپیوتر 
تعلـق گرفتـه بـود. ضمـن اینکـه در سـطح 
کشـوری  رقابت هـای  در  هـم،  دانشـجویی 
از جملـه مسـابقات انجمـن ریاضـی ایـران، 
مسـابقات انجمن آمار ایران، مسـابقات برنامه 
نویسـی غـرب آسـیا و غیـره همـواره جـزو 
دانشـگاه هایی بودیـم کـه رتبه هـای خیلـی 
خوبـی کسـب کردیـم؛ در سـالیان اخیـر در 
شـته ریاضی مـدال طا نیز داشـتیم. سـالی 
کـه دانشـجویان مـا مـدال طـا گرفتنـد بـا 
دانشـجویان دانشـگاه صنعتی شـریف رقابـت 
کـرده بودنـد. مدال هـای نقـره و برنـز هـم 
در ایـن رقابـت کسـب شـدند. چندیـن دوره 
نیـز، دانشـجویان مـا بـه مسـابقات جهانـی 
اعـزام و مدال هـای نقـره و برنـز جهانـی را 
کسـب کردنـد؛ موقعیتـی کـه به راحتـی هـر 
دانشـجویی نمی توانـد آن را کسـب نمایـد. 
این هـا همه نشـان دهنده ی پتانسـیلی اسـت 
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

کـه در دانشـکده وجـود دارد. در کنـار ایـن 
مباحـث علمـی، یکـی از دالیـل دیگـری که 
دانشـگاه  ریاضـی  دانشـکده  شـهرت  باعـث 
و  کنفرانس هـا  برگـزاری  شـده؛  باهنـر 
همایش هـای متعـدد اسـت. انجمـن ریاضی 
ایـران از سـال 1349 شـروع بـه برگـزاری 
دانشـگاه  و  نمـوده  سـاالنه  کنفرانس هـای 
شـهید باهنـر تاکنـون میزبـان سـه دوره این 
کنفرانس ها بوده اسـت. جالب اسـت امسـال 
کـه جایـزه ی افضلی پور به دو تن از اسـتادان 
می شـود،  اعطـا  ریاضـی  رشـته ی  شـاخص 
برگزارکننـده ی  مـا  نیـز  شـهریورماه  در 
ایـران  ریاضـی  کنفرانـس  پنجاه  ودومیـن 
می توانـد  برنامه هـا  ایـن  بـود.  خواهیـم 
بازگوکننده ی توان علمی دانشـگاه به کشـور 
باشـد. در کنفرانس های پیشـین که دانشگاه 
شـهید باهنـر میزبـان بـود، برگزارکننـدگان 
بـه خوبـی توانسـتند دانشـکده و تـوان آن 
را بـه کشـور معرفـی نماینـد کـه تاثیـرات 
بـر  عـاوه  اسـت.  داشـته  فراوانـی  مثبـت 
ایـن، کنفرانس هـا و سـمینارهای دیگری در 
رشـته های آمـار، ریاضی کاربـردی و آموزش 
ریاضـی نیـز برگـزار شـده کـه نقـش خیلـی 
دانشـکده  جایـگاه  شناسـاندن  در  موثـری 

ریاضـی و کامپیوتـر داشـته اسـت. 
■ بـه موفقیت هـا و جایزه هـا اشـاره 
عواملـی  از  یکـی  جایزه هـا  کردیـد. 
هسـتند کـه رشـته و افـراد شـاخص 
ایجـاد  و  معرفـی  دیگـران  بـه  را  آن 
رغبـت و انگیـزه می کننـد. قرار اسـت 
جایـزه  دوره ی  چهاردهمیـن  امسـال 
افضلی پـور برگزار شـود. ارزیابی شـما 
از ایـن جایـزه که امسـال بـه دو تن از 
ریاضیدانـان تعلـق می گیرد چیسـت؟ 
چـه در مباحـث علمـی و حتـی غیرعلمی 
تشـویق افـراد، عـاوه بـر افزایـش انگیـزه ی 
آنـان می توانـد باعـث ترغیـب افـرادی کـه 
از  شـود.  نیـز  هسـتند،  رویـداد  آن  شـاهد 
بایـد  ایـن جایـزه  بنیان گـذاران  از  رو،  ایـن 
تقدیـر کـرد. ضمـن اینکـه در ایـن جایـزه، 
انتخـاب افراد براسـاس معیارهـا و ماک های 
سـخت علمـی صـورت می گیـرد و کمیتـه 
شـرایط  خاصـی  دقـت   بـا  انتخاب کننـده، 
را بررسـی می کننـد تـا افـرادی کـه همـه ی 
معیارهـا را داشـته باشـند برگزیـده شـوند و 
همیـن باعـث شـده کـه افـراد شـاخصی در 
حوزه هـای مختلفـی ایـن جایـزه را دریافـت 

کننـد. بنـده زمانـی خـودم دانشـجو بـودم 
و هـم اکنـون نیـز کـه عضـو هیـات علمـی 
هسـتم؛ می بینـم کـه جایـزه ی افضلی پـور، 
دانشـجویان  در  را  فراوانـی  شـوق  و  شـور 
ایجـاد می کنـد. وقتی جایزه به پیشکسـوتان 
اعطـا می شـود باعـث غـرور و خوشـحالی در 
دانشـجویان و اعضای هیـات علمی می گردد 
و در دیگـران، انگیـزه ایجـاد می کنـد که اگر 
در مسـیر دانـش و پژوهـش و تحقیقـات گام 
بردارنـد می تواننـد بـه جایگاه هـای رفیعـی 
قـرار  هـم  عنایـت  مـورد  و  یابنـد  دسـت 
گیرنـد. یکـی از افتخـارات دانشـکده ریاضی 
همـکاران  از  کـه  اسـت  ایـن  کامپیوتـر  و 
دانشـکده جناب آقای دکتر مهـدی رجبعلی 
پـور، جناب آقای دکتر ماشـااله ماشـین چی، 
جنـاب آقـای دکتر محمود محسـنی مقدم و 
جنـاب آقای دکتر حسـین محبی بـه ترتیب 
نهمیـن  دوره،  هفتمیـن  دوره،  دومیـن  در 
دوره  و دوازدهمیـن دوره جایـزه افضلـی پور 
ایـن جایـزه را دریافـت کرده انـد. همچنیـن 
امسـال در پانزدهمیـن دوره جایـزه افضلـی 
پـور جنـاب آقـای دکتـر محمدرضـا موالیی 
استاد برجسـته دانشـکده ریاضی و کامپیوتر 
افتخـار دریافـت ایـن جایـزه را دارنـد. خـود 
حضـور ایـن پنج اسـتاد برجسـته دانشـکده 
در بیـن منتخبیـن جایـزه افضلی پـور دلیلی 
بـر جایـگاه و پتانسـیل دانشـکده ریاضـی و 

کامپیوتـر در دانشـگاه اسـت. 
■ به جـز بـازار کار که اشـاره کردید، 
چـه چالش هـای دیگـری را به عنـوان 
رئیـس دانشـکده شناسـایی کرده اید؟

کارشناسـی،  دوره ی  در  حاضـر،  حـال  در 
 167 بـا  کاربردهـا  و  ریاضیـات  رشـته ی 
دانشـجو، آمـار و کاربردهـا بـا 199 و علـوم 
کامپیوتـر بـا 252 دانشـجو فعـال هسـتند و 
نفـر  در مجمـوع، در دوره کارشناسـی، 618 
دانشـجو فعالیـت دارنـد. در دوره کارشناسـی 
ارشـد نیـز، گرایش های متعددی در دانشـکده 
داریـم که 143 دانشـجو در آن دوره مشـغول 
تحصیـل هسـتند. در دوره دکتـری نیـز 59 
پژوهـش  و  تحقیـق  بـه  مشـغول  دانشـجو 
هسـتند. بـا توجـه بـه ایـن آمـاری که اشـاره 
شـد و بـه دنبـال یکـی از چالش هـای اصلـی 
رشـته های  بـه سـمت  گرایـش  کاهـش  کـه 
تـا  شـده  سـعی  اسـت؛  ریاضـی  و  علوم پایـه 
جذابیت هایـی ایجـاد گـردد، در ایـن راسـتا، 
در دوره کارشناسـی ارشـد نسـبت به گشایش 

کـه  شـده  اقـدام  جدیـد  رشته -گرایشـهای 
داده،  علـوم  بیوانفورماتیـک،  مالـی،  ریاضـی 
محاسـبات نـرم و هـوش مصنوعـی از جمله ی 
آنهـا اسـت؛ امـا اگـر ایـن رشـته ها بخواهنـد 
موفق باشـند و دانشـجویان انگیزه ی بیش تری 
داشـته باشـند، نیازمندیم ارتبـاط بیش تری با 
جامعـه و صنعـت برقرار کنیـم. از لحاظ علمی 
این پتانسـیل در دانشـکده ریاضـی و کامیپوتر 
وجـود دارد امـا اگـر نتوانیـم ایـن ارتبـاط را 
برقـرار کنیـم اهداف مان به خوبـی تحقق پیدا 
نمـی کننـد. در مجمـوع، برقـراری ارتبـاط بـا 
بخش هـای مختلـف جامعـه و صنعـت یکی از 
چالش هـای جـدی ما اسـت. برخـی واحدهای 
صنعتـی در اسـتان آن طـور کـه نیـاز اسـت با 

دانشـگاه ارتبـاط برقـرار نکرده انـد.
ایـن عـدم گرایـش، نسـبت بـه   ■
دانشـگاه شـهید باهنر اسـت یا به طور 
کلـی، صنعت بـرای حل مسـائل خود با 
نمی گیرد؟  ارتبـاط  ایران  دانشـگاه های 
شـاید بتوان گفت در همـه ی بخش ها این 
شـرایط وجود دارد که صنعـت کمتر کارها و 
مسـائل خـود را به دانشـگاه ارجـاع می دهد. 
امـا هـر زمـان کـه مراجعـه کرده انـد، نتایـج 
خوبـی دریافـت نموده انـد. در همـان بخش 
کوچکـی کـه جامعـه یـا صنعـت می خواهـد 
مسـائل خـود را به دانشـگاه واگـذار کند هم، 
دانشـگاه های  بـه سـمت  بیش تـر  نگاه شـان 
شـهید  دانشـگاه  کم تـر  و  اسـت  بزرگ تـر 
باهنـر کرمـان را انتخاب مـی نمایند. هرچند 
پژوهشـی  حـوزه ی  اخیـر،  سـال های  طـی 
دانشـگاه و معاون محترم پژوهشـی دانشـگاه 
تاش هـای زیـادی انجـام داده انـد تـا ارتباط 
و  شـود  برقـرار  دانشـگاه  و  صنعـت  بیـن 
خوشـبختانه، وضعیـت بهتـر شـده اسـت اما 
هنـوز بـه جایگاهی کـه این ارتباط براسـاس 
روالـی مطلـوب و تعریـف شـده برقرار شـود، 
بایـد  دانشـگاه  هـم  بنابرایـن،  نرسـیده ایم. 
بایـد  صنعـت  هـم  و  کنـد  تـاش  بیش تـر 
پذیـرا باشـد تـا ایـن ارتبـاط را برقـرار کنـد. 
در نهایـت، ایـن ارتبـاط بـرای هـر دو طرف، 
مزایایـی دارد. چنانچـه این چالـش را بتوانیم 
کم تـر کنیـم، بـرای رشـته هایی مثل رشـته 
های دانشـکده ریاضـی و کامپیوتر نیز خیلی 

مفیـد خواهـد بود. 
■ آقـای دکتـر، لطفـا بفرماییـد که 
خود شـما به چه دلیل سـراغ رشـته ی 

ریاضیـات رفتیـد؟ آیـا از انتخابـی که 
داشـتید رضایـت دارید؟

عاقه منـدی مـن بـه رشـته ی ریاضـی، به 
حالی کـه  در  برمی گـردد.  دبیرسـتان  دوران 
سـراغ  داشـتند  تمایـل  بیش تـر  خانـواده 
رشـته  مـن  امـا  بـروم  پزشـکی  رشـته  های 
ریاضـی را انتخاب کـردم. در دوران راهنمایی 
دانش آمـوزان  بـا  خیلـی  مـا  ریاضـی  معلـم 
صمیمـی بـود و ریاضـی را با بیانی شـیرین و 
دوسـتانه درس می داد و در کنار درس، عشق 
معلمـی را بـه مـا منتقـل می کـرد. من جذب 
عشـق معلمـم بـه ریاضـی و در ادامـه، خـود 
ریاضـی شـدم و همیـن باعـث شـد رشـته ی 
ادامـه  دانشـگاه  و  دبیرسـتان  در  را  ریاضـی 
بدهـم. خانـواده هـم وقتـی توجـه و عاقـه ام 
بـه ریاضـی را می دیدنـد، محدودیتـی برایـم 
ایجـاد نکردنـد و راه را بـاز کردند تا به سـمت 
عاقـه ام پیـش بـروم. در کنکور هـم، با وجود 
اینکـه انتخاب هـای زیادی داشـتم، جزو پنج، 
شـش رشـته ی اول، ریاضی را انتخـاب کردم. 
مـن ورودی سـال 73 دانشـگاه شـهید باهنر 
کرمـان هسـتم و تمـام دورههـا را در همیـن 
دانشـگاه سـپری کـردم و چـون در رشـته ی 
ریاضـی کاربردی تحصیل کـردم؛ این فرصت 
برایـم بـوده تـا بـا برخـی رشـته های دیگـر 
ارتباطـات علمـی و پژوهشـی و حتـی  هـم 
تدریس داشـته باشـم. مـن شـاخه ی تحقیق 
بسـیاری  کـه  کـردم  دنبـال  را  عملیـات  در 
قـرار  پوشـش  تحـت  را  کاربـردی  مباحـث 
برایـم زمانـی  می دهـد و جایـگاه ریاضیـات 
واالتـر می شـود کـه تاثیـر و نقـش آن را در 
دیگـر رشـته ها می بینـم و خیلـی خوشـحالم 

کـه ایـن رشـته را ادامـه داده ام.
■ اگر صحبت دیگری دارید بفرمایید.

همـه ی مـا آرزو داریـم نـه فقـط خودمان 
بلکـه کشـور هـم پیشـرفت کنـد و جامعه ای 
پویـا و پیشـرو در همـه ی حوزه هـا داشـته 
اشـاراتی  پایـه  علـوم  جایـگاه  بـه  باشـیم؛ 
داشـتیم؛ حـدود دو سـال قبـل نیـز، مقـام 
معظـم رهبـری بـه نقـش ایـن علـوم اشـاره 
کردنـد و از مسـئوالن خواسـتند تـا بـه آن 
امیـدوارم  باشـند.  داشـته  بیش تـر  توجـه 
ایـن  بـه  بیش تـری  توجـه ی  مسـئوالن 
رشـته ها داشـته باشـند تـا بتوانیـم نیروهای 
توانمنـدی را تربیـت کنیـم  تـا در کشـور در 
همه ی حوزه ها افتخارآفرینی داشـته باشـند. 
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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دکتـر محمدرضـا فدایـی رئیـس بخـش 
و  ریاضـی   دانشـکده  ریاضـی  آمـوزش 
فعلـی  »آیین نامـه ی  می گویـد:  کامپیوتـر 
بـرای برگـزاری جایـزه بایـد مقـداری مـورد 
تجدیدنظـر قـرار گیـرد و افـرادی به عنـوان 
همراهـان مهنـدس افضلی پور معرفی شـوند 
کـه یـا جایـگاه ارتقای آمـوزش عالی کشـور 
دانش آموختـگان  از  یـا  داشـتند  مدنظـر  را 
همیـن دانشـگاه و در واقـع فرزنـدان مرحوم 
افضلی پـور هسـتند«. وی در ایـن گفت وگـو 
بـه عاوه بـر تشـریح تاریخچـه ی کوتاهی از 
پیدایـش دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر بـر 
ضـرورت بازنگـری در آیین نامـه ی جایـزه ی 
افضلی پـور هـم تاکیـد کـرد. چکیـده ی ایـن 

ادامـه بخوانیـد.   گفت وگـو را در 
لطفـا  فدایـی  دکتـر  آقـای   ■
دانشـکده  تاسـیس  از  تاریخچـه ای 

بفرماییـد. کامپیوتـر  و  ریاضـی 
بـا سـپاس بـه درگاه الهـی و بـا درود بـه 
افضلی پـور  مهنـدس  مرحـوم  پـاک  روان 
یـار  و  کرمـان  در  دانشـگاه  بنیان گـذار 
وفادارشـان، سـرکارخانم فاخره صبا، دانشگاه 
زنده یـاد  توسـط  کرمـان  در  شـهیدباهنر 
افضلی پـور؛ پـس از تاسـیس مدرسـه عالـی 
پرسـتاری رازی در سال 1341 خورشیدی و 
همچنیـن مدرسـه عالی مدیریت امـور اداری 
و بازرگانـی در سـال 1349 خورشـیدی بـود 
کـه توسـط تنـی چنـد از اسـتادان از جملـه 
دکتـر  و  مهنـدس  ابوطالـب  دکتـر  آقایـان 

عیسـی ضیاابراهیمـی تاسـیس گردیـد.
آقـای مهنـدس افضلی پور از سـال 1349 
قصد تاسـیس دانشـگاه در کرمان داشـتند و 
تـا سـال 1351 مطالعات مقدماتـی آن انجام 
و در تابسـتان همـان سـال موفـق بـه اخـذ 

مجـوز تاسـیس دانشـگاه در کرمـان شـدند 
و سـپس مجـوز تاسـیس دانشـکده علـوم در 
سـال تحصیلی 53 – 54 و دانشـکده فنی در 
سـال تحصیلی 54 – 55 صادر شـد. اما آغاز 
فعالیـت هـر دو دانشـکده امـا بـه یک سـال 
بعـد موکـول گردیـد یعنـی دانشـکده علـوم 
مهرمـاه سـال 54 و دانشـکده فنی سـال 56 

فعالیـت خـود را آغـاز کردند.
کرمـان  دانشـگاه  شـکل گیری  مجـوز   
را آقـای فتـح اهلل معتمـدی اسـتاندار وقـت 
کرمـان به عنـوان نماینـده موسـس دانشـگاه 
به شـماره 10347 مـورخ 18 مردادماه 51 از 
وزارت علـوم دریافـت کردنـد. موسسـاتی که 
از آن نـام بـردم تحـت نظـارت وزارت علـوم 
اداره می شـدند و همین جـا یـادآور می شـوم 
کـه وزارت آموزش وپـرورش هـم موسسـاتی 
از جملـه دانشسـرای راهنمایـی تحصیلـی را 
دایـر کـرده بـود. در سـال 54 کـه قـرار بـر 
شـکل گیری دانشـگاه بـود، دانشسـرای عالی 
فنـی تربیـت دبیـری بـه نـام آرشـام نیـز در 
کرمـان تاسـیس شـد. از مهرمـاه 54 با توجه 
بـه دریافـت مجـوز تاسـیس دانشـگاه کرمان 
عالـی  مدرسـه  افضلی پـور،  مرحـوم  توسـط 
در  هـم  بازرگانـی  و  اداری  امـور  مدیریـت 
ایـن دانشـگاه ادغـام گردیـد و اولیـن دوره از 
دانشـجویان این دانشـگاه در مهـر ماه 1354 
مشـغول بـه تحصیل شـدند و بعـد از انقاب 
اسـامی، مجتمـع آمـوزش عالـی آرشـام به 
مجتمـع آمـوزش عالی حنیف نـژاد تغییر نام 
داد و بعـد از انقـاب فرهنگـی  در دانشـگاه 

کرمـان ادغام شـد.
■ مـکان دانشـگاه کرمـان کـه هنوز 

نبود. آمـاده 
و  اداری  امـور  مدیریـت  عالـی  مدرسـه 

بازرگانـی بـرای دوره ی کاردانـی یـا همـان 
فـوق دیپلـم تـدارک دیـده شـده بـود کـه 
خیابـان  انتهـای  ابتـدا  در  آن  سـاختمان 
امـام  مرحـوم  خانـه ی  بعـد،  بـود.  شـهاب 
خیابـان  انتهـای  در  کرمـان  سـابق  جمعـه 
شـهدا )زریسـف(، سـه راهی مدیریـت فعلـی 
امـور  را موسسـان مدرسـه عالـی مدیریـت 
بازسـازی  و  خریـداری  بازرگانـی  و  اداری 
کردنـد و دانشـجویان به آنجا منتقل شـدند. 
ایـن سـاختمان اکنـون در اختیـار دانشـگاه 
علو م پزشـکی قـرار دارد. آن مـکان، از جملـه 
حمـام بزرگی داشـت که بازسـازی شـد و به 
عنـوان کتابخانـه مورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
طبقـه ای  دو  سـاختمان های  همچنیـن، 
داشـت کـه بخـش اداری در آن دایـر شـده 
بـود، کاس هـا و آزمایشـگاه و آمفی تئاتر هم 
دیگـری  جدیداالحـداث  سـاختمان های  در 
فعـال بودنـد. دفتـر مرکـزی دانشـگاه اما در 
محلـی در ابتـدای خیابان شـهدا )زریسـف(، 
فعلـی  ایران خـودروی  نمایندگـی  روبـه روی 
بـود کـه سـپس، در سـال 62 دفتـر  دایـر 
مرکـزی دانشـگاه آزاد و بعـد در سـال های 
72،73 دفتـر مرکـز مدیریـت دولتـی شـد. 
به نـام  دانشـگاهی  اینجـا،  تـا   ■

شـد؟ تاسـیس  کرمـان 
بلـه و مدرسـه عالـی مدیریت امـور اداری 
مهرمـاه  از  شـد.  ادغـام  آن  در  بازرگانـی  و 
آن  وارد  دانشـجو   150 حـدود   54 سـال 
در  کـه  بـود  طـوری  شـرایط  امـا  شـدند. 
از  بعـد  بایـد  دانشـجویان  اول، خـود  سـال 
پذیـرش در دانشـگاه انتخـاب رشـته کننـد. 
رشـته های دایـر در مدرسـه عالـی مدیریت؛ 
مدیریـت  و  اداری  امـور  مدیریـت  شـامل 
امـور بازرگانـی بودنـد. بـه دانشـگاه کرمـان 
و  ریاضـی  شـیمی،  فیزیـک،  رشـته های  در 

زبـان انگلیسـی مجـوز پذیرش دانشـجو داده 
شـد و بـه دانشـجویان اعـام گردیـد کـه بر 
مبنـای عاقـه خـود انتخـاب رشـته نمایند . 
تعـداد زیـادی از دانشـجویان پذیرفته شـده، 
رشـته های مدیریـت امـور اداری و بازرگانـی 
را انتخـاب کردنـد، و بـا تقاضـای بقیـه یـک 
کاس شـیمی و یـک کاس زبـان انگلیسـی 
هم تشـکیل شـد. متقاضـی برای رشـته های 
ریاضـی و فیزیـک زیـاد نبـود؛ و فقـط یـک 
کاس 9 نفـره بـرای فیزیک تشـکیل گردید. 
بنابرایـن در دانشـگاه کرمـان در مهرمـاه 54 
عـاوه بـر رشـته های مدیریـت، رشـته های 
زبان انگلیسـی و شـیمی و فیزیک دایر شـد. 
ولـی رشـته ی ریاضـی شـکل نگرفـت. البتـه 
از شـهریور 1354 گـروه آموزشـی )بخـش( 
ریاضـی نیـز تاسـیس گردیـد و تعـدادی از 
فارغ التحصیـان جوان دوره ی فوق لیسـانس 
کـه عاقه مندانی پرشـور و فعال و عاشـق به 
نتیجه رسـیدن نیـت خیر مرحـوم افضلی پور 
بودنـد اسـتخدام گردیدنـد و بـا اراده ای قوی 
در بخـش ریاضی مشـغول به فعالیت شـدند. 
یکـی از اسـاتید پرتاش مدرسـه عالـی امور 
اداری و بازرگانـی نیـز بـه ایـن جمـع اضافـه 
شـد. پـس، در سـال اول در بخـش ریاضـی 
دانشـجوی رشـته ی ریاضـی نداشـتیم ولـی 
ایـن بخـش از سـال 55 به طـور مسـتقل بـا 
پذیـرش 40 نفر دانشـجوی ریاضـی در دوره 
کارشناسـی اقـدام به تربیـت نیروی انسـانی 
متخصـص در ایـن رشـته کـرد. تـا بهمن ماه 
57 کـه انقـاب اسـامی شـکل گرفـت، این 
بخـش بـه همـان ترتیـب بـا 12 نفـر عضـو 
بـه  آموزشـی  کارشـناس  و  علمـی  هیـات 
کار خـود ادامـه داد. البتـه 3 نفـر غیرایرانـی 
)پاکسـتانی و هنـدی( نیـز در بخـش ریاضی 

مشـغول بـه فعالیـت بودند.
چـه  انقـالب  پیـروزی  از  بعـد   ■

شـد؟ ایجـاد  تغییراتـی 
فعالیـت آموزشـی بخـش ادامـه داشـت تا 
بهـار سـال 1359 کـه انقـاب فرهنگـی رخ 
داد و دانشـگاه ها تعطیـل شـد و اسـتادان به 
دیگـر کارهای علمـی از جملـه تدوین کتاب 
و مقـاالت و ... پرداختنـد. از مهرمـاه سـال 
62 مجـدد فعالیت هـای آموزشـی دانشـگاه 
شـکل گرفـت و از همیـن سـال بود که اسـم 
دانشـگاه از »دانشـگاه کرمـان« به »دانشـگاه 

شـهید باهنـر کرمـان« تغییـر کرد.
■آن زمـان کالس هـای دانشـگاه در 

کـدام سـاختمان برپـا می شـد؟
در سـال 55 کـه کاس هـا در سـاختمان 
مدیریـت دایـر بـود اما تقریبـا از اوایل سـال 
فعلـی  بلـوک در محـل  یـک  بـود کـه   57
دانشـگاه، سـاخته شـد و تعدادی از کاس ها 
مرکـز  کم کـم  و  می گردیـد  برگـزار  آن  در 
مدیریـت هـم بـه دانشـکده پزشـکی تبدیل 

 . شد
■ بعـد از سـال 62 کـه دانشـگاه ها 
فعـال شـد، بخـش ریاضـی دانشـگاه 

کرمـان چـه شـرایطی پیـدا کـرد؟
تعـدادی از دانشـجویان اولیـن دوره یعنی 
سـال 55 در سـال 63 در دوره کارشناسـی 
فارغ التحصیـل شـدند. بـا توجه به شـرایطی 
کـه بـر دانشـگاه ها حاکـم بـود و پیگیـری 
دانشـجویان کـه نقشـی گسـترده در کمـک 
داشـتند،  دانشـگاه  برنامه هـای  اجـرای  بـه 

دکتر فدایی، رئیس بخش آموزش ریاضی دانشکده ریاضی و کامپیوتر مطرح کرد

تشریح تاریخچه ی دانشکده ریاضی و کامپیوتر 
دانشگاه شهید باهنر کرمان
آیین نامه ی جایزۀ افضلی پور نیاز به بازنگری دارد 
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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ویژه نامه پانزد

همچنیـن، بـا اعـام آمادگـی هیـات علمـی 
مجـوز  سـال،  همیـن  در  ریاضـی،  بخـش 
تاسـیس دوره ی کارشناسـی ارشد در گرایش 
جبـر و آنالیـز و هندسـه بـه بخـش ریاضـی 
داده شـد و اولیـن دوره ی کارشناسـی ارشـد 
ریاضـی در بهمـن سـال 63 شـکل گرفـت. 
پـس از آن، در سـال 67 مجـوز راه انـدازی 
دوره ی دکتـری را بـه بخـش ریاضـی دادنـد 
کـه اولیـن دانشـجوی دکتـرا، در سـال 69 
ادامـه  رونـد  ایـن  و  شـد  فارغ التحصیـل 
یافـت. در سـال های بعـد، دومین و سـومین 
دانشـجوی دوره ی دکتری ریاضی کشـور هم 

از همیـن بخـش فارغ التحصیـل شـدند. 
■ بخـش ریاضی از چـه زمانی تبدیل 

به دانشـکده شد؟
ایـن بخـش ابتـدا از نظـر سـازمانی تحت 
فعالیـت می کـرد.  علـوم  دانشـکده  پوشـش 
اعضـای هیـات علمـی ایـن بخـش در سـال 
جبـر  سـمینار  برگـزاری  جریـان  در  و   66
تقاضـای  وقـت  نخسـت وزیر  از  کـه  بـود 
مجـوز راه اندازی یـک مرکز پژوهـش ریاضی 
پژوهشـکده  آن،  متعاقـب  کـه  داشـتند  را 
علـوم  دانشـکده  بـه  وابسـته  خوارزمـی 
اردیبهشـت ماه سـال 70  تاسـیس شـد. در 
مدیریـت  شـورای  مصوبـه ی  براسـاس  امـا 
دانشـگاه، نـام مرکـز پژوهـش خوارزمـی بـه 
»ماهانـی« تغییـر کـرد چـرا کـه بـه اسـم 
آموزشـی  موسسـات  کشـور  در  خوارزمـی 
بیش تـری بـود، در عیـن حال، اسـتدالل این 
بـود که عیسـی ماهانـی یکی از دانشـمندان 
ریاضـی برجسـته ی ایـران، اهل کرمـان بوده 
بخـش   73 سـال  دوم  نیمـه ی  در  اسـت. 
ریاضـی تقاضـای تاسـیس دانشـکده ریاضی 
و کامپیوتـر را مطـرح کـرد. مراحـل قانونـی 
طـی شـد، در دی مـاه همـان سـال، شـورای 
گسـترش، بـا ایجـاد ایـن دانشـکده موافقـت 
کـرد کـه مصوبـه ی مربوطـه، در اسـفندماه 
بـه دانشـگاه ابـاغ گردیـد و از ابتدای سـال 
74 پـس از افتتـاح سـاختمان مرکز پژوهش 
ریاضـی ماهانی؛ دانشـکده ریاضی و کامپیوتر 
متشـکل از سـه گروه آموزشـی ریاضـی، آمار 
و علوم کامپیوتـر شـروع به کار کـرد. در پایان 
آمـوزش  گسـترش  شـورای  سـال،  همیـن 
عالی کشـور مصوبـه ای داد تا مرکـز پژوهش 
بـه  و  منفـک  علـوم  دانشـکده  از  ماهانـی 
دانشـکده ریاضـی ملحـق شـود کـه تا سـال 
92 بـه همیـن شـکل فعالیت مرکـز پژوهش 
ادامـه داشـت بعـد از آن زیـر نظـر مسـتقیم 

معاونـت پژوهشـی دانشـگاه قـرار گرفـت.
■ رشـته های آمـار و ریاضـی و علوم 
کامپیوتـر از چـه زمانـی در دانشـکده 

ریاضـی تجمیع شـدند؟
دانشـکده  کـردم  اشـاره  کـه  همان طـور   
ریاضـی و کامپیوتـر در سـاختمان احداثـی 
مرکـز پژوهـش ماهانـی تشـکیل شـد. البتـه 
و  ریاضـی  بخـش  فقـط  و  اداری  سـاختمان 
کاس هـا در ایـن محل بود ولـی بخش آمار و 
علـوم کامپیوتر در سـاختمان دانشـکده علوم 
فعالیـت می کردند. در سـال 82 توافقاتی بین 
سـازمان برنامـه و بودجـه و دانشـگاه به عمل 
آمـد کـه کلنـگ احـداث دانشـکده ریاضـی 
و کامیپوتـر بـه زمیـن زده شـود. ایـن اتفـاق 
افتـاد و نیمـه ی دوم سـال 83 فعالیت هـای 

سـاختمانی دانشـکده آغاز شـد و حدود شش 
هـزار مترمربـع زیربنـا در دو بلـوک مجـزا اما 
بـه هـم پیوسـته بـه سـاختمان قبلـی مرکـز 
پژوهـش ماهانـی افـزوده شـد و بخش هـای 
آمـار و علـوم کامپیوتر از سـال 1390 در این 
دو بلـوک مسـتقر شـدند. سـاختمان جدیـد، 
وسـیع تر بـود و در هـر بخـش، کارگاه هـای 
دیـده  تـدارک  رایانـه ای جداگانـه  آموزشـی 
بـرای دانشـجویان  رایانـه   شـد. یـک کارگاه 
ایـن دانشـکده و یـک کارگاه رایانه ای عمومی 
هـم بـرای دیگـر دانشـجویان دانشـگاه فعال 
شـد. در سـال 92، بـا تصویـب هیـات امنای 
بخـش  سـه  بـه  ریاضـی  بخـش  دانشـگاه، 
و  ریاضی کاربـردی  ریاضی محـض،  مسـتقل 
آمـوزش ریاضـی منفـک گردیـد. بخش هـای 
آمـار و علـوم کامپیوتـر هـم از قبـل تشـکیل 
شـده بـود و با ایـن پنج بخـش، دانشـکده به 
فعالیـت خود ادامـه داد که تاکنـون نیز ادامه 

است. داشـته 
ایـن  کـه  اقداماتـی  مهم تریـن   ■
دانشـکده تاکنـون انجام داده اسـت را 

می دانیـد؟ چـه 
 اقدامـات و فعالیت هـای شـاخص بخـش 
ریاضـی قبـل از تاسـیس دانشـکده متعـدد 
اسـت کـه به طـور خاصـه مـواردی را ذکـر 
می کنـم. یکـی اینکـه در زمـان جنـگ کـه 
دانشـگاه ها تعطیـل بودنـد، بـه همـت بخش 
ریاضـی سـیزدهمین کنفرانـس ریاضی ایران 

در سـال 61 برگـزار شـد.
دوم اینکـه دوره هـای تحصیـات تکمیلی 
و  ارشـد  بـرای کارشناسـی  را در سـال 63 
راه انـدازی  دکتـرا  دوره ی  بـرای   67 سـال 
تحقیقاتـی  مرکـز  اینکـه  سـوم  کردنـد. 
پژوهـش ماهانی را در سـال 68 فعال کردند. 
در سـال 73 شـرایط الزم را بـرای تشـکیل 
دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر فراهـم گردید 
و همچنیـن بخش ریاضی مقدمـات برگزاری 
ریاضـی  بیست وششـمین دوره ی کنفرانـس 
ایـران در سـال 74 را مهیـا و آن را به خوبـی 
کنفرانـس،  برگـزاری  از  بعـد  کـرد.  برگـزار 
شـکل  هـم  کامیپوتـر  و  ریاضـی  دانشـکده 
گرفـت. کـه اقدامـات مهـم آن  عبارتنـد از: 
پیگیـری و اقـدام بـرای توسـعه و گسـترش 
رشـته ها و گرایش های مختلـف در دوره های 
تمامـی  در  دکتـرا  و  ارشـد  کارشناسـی 
توسـعه ی  همچنیـن،  دانشـکده  بخش هـای 
کالبـدی دانشـکده از جملـه ایـن اقدامـات 
اسـت کـه از سـال 84 تـا 90 چهـار هـزار 
مترمربـع آن، بـه 10 هـزار مترمربـع تبدیـل 
شـد. در سـال 81 بـه زنده یـاد آقـای دکتـر 
پرویـز شـهریاری، درجه ی دکتـرای افتخاری 
به نـام  آموزش گـران  از  ایشـان  شـد.  اعطـا 
ریاضی کشـور و از سـرآمدان آموزش ریاضی 
و اهـل کرمـان بودنـد. براسـاس آیین نامـه ی 
تصویبـی وزارت علوم وقت، دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان ایـن جایـگاه را داشـت کـه به 
ایشـان ایـن درجـه را اعطـا کنـد؛ ایـن نکته 
را در نظـر داشـته باشـید کـه اعطـای ایـن 
درجـه به افـراد از سـوی دانشـگاه های ایران 
بسـیار محدود اسـت. و اعطای درجه دکتری 
افتخـاری ریاضـی بـرای اولیـن بـار در ایران 

انجـام شـد . 
بعـد از توسـعه ی فضـای کالبـدی، تامین 

امکانـات مـورد نیـاز بخش هـا مدنظـر بـود 
شـد.  انجـام   92 تـا   90 سـال های  در  کـه 
ریاضـی  کنفرانـس  سـی ونهمین  برگـزاری 
ایـران در شـهریورماه 87 اقـدام ارزنده ای در 
ایـن دانشـکده بـود. در تمامـی ایـن دوران، 
در  شـرکت  بـرای  دانشـجویان  آماده سـازی 
مهمـی  کارهـای  از  دانشـجویی  مسـابقات 
بـود که دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر انجام 
داده اسـت و در نهایت، در شـهریورماه سـال 
کنفرانـس  سـیزدهمین  برگزارکننـده ی   95
آمـار ایـران بـود. بعـد از کنفرانس سـی و نهم 
کنفرانـس  پنجاه ودومیـن  شـد  پیشـنهاد 
کـه  برگـزار شـود  کرمـان  در  هـم  ریاضـی 
شـهریورماه امسـال محقق می شـود. بنابراین 
 52 و   39  ،26  ،13 کنفرانس هـای  میزبـان 
کـه همـه مضربـی از 13 هسـتند دانشـکده 

می باشـد. کامپیوتـر  و  ریاضـی 
■ لطفـا در معرفـی بیش تـر بخـش 
آمـوزش ریاضی کـه جنابعالی ریاسـت 
آن را برعهـده داریـد، توضیحاتی ارائه 

. یید ما بفر
ارشـد  کارشناسـی  دوره ی   82 سـال  از 
آمـوزش ریاضـی در بخـش ریاضـی شـکل 
گرفت و دومین دانشـگاه کشـور بعد از شهید 
بهشـتی تهـران بودیم که ایـن دوره را برگزار 
کردیـم. بخـش آمـوزش ریاضـی بـا هـدف 
تربیـت نیـروی انسـانی بـا دوره ی تحصیات 
تکمیلی، شـکل گرفت. در رشـته ی تخصصی 
آمـوزش ریاضـی، اولیـن گـروه آموزشـی در 
دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر کرمـان فعـال 
شـد و به جز دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان، 
مسـتقل  به طـور  ریاضـی  آمـوزش  بخـش 
دانشـگاهی  هیـچ  سـازمانی  چارت هـای  در 

نداریم.
■ سـیر تکوینـی دانشـکده ریاضی 
را به خوبـی شـرح دادیـد. آیـا برنامه ی 
دیگـری بـرای توسـعه ی فعالیت هـای 

آموزشـی ریاضیـات وجـود دارد؟
بنـده از سـال 80 تـا 82 رئیـس بخـش 
ریاضـی بـودم و پـس از آن زمـان تـا سـال 
84 معـاون دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر و 
بعـد از آن تـا فروردیـن 97 رئیس دانشـکده 
بـودم؛ لـذا در جریـان رونـد کار ایـن بخـش 
رو  پیـش  کـه  موانعـی  و  اهـداف  و  هسـتم 
زیـادی می شناسـم  تـا حـد  را  دارد  وجـود 
کـه امیـدوارم موانـع برطـرف و ایـن اهـداف 
اسـتقال  آن،  جملـه ی  از  شـود.  عملیاتـی 
آموزشـی دانشـکده اسـت که اعضـای هیات 
کـه خودشـان  دارنـد  را  تـوان  ایـن  علمـی 
رشـته ها و برنامه هـای درسـی و شـیوه های 
آموزشـی را تـدارک ببیننـد. در همین دوران 
کرونـا، یکی از دانشـکده های موفق ما همین 
دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر بـود. بـا وجود 
مجـازی  به صـورت  آن  آموزش هـای  اینکـه 
نیسـت  سـاده ای  کار  چنـدان  می باشـندکه 
و  انجـام  اقـدام  ایـن  تـوان،  تمـام  بـا  ولـی 
رضایت نسـبی برای دانشـجویان و مسئوالن 
فراهـم شـد. البته مشـکاتی نیز وجـود دارد 
کـه امیدواریـم بـه بهتریـن شـکل برطـرف 

. د شو
مسـئولیت هایتان  بـه  اشـاره ای   ■
رشـته ی  در  شـما  شـد  چـه  کردیـد. 
ریاضـی تحصیـل کردیـد و آن را ادامه 

دادید؟ از ایـن انتخاب رضایـت دارید؟
من دانش آموز رشـته ی ریاضی دبیرسـتان 
شـاهپور سـابق، دکتر شـریعتی کنونـی بودم 
و سـال 55 جـزو اولیـن ورودی هـای بخـش 
ریاضـی وارد دانشـگاه کرمـان شـدم. قبـل از 
اینکـه دانشـجو شـوم بـا مدرسـه عالـی امور 
اداری و بازرگانـی کرمـان آشـنا بـودم چـون 
دوسـتانی که از ما بزرگ تر بودند، آنجا درس 
می خواندنـد. از آنجـا کـه عاقـه ای نداشـتم 
از کرمـان خـارج بشـوم، دوره ی کارشناسـی 
بهمن مـاه  در  خوانـدم.  دانشـگاه  ایـن  در  را 
و  فارغ التحصیـل  کارشناسـی  دوره  در   63
کارشناسـی  ورودی هـای  اولیـن  به عنـوان 
ارشـد پذیرفتـه شـدم و ادامه تحصیـل دادم. 
کـه  آموزش وپـرورش  وزارت  نیـاز  به دلیـل 
بسـیار در تنگنـای نیـروی انسـانی بـود، بـه 
داشـتم.  مسـئولیت هایی  و  پیوسـتم  آنجـا 
در سـال 69 مجـدد بـه دانشـگاه برگشـتم و 
مسـئولیت معاونـت مالـی اداری دانشـگاه را 
عهـده دار شـدم. در سـال 74 با وجـود اینکه 
بورسـیه ی خارج داشـتم، تصمیـم گرفتم در 
کرمـان ادامـه تحصیـل دهـم و ایـن اتفـاق 
هـم افتـاد. همواره شـاکر خداوند بـوده ام و از 
تمـام اسـاتید بزرگـوارم در دوران تحصیل به 

نیکـی یـاد می کنـم.
بخواهیـد  کـه  هسـت  نکتـه ای   ■

کنیـد. اضافـه 
اول اینکـه عاقه مندم بـه خادمین آموزش 
عالـی و آمـوزش کشـور ادای احتـرام کنـم. 
زیربنـای جامعـه ی مـا، آمـوزش اسـت و اگر 
آن را حـذف کنیـم، مطمئنـا جایگاهـی برای 
حضـور در جامعـه به عنـوان انسـانی معنـادار 
نمی توانیم داشـته باشـیم. دربـاره ی جایزه ی 
افضلی پـور هـم موضوعـی مدنظـر دارم؛ اوال 
از تمامـی دسـت اندرکاران و برگزارکننـدگان 
و بانیـان ایـن اقـدام ارزنـده تشـکر می کنـم، 
کـه طبیعتا همـواره نیت خیر و ارتقاء سـطح 
مدنظرشـان  جامعـه  آموزشـی  و  فرهنگـی 
مهنـدس  مرحـوم  وقتـی  ثانیـا  می باشـد. 
بارهـا  بودنـد  حیـات  قیـد  در  افضلی پـور 
خدمت شـان رسـیدم. دو نکته ی برجسـته در 
وجـود ایشـان بود؛ یکی اینکـه نمونه ی بارزی 
از انسـانی نیکوکار و عاشـق ارتقای آموزش و 
فرهنـگ بودنـد و دیگـر اینکـه معتقـد بودند 
که همواره باید جایگاه آموزشـی دانشـجویان 
مناسـب باشـد؛ لذا بـر کیفیت در هـر اقدامی 
تاکیـد می کردنـد حتـی در فضـای کالبـدی 
دانشـگاه هـم این موضـوع را مدنظر داشـتند. 
بـرای  فعلـی  آیین نامـه ی  بنـده،  نظـر  بـه 
بایـد مقـداری مـورد  ایـن جایـزه  برگـزاری 
افـرادی به عنـوان  تجدیدنظـر قـرار گیـرد و 
معرفـی  افضلی پـور  مهنـدس  همراهـان 
شـوند کـه یـا جایـگاه ارتقـای آمـوزش عالی 
کشـور را مدنظـر داشـتند یـا از دانشـگاهیان 
در  و  دانشـگاه  همیـن  دانش آموختـگان  و 
واقـع فرزنـدان مرحـوم افضلی پور هسـتند تا 
موجـب انگیـزه دیگران شـود. وگرنـه معرفی 
بـا سـخت گیری کامـل، شـش،  فـردی کـه 
هفـت درجـه را گرفتـه ولی شـناخت عمومی 
در کرمـان نسـبت بـه ایشـان وجـود نـدارد، 
به عنـوان برگزیـده ی جایـزه، انگیـزه ای برای 
مـردم کرمـان و دانشـگاهیان کرمـان ایجـاد 

نمی کنـد.
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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حسـینی،  مهـدی  محمـد  سـید  دکتـر 
رئیـس بخـش ریاضیـات کاربـردی دانشـگاه 
رابطـه ی  بـاره ی  در  کرمـان  باهنـر  شـهید 
صنعـت و دانشـگاه می گویـد: »اگـر بخواهیم 
صرفـا به عنـوان دانشـکده ریاضـی و بخـش 
پاسـخگویی  سـمت  بـه  کاربـردی  ریاضـی 
بـه نیـاز صنعـت برویم، بخـش محـدودی را 
می توانیـم تحـت پوشـش قـرار دهیـم ولـی 
نـگاه  آن  بـه  تیمـی  کار  عنـوان  بـه  وقتـی 
می کنیـم، مجموعـه ای از دانش هـا را کنـار 
هـم می بینیـم تا هر کـدام نقش خـود را ایفا 
کننـد«.  وی اگرچـه جایـگاه ریاضیـات را بـا 
اهمیـت می دانـد امـا می گویـد» » در جریان 
تک بعـدی  صنعـت،  نیـاز  بـه  پاسـخگویی 
نـگاه نکنیـم. صنعـت مـا آن قـدر پیشـرفت 
کـرده و چـون با مسـائل ترکیبـی مواجهیم، 
نـگاه تک بعـدی مانـع پاسـخگویی مطلـوب 
بـه مسـائل می شـود. بـه همیـن دلیـل، مـا 
در  ریاضیـات  موثـر  نقـش  به دنبـال کسـب 

ایـن حلقـه ی پیوسـته هسـتیم«. 
بـا دکترسـید محمـد  را  گفت وگـوی مـا 

ادامـه بخوانیـد. مهـدی حسـینی در 
می شـود  گفتـه  دکتـر،  آقـای   ■
علـوم،  میـان  در  ریاضـی  رشـته ی 
در  شـما  نظـر  دارد.  ویـژه ای  جایـگاه 

چیسـت؟ این بـاره 
یکـی از دغدغه هـای جـدی مـا در کشـور 
ایجـاد ارتبـاط بیـن صنعت و دانشـگاه اسـت 
و بـه نظـر می رسـد ریاضیـات بتوانـد نقـش 
کنـد،  ایفـا  ارتبـاط  ایـن  ایجـاد  در  مهمـی 
کـه  کاربـردی  ریاضیـات  منظـر  از  به ویـژه 
بسـیاری  در  می کنیـم؛  نـگاه  موضـوع  بـه 
رشـته های فنـی و علـوم و حتی فراتـر از آن، 
ریاضیات نقـش محوری و تاثیرگـذاری دارد. 
رشـته های  برخـی  محتـوای  بگویـم  اینکـه 
بـا  ارتبـاط نزدیکـی  مهندسـی پیشـرو مـا، 
ریاضیـات دارد موضـوع دور از ذهنی نیسـت. 
در  کلیـدی  نقـش  ریاضیـات  همچنیـن، 
جوابگویـی بـه صنعت می تواند داشـته باشـد 
و بـه همیـن منظـور، مـا در بخـش ریاضیات 
کاربـردی،  بـرای اینکـه بتوانیم نقشـی موثر 
اوال سـعی  باشـیم،  داشـته  زمینـه  ایـن  در 
کردیـم ارتباط مناسـبی در خود دانشـگاه در 
دوره هـای کارشناسـی ارشـد و دکتـرا بیـن 
بخـش ریاضی کاربـردی و دیگر دانشـکده ها 
کارشناسـی  دوره هـای  باشـیم.  داشـته 
ارشـد کـه در حـوزه ی ریاضیـات کاربـردی 
بخش هـای  بـر  عـاوه  می کنیـم،  برگـزار 
مختلـف دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر، بـا 
علـوم،  مهندسـی،  و  فنـی  دانشـکده های 
اقتصـاد  و  مدیریـت  و  کشـاورزی  فیزیـک، 
چـه از لحـاظ دروس مشـترک و چـه اسـتاد 
راهنمـای دانشـجویان ارشـد و دکتـرا ارتباط 
تنگاتنـگ داریـم. بنابرایـن، گام اول را بر این 
اسـاس برداشـتیم کـه زبـان مشـترکی بیـن 
بخـش ریاضـی کاربـردی و سـایر رشـته ها 
ایجـاد کنیـم تـا دانشـجویان ما ایـن قابلیت 

را داشـته باشـند کـه اوال نیازهـای صنعت را 
خـوب درک کـرده و سـپس بتواننـد بـه آن 
پاسـخ دهنـد. بـر طبق ایـن سیاسـت گذاری 
بـوده کـه دانشـجویان ما بعضـا تـوان باالیی 
در انجام کارهای بین رشـته ای و پاسـخگویی 
بـه پروژه هـای تقاضامحـوری کـه صنعـت به 

دانشـگاه ارائـه می کنـد دارنـد. 
ارتبـاط  بـرای  برنامه ریـزی  ایـن   ■
دانشـکده ریاضی بـا دیگـر بخش های 
دانشـگاه، تحـت کنتـرل مدیـران این 
مربـوط  کـه  آنجـا  امـا  بخش هاسـت. 
اسـت  جامعـه  نیازهـای  رفـع  بـه 
برنامه ریـزی در اختیـار شـما نیسـت. 
چه طـور ایـن ارتبـاط را بـا بخش هـای 

می کنیـد؟ برقـرار  جامعـه  مختلـف 
نکتـه ی مهمـی اشـاره کردیـد؛ نمی توانیم 
کنیـم.  نـگاه  موضـوع  ایـن  بـه  یک بعـدی 
دانشـکده  به عنـوان  صرفـا  بخواهیـم  اگـر 
ریاضـی و بخـش ریاضـی کاربردی به سـمت 
پاسـخگویی بـه نیـاز صنعـت برویـم، بخـش 
محـدودی را می توانیـم تحـت پوشـش قـرار 
دهیـم ولـی وقتـی بـه عنـوان کار تیمـی بـه 
آن نـگاه می کنیـم، مجموعـه ای از دانش هـا 
را کنـار هـم می بینیـم تـا هـر کـدام نقـش 
خـود را ایفـا کننـد. در واقـع مـا بایـد توجـه 
داشـته باشـیم کـه در جریان پاسـخگویی به 
نیـاز صنعـت، تک بعـدی نگاه نکنیـم. صنعت 
مـا آن قدر پیشـرفت کـرده و چون با مسـائل 
مانـع  تک بعـدی  نـگاه  مواجهیـم،  ترکیبـی 

پاسـخگویی مطلـوب به مسـائل می شـود. به 
همیـن دلیـل، ما به دنبال کسـب نقـش موثر 
ریاضیـات در ایـن حلقه ی پیوسـته هسـتیم. 
بـا  ارتبـاط  در  االن  حلقـه  ایـن   ■
صنعـت، کشـاورزی، خدمـات و معدن 

دارد؟ وجـود 
در حـوزه ی آمـوزش، در بخـش ریاضـی 
ارشـد،  کارشناسـی  دوره ی  در  کاربـردی 
بهینه سـازی،  عـددی،  آنالیـز  گرایش هـای 
معـادالت  کـد،  و  رمـز  مالـی،  ریاضیـات 
را  دینامیکـی  سیسـتم های  و  دیفرانسـیل 
بیوانفورماتیـک  امسـال در رشـته ی  داریـم. 
کـه بین رشـته ای اسـت، دانشـجو گرفتیـم و 
پیگیریـم تـا مجـوز ارشـد رشـته ی ریاضـی 
اخـذ  نیـز  را  داده  علـوم  کاربـردی گرایـش 
کنیـم و در مراحـل پایانـی کار هسـتیم. در 
واقـع، در بخـش آمـوزش، هم به رشـته های 
کاسـیک توجـه کردیـم و هم بین رشـته ای. 
تکمیلـی  تحصیـات  حـوزه ی  در  درکل 
کـه دو حـوزه ی آمـوزش و پژوهـش را دارد  
اقداماتـی انجـام داده ایـم؛ شـاید بتوانیم تمام 
دروس و پایان نامه ی دانشـجویان را در بخش 
ریاضـی کاربـردی انجام دهیم ولی سیاسـت 
مـا ایـن اسـت کـه به صـورت مشـارکتی آن 
را انجـام دهیـم و بـا دانشـکده های مختلفـی 
اول  گام  در  بنابرایـن،  هسـتیم.  ارتبـاط  در 
بحـث آمـوزش را بـا اسـتفاده از خردجمعـی 
و تخصص هـا انجـام می دهیم تا دانشـجویان 
از ایـن قابلیـت برخـوردار شـوند کـه بتوانند 

در آن حلقه هـا حضـور یابنـد.
یکـی  شـاید  هـم  پژوهـش  حـوزه ی  در 
باشـیم  دانشـگاه  در  پیشـرو  بخش هـای  از 
و  ارشـد  کارشناسـی  پایان نامه هـای  کـه 
رسـاله های دکتـرای مـا به صـورت مشـترک 
و  راهنمـا  اسـاتید  از  و  می شـود  تعریـف 
کمـک  مختلـف  دانشـکده های  مشـاور 
دانـش  بـر  عـاوه  بنابرایـن،  می گیریـم. 
بنیـادی کـه دانشـجویان از لحـاظ تئوریـک 
پیـدا می کننـد، در بخـش پژوهش هـم، این 
قابلیـت را می یابنـد کـه بـا ورودشـان به آن 
حلقـه، زبانـی مشـترک بـا دیگـر رشـته هـا 
پیـدا کننـد. ما بـرای اینکـه بتوانیم بـا انجام 
پاسـخگو  جامعـه  نیازهـای  بـه  تیمـی  کار 
باشـیم نیـاز داریم به زبان مشـترکی با سـایر 

برسـیم.  متخصصـان 
ایـن توانمندی هـا موجـب می شـود عاوه 
کـه  یابنـد  قابلیـت  دانشـجویان  اینکـه  بـر 
پاسـخ  صنعـت  تقاضامحـور  پروژه هـای  بـه 
دهنـد، زمینـه ای بـرای اشـتغال آنـان نیـز 
ایجـاد می شـود. دربـاره ی ارتبـاط بـا دیگـر 
آقـای  کنـم:  عـرض  نمونـه  یـک  رشـته ها 
برگزیـده ی  کـه  موالیـی  محمدرضـا  دکتـر 
شایسـته ی جایـزه ی افضلی پـور هسـتند، در 
دوره ی کارشناسـی ارشـد ریاضـی کاربردی، 
گرایش معادالت دیفرانسـیل و سیسـتم های 
دینامیکـی، هـم در خصوص ارائـه ی درس و 
هـم راهنمایی پایان نامه ی کارشناسـی ارشـد 
از توانمندی هـای ایشـان اسـتفاده کرده ایـم. 
داخـل  تـوان  از  اسـتفاده  بـر  عـاوه  یعنـی 
بخـش ریاضـی کاربـردی ، از تـوان بیرونـی 

نیـز بهـره گرفته ایـم. 
در  دانشـکده  قابلیت هـای  بـه   ■
بخش هـای آمـوزش و پژوهـش اشـاره 
ریاضـی  دانشـکده  دربـاره ی  کردیـد. 
دانشـگاه باهنـر همـواره قضاوت هـای 
مثبتـی وجـود دارد. بفرماییـد بخـش 
ریاضـی کاربـردی و ایـن دانشـکده در 

کشـور چـه جایگاهـی دارد؟
واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه مجموعـه ی 
دانشـکده ریاضی و کامپیوتردانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان از قابلیت هـای بسـیار باالیـی 
در کشـور برخـوردار اسـت. از جملـه بخـش 
ریاضی کاربـردی، 14 عضو هیات علمی دارد 
کـه چهـار نفر اسـتادتمام، چهار نفر دانشـیار 
اسـتادیاری  مرتبـه ی  در  نفـر هـم  و شـش 
هسـتند. عاوه بر دوره های کارشناسـی ارشد 
کـه عرض کـردم، در مقطع دکتـرا نیز در دو 
گرایـش آنالیـز عـددی و تحقیـق عملیـات 
دانشـجو می پذیریـم. ایـن تنـوع گرایش هـا 
نشـان می دهـد که ایـن بخش قابلیتـی ویژه 
دارد و یکی از نقاط برجسـته ی بخش ریاضی 
کاربـردی دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان این 
اسـت کـه همـکاران بـا تخصص هـای متنوع 
کاربـردی گـرد هـم آمده انـد. مـا در بخـش 
جملـه  از  تخصص هایـی  ریاضی کاربـردی، 
حـل عددی معـادالت دیفرانسـیل و انتگرال، 

دکتر سید محمد مهدی حسینی، رئیس بخش ریاضیات کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان:

ریاضیات در ارتباط بین صنعت و دانشگاه ایفای نقش کند
جایزۀ افضلی پور ارج نهادن به تالش جامعۀ علمی است
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

جبـر خطـی عـددی، بهینه سـازی و کنتـرل 
بهینـه، ریاضیات مالـی، بیوانفورماتیک، علوم 
وقتـی  داریـم،  را  ماشـین  یادگیـری  و  داده 
ایـن مجموعـه تخصص هـا در کنـار هـم قرار 
می گیرنـد قابلیت بسـیار باالیـی به آن بخش 
بگویـم  منظـر می توانـم  ایـن  از  و  می دهـد 
از مجموعه هـای کم نظیـر در سـطح  شـاید 
دانشـگاه های ایران باشـد.  در مجموع، بخش 
ریاضـی کاربـردی دانشـگاه شـهید باهنـر، از 
لحـاظ گرد هم آمـدن تخصص  هـای مختلف 
در کنـار هـم و سیاسـت گذاری طـوری عمل 
کـرده کـه نقش فعـال و موثـری در ارتباط با 
صنعـت و پاسـخ به نیازهـای صنعت داشـته 
باشـد و از ایـن منظـر نیـز، جایـگاه بسـیار 
خوبـی در سـطح دانشـگاه های ایـران داریم.
■ دربـاره ی محتـوای بخـش ریاضی 
کاربـردی و جایـگاه رشـته ی ریاضـی، 
توضیحاتـی دادید. لطفـا درباره ی نقش 

آموزشـی ایـن بخـش، بفرمایید؟
دربـاره ی ترکیـب اعضـای هیـات علمـی 
و گرایش هـای مقاطـع کارشناسـی ارشـد و 
دکتـرا عـرض کـردم. می تـوان گفـت بخـش 
تحصیـات  واقـع  در  کاربـردی  ریاضـی 
تکمیلـی محـور اسـت. در کنـار ایـن مـوارد، 
بخـش در حـوزه ی آمـوزش دروس پایـه ی 
نیـز  دانشـگاه  در سـطح  کاربـردی  ریاضـی 
دوره ی  در  هـم  دارد؛  موثـری  فعالیـت 
کارشناسـی و هـم در دوره های کارشناسـی 
ارشـد و دکتـرا. در هر سـال به طور متوسـط 
بیـش از 1500 نفـر از دانشـجویان سراسـر 
ارائـه  پایـه  دانشـگاه در کاس هـای دروس 
شـده توسـط ایـن بخـش حاضـر می شـوند.

از  هـم  جمع بنـدی  یـک  لطفـا   ■
چالش هـای دانشـگاه داشـته باشـید. 
تاثیـرات  کرونـا  می رسـد  نظـر  بـه 
گسـترده ای بر آمـوزش عالی گذاشـته 

اسـت؟ همین طـور  اسـت، 
کرونـا تاثیـر کلـی بـر تمـام ابعـاد جامعـه 
داشـته کـه دانشـگاه ها هـم بی تاثیـر نبودند. 
بـه آمـوزش مجازی کـه به دلیـل کرونا پیش 
آمـد، از دو منظـر می تـوان نـگاه کـرد: یکـی 
اینکـه تجربـه ی کافـی بـرای مواجه شـدن با 
ایـن سـطح از آمـوزش مجـازی را نداشـتیم. 
برخـی  در  محـدود،  به صـورت  گذشـته  در 
رشـته ها و دروس آمـوزش مجـازی داشـتیم 
ولـی اینکه یک بـاره با این وسـعت از آموزش 
غافلگیرکننـده  مقـداری  شـویم،  مواجـه 
بـود. اینکـه اسـتادان و دانشـجویان بـه ایـن 
سیسـتم وارد شـوند و بتواننـد کار آموزشـی 
را پیـش ببرنـد، در ابتـدای پاندمی، چالشـی 
ویـژه بـرای مـا بـود. جـا دارد همین جـا از 
ریاضـی  بخـش  و  دانشـگاه  در  همکارانـم 
بـه  باشـم.  داشـته  ویـژه  تشـکر  کاربـردی 
ظاهـر شـاید تدریـس مجـازی را سـهل تر از 
حضـوری بداننـد امـا واقعیـت این اسـت که 
اگـر بخواهیم مسـئوالنه با آن روبه رو شـویم، 
آموزش مجـازی، چندین برابـر وقت و انرژی 
می گیـرد. امـا در ایـن مـدت، بـا همفکری و 
تاش سـعی شـد چالش هـا تا حـدودی حل 
شـود ولـی هنـوز نیازهایـی وجـود دارد؛ از 
جملـه اینکه دانشـگاه ها از لحاظ زیرسـاختی 
و اینترنـت بایـد حمایـت شـوند. همچنیـن، 
فناورمحـور  مـا  دانشـگاه های  داریـم  نیـاز 

باشـد و در واقـع، خروجی آن مـا را در حوزه 
فنـاوری بطـور موثـر تقویـت نماید. ایـن نیاز 
در تمام اسـناد باالدسـتی کشـور وجود دارد 
و کمتـر کسـی هسـت کـه اعتقـاد نداشـته 
باشـد کـه دانشـگاه ها باید بـه سـمتی بروند 
تـا بـه ارتقـای سـطح فنـاوری کشـور کمک 
کننـد. ایـن اتفـاق اگرچـه در حـال رخ دادن 
اسـت، ولـی برای اینکـه جهـش در آن ایجاد 
و تاثیـر روزانـه ی آن برای مردم لمس شـود، 
هماهنـگ  سیاسـت گذاری  یـک  نیازمنـد 
تـر باالدسـتی هسـتیم و صرفـا برنامه ریـزی 
حتـی  و  دانشـکده  بخـش،  یـک  توسـط 
دانشـگاه نمی توانـد بـه ایـن نیاز پاسـخ دهد. 
ایـن هدف را در اسـناد باالدسـتی داریم ولی 
راهکار رسـیدن به آن مشـخص نشـده اسـت 
و به دلیـل تعـدد دسـتگاه هایی کـه می توانند 
تاثیرگـذار باشـند، وظایـف دائمـا بیـن آن ها 
چـرخ می خـورد و هرکـدام گاهـا می گوینـد 
دیگـری  وظیفـه ی  نیسـت،  مـن  وظیفـه ی 
اسـت. بنابرایـن، بـه عـزم و اراده ای جـدی 

بـرای حـل ایـن چالش هـا نیـاز اسـت.
■ شـما حتمـا موافقیـد کـه اهـدای 
دانشـجویان  در  می توانـد  جوایـز 
چـه  کنـد.  ایجـاد  انگیـزه  اسـاتید  و 
و  افضلی پـور  جایـزه ی  از  ارزیابـی ای 
امسـال  اینکـه  و  داریـد  آن  جایـگاه 
فعـاالن  از  نفـر  دو  بـه  اسـت  قـرار 
رشـته ی ریاضی اهـدا شـود را چه طور 

؟ می بینیـد
بـرای  خوبـی  مشـوق های  علمـی  جوایـز 
جامعـه ی علمـی هسـتند. گاهـی ارج نهـادن 
یـا دیده شـدن یک تـاش می توانـد محرکی 
قـوی بـرای ایـن افـراد باشـد و از ایـن منظر، 
جوایـز نقش جـدی در ارج نهـادن به زحمات 
افـراد و دیـده شـدن تاش هـای آنـان دارد و 
نشـاط و انگیزه ی وسیعی در  جامعه ی علمی 
کشـور ایجاد می کنـد. فـارغ از اینکه جایزه ی 
افضلی پـور بـه چـه رشـته ای تعلـق می گیرد، 
همین که وجود دارد بسـیار ارزشـمند اسـت. 
ذهـن  افضلی پـور  جایـزه ی  خـاص،  به طـور 
مـا را بـه شـخصیت بلند و ارزشـمند ایشـان 
کـه  می کنـد  متوجـه  همسرمحترمشـان  و 
کاری بسـیار مانـدگار در تاریـخ معاصـر ایران 
انجـام دادند. تـاش آن ها بـرای بنیان گذاری 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان بسـیار حائـز 

ارزش و اهمیـت اسـت و الگوسـازی از ایـن 
بسـیار می توانـد  افـراد در جامعـه و کشـور 
مفیـد باشـد. نـام ایـن جایـزه قابـل تامـل و 
ارزشـمند اسـت و خیلی خوشحالم که امسال 
بـه دو نفر از دانشـمندان مهم ما در رشـته ی 
ریاضـی کشـور اختصـاص یافته و خوشـحالم 
کـه یکـی از برگزیـدگان، جنـاب آقـای دکتر 
محمـد رضـا موالیـی همـکار بسـیار عزیـز و 
گرانقـدر مـا در دانشـکده ریاضـی و کامپیوتر 
اسـت. ایـن انتخـاب بـرای مـا بسـیار باعـث 
مباهات اسـت. جناب آقای دکتـر محمودیان 
نیـز، از افـراد برجسـته و خوشـنام و بسـیار 
کشـور  ریاضیـات  درحـوزه ی  تاثیرگـذار 
هسـتند. برای هر دو بزرگـوار آرزوی موفقیت 

و تندرسـتی دارم.
■آقـای دکتـر، خـود شـما چه شـد 
کـه به سـمت ریاضیـات رفتیـد؟ آیا از 
انتخابـی که داشـتید، رضایـت دارید؟ 
چه کسـانی بـر شـما تاثیر داشـته اند؟
در دوره ی متوسـطه، در هنرسـتان بـودم 
کـه دروس ریاضـی محـدودی داشـت و بـه 
بـه  نسـبت  نگـرش خاصـی  دلیـل،  همیـن 
کاس هـای  در  منتهـا  نداشـتم.  ریاضیـات 
یـک معلـم کـه در سـال سـوم دبیرسـتان با 
عشـق و عاقـه ی ویـژه ای درس ریاضـی را 
ارائـه مـی داد، بـه ریاضیـات عاقه مند شـدم 
و جـزو نمـرات برتـر درس ریاضـی درکاس 
وقتـی  شـدم.  هنرسـتان  چهـارم  و  سـوم 
نتایـج اولیـه ی کنکـور آمـد، بـرای انتخـاب 
رشـته بـا مشـاوره ی یکـی از دبیـران بسـیار 
خـوب در هنرسـتان، رشـته ی ریاضـی را در 
انتخـاب کـردم. در مقطـع  باهنـر  دانشـگاه 
کارشناسـی، سختکوشـی و خسـته نشدن از 
تـاش را در دانشـگاه یـاد گرفتیـم و محیـط 
دانشـکده ریاضـی از لحـاظ علمـی بـه گونـه 
ای بـود کـه بر سـر سـفره ای نشسـته بودیم 
کـه هرچـه اراده می کردیـم وجـود داشـت و 
هیـچ کمبـودی احسـاس نکردیـم. در کنـار 
ایـن، اخـاق و منـش اسـتادان مـن را بـه 
گونـه ای  بـه  کـرد؛  عاقه مندتـر  ریاضیـات 
هـم  مـن  روزی  کاش  می کـردم  آرزو  کـه 
مثـل ایـن اسـاتید بشـوم. درس خوانـدن در 
ریاضیـات سـاده نیسـت و نیـاز بـه زحمـت 
و شـب بیداری و گذشـتن از تفریحـات دارد 
عاقـه  و  انگیـزه  آن  کنـار  در  وقتـی  ولـی 

باشـد، از خوانـدن ریاضی لـذت می بریم و به 
شـیرینی ها و موفقیت هـا نیـز می رسـیم. هم 
از لحـاظ علمـی و هـم شـخصیتی و اخاقی 
بـا اسـتادانی در دانشـگاه باهنر بودیـم که ما 
را بـه ادامـه ی مسـیر مصمم تـر کـرد. بنـده 
بعد ازگذراندن دوره کارشناسـی در دانشـگاه 
شـهید باهنـر، کارشناسـی ارشـد و دکتـرا را 
دردانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران گذراندم. 
از آن جایـی کـه دردانشـگاه تربیـت مـدرس 
اسـتخدامی می دادیـم، 14 سـال در  تعهـد 
دانشـگاه یـزد بـودم و خاطرات بسـیار خوبی 
هـم از همـکاران دانشـکده ریاضی یـزد دارم. 
طـی ایـن دورانـی کـه در یـزد بـودم، مراتب 
و  گذرانـدم  را  تمامـی  اسـتاد  و  دانشـیاری 
همان جـا بـود کـه احسـاس کـردم ریاضـی 
کاربـردی انتخـاب خوبـی بـوده و در واقـع، 
وقتـی مشـغول بـه کار شـدم بیش تـر از آن 
افتخـار پیـدا  لـذت می بـردم. در سـال 94 
کـردم بـه دانشـگاه شـهید باهنر بیایـم و در 

خدمـت همـکاران ایـن دانشـکده باشـم.
■ اگـر مطلبـی مدنظرتان هسـت که 

در سـواالتم مطرح نشـده، بفرمایید.
تمـام تـاش مـا ایـن اسـت که به سـمت 
رشـته های بین رشـته ای برویم تا پاسـخگوی 
نیـاز جامعه باشـیم، همچنین پیگیر هسـتیم 
تـا زمینه ی اشـتغال دانشـجویان ریاضیات را 
فراهـم کنیـم و ایـن احسـاس مسـئولیت را 
داریـم کـه از تحصیلـی که داشـتند بهره مند 
مختلـف  گرایش هـای  در  کمااینکـه  شـوند. 
توانسـته ایم ایـن کار را بـه پیـش ببریـم و 
بـا صنعـت  ارتبـاط  در حـوزه ی  امیدواریـم 
کـه یکـی از آرزوهای ماسـت بتوانیـم در حد 
تـوان و شـعاع تاثیرگذاری خودمـان اقدامات 
گسـترده تری را انجـام دهیـم. در پایـان بـر 
خـود الزم مـی دانـم کـه از همـه همـکاران 
محترم دانشـکده ریاضـی و کامپیوتر به ویژه 
از جنـاب آقـای دکتـر محمـد علـی یعقوبـی 
ریاسـت محتـرم دانشـکده و از جنـاب آقـای 
دکتـر عباس سـالمی ریاسـت محتـرم مرکز 
پژوهشـی ریاضـی ماهانـی کـه نقش بسـیار 
تاثیـر گـذاری در تبییـن و تحقـق اهـداف 
بخش ریاضـی کاربردی داشـته اند صمیمانه 
نیـز  از جنابعالـی  نمایـم. همچنیـن  تشـکر 
موفقیـت  آرزوی  برایتـان  و  سپاسـگزارم 

روزافـزون را دارم. 
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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ریاضـی و بخـش  رئیـس  مومنایـی،  دکتـر 

کامپیوتـر  و  ریاضـی  دانشـکده  محـض 
کشـور  ضعـف  نقـاط  از  »یکـی  می گویـد: 
مـا ایـن اسـت کـه ارتبـاط بخـش علمـی بـا 
نشـده  برقـرار  دانشـگاه  بیـرون  بخش هـای 
اسـت. در حالـی که در کشـورهای پیشـرفته 
شـده  گرفتـه  جـدی  بسـیار  موضـوع  ایـن 
اسـت«. وی در همین حـال تاکیـد می کنـد: 
»بخشـی از مشـکل این اسـت که شـرکت ها 
و صنایـع و نهادهـا نمی داننـد مشـکاتی که 
دارنـد را متخصصـان رشـته ی مـا می تواننـد 
دکتـر  بـا  را  مـا  گـوی  کنند«.گفـت و  حـل 

ادامـه بخوانیـد. مومنایـی در 
لطفـا نظرتـان دربـاره ی اهمیـت   ■
رشـته ی ریاضـی و جایـگاه این رشـته 

در بیـن سـایر علـوم  را بفرماییـد.
ریاضـی از رشـته های قدیمـی علـوم پایـه 
رشـته های  از  بسـیاری  اسـاس  کـه  اسـت 
فنی مهندسـی و فیزیـک را تشـکیل می دهد. 
مهندسـی  جملـه  از  رشـته هایی  اسـاس 
مخابـرات، به شـدت بـه ریاضی بسـتگی دارد. 
در علـم نجـوم هـم ریاضیـات بسـیار کاربـرد 
دارد و عـاوه بـر کاربـردی کـه ریاضـی در 
فکـر  و  ریاضیـات  دقـت  دارد،  دیگـر  علـوم 
ریاضیدانـان می توانـد اسـاس بسـیاری علوم 
و  ادبیـات  حتـی  یـا  فلسـفه  مثـل  دیگـر 
ارتباطـات  ایـن رشـته ها  و  باشـد  موسـیقی 
زیـادی بـا ریاضـی دارنـد. امـا به جـز کاربـرد 
در علـوم دیگـر، خـود ایـن رشـته نیـز مـدام 
در حـال شـکوفا شـدن اسـت. ریاضیدانان در 
سراسـر دنیـا، مـدام در حـال گسـترش ایـن 
علـم و حل مسـائل جدیـد هسـتند و ممکن 
اسـت مسـئله ای که امـروز حل می شـود، در 
صد سـال آینـده مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
در مجمـوع بایـد بگویم که جایی نیسـت که 

خالـی از ریاضـی باشـد.
امـر  واقعیـت  در  جایـگاه  ایـن   ■
و  مـا  امـا در کشـور   ، اسـت  درسـت 
به طـور مشـخص در کرمـان بـه همین 

اسـت؟ شـده  شـناخته  انـدازه 
بیش تـر کاربـرد ریاضـی، در علـوم پیشـرفته 
اسـت، امـا وقتـی تولید علم را نداشـته باشـیم، 
هرچـه جلوتر برویـم، اثر ریاضی کم تر می شـود. 
در حوزه هـای مخابرات و سـاخت تلفـن همراه، 
پایـه ی اصلـی سیسـتم ها کـه کدگذاری اسـت، 
علـم  تولیـد  بـرای  برمی گـردد.  ریاضیـات  بـه 

به شـدت بـه ریاضیـات نیـاز داریم.
شـاخه های  از  بسـیاری  عین حـال،  در 
ریاضـی هسـتند که در امر روزمره هم بسـیار 
کاربـرد دارنـد. مثـا علـم داده هـا که اسـاس 
آن بـه ریاضیات و کامیپوتـر و آمار ربط دارد، 
کارش این اسـت از داده هـای موجود، بتوانیم 
اطاعاتـی اسـتخراج کنیم که بـه ریاضیات و 
آمـار ربـط دارد و بسـیار هـم مـورد اسـتفاده 
در  کـه  برنامه نویسـی  حـوزه ی  یـا  اسـت 
بسـیاری از شـرکت ها وجود دارد و به ریاضی 
وابسـته اسـت؛ در کشـور خودمـان می بینیم 
گذشـته  در  اسـت.  پیشـرفت  بـه  رو  کـه 
رشـته ی بـرق صنعتـی شـریف یا مهندسـی 
کامپیوتـر صنعتی شـریف، بهترین رشـته های 

کنکـور بودند اما االن رشـته ی علوم کامپیوتر 
اسـت که در دانشـکده ی ریاضیات دایر اسـت 

و بـازار کار خوبـی هـم دارد. 
■ شـما ریاسـت بخش ریاضی محض 
دانشـکده ریاضیـات را برعهـده دارید. 
لطفـا در معرفـی این بخـش توضیحاتی 

ارائـه بفرمایید.
بخش هـای  قدیمی تریـن  از  یکـی 
از  اسـت.  ریاضـی  بخـش  دانشـگاه کرمـان، 
و  تفکیـک  مختلـف  بخش هـای   92 سـال 
و  کاربـردی  ریاضـی  و  ریاضی محـض  بـه 
 22 اسـت.  شـده  تقسـیم  ریاضـی  آمـوزش 
عضـو هیـات علمـی در بخـش ریاضی محض 
داریم و کسـانی چـون دکتـر رجبعلی پور که 
بازنشسـته ی  هسـتند  کرمـان  افتخـارات  از 
بزرگ تریـن  از  یکـی  هسـتند.  بخـش  ایـن 
بخش هـای دانشـگاه هسـتیم و شـش، هفت 
ریاضی محـض  بخـش  داریـم.  تمـام  اسـتاد 
در  دانشـگاه  بخش هـای  تمامـی  بـا  چـون 
ارتبـاط اسـت اهمیـت زیـادی دارد. تقریبـا 
مـا  بخـش  بـا  دانشـگاه  دانشـجویان  تمـام 
ارتبـاط دارنـد و هر تـرم، تعداد زیادی اسـتاد 
مدعـو داریم تـا تدریس به طـور کامل صورت 
گیـرد. در بخـش ریاضی محـض، در مقاطـع 
لیسـانس تا دکترا دانشـجو پذیرش می شـود 
و جـزو اولیـن بخش هایی اسـت کـه دکترای 
ریاضـی را راه انـدازی کـرد. هـر ورودی، 40 
تـا 50 نفـر دانشـجوی کارشناسـی داریم. در 
مقطـع ارشـد هـم 20، 30 نفـر داشـتیم ولی 
در چنـد سـال اخیـر، چـون توجـه بـه ایـن 
رشـته کـم و بـازار کار وجود نداشـته اسـت؛ 
ریـزش دانشـجو داشـتیم. البته ایـن وضعیت 
در همـه ی رشـته های علـوم پایـه بـوده ولی 
در رشـته ی مـا بیش تـر محسـوس اسـت و 
ریزش دانشـجوی ارشـد داشـته ایم. در مقطع 
دکتـرا نیز هر سـال به تعـداد متغیـر ورودی 
داریـم که در شـاخه های متعدد جبـر، آنالیز، 

هندسـه و ... مشـغول می شـوند. اخیرا، تعداد 
کارهـای  سـمت  بـه  مـا  همـکاران  زیـادی 
رمزنـگاری  و  کدگـذاری  مثـل  کاربـردی 
گرایـش پیـدا کرده انـد و در علـوم داده نیـز 
تعـدادی همکاران مشـغول شـده اند تا بخش 
کاربـردی رشـته بیش تـر نشـان داده شـود.

■ به جایگاه باالی رشـته ی ریاضیات 
بـه  کم رغبتـی  دلیـل  کردیـد.  اشـاره 

سـمت ریاضیات محـض چیسـت؟
یکـی از دالیـل ایـن بـود تعـداد زیـادی از 
فارغ التحصیـان ما معلم می شـدند و در واقع، 
معلم هـای ریاضـی را مـا تامیـن می کردیـم. 
ولـی از جایـی بـه بعـد، تصمیـم بـر این شـد 
کـه تامین معلمـان آموزش وپـرورش از طریق 
دانشـگاه فرهنگیـان صـورت گیرد؛ ایـن، افت 
شـدیدی در آمـار دانشـجویان مـا ایجـاد کرد 
چـرا کـه یکـی از بازارهای کار از دسـت رفت. 
از طرفـی، در دانشـگاه فرهنگیـان هـم چـون 
تعـداد کمی هیـات علمـی دارد و گاهی اصا 
نـدارد؛ بسـیار بـا کیفیـت پاییـن دروس ارائه 
مسـتقیم  کار  بـازار  دیگـر،  دلیـل  می شـود. 
اسـت و در بسـیاری کارخانه هـا و شـرکت ها 
اهمیـت اسـتخدام فارغ التحصیان این رشـته 
جـا نیفتاده اسـت. بـرای همیـن، بسـیاری از 
دکتـرا،  مقطـع  در  حتـی  فارغ التحصیـان 
شـغلی ندارنـد و در دانشـگاه ها هم اسـتخدام 
خیلـی کم اسـت. این شـرایط باعث شـده که 
افـراد آینـده ای در این رشـته نبینند. در عین 
حـال، بسـیار دانشـجویان خوبی داشـتیم که 
ریاضـی را یـاد گرفته انـد و در دیگـر رشـته ها 
مثـل اقتصـاد یـا صنایـع ادامـه داده انـد کـه 
بسـیار هـم خـوب اسـت و بـه دانش آموزانـی 
کـه اسـتعداد دارنـد و بـه ریاضـی عاقه منـد 
هسـتند توصیـه می کنـم ریاضـی را بخواننـد 

امـا در دیگـر رشـته ها ادامـه دهند.
■ بخـش شـما چه قـدر بـا جامعه ی 
معـدن،  صنعـت،  مثـل  پیرامونـی 

دارد؟ ارتبـاط  اقتصـاد  و  کشـاورزی 
ایـن، موضوع بسـیار حائز اهمیتی اسـت و 
یکـی از نقـاط ضعف کشـور ما این اسـت که 
ارتبـاط بخـش علمـی بـا بخش هـای بیرون 
دانشـگاه برقـرار نشـده اسـت. در حالـی کـه 
در کشـورهای پیشـرفته ایـن موضوع بسـیار 
جـدی گرفتـه شـده اسـت. در کرمـان امـا، 
نـه آن هـا سـراغ مـا می آینـد و نـه مـا هنوز 
پیـدا کرده ایـم.  آشـنایی  آن هـا  ادبیـات  بـا 
مثـا در حـوزه ی مخابـرات، بسـیاری نیروها 
هسـتند کـه هـم مخابـرات و هـم ریاضی را 
بلـد هسـتند و می تواننـد پروژه هـای بزرگی 
را اجـرا کننـد. در بخش ما، این کار را شـروع 
کرده ایـم کـه از طریـق پژوهشـکده ریاضـی 
کارخانـه  مثـل  صنایـع  برخـی  بـا  ماهـان 
گرفته ایـم  ارتبـاط  بانک هـا  یـا  السـتیک 
و  دهیـم  انجـام  را  مشـترکی  کارهـای  تـا 
زبـان همدیگـر را بفهمیـم کـه بدانیـم آن ها 
چـه مشـکلی دارنـد و آن هـا بداننـد مـا چه 
توانایـی بـرای حـل آن داریـم. امـا ایـن کار، 
زمـان می بـرد و حمایـت نیـاز دارد. بخشـی 
از مشـکل ایـن اسـت که شـرکت ها و صنایع 
نهادهـا نمی داننـد مشـکاتی کـه دارنـد  و 
را متخصصـان رشـته ی مـا می تواننـد حـل 
کننـد. مثـا در همین موضـوع کرونا، بخش 
زیـادی از کار، بـا ریاضیات سـروکار دارد. در 
همـه ی کشـورها، در تیم هـای تحقیقاتی که 
دارنـد، ریاضیـدان و آماردان هـم حضور دارد 
ولـی در کشـور مـا ایـن موضوعـات چنـدان 
زمینـه  ایـن  در  مـا  نیسـت.  توجـه  مـورد 
امیدواریـم  کـه  کرده ایـم  شـروع  اقداماتـی 

ارتبـاط تسـهیل و تقویـت شـود. 
بـه  افضلی پـور  امسـال جایـزه ی   ■
دو  و  کـرد  توجـه  ریاضیـات  موضـوع 
اسـتاد برجسـته؛ آقای دکتر محمودیان 
و آقـای دکتـر موالیـی را برگزیده انـد. 
ارزیابـی  شـما از ایـن جایـزه چیسـت 
و تاثیـری کـه بـر ایـن حـوزه دارد را 

می بینیـد؟ چه طـور 
جایـزه ی افضلی پـور یـک ایـده ی بسـیار 
خـوب اسـت که اجـرا شـد. یکی از محاسـن 
آن ایـن اسـت کـه جایـزه ای کیفی اسـت در 
حالی کـه بسـیاری از جوایـز، کمـی هسـتند 
شـوند  انتخـاب  افـرادی  اسـت  ممکـن  و 
امـا  باشـند  نداشـته  کافـی  کـه شایسـتگی 
انتخـاب  کسـانی  افضلی پـور،  جایـزه ی  در 
همـگان  مقبـول  و  سـرآمد  کـه  می شـوند 
هسـتند. آقـای دکتـر محمودیـان را سـال ها 
بودیـم،  صنعتی شـریف  دانشـگاه  در  کـه 
می شناسـم و بـا ایشـان در ارتبـاط بودیـم؛ 
بسـیار خوشـفکر و دارای دانـش تخصصـی 
بـاال و شـخصیتی بسـیار تاثیرگـذار هسـتند 
و دانشـجویان زیـادی تربیـت کرده انـد کـه 
در  دنیـا،  مطـرح  دانشـگاه های  در  اکنـون 
حـال تحصیـل و یـا تدریـس هسـتند. آقـای 
بخـش  همـکاران  از  هـم  موالیـی  دکتـر 
محقـق  هسـتند؛  تمـام  اسـتاد  و  خودمـان 
بسـیار خوبی هسـتند و در شـاخه ی هندسه 
و سیسـتم های دینامیکـی و امـور کاربـردی 
و پزشـکی اقدامـات خوبـی انجـام داده انـد. 
کیفی بـودن جایزه و همچنیـن، اینکه بخش 
دانشـجویی هم دارد، بسـیار ارزشـمند بوده و 
مشـوقی برای کسـانی اسـت کـه ریاضیات را 

می کننـد.  دنبـال  کیفـی  به صـورت 

دکتر مومنایی، رئیس بخش ریاضی محض دانشکده ریاضی و کامپیوتر:

هیچ جای جهان خالی از ریاضیات نیست

ادامه در صفحه بعد
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

■ خـود شـما چـه شـد بـه سـمت 
ریاضیـات رفتیـد، آیا راضی هسـتید؟
بسـیار  ریاضـی  بـه  دبیرسـتان  زمـان  از 
المپیـاد  در  بـودم.  آن  عاشـق  و  عاقه منـد 
و  بـودم  عامه حلـی  مدرسـه ی  در  ریاضـی 
موفـق شـدم مـدال نقـره کسـب کنـم. آقای 
دکتـر رجبعلی پور هـم خیلـی راهنمایی های 
خوبـی بـه من بـرای ادامـه دادن در رشـته ی 
در  کارشناسـی  مقطـع  داشـتند.  ریاضیـات 
شـدم.  انتخـاب  شـریف  صنعتـی  دانشـگاه 
سـپس، بورسـیه ی آمریـکا گرفتـم و بعـد به 
را در  برگشـتم و دکتـرا  ایـران  بـه  دالیلـی 
ایـران ادامـه دادم. همیشـه عاشـق ریاضـی 
و  بگیـرم  یـادش  داشـتم  دوسـت  و  بـودم 
هـم  پشـیمان  و  دادم  ادامـه  را  راه  همیـن 
نیسـتم امـا اگـر بـه گذشـته برگـردم، عاوه 
بـر جنبه هـای ریاضیاتـی کـه کار کـردم، بـه 
جنبه هـای کاربـردی مثـل آمار و علـوم داده 
هـر  کـه  معتقـدم  بنـده  می پرداختـم.  هـم 
اسـتعدادی داریـم بایـد در همـان پیشـرفت 
کنیـم ولی متاسـفانه، بـازار کار طوری شـده 
کـه بسـیاری از اسـتعدادها بـه سـمت ایـن 
رشـته نمی آیند مگـر اینکه برخـی، بخواهند 
از ریاضیات به عنوان سـکوی پرتابی اسـتفاده 

و بـه خـارج کشـور مهاجـرت کننـد. 

اسـتنباط  شـما  سـخنان  از   ■
اشـتغال  موضـوع  بـه  نسـبت  کـردم 
اینکه  فارغ التحصیـالن دغدغه داریـد. 
بـازار کار ایـن رشـته رونق نـدارد، این 
شـرایط مربـوط به ایـران اسـت یا کل 
دنیـا بـا چنیـن وضعیتی مواجه اسـت؟
تقریبـا در کل دنیـا ایـن وضعیـت وجـود 
به ویـژه  فارغ التحصیـان  اشـتغال  و  دارد 
بـرای علـوم پایـه بـا مشـکل مواجـه شـده 
اسـت امـا در کشـورهای دیگـر، کسـانی کـه 
برتـری خـود را نشـان داده انـد، شغل شـان را 
پیـدا می کننـد ولـی در ایـران، همیـن افـراد 
هـم ممکـن اسـت شـغلی پیـدا نکننـد. ایـن 
جملـه  از  دارد  متعـددی  دالیـل  وضعیـت، 
تعـداد زیـاد فارغ التحصیان و عـدم مدیریت 
آن یـا شـرایط اقتصادی کشـور طوری اسـت 

کـه نمی تواننـد اسـتخدام داشـته باشـند.
به جـز ایـن مـواردی کـه اشـاره   ■
چـه  بـا  ریاضیـات  رشـته ی  کردیـد، 
چالش هـای دیگـری مواجـه هسـتید؟

بزرگ تریـن چالشـی کـه می توانـم بگویـم 
بـه یـک بیمـاری هم تبدیل شـده اسـت؛ این 
اسـت کـه دانشـجویان خـوب بـه سـمت این 
رشـته نمی آینـد و چنـد سـالی اسـت ایـن 
اثـرات خیلـی  ایـن،  وضعیـت را شـاهدیم و 

بـدی دارد. در دبیرسـتان، دانش آموزانـی کـه 
رشـته ی ریاضـی را انتخـاب می کننـد خیلی 
کم شـده و برخی مدارس، رشـته ی ریاضیات 
را ندارنـد یـا تعطیـل کرده انـد. ایـن، باعـث 
می شـود رشـته های فنی و مهندسـی بسـیار 
آسـیب ببیند. درباره ی ریاضی محض وضعیت 
بدتـر اسـت و همـان دانشـجویی کـه می آیـد 
فنی مهندسـی  رشـته های  سـراغ  بـه  هـم، 
مـی رود. ریاضـی به فکـر و اسـتعداد و توانایی 
باالیـی در حـل مسـئله نیاز دارد ولی کسـانی 
اغلـب به ایـن رشـته می آیند که در رشـته ی 
دیگـری انتخـاب نشـده اند. همیـن افـراد، در 
آینـده معلـم دانش آموزان دبیرسـتان خواهند 
شـد و آموزش نسـل بعـدی با مشـکل مواجه 
می شـود. شـاید ظاهـرا ایـن چالش به چشـم 
نیایـد اما اگر عمیـق به این موضـوع پرداخته 
شـود، بایـد فکری اساسـی بـرای آن بشـود و 

بـه داد رشـته های پایـه برسـیم.
هسـت  دیگـری  نکتـه ی  اگـر   ■

 . ییـد ما بفر
دانشـجویان بسـیار خوبـی هـم در سـطح 
ریاضـی  مسـابقات  در  و  داشـتیم  کشـور 
دانشـجویی کشـور کـه در دنیـا هـم اعتبـار 
خوبـی دارد و انجمـن ریاضـی آن را برگـزار 
می کنـد؛ دانشـگاه کرمـان در اکثـر دوره هـا، 

رتبه هـای سـوم و چهـارم را کسـب کـرده و 
چندین سـال، دانشـجویان را برای مسـابقات 
جهانـی نیـز فرسـتادیم کـه مدال هـای نقره و 
برنـز بـه دسـت آورده انـد. برخـی از آن هـا در 
داخل و برخی خارج کشـور، مشـغول تحصیل 
هسـتند. به طـور کلـی بگویـم کـه در پرورش 
ولـی  بوده ایـم  موفـق  خـوب  دانشـجویان 
متاسـفانه، تعدادشـان کـم اسـت. امیدواریـم 
دیگـر  و  ریاضیـات  مشـکات  حـل  بـرای 
شـود.  چاره اندیشـی  علوم پایـه  رشـته های 

همچنیـن معتقدم یکـی از عوامل موفقیت 
تـاش  و  عاقـه  و  عشـق  ریاضـی  بخـش 
بنیان گـذاران ایـن بخـش اسـت که جـا دارد 
همینجـا از آن هـا قدردانـی کنـم. اولین عضو 
هیـات علمـی بخـش آقـای کامـران بودنـد 
کـه در ادامـه آقـای ضیائـی نیـز بـه ایشـان 
ملحق شـدند. هـردو اکنـون از بازنشسـتگان 
بخـش هسـتند. بعد ازآن هـا هم آقـای دکتر 
ماشـینچی و دکتـر بنـازاده و مرحـوم دکتـر 
قزل ایـاق به آن ها ملحق شـدند. ایـن عزیزان 
در آن زمـان بـا دسـت خالـی و بـا عشـق و 
تـاش سـتودنی بخـش را بنـا نهادنـد و بـذر 
عشـق و محبـت را کاشـتند کـه همین باعث 
شـد بعدها افـرادی چـون دکتـر رجبعلی پور 
بـه بخـش اضافـه شـوند و یکـی از قطب های 

ریاضـی کشـور در کرمان تشـکیل شـود.

رئیـس  سـالمی پاریزی  عبـاس  دکتـر 
مرکـز پژوهشـی ریاضـی ماهانـی می گویـد: 
به عنـوان  االن رشـته ی تجربـی  »متاسـفانه 
رشـته ای درآمـدزا معرفـی شـده و جوانان به 
سـمت ایـن رشـته می رونـد کـه بایـد بـرای 
ایـن وضعیت کاری انجام شـود«. وی تصریح 
بسـیار  نوجوانـان،  و  »خانواده هـا  می کنـد: 
نگـران شـغل هسـتند کـه نگرانـی به جـا و 
اقبالـی کـه  طبیعـی  ای اسـت. در مـدارس، 
خیلـی  دارد  وجـود  تجربـی  رشـته های  بـه 
بیش تـر شـده اسـت که بـه دلیل بـازار کار و 

درآمـدی اسـت کـه در رشـته های مرتبـط با 
آن وجـود دارد«.

در  سـالمی  دکتـر  بـا  را  مـا  گفت وگـوی 
بخوانیـد. ادامـه 

■ آقـای دکتر سـالمی، لطفا بفرمایید 
از نظـر شـما ریاضی در میـان علوم چه 

دارد؟ جایگاهی 
علـوم پایـه کـه شـامل ریاضـی، فیزیـک، 
زمین شناسـی  و  زیست شناسـی  شـیمی، 
هسـتند؛  اهمیـت  حائـز  بسـیار  اسـت، 

میـادی  سـال 2022  دارد  قصـد  یونسـکو 
را به عنـوان نقـش علـوم پایـه در توسـعه ی 
پایـدار نام گـذاری کنـد. بسـیاری، ریاضـی را 
مـادر علـم و زبـان علـم می داننـد چـون در 
تمـام علـوم از جمله مهندسـی ها و پزشـکی 
و ... نقـش دارد. ریاضیدانـان تاکنون کارهای 
داده انـد. می تـوان  انجـام  را  بزرگـی  خیلـی 
گفـت کـه ارتبـاط ریاضـی بـا دیگـر علـوم 
به صـورت رفت وبرگشـتی  بوده اسـت؛ یعنی 
ریاضـی پیشـرفت کـرده و باعـث شـده کـه 
سـایر علـوم پیشـرفت کنـد و وقتـی دیگـر 

علـوم پیشـرفت کرده انـد، بـر ریاضـی تاثیـر 
و گرایـش هـای جدیـدی در ریاضـی بوجود 
مـی آیـد. خیلی هـا ریاضیـات را یـک هنـر 
معرفـی  هنرمنـد  را  ریاضیـدان  و  می داننـد 
فرمول هـای  از دل طبیعـت،  کـه  می کننـد 
و  جامعـه  و  دنیـا  و  اسـتخراج  را  ریاضـی 

می کننـد. توصیـف  را  طبیعـت 
■ جایـگاه ایـن علـم را در ایـران و 
ارزیابـی  چه طـور  کرمـان  اسـتان  در 

؟ می کنیـد
خوشـبختانه کارهـای خیلـی ارزشـمندی 
در  امسـال  و  اسـت  انجـام شـده  ایـران  در 
ریاضـی  کنفرانـس  پنجاه ودومیـن  کرمـان، 
ایـران را برگـزار می کنیـم. 52 سـال اسـت 
بـدون وقفـه داریـم ایـن کنفرانـس را زیـر 
نظـر انجمـن ریاضـی و بـا همـکاری یکـی از 
امسـال،  کـه  می کنیـم  برگـزار  دانشـگاه ها 
کرمـان چهارمیـن بـار اسـت که میزبـان این 
کنفرانس شـده و قرار اسـت  در شـهریورماه 
در  بزرگـی  ریاضیدانـان  مـا  برگـزار  شـود. 
در  کـه  زمانـی  داریـم.  و  داشـتیم  کرمـان 
دکتـرا  دوره ی  کـه  می شـود  بحـث  ایـران 
بازگشـایی شـود، دانشـگاه کرمـان از جملـه 
ایـن  کـه  اسـت  دانشـگاه هایی  نخسـتین 
مقطـع را فعـال کـرده و اولیـن و دومیـن و 
سـومین فارغ التحصیـان دکتـرای ایـران از 
دانشـگاه کرمـان بوده اند. کرمان در بسـیاری 
از زمینه هـا قطـب علمی بوده اسـت از جمله 
در جبـر خطـی و بهینه سـازی و ریاضیـات 
فـازی؛ همچنیـن، فارغ التحصیـان فراوانـی 
ایـران  دانشـگاه های  تمـام  در  کـه  داشـته 

حضـور فعـال دارنـد.

دکتر عباس سالمی پاریزی

چالش امروز ما جذب داوطلبان خوب به ریاضیات است

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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در  افضلی پـور  جایـزه ی  امسـال   ■
سـطح کشـوری و اسـتانی بـه دو نفـر 
از ریاضیدانـان قـرار اسـت داده شـود. 
تاثیـر ایـن جایـزه را چه طـور ارزیابـی 

؟ می کنیـد
بانـو  همسرشـان  و  افضلی پـور  زنده یـاد   
فراوانـی  و خدمـات  اقدامـات  صبـا،  فاخـره 
از  زبانـم  انجـام داده انـد کـه  بـرای کرمـان 
توصیـف آن قاصـر اسـت. پـس از درگذشـت 
ایشـان، عـده ای از دوسـتداران، بـا حمایـت 
خانواده ی ایشـان جایزه ای را بنیان گذاشتند 
و چندیـن دوره، بـه افراد مختلف در سـطوح 
متعـدد جایـزه اعطـا شـده و امسـال نوبـت 
ریاضـی اسـت و دو تـن از ریاضیدانان مطرح 
کشـور برای آن انتخاب شـده اند؛ دکتر سـید 
عبـاداهلل محمودیـان از چهره هـای مانـدگار 
کشـور، جوایـز متعددی داشـته اند و دو، سـه 
سـال قبـل نیـز، در همایش ماهانـی، انجمن 
نخبگان اسـتان از ایشـان تجلیل کـرد. آقای 
دکتـر محمدرضـا موالیـی هـم فردی بسـیار 
توانمنـد و دارای کارهای پژوهشـی برجسـته 
برتـر  پژوهشـگر  دوره،  چندیـن  و  هسـتند 
دانشـگاه بوده انـد. ایشـان چندین سـال نیز، 
ریاسـت »مرکز پژوهـش ریاضـی ماهانی« را 
برعهده داشـتند و کارهای بسـیار ارزشمندی 

در ایـن مرکـز انجـام داده اند. 
■ ممکن اسـت دربـاره ی ایـن مرکز 

دهید؟ توضیـح  بیش تـر 
مرکـز پژوهشـی ریاضی خوارزمی از سـال 
1369 خورشـیدی توسـط دکتر رجبعلی پور 
افتتاح شـده اسـت. در سـال 1370 نام مرکز 
به پیشـنهاد ایشـان برای بزرگداشـت محمد 
ابـن عیسـی ماهانـی از ریاضیدانـان کرمانـی 
قـرن نهم هجری بـه مرکز پژوهشـی ریاضی 

ماهانـی تغییر کرد. 
فعالیت هـای  مرکـز  سـال،   31 ایـن  در   
طرح هـای  اجـرای  جملـه  از  متعـددی 
تحقیقاتـی، برگـزاری سـمینارها، کارگاههـا 
و جلسـات هفتگـی سـخنرانی را انجـام داده 
همـکاران  از  تعـدادی  همچنیـن   اسـت. 
فرصت هـای  ایـران  دانشـگاههای  سـایر  از 
مطالعاتـی خـود را در این مرکـز گذرانده اند. 
مجلـه  مرکـز پژوهشـی ریاضـی ماهانـی نیـز 
علـوم  از سـال 1391 مقـاالت در حـوزه ی 
 ISC ریاضـی را منتشـر می کنـد و در سـطح
هـم مطرح شـده اسـت، همـکاران مـا آقایان 
دکتـر سـید محمد مهدی حسـینی سـردبیر 
و دکتـر نصـرت اهلل شـجره پور صلواتی  مدیر 
مسـئول مجلـه پیگیـر ارتقـای کیفـی مجله 
هسـتند کـه نمایه هـای بهتـری بـرای ایـن 
پنـج  هم اکنـون  مرکـز  کننـد.  اخـذ  مجلـه 
محـض،  ریاضـی  شـامل  پژوهشـی  گـروه 
ریاضـی کاربـردی، بازارهـای مالـی، آمـوزش 
ریاضـی، داده کاوی و یادگیـری ماشـین دارد 
و اخیـرا، ایـن گروه هـا توانسـته اند ارتباطاتی 
بنگاه هـای  و  آموزش وپـرورش  صنعـت،  بـا 
اقتصـادی برقـرار و نقش ریاضیـات را در این 

مراکـز پررنگ تـر کننـد. 
■ بـه ارتبـاط پژوهشـکده بـا جامعه 
اشـاره کردیـد. لطفـا بفرماییـد بـرای 
رفـع نیازهـای جامعـه ی فعلـی کرمان 
نیـز فعال هسـتید یـا تنها بـا جامعه ی 

ریاضـی کشـور و جهان بیش تـر ارتباط 
دارید؟

گـروه پژوهشـی آموزش ریاضـی ما ارتباط 
تنگاتنـگ بـا معلمـان ریاضـی دارد. وقتـی با 
آموزش وپـرورش ارتبـاط داریـد، در واقـع بـا 
بخـش زیـادی از جامعـه در ارتباط هسـتید. 
همان طـور کـه می دانیـد، در دنیـا موضـوع 
سـرمایه ی  و  اسـت  مهـم  بسـیار  اطاعـات 
بسـیاری از شـرکت های بـزرگ مثـل گـوگل 
همیـن اطاعـات هسـتند. اکنـون امـا، فقط 
داشـتن اطاعات مهم نیسـت بلکـه پردازش 
آن در زمـان کوتـاه نیـز دارای اهمیت اسـت. 

بـا  زمینـه  ایـن  در  طرح هایـی  االن  مرکـز 
بـارز  از جملـه السـتیک  برخـی شـرکت ها 
برداشـته و در ایـن زمینـه کارهایـی انجـام 
می دهـد. ریاضیات نقـش تعیین کننده ای در 
علـوم دارد و مـا سـعی می کنیم ایـن نقش را 
پررنگ تـر و ارتباطـات را گسـترده تر کنیـم.

بـرای  تـالش  در  کـه  می گوییـد   ■
ارتبـاط با جامعه هسـتید. آیـا جامعه ی 
پیرامونی نیز مشـکالت خـود را به این 
پژوهشـکده ارائـه می کنـد یـا از طرف 

شـما ایـن پیگیـری انجام می شـود؟
بـا مسـائل  نـه متاسـفانه در کشـور مـا، 
اجتماعـی چنـدان علمـی برخورد نمی شـود. 
شـاید بـا بخش هـای جامعه شناسـی و علـوم 
اجتماعـی در ارتبـاط باشـند کـه مـن بـی 
از  هسـتیم  صـدد  در  ولـی  هسـتم  اطـاع 
بـا  بتوانیـم  ریاضـی  آمـوزش  گـروه  طریـق 

باشـیم. داشـته  بیشـتری  ارتبـاط  جامعـه 
■ در حوزه هـای صنعـت و معـدن و 
کشـاورزی هـم ارتباطـی نمی گیرنـد؟

بـا تعـدادی از مراکز صنعتی و کشـاورزی  
ارتباطاتـی داشـتیم. امـا بـا بدنـه ی جامعـه 
و  اسـت  کمرنـگ  متاسـفانه  مـا  ارتبـاط 
امیدواریـم بتوانیـم گام هـای مثبتـی در ایـن 

برداریـم. زمینـه 
■ بـازار کار را بـرای فارغ التحصیالن 
ارزیابـی  چه طـور  ریاضـی  رشـته ی 

؟ می کنیـد
در حـال حاضـر، بـازار کار را بـرای هیـچ 
رشـته ای مناسـب نمی بینـم. زمانـی کـه مـا 
لیسـانس می گرفتیـم، همـان مـدرک جـواز 
کار بـود ولـی االن بـا دکتـرا هـم نمی توانید 
کار پیـدا کنیـد. اینکه چه طور شـد بـه اینجا 
رسـیدیم بمانـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت که 

فارغ التحصیـان باسـواد و خـوش فکـر بیکار 
نمی ماننـد.

■ منظورتـان از فارغ التحصیـالِن چه 
مقاطعی اسـت؟

در هـر مقطعـی کـه باشـند. دانشـجویان 
لیسـانس مـا در صنعـت، بانک هـا و بیمه هـا 
فعـال هسـتند امـا، اینکـه آموزش وپـرورش، 
نیروهـای خود را صرفا از دانشـگاه فرهنگیان 
می گیـرد، لطمـه ی خیلی بزرگی بـه آموزش 
دانشـگاه های کشـور بوده اسـت و متاسـفانه 
هنـوز اقـدام خاصـی بـرای رفـع این مشـکل 

انجام نشـده اسـت.
■ میـزان عالقه منـدی و گرایـش به 
رشـته ی ریاضـی را چه طـور می بینید؟

در حـال حاضـر، خانواده هـا و نوجوانـان، 
بسـیار نگران شـغل هسـتند که نگرانی به جا 
و طبیعی  ای اسـت. در مـدارس، اقبالی که به 
رشـته های تجربی وجـود دارد خیلی بیش تر 
شـده اسـت که بـه دلیل بـازار کار و درآمدی 
اسـت کـه در رشـته های مرتبط بـا آن وجود 
در  اسـت  ایـن  دارد. خطـری کـه می بینـم 
آینـده اگـر جوانـان مـا بـه سـمت و سـوی 
یـک رشـته برونـد و توجه به سـایر رشـته ها 
نداشـته باشـند، کشـور بـا مشـکاتی جدی 
مواجه می شـود. اگر همه به سـمت رشـته ی 
ایجـاد  مشـکل  ایـن  هـم،  بیاینـد  ریاضـی 
تجربـی  رشـته ی  االن  متاسـفانه  می شـود. 
به عنـوان رشـته ای درآمـدزا معرفـی شـده و 
جوانـان بـه سـمت ایـن رشـته می رونـد که 
بایـد بـرای ایـن وضعیـت کاری انجام شـود. 
خـود مـا ارتباطاتـی کـه بـا آموزش وپرورش 
برقـرار کردیـم بـرای همین اسـت کـه نقش 
ریاضـی را برای دانش آمـوزان تبیین و به این 
حوزه عاقه مندشـان کنیـم. فارغ التحصیان 
باسـواد ریاضـی هم عـرض کردم مـی توانند 

شـغل پیـدا می کننـد. 
ریاضـی  فارغ التحصیـالن  اگـر   ■
واقعـا جـذب بـازار کار می شـوند، پس 
چـرا گرایـش به این سـمت، کم شـده 

؟ ست ا
عـرض کردم کسـانی که باسـواد هسـتند 
و مـی تواننـد خوب فکـر کننـد، توانایی هایی 
دارنـد کـه می تواننـد شـغلی داشـته باشـند. 
مـا فارغ التحصیـان خوبـی داریـم؛ چه طـور 
اسـت در کشـورهای دیگـر توانمند هسـتند 
ولـی اینجـا بیـکار می ماننـد؟ یک دلیـل این 
اسـت که در آن کشـورها، شـرایط برای بروز 
توانایـی و اسـتعداد آن ها فراهم می شـود. اما 
در اینجـا به عنـوان نمونـه، صنعتـی فعـال و 
پویـا نداریـم و صنعت مونتاژ اسـت؛ بنابراین، 

فارغ التحصیـان جایـی ندارند.
■ خود شـما چه شـد که این رشـته 

کردید؟ انتخاب  را 
از دوران دبیرسـتان بـه رشـته ی ریاضـی 
عاقـه داشـتم. سـال 1360 خورشـیدی که 
دیپلـم گرفتیـم، کشـور درگیـر جنـگ بـود 
امیـدی  هیـچ  و  شـده  تعطیـل  دانشـگاه  و 
بـرای ادامـه ی تحصیل نبـود. آن زمـان، تنها 
رشـته ی  در  می شـد  برگـزار  کـه  کنکـوری 
تربیـت معلـم بـود کـه مـن رشـته ی ریاضی 
را انتخـاب کـردم و فکـر می کنـم 14 نفـر 
بودیـم که قبول شـدیم. یاد کنم از اسـتادان 

مـا کـه افـرادی از جملـه مرحـوم ایرانمنش، 
امـام جمعـه موقـت کرمـان بودنـد، آقایـان 
بهره منـد، کمـداری و مـوال معلمـان ریاضـی 
اسـتان بودنـد، این اسـاتید ریاضـی را خیلی 
خـوب بـرای مـا تبییـن کردنـد. در مقطـع 
آشـنا  رجبعلی پـور  دکتـر  بـا  کارشناسـی 
و  شـدم  عاقه منـد  ریاضـی  بـه  بیش تـر  و 
کارشناسـی ارشـد و دکتـرا خـود را زیـر نظر 
ایشـان در رشـته ی ریاضی ادامـه دادم و بعد 
از فارغ التحصیلـی هـم همین جـا مشـغول به 
تدریـس شـدم و کم کم دارم به بازنشسـتگی 

می شـوم. نزدیـک 
را  ریاضـی  رشـته ی  اینکـه  از   ■
انتخـاب کردیـد و ادامه دادیـد، راضی 

؟ هسـتید
بلـه. اگـر برگـردم همیـن مسـیر را تکـرار 

می کنـم.
■ اگـر بخواهیـد جمع بندی داشـته 
باشـید، چالش  اصلـی این رشـته و راه 

حـل آن را چـه می دانیـد؟  
جـذب دانشـجویان خـوب بـه این رشـته 
اسـت. بـه دلیـل شـرایطی کـه ایجـاد شـده 
خیلـی دانشـجویان رغبت به این رشـته پیدا 

نمی کننـد.
ایـن  جامعه شناسـی  دیـد  از  بایـد 
مسـئله،  گاهـی،  شـود.  بررسـی  موضـوع 
خانواده هـا هسـتند. مثـا در مـورد تحصیـل 
اسـتعدادهای  مـدارس  در  دانش آمـوزان 
ایـن  بـه  بسـیار  خانواده هـا  کـه  درخشـان 
سـمت گرایـش دارند؛ مـا می بینیم بسـیاری 
وقتـی  مـدارس  ایـن  فارغ التحصیـان  از 
پیـدا  می شـوند سـرخوردگی  دانشـگاه  وارد 
می کننـد؛ چون برچسـب نخبه و با اسـتعداد 
روی او گذاشـته شـده که مقبـول هیچ جای 
دنیـا نیسـت. وقتـی در دانشـگاه بـا مشـکل 
مواجـه می شـود می گویـد چرا من کـه نخبه 
هسـتم بایـد چنین مشـکلی داشـته باشـم؟ 
و اگـر یـک نفـر، بهتـر از آن هـا در موضوعی 
و  می شـوند  سـرخورده  کنـد،  اظهارنظـر 
خانواده هـا بزرگ تریـن عامل ایـن ناهنجاری 

در جامعـه هسـتند. 
نیـاز اسـت کار فرهنگـی در ایـن زمینـه 
اینکـه  بداننـد  خانواده هـا  و  شـود  انجـام 
اسـتعداد  مدرسـه ی  بـه  را  فرزندشـان 
درخشـان بفرسـتند، بـه ایـن معنـا نیسـت 
کـه کار تمـام شـده و آینده اش تامین اسـت 
و هیچ مشـکلی نخواهد داشـت. من همیشـه 
ریاضـی  در  کـه  می گویـم  دانشـجویانم  بـه 
وقتـی مسـئله ای می دهیم فکر کنیـد، حتما 
فکـر کنیـد حتـی اگـر بـه جـواب نرسـید. 
وقتـی فکـر می کنیـم، درواقـع داریـم ذهـن 
را پـرورش می دهیـم. از نظـر مـن، یادگیری 
زمانـی اسـت کـه  جایی گیـر می کنیـد. من 
همیشـه به دانشـجویانم می گویم همین طور 
کـه مسـئله ی ریاضی را داریـد حل می کنید، 
فکـر کنیـد و درباره ی مسـائل زندگی تان نیز 
همین طـور عمـل کنیـد و بـا حل مسـئله ی 
ریاضـی، بـه فکر کردن عادت کنیـد. در دنیا، 
تمـام ثروت کشـورها بـه فکری اسـت که در 
آن کشـورها وجـود دارد و بـه منابـع نفتی و 
منابـع طبیعـی آن هـا نیسـت، ولی مـا از این 

بخـش متاسـفانه غافل هسـتیم. 

در حال حاضر، خانواده ها و 
نوجوانان، بسیار نگران شغل 
هستند که نگرانی به جا و 
طبیعی  ای است. در مدارس، 
اقبالی که به رشته های تجربی 
وجود دارد خیلی بیش تر شده 
است که به دلیل بازار کار و 
درآمدی است که در رشته های 
مرتبط با آن وجود دارد. خطری 
که می بینم این است در آینده 
اگر جوانان ما به سمت و سوی 
یک رشته بروند و توجه به سایر 
رشته ها نداشته باشند، کشور با 
مشکالتی جدی مواجه می شود.
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

 دکتر سـوده حسـینی رئیس بخش علوم 
کامپیوتـر دانشـکده ریاضـی و کامپیوتـر در 
می گویـد:  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه 
»دانشـگاه باهنر در حیطه ی علـوم کامیپوتر 
جایگاه خیلی خوبـی دارد و در مقطع دکترا، 
جـزو دانشـگاه های برتر ایران هسـتیم که در 
گرایـش محاسـبات نـرم و هـوش مصنوعـی 
پنـج  چهـار،  جـزو  و  می پذیریـم  دانشـجو 
دانشـگاه برتـر در این زمینه هسـتیم«. برای 
این کـه بـا ظرفیت هـا و تـوان بخـش علـوم 
ادامـه  در  بشـوید،  آشـنا  بیشـتر  کامپیوتـر 
گفت وگـوی مـا را بـا دکتـر سـوده حسـینی 
دانشـکده  کامپیوتـر  علـوم  بخـش  رئیـس 

ریاضـی و کامپیوتـر بخوانیـد. 
به طـور  حسـینی،  دکتـر  خانـم   ■
کلـی، جایـگاه رشـته ی ریاضـی را در 
میـان علـوم در ایران و جهـان چه طور 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
رشـته ی ریاضیـات پایـه ی علـوم اسـت و 
می توانیـم  ریاضیـات  محاسـبات  براسـاس 
رهیافت هـای علمـی و عملی بـه کاربردهای 
ارتبـاط  به دلیـل  باشـیم.  داشـته  مختلـف 
تنگاتنـگ بیـن علـوم کامپیوتـر و ریاضیات؛ 
زیرمجموعـه ی  کامپیوتـر  علـوم  معمـوال 
علـوم ریاضـی قـرار گرفتـه اسـت.  در علـوم 
کـه  هسـتیم  ایـن  به دنبـال  مـا  کامپیوتـر 
بهتریـن الگوریتم هـا را برای حل مسـائل در 
کم تریـن زمـان با کم تریـن خطـا و باالترین 
به دسـت  ریاضـی  محاسـبات  بـا  و  دقـت 
بیاوریـم. رشـته ی علـوم کامپیوتـر در دنیـا 
و ایـران بـه دنبـال تربیـت افـراد متخصـص 
اسـت تـا دیـد ریاضـی و منطقـی بـه حـل 

مسـائل داشـته باشـند.
مسـائلی  چـه  حـل  منظورتـان   ■

اسـت؟
مسـائلی مانند پـردازش اطاعـات، انتقال 
اطاعـات. در حـال حاضر بحـث داده کاوی و 
داده هـای حجیم مطرح اسـت و دنیـا به این 
سـمت رفته کـه به تحلیـل داده هـا بپردازند 
و حتـی گرایش های هـوش مصنوعی ، داده 
را داریـم.  کاوی و علـوم تصمیـم و دانـش 
افـرادی کـه در علوم کامپیوتـر کار می کنند، 
تاش شـان ایـن اسـت کـه تحلیـل داده هـا 
دیگـر  بـه  و  انجـام  را  حجیـم  داده هـای  و 

رشـته ها کمـک کنند.
■ دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان در 

ایـن زمینـه چه جایگاهـی دارد؟
دانشـگاه باهنر در حیطـه ی علوم کامیپوتر 
جایـگاه خیلی خوبـی دارد و در مقطع دکترا، 
جـزو دانشـگاه های برتـر ایـران هسـتیم کـه 
در گرایش محاسـبات نـرم و هوش مصنوعی 
پنـج  چهـار،  جـزو  و  می پذیریـم  دانشـجو 
دانشـگاه برتر در این زمینه هسـتیم. از سـال 
93 پذیـرش در مقطـع دکترا را آغـاز کردیم 
و دانشـجویانی کـه فارغ التحصیـل شـده اند، 
اکثـرا جـذب هیـات علمـی در دانشـگاه های 

مختلف کشـور شـده اند.
به طـور  حسـینی  دکتـر  خانـم   ■
کلـی، بـازار کار فارغ التحصیـالن ایـن 

رشـته چگونـه اسـت؟
دانشـجویان دکتـرای مـا بیش تـر تمایـل 
دارنـد کـه جـذب هیـات علمـی بشـوند و 
دانشـگاه ها  سـوی  از  تقاضـا  خوشـبختانه 
جهـت جـذب هیـات علمـی در رشـته علوم 
کامپیوتـر وجود دارد. در مقاطع کارشناسـی 
فارغ التحصیـان  نیـز،  ارشـد  کارشناسـی  و 
یـا  و  شـده  کار  بـازار  جـذب  اکثریـت 

کرده انـد. تاسـیس  را  شـرکت هایی 
■ پـس قاعدتـا گرایـش بـه انتخاب 
ایـن رشـته باید خـوب باشـد. این طور 

؟ ست ا
بلـه. تمایـل خوبـی وجـود دارد و متقاضی 
زیـادی داریـم. در مقطـع دکتـرا کـه عـرض 
مقاطـع  در  اسـت،  خـوب  وضعیـت  کـردم 
رشـته ی  در  ارگان هـا  اکثـر  هـم  پایین تـر 
کامپیوتـر جـذب دارند، عاوه بر ایـن، در بازار 
آزاد و شـرکت های خصوصـی هـم فرصت های 
مقطـع  در  بنابرایـن،  دارد.  وجـود  خوبـی 
کارشناسـی و ارشـد و دکتـرا متقاضـی داریم.

بـازار  جـذب  فارغ التحصیـالن   ■
داخـل می شـوند یا خـارج از کشـور؟
ادامـه  جهـت  دانشـجویان  یک سـری 
تحصیـل و یـا کسـب تجربه تمایـل به خارج 
کشـور داشـتند ولـی اکثریـت جهـت ادامـه 
تحصیـل و یـا جذب بـازار کار داخل کشـور 

را ترجیـح مـی دهنـد. کسـانی کـه بومـی 
کرمان هسـتند هـم، تمایل دارند در اسـتان 

مشـغول شـوند.
■ بازار کار در استان وجود دارد؟

خصوصـی  شـرکت های  جـذب  بیش تـر 
تاسـیس  شـرکت  خودشـان  یـا  شـده اند 
دانش بنیـان  شـرکت های  حتـی  کرده انـد. 
هـم راه انـدازی شـده اسـت. در فراخوان های 
اسـتخدام و در آموزش وپـرورش هـم فرصت 
جـذب وجـود دارد. غیربومی هـا هـم قاعدتـا 
تمایـل دارنـد در شـهرهای خودشـان جذب 

بـازار کار شـوند.
نیازهـای  بـا  کامپیوتـر  بخـش   ■
مختلـف جامعـه ی پیرامونـی خـود در 
کلـی  به طـور  و  دارد؟  پیونـد  اسـتان 
چنیـن ارتباطی بیـن بخـش کامپیوتر 
و دیگر بخش های اسـتان وجـود دارد؟

در سـال های اخیـر، دانشـکده ریاضـی و 
کامپیوتـر و به ویـژه مرکـز پژوهـش ریاضـی 
ماهانـی، تاش هـای زیـادی انجـام داده اند و 
هسـته های پژوهشی متعددی شـکل گرفته 
جـذب  هسـته ها  ایـن  در  دانشـجویان  و 
مرتبـط  پژوهشـی  طرح هـای  و  شـده اند 
بـا صنعـت معرفـی شـده کـه بخـش علـوم 

کامپیوتـر نیـز در آن شـرکت دارد. 
مـا  دانشـجویان  و  همـکاران  همچنیـن، 

طرح هـای  کرمـان  باهنـر  شـهید  مـس  بـا 
از  را  مشـکاتی  و  دادنـد  انجـام  پژوهشـی 
صنایـع  بـا  کرده انـد،  حـل  مـس  صنایـع 
در  را  پروژه هایـی  نیـز  بـارز  السـتیک 
ماشـین  یادگیـری  داده کاوی،  حوزه هـای 
یک سـری  داده انـد.  انجـام  متـن کاوی  و 
دانشـجویان  هـم  را  پژوهشـی  پروژه هـای 
دارنـد  اسـاتید در شـرکت های خصوصـی  و 
انجـام می دهنـد. یکـی از پروژه هایـی کـه به 
اتمام رسـیده، هوشمندسازی سیستم کنترل 
ترافیک شـهری با اسـتفاده از یادگیری عمیق 
بوده اسـت. سـعی داریم برای حل مشـکات 
صنایع اسـتان، تکنیک های یادگیری ماشـین 
و داده کاوی و بحث هـای تحلیـل داده را به کار 
گیریـم. تمـام تـاش دانشـگاه این اسـت که 
بـه کمـک صنعـت بیایـد و صنعـت هـم نیاز 
اسـت از این پتانسـیل دانشگاه اسـتفاده کند. 
در ایـن خصوص، دانشـکده ریاضـی قدم های 
بـا  نیـز  پژوهـش  مرکـز  و  برداشـته  خوبـی 
هسـته های پژوهشـی کـه تشـکیل داده، راه 

را همـوار کـرده اسـت.
■ براسـاس ارزیابی ای کـه از توانایی 
دانشـکده داریـد، آیا به همین نسـبت 
صنعت در اسـتان از این توان اسـتفاده 

کرده اسـت؟
مـن فکر می کنـم بخـش علـوم کامپیوتر 
آن  از  صنعـت  تـا  دارد  بیش تـری  توانایـی 

کند.  اسـتفاده 
دانشـکده  در  کـه  ظرفیت هایـی   ■
انجـام  کارهایـی  یـا  دارد  وجـود 

می کنیـد؟ معرفـی  را  می دهیـد 
تـا قبـل از کرونـا، جلسـات هفتگـی در 
از صنعـت  و  داشـتیم  ماهانـی  پژوهشـکده 
شـرکت  افـرادی  بـارز  السـتیک  جملـه  از 
بـا  کـه  می شـد  ارائـه  پروژه هـا  و  داشـتند 
شـیوع کرونا جلسـات حضوری متوقف شـد 
ولـی برنامـه ی دانشـکده ریاضـی و بخـش 
علـوم کامپیوتـر و مرکـز پژوهـش بـه ایـن 
سـمت رفتـه که به صـورت مجـازی، ظرفیت 
و توانایی هـای افـراد معرفی  شـود. دانشـکده 
تمـام تـاش خود را بـه کار گرفته تـا اعتماد 
صنعـت را جلـب و در طرح هـای پژوهشـی 

مشـارکت داشـته باشـیم.
■ بـرای توسـعه ی فعالیت های بخش 
علـوم کامپیوتـر بـا چـه چالش هایـی 

مواجهید؟
مهم تریـن چالـش مـا ایـن اسـت کـه از 
نیروهـای متخصـص و دانشـجویان خـوب و 
اسـتادان توانمنـدی کـه داریـم، آن طـور که 
شایسـته اسـت بهـره بیشـتری گرفته  شـود. 
اگـر ارتبـاط با صنعـت به خوبی برقرار شـود. 
صنعـت می توانـد از ایـن پتانسـیل علمـی و 
عملـی کـه در بخش علـوم کامیپوتـر داریم، 

کند. اسـتفاده 
■ جایـزه ی افضلی پـور امسـال قرار 
اسـت به دو تـن از ریاضیدانـان ملی و 
اسـتانی اهـدا شـود. تاثیر ایـن جایزه 
و  ریاضـی  دانشـکده  معرفـی  در  را 
ایجـاد رغبـت و انگیـزه ی بیش تر برای 

دکتر سوده حسینی رئیس بخش علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی:

در مقطع دکترا، جزو دانشگاه های برتر ایران هستیم
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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دکتر محسن خسروی، رئیس بخش آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان:

وجه رسانه ای جایزۀ افضلی پور باید پررنگ بشود
آموزش مجازی در دوره ی کرونا بدلیل کمبودها مشکل است

دکتـر محسـن خسـروی، رئیـس بخـش 
آمار دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان می گوید: 
»در کشـور مـا رشـته ی آمـار جـا نیفتـاده 
اسـت و چـون اکثـر مسـئوالن رده ی باالی 
مـا تحصیلکردهـای گروه های علوم انسـانی، 
مدیریـت، اقتصـاد و یـا فنـی و مهندسـی 
هسـتند معمـوال کمتـر بـه رشـته ی آمـار و 
واقفنـد«  آن  دانش آموختـگان  توانایی هـای 
وی می افزایـد: »از جملـه چالش هایـی کـه 
داده  نشـان  را  خـود  مجـازی  آمـوزش  در 
اسـت، ضعـف زیرسـاختها وکمبـود امکانات 
دانشـجویان مانند لپ تاپ اسـت کـه ندارند 
و بـا گوشـی موبایـل بایـد کارشـان را انجام 
مشـکات  از  نمونه هایـی  این هـا  دهنـد«. 
کـه  اسـت  آن  آمـوزش  و  آمـار  رشـته ی 
دکتـر خسـروی بـه آن هـا اشـاره کـرد. این 

گفت وگـو را در ادامـه بخوانیـد. 
لطفـا دربـاره ی ارزش و جایـگاه   ■
ارائـه  را  توضیحاتـی  آمـار  رشـته ی 

بفرماییـد.
ببینیـد، معمـوال تـا کلمـه ی آمـار بیـان 
می شـود، افـراد یاد یک سـری اعـداد و ارقام 
و اطاعـات می افتنـد، در حالی کـه آمار، علم 
جمـع آوری، تنظیم، تجزیـه و تحلیل دادهها 
و  داده هـا  از  اسـتخراج حقایـق  واقـع  در  و 
آینـده  پیش بینـی  و  درسـت  اطاعـات 
برمبنـای آن چیزهایـی اسـت کـه در اختیار 
داریـم. ایـن علـم امـروز در دنیا بسـیار مورد 
توجـه قـرار گرفتـه و شـاخه های مختلفـی 
پیـدا کـرده اسـت. همـه ی مـا در زندگـی 
روزمـره بـا واژه هایـی مثـل احتمـاال، شـاید 
و امـا و اگـر مواجهیـم کـه همـان احتمـال 
اسـت کـه در علـم آمـار به طـور اختصاصـی 
ایـن  بتوانیـم  اگـر  می پردازیـم.  آن  بـه 
»احتمـال« را به خوبـی اندازه گیـری کنیـم، 
می توانیـم آینـده را پیش بینـی و تصمیمات 

مناسـبی را اتخـاذ کنیـم. همـه ی مـا وقتـی 
بـا مسـائل مواجـه می شـویم برخـورد علمی 
یـا غیرعلمـی بـا آن داریـم کـه در برخـورد 
غیرعلمـی، راه بـه جایـی نمی بریـم. برخورد 
توضیـح  ابتـدا،  دارد.  گام هایـی  امـا  علمـی 
روشـن مسـئله و سـپس شناسـایی عوامـل 
مهـم اثرگـذار و مرحلـه ی سـوم ارائـه ی یک 
مـدل یـا راه حل اسـت. از این به بعـد، دو راه 
داریـم: یـا جلـو برویم و مدل را اجـرا و نتایج 
را ارایـه میدهیـم - ایـن، مربـوط بـه زمانـی 
اسـت که اندیشـهی آماری نداشـته باشـیم- 
یـا برخـورد علمـی با اندیشـه ی آمـاری توام 
می شـود؛ در ایـن مـورد هنگامـی بـه یـک 
راه حـل یـا یـک مـدل دسـت مییابیـم، آن 
را در نمونه هـای کوچـک چندیـن بـار اجـرا 
می کنیـم. بـا ایـن کار در واقـع مـدل مذکور 
را پاالیـش و پیرایـش میکنیـم و در نهایـت 
مناسـب  )تجربـی(  آمـاری  مـدل  یـک  بـه 
دسـت مییابیـم. اینکـه چگونه با اسـتفاده از 
ایـن مشـاهدات، مـدل درسـت را اسـتخراج 
کنیـم موضوع مهمی اسـت. ایـن توضیحات 
می توانـد کاربـرد علـم آمار حتـی در زندگی 
روزمـره را تا حدودی نشـان دهـد.  امیدوارم 
روزی در کشـور مـا بـه جایـی برسـیم کـه 
از تخصـص آمـار به خوبـی اسـتفاده بشـود؛ 

اتفاقـی کـه تاکنـون رخ نـداده اسـت.
■ بفرماییـد بخـش آمـار دانشـگاه 
شـهید باهنر چه زمانی تاسـیس شده 
و چـه مقاطعـی را هم اکنـون پوشـش 

می دهـد؟
این رشـته، از مهرماه 1374 خورشـیدی 
بـا 31 دانشـجو در مقطـع کارشناسـی آغاز 
بـه کار کرد و بـه مرور مقاطع ارشـد و دکترا 
نفـر  تاکنـون، حـدود 770  شـکل گرفـت. 
ارشـد  و در دوره ی  در دوره ی کارشناسـی 
117 نفـر و در دورهی دکتـرای تخصصی 6 

نفـر فارغ التحصیـل شـده اند. 10 نفـر عضـو 
هیـات علمـی و دو نفـر عضـو هیـات علمی 
بازنشسـته داریم. بخش آمار توانسـته اسـت 
افتخارات متعددی در مسـابقات دانشـجویی 
کسـب کنـد. در سـال 89 و 88 تیـم مـا که 
بنـده سرپرسـتی آن را برعهده داشـتم، اول 
از تیـم  بـا اختـاف زیـادی  شـد؛ آن هـم 
پنجـم  و  سـوم  رتبه هـا ی  همچنیـن،  دوم. 
کشـوری را نیـز کسـب کرده ایـم. رتبه هـای 
برتـر اول و دوم المپیـادی را نیـز داشـتیم 
کـه ایـن افـراد هم اکنون جـزو همـکاران ما 
در دانشـگاه های کشـور هسـتند. در حـال 
حاضر، در بخش آمار، در مقطع کارشناسـی 
196 نفـر، در مقطـع کارشناسـی ارشـد 18 
نفـر و در مقطـع دکتـرای تخصصـی 13 نفر 

مشـغول بـه تحصیل هسـتند.
■ از لحـاظ بـازار کار، وضعیـت برای 
فارغ التحصیالن رشـته ی آمـار چگونه 

؟ ست ا
متاسـفانه در کشـور مـا ایـن رشـته جـا 
مسـئوالن  اکثـر  چـون  و  اسـت  نیفتـاده 
انسـانی،  علـوم  گروه هـای  تحصیلکردهـای 
مدیریـت، اقتصـاد و یـا فنـی و مهندسـی 
هسـتند، معمـوال کمتـر بـه رشـته ی آمـار 
آن  دانش آموختـگان  توانایی هـای  و 
از  اغلـب ترجیـح می دهنـد کـه  واقفنـد و 
یـا  مدیریـت  رشـته های  فارغ التحصیـان 
یـا  و  بانک هـا  نهادهایـی مثـل  اقتصـاد در 
سـایر ادارات دولتـی اسـتفاده کننـد. البتـه 
بـه دنبـال تاش هایـی کـه صـورت گرفتـه 
اسـت، اخیـرا وضعیـت نسـبت بـه گذشـته 
بهتـر شـده اسـت امـا اگـر هـر اداره ای یک 
یـا دو نفـر کارشـناس آمـار به عنـوان محقق 
و تحلیل گـر داده ها در اختیار داشـته باشـد، 
هـم وضعیـت آن سـازمان و هـم بـازار کار 
بهتـر  آمارخیلـی  فارغالتحصیـان رشـتهی 

خواهد شـد. در کشورهای پیشـرفته، تقریبا 
آمـار  رشـتهی  فارغ التحصیـان  همـه ی 

می شـوند. بـه کار  مشـغول 
■ این شـرایط در بـازار کار بر رغبت 
و تمایل بـه تحصیل در این رشـته چه 

تاثیری گذاشـته است؟
بلـه. از آن بدتـر، غریـب بـودن درس آمار 
در دوره ی دبیرسـتان اسـت کـه به خوبی به 
دانش آمـوزان معرفی نمی شـود. افـرادی که 
می کننـد  تدریـس  دبیرسـتان  در  را  آمـار 
رشـته ی  تحصیل کـرده ی  معمـوال  هـم 
ریاضـی هسـتند و حتـی آموزش وپـرورش 
آمـار  فارغ التحصیـان  اسـتخدام  از  هـم 
آمـاری  دروس  تدریـس  می کنـد.  امتنـاع 
دانش آموختـگان  توسـط  دبیرسـتان ها  در 
رشـتهی آمـار، در شناسـایی ایـن رشـته و 
جـذب دانش آمـوزان بـه ادامـه ی تحصیـل 
در آن میتوانـد تاثیـر خوبـی داشـته باشـد. 
در حـال حاضـر، معمـوال افـراد بـا رتبه های 
ایـن رشـته می آینـد و  بـه  پاییـن کنکـور 
خیلی هـا هـم از ادامهـی تحصیـل در ایـن 
رشـته انصـراف می دهنـد. ازجملـه علتهای 
انصـراف، دشـواری رشـته آمار از یک سـو و 
عـدم اقبـال جامعـه و دولـت از سـوی دیگر 
نسـبت بـه این رشـته اسـت. کاربـرد آن اما 
بسـیار زیـاد اسـت. یکـی دیگر از مشـکات 
این اسـت کـه متاسـفانه نه تنها در رشـته ی 
بی مهابـا  رشـته ها  همـه ی  در  بلکـه  آمـار 

لیسـانس تولیـد کرده ایـم.
■ بخش آمـار با بخش هـای مختلف 
اعـم از صنعـت یـا معدن و کشـاورزی 

در اسـتان چـه ارتباطی دارد؟
ارتبـاط  تقریبـا  اخیـر  سـال های  در 
متوسـطی برقـرار شـده اسـت. بـه عنـوان 
مثـال بخـش آمـار بـا اتـاق بازرگانـی سـه 
در  همچنیـن  اسـت.  کـرده  اجـرا  پـروژه 
پروژه هـا  اجـرای  بـه  موادمخـدر  حـوزه ی 
ثبت احـوال  سـازمان  و  کردیـم  کمـک 
مسـایلی داشـته اسـت که با همکاری بخش 
آمـار حل شـدهاند. بـا کارخانه ی السـتیک 

بـارز نیـز مذاکراتـی شـروع شـده اسـت.
■ تاثیـر جایـزه ی افضلی پـور را بـر 
شناسـاندن رشـته های دانشـگاهی از 
جملـه ریاضـی و آمار چه طـور ارزیابی 

می کنیـد؟
همـه ی جوایـز علمی که در کشـور وجود 
ایـن زمینـه موثرنـد، بـه شـرط  دارنـد در 
اینکـه از طریـق رسـانه ای مثل صداوسـیما 
مراسـم اعطـای جوایـز پخـش و برگزیدگان 
معرفی شـوند وگرنـه خود جایـزه به تنهایی، 
فقـط بـر انگیـزه ی محققـان و پژوهشـگران 
تاثیرگـذار اسـت. از طرفی، ایـن جایزه برای 
معرفی کار سـترگی که مهنـدس افضلی پور 
انجـام داد و در جهـت فرهنـگ سـازی در 

ایـن زمینه بسـیار مفید اسـت. 
■ رشـته ی آمار دانشـگاه کرمان در 
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

کشـور چه جایگاهی دارد؟
سـال 82 کـه افتخـار عضویـت در بخـش 
آمـار دانشـکدهی ریاضـی و کامپیوتر نصیب 
بنـده شـد، اکثـر اعضـای بخـش آمـار مربی 
بودیـم و فقـط خانـم دکتر تاتـا و آقای دکتر 
تیـم  لیکـن  داشـتند،  دکتـرا  ماشـین چی 
دانشـجویی بخـش در همـان زمانهـا  دو بار 
پیاپـی در کشـور  رتبهـی اول، یکبـار رتبهی 
سـوم و یکبارهم رتبهی پنجم را کسـب کرد. 
البتـه در سـالهای قبـل از سـال 1382 نیـز 
تیم هـای مـا مقـام می آوردنـد و بخـش آمار 
زبانـزد و معـروف بود. هم اکنـون نیز جایگاه 
نسـبتا خوبـی در کشـور داریـم و در هر سـه 

مقطـع تحصیلـی دانشـجو می پذیریم. 
■ رشـته ی آمار، به جز نبـود بازار کار 
و عـدم شـناخت از توانایی این رشـته، 

بـا چـه چالش هایی مواجه اسـت؟
مـا در حـال هدایـت دانشـجویان مقطـع 
کارشناسـی بـه سـمتی هسـتیم تـا آمـوزش 
آن هـا کاربردی تـر باشـد و دو سـالی اسـت 
پرداختـه  موضـوع  ایـن  بـه  جدی تـر  کـه 
در  کـه  چالش هـای  از  یکـی  امـا  می شـود. 
داد،  نشـان  را  خـود  نیـز  مجـازی  آمـوزش 
کمبـود امکانـات برای دانشـجویان اسـت که 
مثـا لپ تاپ ندارنـد و با گوشـی موبایل باید 
کارشـان را انجـام دهنـد. اگـر تسـهیاتی در 
نظر گرفته شـود تا دانشـجویان آمـار بتوانند 
لپ تـاپ تهیـه کننـد، اوضـاع بهتـر میشـود. 
بـه  اشـاره ای  صحبت تـان  در   ■
آموزش مجـازی داشـتید. لطفا توضیح 
دهید شـرایط شـیوع کرونا چه تاثیری 

بـر وضعیـت تحیل داشـته اسـت؟ 
طبیعـی اسـت کیفیت آمـوزش حضوری 

و تاثیـر آن در یادگیـری، از آمـوزش مجازی 
اشـکاالتی  مجـازی  آمـوزش  اسـت.  بهتـر 
مـرور  بـه  کـه  دارد  و  داشـت  عمدهـای 
ضعـف  امـا  شـدند،  مرتفـع  آن  از  برخـی 
آمـوزش  امکانـات  کمبـود  و  زیرسـاختها 
بـرای  هـم  و  اسـاتید  بـرای  هـم  مجـازی 
دانشـجویان مشـکل سـاز اسـت. بـه عنوان 
نمونـه ایـن را هـم بگویـم کـه حتـی برخی 
از همـکاران ما نمی توانسـتند لپ تـاپ تهیه 
کننـد و برخـی دستگاه شـان سـوخت و بـا 
وام دانشـگاه، مجـدد لپ تـاپ خریدنـد. یک 
نمونهـی دیگـر اینکـه اغلـب همـکاران قلم 
اخیـر  مـاه  دو، سـه  در  و  نداشـتند  نـوری 
بـرای آنهـا قلـم نوری تهیه شـده اسـت. اگر 
ایـن امکانـات بـرای اسـتادان و دانشـجویان 
تامیـن و سـرعت اینترنت مطلوب باشـد، در 
مناطقی کـه زیرسـاخت های اینترنت وجود 
دارد، تجربـه ی خـود من این بـود که خیلی 

خـوب می توانسـتم تدریـس کنـم. 
■ لطفـا بفرماییـد چـه شـد کـه به 

آمدید؟ آمـار  سـمت رشـته ی 
در زمـان مـا کنکـور دو مرحلـه ای بـود. 
خوبـی  رتبـه ی  مـن  اول،  مرحلـه ی  در 
دوم  مرحلـه ی  بـرای  ولـی  کـردم  کسـب 
به شـدت بیمـار شـدم و نتوانسـتم رتبـه ی 
خوبـی کسـب کنـم. اصـا هـم به ایـن فکر 
ادامـه تحصیـل رشـته ی  نبـودم کهجهـت 
آمـار را انتخـاب کنـم و حتی در دبیرسـتان 
هـم کـه درس آمـار داشـتیم، عاقـه ای بـه 
آمـار نداشـتم. در کنکـور، رشـته ی عمـران 
دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز را انتخـاب 
کـرده بـودم ولـی کـد را اشـتباه زده بـودم؛ 
نتایـج که آمـد معلوم شـد در رشـتهی آمار 
اهـواز قبـول شـدم. بـه سـازمان سـنجش 

نداشـت.  فایدهـای  لیکـن  اعتـراض کـردم 
سـرانجام بـه اهـواز رفتـم. شـرایط خوبـی 
نبـود ولـی کم کـم به آمـار عاقه مند شـدم. 
بعـد از دو سـال تحصیـل در بخـش آمـار 
دانشـگاه شـهید چمران اهـواز، در دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان میهمـان شـدم. آنجـا بـه 
مـن گفتنـد اگر ترم اول معدلـم باالتر از 15 
شـود، می توانـم انتقالـی بگیـرم. ایـن اتفاق 
افتـاد و بـه دانشـگاه صنعتی اصفهـان رفتم. 

■ ورودی چه سالی بودید؟
اینکـه  از  بعـد  بـودم.   69 سـال  ورودی 
بـه دانشـگاه صنعتـی اصفهـان آمـدم، چون 
رشـته ی آمـار یـک سـال می شـد کـه در 
ایـن دانشـگاه تاسـیس شـده بـود، تعدادی 
از واحدهـای ما همخوانی نداشـت و دوره ی 
تحصیـل همه ی مـا که منتقل شـده بودیم، 
پنج سـاله شد. سـپس در مقطع کارشناسی 
به عنـوان  و  قبـول  شـیراز  دانشـگاه  ارشـد 
شـدم.  فارغ التحصیـل  ممتـاز  دانشـجوی 
بعـد از آن، به دانشـگاه شـهید باهنر کرمان 
آمـدم و به عنـوان مربـی پذیرفتـه شـدم. در 
ادامـه، در همین دانشـگاه در مقطع دکتری 

فارغالتحصیـل شـدم.
■ از مسـیری که طـی کردید راضی 

؟ هستید
از  و  رفتـم  عایقـم  دنبـال  چـون  بلـه. 
ایـن مسـیر لـذت هـم بـردم. بنـده از ابتـدا 
عاقـه ی زیـادی بـه شـغل معلمـی داشـتم 
ولـی متاسـفانه، اخیـرا دولـت با قشـر معلم 
برخـورد  علمـی  هیـات  اعضـای  به ویـژه 
قائـل  زیـادی  تبعیـض  و  نـدارد  مناسـبی 
می شـود تـا جایی که حقـوق یک اسـتادیار 
کارمنـدان  از  دکتـرا،  مـدرک  بـا  دانشـگاه 
حتـی  و  اسـت  کمتـر  ادارات  از  بسـیاری 

یـک دانشـیار پایه ی 17 و 18 دانشـگاه های 
کشـور ازیک کارشـناس با مدرک لیسـانس 
در برخـی از ادارات دولتـی حقوقـی پایین تر 
بـود  قـرار  میکنـد.  دریافـت  هم تـراز  یـا 
حقـوق اعضـای هیـات علمـی وزارت علـوم 
را بـا وزارت بهداشـت همسان سـازی کننـد 
کـه متاسـفانه ایـن اتفـاق هـم در کـش و 
قـوس اسـت. همهـی همـکاران مـا از لحاظ 
اقتصـادی ناراضـی و در مضیقـه هسـتند. 

■ نکتـه ی خاصی مدنظرتان هسـت 
که در سـواالتم مطرح نشـده اسـت. 

و  افضلی پـور  مرحـوم  پـاک  روان  بـه 
بانـو صبـا درود و صلـوات می فرسـتم و از 
از  به ویـژه  جایـزه  ایـن  دسـت اندرکاران 
آقـای دکتـر مصطفـوی تشـکر می کنـم که 
زحمـت زیادی می کشـند. نکتـه ای که باید 
بگویـم ایـن اسـت کـه اعضای هیـات علمی 
دانشـگاه ها دچـار یـاس و نومیـدی شـده اند 
زیـرا احسـاس می کننـد بـه هیـچ وجه حق 
تبعیـض هـم  آن هـا پرداخـت نمی شـود و 
می بیننـد؛ هـر روز قوانین دسـت وپاگیرتری 
وضـع می شـود و کار بیش تـر می خواهنـد و 

پـول کمتـر می دهنـد.
از دانشـگاه های  مـا  از همـکاران  برخـی 
و  دادهانـد  اسـتعفا  کشـور  معتبـر  بسـیار 
در مشـاغل دیگـری فعالیـت می کننـد، در 
حالی کـه در دانشـگاه های خیلـی خوب دنیا 
درس خوانـده بودنـد. همچنیـن همـکاران 
خیلـی خوبی داشـتیم که مهاجـرت کردند. 
چـرا بایـد ایـن وضعیـت را داشـته باشـیم؟ 
آسـیب  کشـور  آینـده ی  بـه  شـرایط  ایـن 
آن  بـرای  چـاره ای  بایـد  و  می زنـد  جـدی 

اندیشـیده شـود. 

فعـال  ایـن حوزه هـا  در  کـه  کسـانی 
هسـتند، چه طـور ارزیابـی می کنیـد؟

ایـن جایـزه اقـدام بسـیار خوبی اسـت که 
هم جایگاه دانشـگاه را به دانشـگاهیان سراسر 
کشـور معرفی  کنـد و هم افـراد متخصصی را 
که در سـطح دانشـگاه هـای کشـور در حوزه 
علـم و فنـاوری فعالیـت دارند بهتر شـناخته 
نیـز،  دانشـجویان  و  اسـاتید  بـرای  و   شـوند 

رغبـت و انگیـزه ایجـاد می کند.
■ لطفا درباره ی تاریخچه ی تشـکیل 
و همچنیـن فعالیت های شـاخص گروه 

کامپیوتـر توضیح دهید؟
 1374 سـال  در  کامپیوتـر  علـوم  گـروه 
اولیـن دوره ی  خورشـیدی تشـکیل شـد و 
بـه  مشـغول  کارشناسـی  دانشـجویان 
تحصیـل شـدند. در سـال 87 مقطـع ارشـد 
بـا گرایش سیسـتم های هوشـمند آغاز شـد 
بـا مصوبـه ی وزارت علـوم،  و در سـال 95 
محاسـبات  بـه  ارشـد  کارشناسـی  گرایـش 
از  کـرد.  تغییـر  مصنوعـی  هـوش  و  نـرم 
سـال 93 هـم پذیـرش دانشـجو در مقطـع 
دکتـرا در گرایـش محاسـبات نـرم و هـوش 
مصنوعـی داریـم. همچنیـن، انجمـن علمی 
بسـیار فعالـی بخـش علـوم کامپیوتـر دارد 
کـه هـر سـاله مسـابقات برنامه نویسـی صبا 
را در سـطح کشـوری و بین المللـی برگـزار 

می کنـد. در کنـار این، دانشـجویان کارگاه ها 
و  و جلسـات سـخنرانی در معرفـی رشـته 
بـازار کار را برگـزار می کنند. امسـال انجمن 
سـیزدهمین  در  کامپیوتـر،  علـوم  علمـی 
جشـنواره بین المللـی حرکـت، حائـز رتبه ی 
دوم و رتبـه ی ویـژه در خصـوص کارآفرینی 
شـد کـه از افتخـارات بخش علـوم کامپیوتر 
اسـت.  همچنیـن، پژوهشـگر برتـر دانشـگاه 
در مقطـع دکتـرا ، پژوهشـگر برتر دانشـکده 
در مقطع کارشناسـی ارشـد و پژوهشگر برتر 

اسـتان در مقطـع کارشناسـی از بخش علوم 
کامپیوتـر بـوده اسـت، همچنین، پژوهشـگر 
برتـر دانشـکده نیـز از اعضـای هیـات علمی 
ایـن بخـش بودنـد. بخـش علـوم کامپیوتـر 
و  توانمنـد  بسـیار  دانشـجویان  و  اسـاتید 

دارد. مسـتعدی 
■ خـود شـما چـه شـد این رشـته 
می کنیـد  فکـر  کردیـد؟  انتخـاب  را 

انجـام دادیـد؟ انتخـاب درسـتی 
بلـه. مـن دوره ی دبیرسـتان در رشـته ی 

ریاضـی فیزیـک تحصیـل کـردم. آن زمـان، 
کامیپوتـر رشـته ای بـه روز بـود و عاقـه ی 
شـخصی هـم بـه آن داشـتم. رشـته ی علوم 
کامپیوتـر دانشـگاه کرمـان را انتخـاب کردم 
و بـا اسـاتید خیلـی خوبـی آشـنا شـدم کـه 
تحصیـل  ادامـه  و  داد  افزایـش  را  عاقـه ام 
کامپیوتـر.   مهندسـی  دکتـرای  تـا  دادم 
مقطـع کارشناسـی را در دانشـگاه کرمـان و 
کارشناسـی ارشـد و دکتـرا در علم و صنعت 

تهـران خوانـدم.

ادامه از صفحه 19
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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کارگـردان  آقاعباسـی،  یـداهلل  دکتـر 
دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو  و  تئاتـر 
شـهید باهنـر کرمـان، در مراسـم اعطـای 
زنده یـاد  افضلی پـور  شـادروان  جایـزه ی 
فاخـره صبـا، خبـر داد کـه در ایـام کرونـا، 
توانسـته بـه آرزوی دیرینه ی خـود جامه ی 
دربـاره ی  نمایشـنامه ای  و  بپوشـاند  عمـل 
افضلی پـور، بنیان گـذار دانشـگاه در کرمـان 

بنویسـد. 
آقاعباسـی در ایـن مراسـم، بـه معرفـی 
کوتاهـی از لوریس چکناواریـان، برگزیده ی 
پنجمیـن جایزه ی هنری صبـا نیز پرداخت. 
این مراسـم، پانزدهمیـن دوره از جایزه ی 
نُهمیـن  افضلی پـور،  علیرضـا  مهنـدس 
افضلی پـور  علـی  دکتـر  جایـزه ی  دوره ی 
)بـرادر موسـس دانشـگاه(، پنجمین دوره ی 
)همسـر  صبـا  ادبـی  ـ  هنـری  جایـزه ی 
دوره ی  پنجمیـن  و  دانشـگاه(  موسـس 
و عصـر جمعـه  بـود  کارآفرینـی  جایـزه ی 
و  حضـوری  به صـورت  خردادمـاه  هفتـم 

شـد. برگـزار  غیرحضـوری 
موزیسـین،  چکناواریـان؛  لوریـس 
برجسـته،  آهنگسـاز  و  ارکسـتر  رهبـر 
و  صبـا  هنـری  جایـزه ی  دریافت کننـده ی 
بلقیس سـلیمانی دریافت کننـده ی جایزه ی 

بودنـد. صبـا  ادبـی 
شـرح  بـرای  سـخنانی  در  آقاعباسـی 
گفـت:  چکنواریـان  از  کوتاهـی  معرفـی 
کرونـا،  بیمـاری  شـیوع  سـال   1.5 »در 
همیشـه  کـه  کارهایـی  از  یکـی  توانسـتم 
آرزویـش را داشـتم را به سـرانجام برسـانم 
و  نمایشـنامه ای دربـاره ی آقـای افضلی پور 

نوشـتم«.
وی افـزود: »از سـال ها پیـش در زندگـی 
غـور  افضلی پـور  زنده یـاد  خاطـرات  و 
می کـردم؛ مهنـدس و همسرشـان بانو صبا، 
سـی سـال نامـزد بودنـد و در جریـان یکی 
حضـور  بـا  شکسـپیر  نمایشـنامه های  از 
آن هـا  وصلـت  کـه  بـود  بهبـوداف  رشـید 
شـکل گرفـت و بعـد از ازدواج آن هـا هم به 

سـاختن دانشـگاه منتـج شـد. آشـنایی ام با 
آقـای چکناواریـان هـم در اجـرای یکـی از 
نمایشـنامه های شکسـپیر در تهـران بود که 

به طـور اتفاقـی صـورت گرفـت«.
وی اظهـار کرد: »آقای چکناواریان سـال 
1316 در بروجرد متولد شـدند. پدرشـان از 
زندان هـای اسـتالین فرار کرده و مادرشـان 
شـده  آواره  ارمنسـتان  سـرزمین های  از 

بودند«.
وی سـپس اشـاره ای بـه دوران مختلـف 
زمـان  از  برجسـته  هنرمنـد  ایـن  زندگـی 
آموختـن ویلـون و پیانـو و بعـد رفتـن بـه 
و  ارکسـتر  رهبـری  و  میشـیگان  دانشـگاه 
آهنگسـازی و حضور در کشـورهای مختلف 
و بلنـدآوازه کـردن نـام ایـران و هنـر ایران 
در  تدریـس  و  شـاخص  آثـاری  تولیـد  و 
کشـورهای مختلـف کانادا، آمریـکا و اروپا و 

اجرا وسرپرسـتی ارکسـتر کـرد و ادامه داد: 
»رشـته ی ایشـان با هنری که خانـم فاخره 
صبـا، از پیشـاهنگان اپـرا، در آن فعالیـت 

می کردنـد سـنخیت داشـته اسـت«.
وی اضافـه کـرد: »ایشـان تاکنـون 176 
و  اپـرا  از  اعـم  موسـیقی  حـوزه ی  در  اثـر 
ارکسـتر و ... خلـق کرده انـد و همیشـه از 
سـرزمین عزیـز ایـران و مردم عزیـز ایران و 

کشـور عزیـز ایـران یـاد می کنـد«.
پیونـد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  آقاعباسـی 
دیـروزی  و  امـروزی  ایـران،  بـا  ارمنی هـا 
نیسـت، یـادآور شـد: »ارمنی هـا در صنعت 
چـاپ و تئاتـر و موسـیقی پیشـگام بودنـد 
و اسـتاد چکناواریـان، از اسـتادان مسـلم و 
پیشـتازان و نمونه هـای مشـخص هم وطنان 
ارمنـی ما هسـتند که بـه اعتای نـام ایران 

خدمـت کـرده اسـت«. 

دکتر یداهلل آقاعباسی:

چکناواریان 
از استادان مسلم موسیقی 
به اعتالی نام ایران 
خدمت کرده است
دربارۀ زنده یاد افضلی پور نمایشنامه ای نوشته ام
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

بلقیـس سـلیمانی، داسـتان نویس، منتقـد و پژوهشـگر ادبـی 
اهـل شهرسـتان رابر کـه تاکنون جوایـز ملی فراوانی کسـب کرده 
اسـت، برنـده ی پنجمیـن دوره از جایزه ی هنریـ ادبـی فاخره صبا، 

همسـر افضلی پـور، بنیان گـذاران دانشـگاه کرمان شـد.
او در جریـان مراسـم اعطـای ایـن جایـزه، در ارتباطـی مجازی 
در  فاخـره صبـا  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  بـا حاضـران،  تصویـری  و 
از  ایـران  ایـران گفـت: »جامعـه ی زنـان  مدرن سـازی جامعـه ی 
صـدر مشـروطیت و هنگامـه ی مواجـه ی ایران با جامعـه ی مدرن، 

نسـبت بـه مـردان کمتـر وارد ایـن عرصـه نشـده اند«.
سـلیمانی کـه »بـه هـادس خـوش آمدیـد، بـازی آخر بانـو، آن 
مـادران ایـن دختـران، پیـاده، مـن از گورانی هـا می ترسـم، شـب 
طاهـره« از جملـه برخـی آثـار او هسـتند و همچنیـن، همنـوا بـا 
مـرغ سـحر دربـاره ی زندگـی دهخـدا، تفنـگ و تـرازو بررسـی 
ادبیـات جنـگ از جمله آثار پژوهشـی ایشـان اسـت و بیش از صد 
مقالـه نیـز تاکنـون در روزنامه هـا و مجـات منتشـر کرده اسـت، 
بـا رای هیـات داوران توانسـت جایـزه ی هنـری - ادبـی صبـا را از 

آن خـود کند.
سـلیمانی در ایـن مراسـم گفـت: »خانـم صبـا را الهام بخـش 
بسـیاری از فعالیت هـای زنـان ایرانـی می دانـم و بـه نظرم ایشـان 
و کسـانی کـه از صـدر مشـروطیت تاکنـون بنیان هـای جدیـدی 
بـرای ورود بـه جهـان جدیـد بـرای بانـوان ایـران مهیـا کرده انـد، 

می تواننـد الهام بخـش بسـیاری از مـا زنـان باشـند«.
و  مشـروطیت  صـدر  از  ایـران  زنـان  »جامعـه ی  افـزود:  وی 
هنگامـه ی مواجهـه ی ایـران بـا جامعه ی مدرن، نسـبت بـه مردان 
کمتـر وارد ایـن عرصـه نشـده اند؛ نسـبت بـه وضعیـت جامعـه ای  
و  انـدازه ای زن سـتیز  تـا  و  محافظـه کار  و  به شـدت سـنتی   کـه 

مردساالر بود«.
وی ادامـه داد: »از ایـن بابـت می توانـم بگویم فعالیتـی که زنان 
از آغـاز مشـروطیت در ایران داشـتند چشـمگیر بود چـرا که زنان 
متوجـه شـدند طوفان یا نسـیم مدرنیتـه، راهی بـرای حضور زنان 
و احقـاق حقـوق آنـان در جامعـه و، بـه رسـمیت شـناختن ایـن 
جامعـه ی ناپیـدا و سرکوب شـده بـاز کرده اسـت؛ به همیـن دلیل 
از ایـن وضعیـت نهایت اسـتفاده را بردنـد تا خودشـان را به اثبات 

برسانند«.

انجمـن  تشـکیل  و  نخسـتین حرکت هـا  »از  کـرد:  بیـان  وی 
نسـوان تـا آخرین ها کـه امروز جامعـه ی ما همچنان درگیر اسـت 
و بـا آن مبـارزه می کنـد مثـل کودک همسـری یـا احقـاق حقـوق 
برابـر بـا مـرد و به ویژه تصویـب قوانین به شـدت زن سـتیزانه، زنان 

تاش هـای فراوانـی داشـته اند«.
وی بـا بیان اینکه راه طوالنی از صدر مشـروطیت سـپری شـده 
و تاش هـا بـرای ایـن بـوده تـا زنـان را از پسـتو بیـرون بکشـند 
و بـه آن هـا اعتمـاد به نفـس بدهنـد و گاهـی از ظلم هایـی بـه 
آن هـا می شـود حرفـی بزننـد، گفـت: »جامعـه ی زنـان هـم در 
مدرنیزاسـیون ایـران و هـم در مـدرن کـردن بـه معنـای اینکـه 
مدرنیتـه را وارد ایـران کنند گام های بسـیار اساسـی برداشـته اند. 
سـعی  زنـان  را  دخترانـه  مـدارس  نخسـتین  قاجـار،  دوره ی  در 
کردنـد تاسـیس و نخسـتین مجـات نیـز بـرای جامعـه ی زنـان 
منتشـر شـد و درمانگاه و بیمارسـتان هـم سـاختند و در مجموع، 
همـگان را متوجـه ی ایـن موضـوع کردنـد کـه جامعـه ی زنـان 
موفقیت آمیـز  فعالیت هایـی  ایـران  مدرنیزاسـیون  در   می توانـد 

داشته باشد«. 
ایـن داسـتان نویس افـزود: »ایـن حرکت هـای مـدرن همچنان 
قـدس کـه  بـه کسـانی چـون سـعیده  امـروز  و  ادامـه می یابـد 
مجموعـه ی »محـک« را راه انـدازی کـرده یـا توران میرهـادی که 
ایـن زنـان  شـورای کتـاب کـودک راه انـدازی کـرده می رسـیم. 
مشـکل اساسـی را در ایـن می دانند که اگـر جامعه ی ایـران هنوز 
مـدرن نشـده بـه ایـن دلیل اسـت کـه بـه بنیان هـا توجـه نکرده 
کـه یکـی از آن هـا تربیـت و کتاب خـوان کـردن کودکان اسـت«.
وی گفـت: »مرحـوم صبـا هـم کاری کردنـد کـه دیگـر افـراد 
جامعـه ی زنـان در فکـر آن بودنـد و تـاش می کردنـد خـود را 
بـه نهادهـای مدنـی و کنشـگر و آموزشـی مـدرن مجهـز کننـد و 
همراهـی با همسر شـان برای تاسـیس دانشـگاه کرمـان بدین معنا 
بـود کـه ایـن دانشـگاه می توانـد نسـلی از جوانانـی را تربیت کند 

کـه فردای ایـران را بـه بهتریـن نحـو بسـازند«.
سـلیمانی بـا اشـاره بـه نقـش بانـو صبـا در یـاری رسـاندن بـه 
ایـن  »امیـدوارم  کـرد:  اظهـار  ایـران  جامعـه ی  کـردن  مـدرن 
الگوسـازی بـه مـدرن شـدن جامعه ی زنـان ایران جهـت همگامی 

بـا مـردان و هویت یابـی آنـان یـاری برسـاند«. 

لوریس چکناواریان 
برگزیدۀ جایزۀ صبا:

جای 
»فاخره صبا« 

در دنیای موسیقی 
ایران خالی است

موزیسـین  چکناواریـان،  لوریـس 
ارمنی تبـار اهـل ایران، بـا رای هیات 
داوران، برگزیـده ی پنجمیـن دوره از 
جایـزه ی ادبـیـ  هنـری فاخـره صبا، 
بنیان گـذاران  افضلی پـور،  همسـر 

دانشـگاه در کرمـان شـد.
مراسـم  جریـان  در  چکناواریـان 
ارتباطـی  در  جایـزه،  ایـن  اعطـای 
مجـازی بـا حاضـران، طی سـخنانی 
کوتـاه گفـت: »جـای خانـم صبـا در 
دنیـای فرهنـگ و هنـر و موسـیقی 

اسـت«. خالـی  بسـیار  ایـران 
به گزارش خبرنگار اسـتقامت، وی 
عصـر جمعـه هفتم خردادمـاه با بیان 
اینکـه از هیـات داوران بـرای انتخاب 
اینجانـب بسـیار سپاسـگزارم، اظهـار 
کـرد: »خانم صبا هنرمنـد و خواننده 
بـزرگ اپـرا بودند و شـاگردان زیادی 
 تربیـت کردنـد و همـه دوست شـان 

داشتند«.
وی بـا بیـان اینکـه جـای ایشـان 
در دنیـا فرهنـگ و هنـر و موسـیقی 
افـزود:  اسـت،  خالـی  خیلـی  ایـران 
»امیدوارم دانشـگاه کرمـان، فرهنگ، 
موسـیقی و هنر و دانـش را همچنان 
زنـده نگـه دارد چـرا که بـا فرهنگ و 
موسـیقی و دانـش می توانیـم در دنیا 

بدرخشیم«. 

بلقیس سلیمانی نویسنده برگزیدۀ جایزۀ هنری -ادبی صبا:

زنده یاد »فاخره صبا« 
به مدرن کردن جامعۀ ایران یاری رساند
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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چهره هـای  از  کرمانـی  ایرانـی  مهـدی 
اسـت.  اقتصـاد  حـوزه ی  در  آگاه  و  فعـال 
دغدغـه ی  و  می شناسـد  را خـوب  کرمـان 
رئیـس  نایـب  او  دارد.  را  سـرزمین  ایـن  
دوسـتداران  از  و  کرمـان  اتـاق  اسـبق 
دانشـگاه در کرمان اسـت. »ایرانـی« در این 
گفت وگـو ضمـن بـر شـمردن ویژگی هـا و 
برخـی  نقـش  از  کارآفرینـی،  چالش هـای 
کرمانـی  معـروف  و خاندان هـای  اشـخاص 
بـه عنـوان کارآفرین هـای موثـر در اقتصـاد 
کرمـان یـاد می کنـد. او همچنیـن از اقـدام 
دانشـگاه شـهید باهنـر در معرفـی و تجلیل 
تقدیـر  کرمانـی  برتـر  کارآفرین هـای  از 

. می کنـد
ایرانـی  مهنـدس  اقـای  جنـاب   ■
گفتـه  کسـی  چـه  بـه  کارآفریـن 
از جایـگاه  ارزیابـی شـما  می شـود و 
آن ها در اقتصاد کشـورمان چیسـت؟
یعنـی  واژگانـی  معنـای  بـه  کارآفریـن 
کسـی کـه کار می آفریند، ولی ایـن واژه در 
 entrepreneur زبـان فارسـی ترجمـۀ واژۀ
اسـت کـه فرانسـوی اسـت و از ایـن منظـر 
هیـچ،  از  ارزش  خلـق  یعنـی  کارآفرینـی 
یعنـی ایجاد و توسـعۀ کسـب و کار با وجود 
مخاطراتـی کـه شـخص کارآفریـن از وجود 
آن هـا آگاه اسـت، یعنـی ایجـاد اشـتغال و 
از  معمـوالً  افـرادی  چنیـن  ثـروت.  تولیـد 
هـوش ذاتی باالیـی برخوردارنـد، قوۀ درک 
دارنـد،  را  رخدادهـا  تحلیـل  و  تجزیـه  و 

و  هسـتند  فرصت هـا  شـکارگر  و  کاشـف 
جسـارت و توانایی ریسـک کـردن دارند. به 
عبـارت دیگـر کارآفرین کسـی اسـت که با 
ذهن خـاق، روحیه ای به نسـبت تهاجمی، 
کار  سـخت  ریسـک پذیری،  و  خوش بینـی 
می کنـد و بـه دنبـال تحقق هدفـی می رود 

کـه در ذهـن اش نقـش بسـته اسـت. 
اقتصـاد کرمـان  کارآفرینـان در   ■
از گذشـته تـا بـه امـروز چـه نقشـی 

داشـته اند؟
از  و غـرب  اروپـا  در  دنیـای مـدرن،  در 
انقـاب  از  ایـران  در  و  بعـد  بـه  رنسـانس 
مشـروطه بـه بعـد، کارآفرینان نقش بسـیار 
اقتصـادی  برجسـته ای در رشـد و توسـعۀ 
جوامـع خودشـان داشـته اند. در کرمـان به 
برکـت کارآفرینـان اشـتغال ایجـاد شـد و 
معیشـت بسـیاری از خانواده هـا مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم، بـه کمـک همان افـراد تأمین 
شـد. مرحـوم محمـد ارجمنـد، پـدر دکتـر 
منوچهـر ارجمنـد، کـه سـال گذشـته بـه 
عنـوان کارآفریـن برتـر از وی تجلیـل شـد، 
بـا ایجـاد دو هـزار کارگاه قالی بافـی بـرای 
چندیـن هزار نفر، مسـتقیم و غیرمسـتقیم، 
کار ایجـاد کـرد و ممـر عایـدی خلـق کرد. 
دیلمقانـی، هنـری، یاسـایی، رشـیدفرخی، 
آگاه،  هنرمنـد،  خانـوادۀ  افـراد  از  شـماری 
خواجه حسـینی،  شـاهرخی ها،  اژدری، 
ابوالهـادی، نمازیان و دیگـران صنعت فرش 
بزرگ تریـن  کـه  دادنـد  ترقـی  چنـان  را 

اشـتغال را، بعـد از کشـاورزی، در کرمـان 
کرد.  ایجـاد 

در  پسـته  باغـات  توسـعۀ  و  ایجـاد 
رفسـنجان و کرمـان و تولیـد 100 و 200 
هـزار تنی پسـته بـا اقدامات حـاج غامرضا 
آگاه، حـاج غامحسـین امینیـان و بعدهـا 
و  ابراهیمـی  و  قطب آبـادی  خانواده هـای 
امیـن و دیگـران بـه جایی رسـید کـه چند 
میلیـون نفـر از ایـن راه نـان می خوردنـد و 

می خورنـد.  همچنـان 
بـا  اللـه زار  در  گل محمـدی  کشـت 
و  صنعتـی زاده  همایـون  کارآفرینـی 
و  شـد  آغـاز  سـرلتی،  شـهین  همسـرش، 
امـروز بـه جایـی رسـیده اسـت کـه واحـد 
ایـن  کـه  اسـانس گیری ای  و  گا ب گیـری 
از  واحـد  بزرگ تریـن  نهادنـد،  بنیـان  زوج 
نـوع خـودش در ایـران و خاورمیانـه اسـت 
و چندیـن و چنـد هـزار هکتار گلسـتان در 

داریـم.  اسـتان  سراسـر 
عرصه هـا  از  بسـیاری  در  ابراهیمی هـا 
نـوآور بودنـد و ایجـاد اشـتغال کردنـد. در 
کنـار ایجـاد چندیـن و چنـد  صـد هکتـار 
باغات پسـته و خرما و مرکبـات، واحدهایی 
صنعتی چـون کارخانۀ لوله سـازی، کارخانۀ 
سـاخت ماشـین آالت ضبـط پسـته و خرما، 
سـردخانه، تولیـد نهال هـای کشـت بافتی و 
معمولی، تولید کود شـیمیایی، قالب سـازی 

و جـز این هـا ایجـاد کردنـد. 
حسـین مرعشـی فعـال بخـش خصوصی 

نبـود، ولـی در دورۀ اسـتانداری و وکالـت 
خـود و حتـی بعـد از آن نقـش مسـتقیمی 
در ایجـاد ده هـا واحـد صنعتـی و خدماتـی 
داشـت و بـه گمانم هـزاران نفـر در واحدها 
و پروژه هایـی کـه ایشـان در احـداث آن هـا 
نقـش مسـتقیم یـا غیرمسـتقیمی داشـت، 

می کننـد. کار 
شـادروان جلیـل رشـیدفرخی کارآفرینی 
ممتـاز بـود. در مجموعـۀ گاوداری اش بیش 
روزانـه  نگـه داری می کـرد،  گاو  از 6 هـزار 
60 هـزار لیتـر شـیر تولیـد گاوداری او بود. 
صدهـا هکتـار مزرعـه بـرای تأمیـن علوفـۀ 
آن گاوهـا ایجـاد کـرد و در زمانـی که همه 
بـه دنبـال ایجـاد باغـات پسـته بودنـد، وی 
نـوآوری کـرد و بـه دنبـال تأمیـن شـیر و 

سـایر محصـوالت لبنـی رفت. 
فرهنـگ  می توانیـم  چگونـه   ■
توسـعه  جامعـه  در  را  کارآفرینـی 
بدهیـم و آموزش هـای دانشـگاهی را 
در ایـن زمینـه چقدر مؤثـر می دانید؟

در پاسـخ به ایـن پرسـش حضرتعالی باید 
عـرض کنـم سـاختار دولتـی و حکومتـی ما 
مشـوق و حامـی کارآفرینـی و تولیـد، چـه 
کاال و چـه خدمـات، نیسـت. کارآفرینـی در 
جامعـۀ بـاز، یعنـی جایـی کـه آزادی تولیـد 
کاال و آرا وجـود داشـته باشـد، نشـو و نمـا 
و  نیسـت  فراهـم  امکانـات  ایـن  و  می کنـد 
کارآفرینـی شـنا  فرهنـگ  توسـعۀ  بنابرایـن 
چنانچـه  اسـت.  آب  جریـان  علیـه  کـردن 

مهدی ایرانی کرمانی فعال و پژوهشگر حوزه اقتصاد:

کارآفرین شکارگر فرصت ها است و توانایی ریسک دارد
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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ویژه نامه پانزد

کارآفرینـی  آمـوزش  شـود،  فراهـم  شـرایط 
بایـد از سـنین نوجوانـی در مـدارس شـروع 
شـود، جایی کـه بایـد روحیۀ جسـتجوگری، 
تفکـر  مسـائل،  درک  و  نفـس  بـه  اعتمـاد 
و  راه حل هـا و جسـارت  پیـدا کـردن  بـرای 
بـه  وادی هـای  در  برداشـتن  قـدم  شـهامت 
نسـبت ناشـناخته، آمـوزش داده شـود و نـه 
قبولـی در کنکـور. خوشـحالم  تکنیک هـای 
و  دانش آموختـه  جوان هـای  می بینـم  کـه 
مدیـران کاردیـده ای همچون رؤیا اسـدی در 
کانـون کارآفرینـان اسـتان جمـع شـده اند و 
در جـای جای اسـتان کارگروه های آموزشـی 
بـرای نوجوانـان و جوانـان ترتیـب می دهند. 
ایـن کانـون زیرمجموعـه ای از سـازمان ملی 
کارآفرینـان ایـران اسـت و بـا حمایـت اتـاق 
بازرگانـی در کرمـان تأسـیس شـده و فعـال 
دانشـگاهی  آموزش هـای  مـورد  در  اسـت. 
از  چندانـی  اطـاع  کـه  کنـم  عـرض  بایـد 
برنامه هـای آموزشـی و پژوهشـی این رشـته 
در دانشـگاه کرمـان نـدارم، ولـی همیـن که 
را  کارآفرینـی  اهمیـت  دانشـگاهی  مقامـات 
تجلیـل  کارآفرینـان  از  و  می کننـد  درک 
طبقـۀ  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  می کننـد، 
فرهیختـه و دانش آموختـۀ مـا بـه جایـگاه و 
نقشـی کـه کارآفرینـان می تواننـد در رشـد 
کننـد،  ایفـا  جامعـه  اقتصـادی  توسـعۀ  و 
واقف انـد و ایـن مایـۀ خشـنودی و تحسـین 
تحصیـات  آیـا  اینکـه  دربـارۀ  ولـی  اسـت؛ 
کارآفرینـی  رشـتۀ  در  دانشـگاهی  تئوریـک 
موفـق خواهـد شـد کارآفریـن تولیـد کنـد، 
تردیـد جـدی دارم. نـگاه کنیـد، تحصیـات 
دولت آبـادی،  شـاملو،  چنـد  مـا  دانشـگاهی 
نیمـا، فریـدون مشـیری و گلسـتان  فـروغ، 
یـا علـی اطهـری کرمانـی تولیـد کرده انـد؟ 
موفـق  دانشـگاهی  تحصیـات  کـه  جایـی 
بـوده، دانشـکده های پزشـکی اسـت، جایـی 
کـه بـه گونـه ای نظـام آموزشـی عقانـی و 
منطقـی استاد-شـاگردی حفظ شـده اسـت. 
اگر دانشـگاه بتواند سـازوکاری پیـدا کند که 
از کارآفرینـان در آمـوزش جوانـان اسـتفاده 
آن  بـه  جلوتـر  کـه  روحیـه ای  اگـر  و  کنـد 
اشـاره کردم تقویت شـود، آن وقـت می توان 

مطلـوب  شـرایط  تحـت  کـه  بـود  امیـدوار 
کارآفرینـی  رشـته های  فارغ التحصیـان 
خواهنـد توانسـت فعـال شـوند و بدرخشـند. 
■ موانـع رشـد کارآفرینـی را چـه 

نیـد؟ می دا
پیشـتر اشـاره ای کـردم که سـاختارهای 
حامـی  و  مشـوق  حکومتـی،  و  دولتـی 
کارآفرینـی نیسـتند و این از دیـدگاه کان 
قضیـه اسـت. جزییـات در بخش نامه هـای 
اجتماعـی،  بیمـه  بانکـی،  اداری،  نظـام 
اسـت.  امثالهـم  و  بومـی  تنگ نظری هـای 
اراده ای بـرای رفـع ایـن موانع وجـود ندارد 
اقتصـاد،  علـم  اسـاتید  از  بسـیاری  وگرنـه 
مختلـف  عرصه هـای  فعـاالن  از  بسـیاری 
اقتصـادی، صاحبـان صنایـع و اعضـای اتاق 
بازرگانی سراسـر کشـور مکـرر در مکرر این 
موانـع خـرد و کان را برشـمرده اند، تجزیه 
موشـکافی های  و  عالمانـه  تحلیل هـای  و 
راه هـای  و  کرده انـد  عرضـه  کارشناسـانه 
برشـمرده اند  را  ازمشـکات  رفـت  بـرون 
توضیـح  را  موانـع  برداشـت  روش هـای  و 
شـنوایی  گـوش  متاسـفانه  ولـی  داده انـد، 
نیسـت و توجهـی بـه ایـن امـر نمی شـود. 
و  شـد  برداشـته  موانـع  ایـن  کـه  زمانـی 
بخـش  فعالیـت  و  توسـعه  بـرای  امکانـات 
نیمه جـان خصوصـی فراهـم شـد، آن وقت 
دکتـر  کـه  اقداماتـی  سـراغ  برویـم  بایـد 
عالیخانـی و دکتـر نیازمنـد و دیگـران در 
دهـۀ 40 انجـام دادنـد تا شـاهد شـکوفایی 
کارآفرینـی، توسـعۀ فضـای کسـب و کار، 
و خارجـی  انفجـار سـرمایه گذاری داخلـی 
واحدهـای  و  آپـی  اسـتارت  پروژه هـای  در 
تولیـدی و تحقـق کشـف و شـکار فرصت ها 

بـرای ایجـاد اشـتغال باشـیم. 
مزیت هـای  مهم تریـن  از  یکـی   ■
تجـارت  و  تولیـد  کرمـان  اقتصـادی 
پسـته اسـت. نقش کارآفرین هـا را در 
این بخـش چطـور ارزیابـی می کنید؟
درسـت  می فرماییـد.  درسـت  کامـًا    
در  مـا  صنعـت  قدیمی تریـن  کـه  اسـت 
کرمـان صنعـت فرش و صنایع دسـتی بوده 

و درسـت اسـت کـه اسـتان مـا بزرگ ترین 
و  اسـت  ایـران  در  خرمـا  تولیدکننـدۀ 
بـزرگ  تولیدکننـدۀ  سـه  از  یکـی  ایـران 
جهـان اسـت، درسـت اسـت کـه جیرفـت 
هنـد  شـرق،  جنـوب  شهرسـتان های  و 
ایـران لقـب داشـتند و بـه علت زیـاده روی 
در اسـتحصال آب هـای زیرزمینـی و وجـود 
چندیـن هـزار چـاه غیرمجـاز، انـدک اندک 
در حـال از دسـت دادن ایـن لقـب اسـت، 
امـا بزرگ تریـن ارزآور اسـتان در 30-40 یا 
50 سـال گذشـته صنعت پسـته بوده است، 
هـر چنـد بـاز هم بـه دلیـل ایلغـار آب های 
یـا  یـا کمتـر  زیرزمینـی سـالی 10 هـزار 
حـال  در  پسـته  باغـات  از  هکتـار  بیشـتر 
نابـودی اسـت. تـا آنجـا کـه در خاطـر دارم 
و احتمـاالً ارقـام دقیق نباشـند و به دسـت 
آوردن رقـم دقیـق هم کار دشـواری اسـت، 
بیـش  در  خانـواده  هـزار   500 حـدود  در 
از 20 اسـتان کشـور بـر سـر سـفرۀ پسـته 
نشسـته اند و در 2 یـا 3 دهـۀ اخیـر حـدود 
30 میلیارد دالر ارزآوری پسـته بوده اسـت. 
چنیـن صنعتـی در اسـتانی کـه میانگیـن 
بارندگـی آن حـدود 100 میلی متـر اسـت 
واقعـاً صنعت سـترگ و فوق العاده ای اسـت. 
جلوتـر بـه پیشـگامان تولیـد و تجـارت 
و  شـاخص ترین  کـردم.  اشـاره  پسـته 
آگاه  غامرضـا  حـاج  آن هـا  مشـهورترین 
پسـته  باغـات  مالکیـت  میانگیـن  اسـت. 
حـدود یـک یـا دو هکتـار اسـت و بنابراین 
دسـت کـم 100 هـزار تولیدکننـده داریـم. 
تفـاوت عمـدۀ پسـته و خرمـا، محصـوالت 
عمـدۀ کشـاورزی اسـتان، در این اسـت که 
بیـش از 80 درصـد محصـول پسـته صـادر 
در  آن  درصـد   20 حـدود  در  و  می شـود 
داخـل کشـور مصـرف می شـود در صورتی 
تقریبـاً  ارقـام  ایـن  خرمـا  مـورد  در  کـه 

اسـت.  برعکـس 
■ در بخـش پسـته دردو دهـۀ اخیر 
بهداشـتی  همـواره موضوع صـادرات 
ایـن محصـول چالـش برانگیز بـوده. 
در ایـن زمینه اکنـون وضعیت چگونه 

؟ ست ا

پرسـش هوشـمندانه ای اسـت و نشان از 
ایـن دارد که با صنعـت و تجارت و صادرات 
پسـته کامًا آشـنایی دارید. آلودگی پسـته 
بـه سـم افاتوکسـین بـه حـدی رسـید که 
عمدتـاً  اروپـا،  بـه  ایـران  پسـتۀ  صـادرات 
آلمـان، از 90 هـزار تـن بـه کمتـر از چنـد 
هـزار تـن رسـید. در اینجـا بـه یـک نکتـۀ 
مهـم بایـد اشـاره کنـم و آن ایـن اسـت که 
ولـی  نـدارم  دسـترس  در  را  دقیـق  ارقـام 
تصویـر کلی بـه گمانم صحیح اسـت. مرادم 
این اسـت کـه بـا آلودگی بـه افاتوکسـین 
ضربـۀ هولناکی به صادرات پسـته وارد شـد 
و بایسـتی چـاره ای اندیشـیده می شـد. این 
چـاره پـروژۀ کریـدور سـبز بود کـه طی آن 
تمهیداتی اندیشـیده شـد تا پسـتۀ عاری از 
افاتوکسـین بـه اروپـا صـادر شـود و همان 
انجمـن  تأسـیس  زیربنـای  سـنگ  پـروژه 
ملـی پسـتۀ ایران شـد که بـا همـت آقایان 
مهـدی  جالپـور،  محسـن  نظـری،  علـی 
آگاه و دیگـران پـا گرفـت. مـن هـم نقـش 
کوچکـی در آن بـازی کردم. پـروژۀ کریدور 
سـبز پـروژۀ بسـیار موفقـی بود، ولـی چند 
سـال طـول کشـید و طـی آن سـال ها بازار 
عمـدۀ پسـتۀ ایـران بـه جـای اروپـا تبدیل 
قیمت هـا  و طبیعتـاً  بـازار چیـن شـد  بـه 
چنـدان  معتبـر(  ارزهـای  یـا  دالر   )بـه 

رشدی نکرد. 
■ انتخـاب کارآفریـن برتـر توسـط 
مؤثـر  و  مفیـد  چقـدر  را  دانشـگاه 

؟ نیـد ا می د
ایـن کار را بسـیار مفیـد و مؤثـر ارزیابـی 
می کنـم، یکـی از مهم تریـن اقدامـات بـرای 
کـم کـردن فاصلـه بیـن بخـش خصوصـی و 
اسـت.  دانشـگاهی  پژوهش هـای  و  آمـوزش 
بـر ایـن بـاورم کـه فاصلـۀ بیـن دانشـگاه و 
نهادهـای اقتصـادی، اجتماعـی  و فرهنگـی 
بـه ضـرر و زیـان هـر دو طـرف، هم دانشـگاه 
و هـم سـازمان ها و نهادهـای مردمـی اسـت. 
البتـه اگـر انتخـاب کارآفرین برتر بـه صورت 
نظام منـد و با همکاری اتـاق که متولی بخش 
خصوصی اسـت انجام شـود، منطقی تر اسـت 

و انشـاءاهلل همیـن طور اسـت. 
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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مهندس زهره مهرابی کارآفرین برتر استان:

شرایط سرمایه گذاری و کارآفرینی در ایران چندان مناسب نیست

مراسـم  در  جمشـیدی:  محمدعلـی 
افضلی پـور  جایـزه  پانزدهمیـن جشـنواره 
کـه در هفتـم خـرداد مـاه امسـال برگـزار 
شـد، از مهنـدس زهـره مهرابی بـه عنوان 
کارآفریـن برتـر اسـتان کرمـان تجلیـل به 
عمـل آمد. اگرچه در این مراسـم مهندس 
مهـدی ایرانـی کرمانی سـخنرانی کوتاهی 
در معرفـی ایشـان انجام داد امـا به منظور 
آشـنایی بیشـتر بـا ایـن کارآفریـن برتـر و 
نـوع نـگاه ایشـان بـه مسـائل کارآفرینـی 
بـا او گفت وگـوی کوتاهـی انجـام دادیـم 
کـه در ادامـه می خوانیـد؛ بـا ایـن توضیح 
کـه خانـم مهرابـی متولـد کرمـان اسـت، 
دبیرسـتان  در  را  متوسـطه  تحصیـات 
نمونـه مردمـی 12 فروردیـن و در رشـته 
تحصیـات  و  گذرانـده  فیزیـک  ریاضـی 
دانشـگاهی اش را نیز در مقطع کارشناسی 
رشـته مهندسـی شـیمی دانشـگاه شـهید 

باهنـر کرمـان بـه پایان رسـانده اسـت. 
■ خانـم مهندس مهرابـی بفرمایید 
ایـده ی کارآفریـن شـدن چگونه در 

ذهـن شـما گرفت؟ 
شـرایط کاری و عاقـه  مـن را بـه ایـن 
سـمت هدایت کرد. پس از فارغ التحصیلی 
معتبرتریـن  و  مطرح تریـن  از  یکـی  در 
مـواد  کیفیـت  کنتـرل  آزمایشـگاه های 
غذایی کشـور )مرجعان خاتـم( با زمینه ی 
بـه  مایکوتوکسـین ها  اندازه گیـری  کاری 
عنـوان کارشـناس مشـغول بـه کار شـدم 
و در کمتـر از یـک سـال بـه عنـوان مدیر 
تضمیـن کیفیـت و سـپس مدیـر فنـی و 
پـس از آن مدیـر آزمایشـگاه فعالیت خود 
را ادامـه دادم. همزمـان با فعالیـت در این 

حرفـه، بـه گذراندن دوره هـای تخصصی و 
دریافـت گواهینامه هـای آموزشـی داخلی 
همچنیـن  کـردم.  اقـدام  بین المللـی  و 
و  خارجـی  و  داخلـی  مختلـف  سـفرهای 
اجاس هـای  و  سـمینارها  در  شـرکت 
تخصصی را پشـت سـر گذاشتم. در تدوین 
چندیـن اسـتاندارد مربوط بـه اندازه گیری 
بـه  و  کـردم  مشـارکت  مایکوتوکسـین ها 
ممیـزی  مسـئولیت  ممیـز،  سـر  عنـوان 
بـه  را  مذکـور  آزمایشـگاه  شـعب  سـایر 
عهـده گرفتـم. همچنین در طـرح کریدور 
سـبز کـه بـا همـت افـراد بـا سـابقه و بـا 
تجربـه ی صنعـت پسـته و اتـاق بازرگانـی 
کرمـان که برای ارسـال پسـته ی عـاری از 
افاتوکسـین بـه کشـورهای اروپایـی اجرا 
آزمایشـگاه  فنـی  مدیـر  عنـوان  بـه  شـد 
محموله هـا،  افاتوکسـین  کنترل کننـده 
نقـش پررنگی داشـتم. همیـن دانش فنی 
و اشـتیاق در ایـن زمینـه باعـث شـد کـه 
در مجموعـه ی فـراوری و صـادرات جناب 
دهـم  فعالیـت  ادامـه  آگاه  مهـدی  آقـای 
و  تحقیقاتـی  مرحلـه ی  از  را  کار خـود  و 
و  عملیاتـی  مرحلـه ی  بـه  آزمایشـگاهی 
ایـن سـرآغاز  و  دهـم  اجرایـی گسـترش 

تفکـر کارآفرینـی بـود.
زمینـه  ایـن  در  الگویـی  آیـا   ■
داشـتید یـا بـه رویـا و آرمانـی فکر 

؟ یـد د می کر
بـه طور مسـلم تدبیـر، تشـویق و حمایت 
جنـاب آقـای مهـدی آگاه نقش بسـزایی در 
پیشـرفت بنـده داشـت و همـواره از ایشـان 
اموختـم، سـپس در مراحـل بعد بـا تکیه بر 
توانایـی خـودم و حسـن اعتمـاد و حمایـت 

و  سـرمایه گذاران  مطرح تریـن  از  یکـی 
آقـای  کشـور  پسـته ی  صادرکننـدگان 
مهنـدس امیرعلـی عسـگراوالدی موفـق به 
یـک کارخانـه ی  تـا صـد  راه انـدازی صفـر 
مـدرن و مکانیـزه در راسـتای بـروز رسـانی 
ایـن صنعـت و همچنیـن اشـتغال زایی برای 
از هـم اسـتانی های عزیـز شـدیم.  جمعـی 
از آنجایـی کـه جنـاب آقـای عسـگراوالدی 
بـا توجـه بـه بسـترهای موجـود تمایـل بـه 
راه انـدازی ایـن کارخانـه در یزد را داشـتند 
برخـود الزم می دانـم از اعتقـاد ایشـان بـه 
کان  هزینه هـای  تامیـن  و  بنـده  توانایـی 
در  مشـارکت  و  همفکـری  همچنیـن  و 
 پیشـبرد کارهـا، اهـداف و برنامه ها تشـکر و 

قدردانی نمایم.
■ در مـورد ایـن مجموعه بیشـتر 

می دهیـد؟ توضیـح 
ایـن کارخانه در سـال 1395 در زمینی 
بـه مسـاحت 24 هـزار مترمربـع تاسـیس 
شـد و در حـال حاضـر بـا زیـر بنـای 12 
هـزار متـر مربـع بـا حداقـل 200 نیـرو و 
بـا میانگیـن سـنی 34 سـال در زمینـه ی 
فـراوری و بسـته بندی انـواع پسـته، مغـز 
پسـته و مغـز سـبز و بـا ظرفیـت سـاالنه 
اسـتانداردهای اسـاس  بـر  و  تـن   5000 
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مختلـف فعالیـت می کنـد. به نحـوی که با 
بهـره گیـری از دانـش فنـی و مهارت های 
در  گذشـته  سـال های  در  شـده  کسـب 
سـایر  و  افاتوکسـین  کاهـش  جهـت 
سـموم،  باقی مانـده  جملـه  از  مخاطـرات 
مـواد خارجـی و خطـر میکروبی بـا رعایت 
مقـررات سـختگیرانه ی ژاپن و کشـورهای 
اروپایـی موفق بـه پاس)صـادرات( نزدیک 
بـه 100 درصـد از محموله هـای خود )99 

و  شـش دهـم( شـده اسـت.
■ خانـم مهرابـی تعریـف شـما از 

چسـت؟  کارآفرینـی 
تعاریـف  اقتصاددانـان  و  دانشـمندان 
متعـددی بـرای کارآفرینـی ارائـه کردنـد 
امـا از نـگاه مـن نزدیک تریـن تعریف برای 
توانایـی  و  فرصت هـا  دیـدن  کارآفرینـی 
ایجـاد  و  ثـروت  و  ارزش  بـه  آن  تبدیـل 

اشـتغال اسـت.
■ کارآفرینـی در ایـران متفاوت از 

کشورهاست؟ سـایر 
واقعیـت ایـن اسـت کـه یـک کارآفرین 
در مرحلـه ی نخسـت نیازمنـد راه انـدازی 
یک کسـب و کار اسـت، وقتی کـه رتبه ی 
بیـن  در  ایـران  کار  و  کسـب  سـهولت 
یعنـی شـرایط  اسـت   127 کشـور   190
ایـران  در  کارآفرینـی  و  سـرمایه گذاری 
از ایـن  چنـدان مناسـب نیسـت. جـدای 
مـورد، وجود مشـکات بسـیار دیگری نیز 
هماننـد تحریم هـا ، قوانین دسـت و پاگیر 
و مزاحـم، اتخـاذ تصمیمـات خلق السـاعه 

و... کار را سـخت کـرده اسـت.

■ بیـن بانـوان کارآفریـن و آقایان 
و  دارد؟  وجـود  تفاوتـی  کارآفریـن 
بانوان چـه مشـکالت و دغدغه هایی 

رند؟ دا
در مجموع در کشـور ما محدودیت های 
بانوان بیشـتر اسـت، اما شـاید در زمینه ی 
کارآفرینـی شـرایط بـرای بانـوان و آقایان 
اسـت  ممکـن  نباشـد.  متفـاوت  آنچنـان 
ذهنیـت جامعه این گونه باشـد کـه توانایی 
بانـوان کمتـر از آقایان اسـت، امـا در عصر 
کردنـد  ثابـت  بانـوان  از  بسـیاری  حاضـر 
کـه در صـورت وجـود شـرایط یکسـان از 
برخوردارنـد.  پیـروزی  و  رقابـت  توانایـی 
یـک کارآفریـن حتمـا توانایی گـذر از این 
سـر  پشـت  و  واقـع  از  دور  ذهنیت هـای 
گذاشـتن همـه ی نابرابری هـا و سـختی ها 

دارد. را 
■ آینده ی کارآفرینی در اسـتان را 

می بینید؟ چطـور 
جـدای از رتبه پائین کسـب و کار ایران 
در جهان، متاسـفانه رتبه ی اسـتان کرمان 
بسـیار  کشـور  اسـتان های  بیـن  در  نیـز 
ناامیـد کننده اسـت، اگر با همین شـرایط 
آینـده ی  نمی تـوان  پیـش رویـم  موجـود 
روشـنی را بـرای کارآفرینـی متصـور بـود. 
امیـدوارم مسـئوالن امر نسـبت بـه بهبود 
و  امیـد  بازگشـت  کار،  و  کسـب  فضـای 
انگیـزه بـه جامعـه و از همـه مهمتر جلب 

اعتمـاد مـردم طرحـی نـو دراندازند.
■ چـه اقداماتـی را انجـام دادیـد 
برتـر  کارآفریـن  عنـوان  بـه  کـه 

شـدید؟ معرفـی 
قبلـی  در سـواالت  ایـن سـوال  پاسـخ 
اگـر  می کنـم  فکـر  امـا  اسـت  مسـتتر 
بهتـر  بدهـم  دقیق تـری  پاسـخ  بخواهـم 
اسـت هیـات محترمی که بنـده را انتخاب 
کردنـد در ایـن مـورد اظهار نظـر فرمایند.

کارآفریـن  یـک  خصوصیـات   ■
چیسـت؟ موفـق 

پشتکار، خاقیت، قدرت ریسک پذیری، 
آینده نگـری، ارزش آفرینـی، خلـق ثروت و 
ایجـاد اشـتغال و از همـه مهمتـر توانایـی 
ایسـتادن در برابـر نامایمـات و سـختی ها 
ناامیـد  و  شکسـت ها  از  گرفتـن  درس  و 

نشـدن از ادامـه ی راه.
چـه  کارآفرینـی  زمینـه  در   ■
توصیـه ای بـرای عالقمنـدان دارید؟

کشـف  و  توانمندی هـا  بـه  بـردن  پـی 
اسـتعدادهای فـردی و تکیـه بـر اعتمـاد 
از مشـاوران مـورد  اسـتفاده  بـه نفـس و 
اعتمـاد و متخصـص و بـا تجربـه و کار بلد 
در زمینـه ی فعالیت خودشـان. همان طور 
کـه مـن هـم از یکی از ایـن مشـاوران که 
 نقـش بسـیار مهمـی در این زمینه داشـت 

بهره بردم.
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

زهره مهرابی، برگزیدۀ جایزۀ کارآفرینی افضلی پور:

تعامل دانشگاه و بخش خصوصی ادامه یابد
»زهـره مهرابـی« از دانش آموختـگان 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان و مدیـر 
کارخانـه درخـت المـاس سـبز کرمـان 
و  پسـته  فـرآوری  زمینـه ی  در  کـه 
رای  بـا  می کنـد،  فعالیـت  پسـته  مغـز 
پنجمیـن  برگزیـده ی  داوران،  هیـات 
جایـزه ی کارآفرینـی از مجموعـه جوایز 
در  دانشـگاه  بنیان گـذار  افضلی پـور، 

کرمـان شـد. 
جایـزه،  ایـن  اعطـای  جریـان  در 
در  ایرانی کرمانـی  مهـدی  مهنـدس 
ایـن  و  گفـت  سـخن  مهرابـی  معرفـی 
کارآفرینـان  تکریـم  را  دانشـگاه  اقـدام 
بخـش خصوصـی دانسـت و یادآور شـد: 
»هرچـه پـل ارتباطـی بیـن دانشـگاه و 
بخـش خصوصـی محکم تـر شـود به نفع 

هـر دو نهـاد اسـت«.
مهرابـی نیـز طـی سـخنانی با اشـاره 
بـه ماجـرای راه انـدازی کارخانـه گفـت: 
»کم آبـی صنعـت پسـته را بـه مخاطـره 
مشـکل  ایـن  امیدواریـم  کـه  انداختـه 

برطـرف شـود«.
مهنـدس  اسـتقامت،  به گـزارش 
مهـدی ایرانی کرمانـی پژوهشـگر و فعال 
اقتصـادی در این مراسـم بـا قدردانی از 
برگزارکننـدگان ایـن جایـزه اظهار کرد: 
کـه  اسـت  خوشـبختی  بسـی  »جـای 
نیمی از دانشـجویان این دانشـگاه دختر 
هسـتند و ایـن نوبـت، بانویـی کارآفرین 

برگزیـده ی جایـزه شـده اسـت«.
وی توضیـح داد: »خانـم مهرابـی را از 
زمـان اجـرای کریدور سـبز می شناسـم. 
آلودگی پسـته ایران به سم افاتوکسین 
باعـث شـد اتحادیـه اروپا از ورود پسـته 
ممانعـت کنـد و طـرح کریـدور سـبز با 
ایـن مسـئله مبـارزه کـرد و موفـق بود. 
از دل  ایـران هـم  انجمـن ملـی پسـته 
همیـن طـرح بیـرون آمـد. ایشـان مدیر 
طـرف  آزمایشـگاه های  از  یکـی  فنـی 
دانش آموختـه ی  بـود.  طـرح  قـرارداد 
کرمـان  دانشـگاه  از  شـیمی  مهندسـی 
هشـتاد  دهـه ی  اواسـط  و  اسـت 
آن،  از  بعـد  کـه  شـده  فارغ التحصیـل 
در شـرکت مرجعان خاتـم مشـغول شـد 
و چنـد سـال نیـز در مجموعـه ی آقـای 
دسـت  واقـع،  در  و  بـوده  آگاه  مهـدی 

پـرورده ی آقـای آگاه هـم هسـت«.
دوره هـای  »ایشـان  داد:  ادامـه  وی 
کیفیـت  کنتـرل  و  مدیریتـی  متعـدد 
دیـده و به رمـوز کار افاتوکسـین زدایی 

آشـنا شـده اسـت تـا جایـی کـه یکـی 
پسـته  صادرکننـدگان  بزرگ تریـن  از 
مقـررات  بسـیار  کـه  شـرق  بـه  ایـران 
سـختگیرانه ای دارد جذب ایشـان شد و 
چند صـد میلیارد تومان سـرمایه گذاری 
واحدهـای  بهتریـن  از  یکـی  تـا  کـرد 
فنـاوری و بسـته بندی پسـته ی ایـران را 

تاسـیس کنـد«.

ایرانـی بـا بیـان اینکـه ایشـان حاضر 
نبـود کرمـان را تـرک کنـد و همین جـا 
اسـت،  داده  ادامـه  را  خـود  فعالیـت 
گفـت: »مجدد از کار دانشـگاه در تقدیر 
ایشـان قدردانـی و بـه خودشـان تبریک 
می گویـم و امیـدوارم دختران و پسـران 
از  تاسـی کننـد و  ایشـان  بـه  دانشـجو 

کارآفرینـان آینـده ی کشـور بشـوند«.

زهـره مهرابـی مدیـر کارخانـه درخت 
المـاس سـبز کرمان در حـوزه ی فراوری 
پسـته و مغـز پسـته که در سـال 95 به 
بهره بـرداری رسـیده و بـرای 220 نفـر 
اشـتغال ایجـاد کرده اسـت، نیـز در این 
مراسـم، طی سـخنانی گفـت: »امیدوارم 
کـه تعامـل بخـش خصوصی و دانشـگاه 

ادامـه یابد«.
وی افـزود: »کم آبـی صنعت پسـته را 
بـه مخاطره انداختـه کـه امیدواریم این 

شود«. برطرف  مشـکل 
وی سـپس گفـت: »وقتی از دانشـگاه 
شـدم،  فارغ التحصیـل  کرمـان  باهنـر 
فکـر نمی کـردم دوبـاره بـه ایـن مکتـب 
برگـردم و از موفقیـت و رشـدی صحبت 
کنـم کـه در ایـن دانشـگاه بـذر آن در 

شـد«. کاشـته  ذهنم 
اسـتادانش  از  قدردانـی  بـا  مهرابـی 
اظهـار کـرد: »کارآفرینی و اشـتغال زایی 
و  زمیـن  هکتـار   2/5 بـا  را  کرمـان  در 
دو سـوله ی خالـی شـروع کردیـم؛ بایـد 
کار  هـم  و  می سـاختیم  کارخانـه  هـم 
را تعطیـل نمی کردیـم، چـون تعهـدات 
یـک شـرکت بازرگانی با سـابقه ی سـی 
ایـن  می شـد.  اجـرا  حتمـا  بایـد  سـاله 
اقدامـات نیازمنـد تـاش شـبانه روزی و 

داشـت«. خسـتگی ناپذیری 
وی بـا بیـان اینکه کارخانـه راه اندازی 
و بـه تدریـج، محصـوالت آن از پسـته ی 
خشـک بـه پسـته ی تـر و مغـز سـبز و 
مغـز پسـته افزایـش یافـت، ادامـه داد: 
»همـه ی محصـوالت هـم کم  ریسـک و 
مطابـق بـا اسـتانداردهای روز دنیا تولید 
و  اطرافیـان  حقـوق  رعایـت  می شـود. 
احتـرام به نیـروی انسـانی را نیز همواره 
باعـث  سـرلوحه قـرار دادیـم و همیـن 
شـد کـه اسـتاندارد بین المللـی الزامات 

اخاقـی تجـاری را دریافـت کنیـم«.
را  »موفقیت هایـم  کـرد:  اعـام  وی 
مدیـون اعتمـاد آقای مهنـدس امیرعلی 
عسـکراوالدی هسـتم و جایزه ی خود را 

بـه ایشـان تقدیـم می کنـم«.
مهرابـی اضافـه کرد: »از آقـای مهدی 
آموختـم،  ایشـان  از  بسـیار  کـه  آگاه 
مهنـدس جال پور، مهنـدس طبیب زاده 
و به ویـژه از همـکاران بسـیار پرتـاش و 
سختکوشـم کـه از ابتدا تاکنـون در این 
مسـیر پرفـراز ونشـیب همدلـم بوده اند، 
خانـواده ام  و  دوسـتان  از  همچنیـن  و 

تشـکر و قدردانـی می کنـم«.

مهدی ایرانی: خانم مهرابی را از زمان اجرای کریدور سبز می شناسم. آلودگی پسته 
ایران به سم افالتوکسین باعث شد اتحادیه اروپا از ورود پسته ممانعت کند و طرح 

کریدور سبز با این مسئله مبارزه کرد و موفق بود.
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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در جست وجوی موسس دانشگاه در کرمان؛

افضلی پور در حافظه ی تاریخی خیابان الله زار

امیر لری زاده
معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر

اگرچـه هنـوز بهـار اسـت ولـی هـوای تهـران ماننـد یـک 
روز تابسـتانی گـرم و نفس  گیـر شـده اسـت. ماسـک روی 
صورتـم خیس شـده و بخار، شیشـه ی عینکم را می پوشـاند. 
بـه سـمت میـدان فردوسـی راه  از مهمان سـرای دانشـگاه 

می افتـم. طاهـا آرام و مطیـع، پـا بـه پایـم می آیـد.
شـب قبـل، پـس از سـفری خسـته کننـده، از کرمـان  به 
تهـران رسـیدیم. همسـرم فاطمه صبح زود بـرای انجام پیش 
دفـاع رسـاله ی دکتـری اش راهی دانشـگاه شـد، مـن و طاها 
هـم طبـق قرارمـان بـرای پیداکـردن تجارتخانـه افضلی پور، 
پـدر و پسـری از خیابـان ابوریحـان راه افتادیـم بـه سـوی 

الله زار. خیابـان 
در طـول مسـیر آنچـه از افضلی پـور می دانـم بـرای طاهـا 
مـرد  پیـر  ایـن  بدانـد  می شـود  مشـتاق  می کنـم.  تعریـف 
مهربـان کیسـت کـه دانشـگاهی بـه ایـن بزرگـی در کرمـان 
ایـن  سـاخته اسـت؟! شـاید پسـر ده سـاله فکـر می کنـد 
پیرمـرد هشـتاد سـاله کـه عکـس اش را بارهـا در دفتـر کار 
مـن دیـده، پولدارتریـن مـرد ایران بـوده، باید برویـم و مغازه 
قدیمـی اش را پیـدا کنیـم. شـاید هنـوز از آن محل کسـب و 
کار کـه مـن فقط آدرسـی از آن دارم اثری مانده باشـد. طاها 
مشـتاق اسـت زود به مقصد برسـیم.می دانم افضلی پـور ابتدا 
در محـدوده ی خیابـان اللـه زار، نخسـتین مغازه ی خـود را با 
عنـوان تجارتخانـه افضلی پـور افتتـاح کـرده اسـت و بعدهـا 
نیـز در خیابـان فردوسـی به عنـوان واردکننـد ه ی کنتور برق 
و لـوازم الکتریکـی بـه فعالیت تجـاری خود ادامه داده اسـت. 

در حالی کـه چهـره ی مـرد مهربان در نظـرم و صدای گرمش 
کـه می گویـد:» ایـن دانشـگاه را هدیه کردم به مردم شـریف 
کرمان«، در گوشـم طنین افکن اسـت به محدوده ی آدرسـی 

کـه دارم، نزدیـک می شـویم.
طاها خسـته و تشنه اسـت. از یک کیوسک روزنامه فروشی 
برایـش آب خریـدم و فرصتی شـد تـا آدرس اللـه زار قدیم را 
بپرسـم و سـوال کنـم:» ببخشـید شـما می دونیـد مغازه های 
قدیمی تـر الله زار کجا هسـتن؟ من دنبال مغـازه ای می گردم 

کـه اولیـن کنتورهای بـرق را از اروپـا وارد می کرده«. 
مـرد، جوان تر از آن اسـت کـه بداند مغـازه ی واردکننده ی 
هـم  بی نصیبـم  امـا  کجاسـت،  بـرق  کنتورهـای  اولیـن 
همـون  توپخونـه،  میـدان  سـمت  می گویـد:»  نمی گـذارد. 

اوالی اللـه زار، مغـازه هـای قدیمـی، اونجـان«.
 راه افتادیـم. طاهـا جـان گرفته اسـت. در مسـیر چهره ی 
مسـن  افـراد  دنبـال  بـه  می کنـم.  برانـداز  را  مغازه دارهـا 
ولـی  بدهنـد،  دقیق تـری  آدرس  بتواننـد  شـاید  می گـردم. 
عمدتـاً جوان هـای دهـه ی هفتـادی بودنـد. بـا دیدن سـردر 
قدیمـی و سـاختمان متروکـه ی تئاتـر تهران، خاطـرم جمع 

شـد کـه بـه مقصـد نزدیکتر شـده ام. 
چنـد مغـازه پائین تـر، در یـک مغـازه ی کوچـک لـوازم 
الکتریکی، دو فروشـنده ی سـفید موی گرم صحبت هسـتند؛ 
سـراغ مغـازه ی افضلی پـور را می گیـرم. بخـت بـا مـن یـار 
می شـود. او را بـه خوبـی می شناسـند. می گوینـد در جوانـی 
از مشـتری هایش بوده انـد. آدرس مغـازه ی جهـان الکتریـک 
را بـه مـن می دهنـد. می خواهـم راه بیافتـم کـه یکی شـان 
می گویـد:» حـاج احمدآقا، صاحـب مغـازه ی جهان الکتریک، 
فرزنـد مرحـوم خالـدی کارمنـد اصلـی و فروشـنده ی سـابق 
مغـازه افضلی پـور هسـتن. هرچـه می خواهـی بدونـی از او 

بپرس!«
بی توجـه بـه خسـتگی طاهـا، پـا تنـد کـردم و بـه آدرس 
رسـیدم. داخـل مغـازه ی جهان الکتریک چند جوان مشـغول 
پاسـخ گویی بـه مشـتری ها و تلفن هـا بودنـد. دلـم لرزیـد. 
بـاالی پیشـخوان میـان لـوازم و کاالهـای برقـی، دو قـاب 
عکـس دیـدم. در یکـی از قاب هـا تصویـر پیـر و مـراد مـن 
بـود. مـردی کـه سـال ها روح بـزرگ اش را بر دانشـگاه 500 
هکتـاری کرمـان ناظـر و شـاهد می بینـم. همان کـه تـا دنیـا 
دنیاسـت، مـا کرمانی هـا اسـیر کمنـد محبـت او هسـتیم. 

افضلی پـور...«. مهنـدس علیرضـا 
خـودم را معرفـی کردم و سـراغ حـاج احمدآقـا را گرفتم. 

یکـی از جوان هـا بـا متانـت و ادب گفـت:» چنـد دقیقـه در 
مغـازه تشـریف داشـته باشـید االن می رسـند«. بـه دلیـل 
کنـم.  ایجـاد  مزاحمـت  نمی خواسـتم  مشـتری ها  مراجعـه 

خـارج از مغـازه منتظـر ماندیـم.
باالخـره ایشـان از راه رسـیدند. کمـی که مغـازه خلوت تر 
شـد، خـودم را معرفی کـردم و موضوع را شـرح دادم. با روی 
خـوش از مـا اسـتقبال کـرد و تعارف نمـود تـا روی صندلی، 
داخـل مغـازه بنشـینیم، و در مورد افضلی پـور صحبت کنیم. 
انـگار حـاج احمـد یـک سـینه حـرف بـرای گفتـن داشـت. 
پسـرانم  و  مـن  پـدر،  بود:»مرحـوم  ایـن  جملـه اش  اولیـن 
کـه امـروز در ایـن مغـازه بـا مـن کار می کننـد، بزرگتریـن 
سـفره ی  در  افضلی پـور  نـان  کـه،  اسـت  ایـن  افتخارمـان 
خانـواده مـا اسـت« . او خاطـرات بسـیار شـنیدنی داشـت و 
در صحبت هایـش روی »جدیّـت درکار« و »وقـت شناسـی«  
بـه  پـدرم  می گفت:»مرحـوم  می کـرد.  تاکیـد  افضلی پـور 
جهـت حضـور در فضـای کسـب و کار افضلی پور و اشـرافیت 
به مسـائل مالی ایشـان، حاضر بود دسـت روی قـرآن بگذارد 
و قسـم یـاد کنـد، ذّره ای درآمـد غیرحـال و نامشـروع در 
زندگـی افضلی پـور نبـوده و نیسـت«! معتقـد بـود افضلی پور 
بهتریـن جنـس و بـا کیفیت تریـن کاال را بـا نازل ترین قیمت 
بـه دسـت مشـتری می رسـاند و بـه همیـن جهـت بسـیاری 
از همـکاران اجناس شـان را از ایشـان خریـداری می کردنـد.
صحبت مـان بـا حـاج احمـد گل انداخـت. طاها مشـتاقانه 
بـه سرگذشـت افضلی پـور بـه روایـت حـاج احمـد گـوش 
مـی داد کـه می گفـت: » یـادم نمـی رود در جوانی بـه همراه 
پـدرم خدابیامـرز )اشـاره کرد به قاب عکسـی کـه جفت قاب 
عکـس افضلی پـور بـر دیـوار بـود( بـه مناسـبت ایام نـوروز و 
تبریـک سـال نـو بـه منـزل افضلی پـور رفتیـم. در آنجـا از  
زندگـی تجماتـی و تشـریفاتی خبـری نبود! اگرچه وسـایل 
زندگـی قدیمـی بودنـد، در عـوض همه چیـز بسـیار تمیـز، 

مرتـب و منظـم بود«. 
می گفـت: » بعدهـا کـه افضلی پـور تجـارت را رهـا کـرد 
و بـه سـاختن دانشـگاه مشـغول شـده بـود، گهـگاه بـه ایـن 
مغـازه سـر مـی زد. روزی در همیـن نقطـه کـه شـما امـروز 
نشسـته اید، روی چهارپایـه درحالی کـه یـک پایشـان را روی 
پـای دیگر گذاشـته بودند بـا مرحوم پدرم از مراحل سـاخت 
دانشـگاه صحبـت می کـرد. نگاهـم بـه کفـی کفش شـان که 
بـه تازگـی تعمیر شـده بـود افتـاد. محترمانه گفتـم به جای 
تعمیـر کفـش بهتر نبـود کفش دیگـری تهیـه می کردید؟ با 
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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خــردادمــاه 1400
ضلی پور

جایزه اف
مهین دوره 

ویژه نامه پانزد

ژینا افضلی پور:

از بزرگ ترین افتخاراتم 
اعطای بورسیۀ دکتر افضلی پور است

تبریک می گویم به دانشگاه کرمان که در مدت کوتاهی 
توانست در رده ی دهم دانشگاه ها در ایران قرار گیرد

افضلی پـور  علیرضـا  مهنـدس  بـرادرزاده ی  افضلی پـور،  ژینـا 
بنیان گـذار دانشـگاه در کرمـان که بورسـیه ای برای دانشـجویان 
ممتـاز دانشـگاه باهنـر راه اندازی کرده اسـت، در جریان مراسـم 
اعطـای جایـزه ی افضلی پـور بـا بیـان اینکـه یکـی از بزرگ ترین 
افتخاراتـم برگـزار کـردن ایـن بورسـیه اسـت، گفت: »از امسـال 
ماهیانـه ای کـه به عنـوان بورسـیه داده می شـود افزایـش پیـدا 
کـرده اسـت«. ژینـا افضلی پـور در ارتباطی مجـازی و تصویری با 
حاضـران این مراسـم گفـت: »پدربزرگم بسـیار عاقه منـد بودند 
کـه در خانـواده همـه تحصیل کـرده باشـند. چهار دخترشـان را 
بـه مدرسـه فرسـتادند. دکتر علـی افضلی پـور که بـرادر بزرگ تر 
مهنـدس افضلی پـور و پـدر بنـده هسـتند، بـا گرفتـن بـورس 
دولتـی به کشـور فرانسـه رفتنـد. دکترای خـود را در ریاضیات و 

بعـد در آمـار گرفتنـد و آمـار را بـه ایـران آوردند«.
وی افـزود: »پـدرم وقتـی بـه ایـران آمدنـد، به عنـوان اسـتاد 
دانشـگاه تهـران فعالیـت علمی خـود را ادامـه دادنـد. پدربزرگم 
عاقـه داشـتند عمویـم هـم اسـتاد دانشـگاه شـوند. پدربـزرگ 
بسـتید.  را  زنـدان  در  سـاختید  دانشـگاه  هروقـت  می گفتنـد 
مهنـدس افضلی پـور بـه پدربـزرگ قـول دادنـد کـه بـه جـای 
اسـتاد شـدن، دانشـگاه بسـازد. تمـام مناطـق ایـران را بررسـی 
و کرمـان را به عنـوان بهتریـن منطقـه برگزید و دانشـگاه کرمان 
را برپـا کـرد«. وی ادامـه داد: »یـک برادر اسـتاد تربیـت می کرد 
باشـند؛  دانشـجویان تحصیل کـرده  کـه  کـرد  کاری  دیگـری  و 
بنابرایـن خواسـته ی پدربزرگ فراهم شـد، پدربزرگـی که در 50 

سـالگی شـروع بـه یادگیـری زبـان فرانسـه کـرده بودند«.
دانشـجویان  بـورس  بنیان گـذار  »بنـده  گفـت:  سـپس  وی 
در دانشـگاه کرمـان هسـتم چـرا کـه بسـیار دلـم می خواسـت 
چـون دو بـرادر همـه جـا شـریک بودنـد اینجـا هـم باشـند، در 
دانشـگاهی کـه عمویم سـاختند و جایزه ای به نام ایشـان برگزار 
می شـود، پـدرم هـم باعـث شـوند دانشـجویان موفـق ترغیـب 
بـه ادامـه ی تحصیل شـوند. ایـن بورسـیه را راه انـدازی و در دور 
اول بـه سـه دانشـجوی برجسـته ی دانشـگاه ارسـال می کردیـم 
 و بعـد بـه دو دانشـجوی برجسـته کـه از شـیمی و آمار هسـتند 

اعطا می کنیم«.
امسـال  از  بگویـم  اظهـار کـرد: »خوشـحالم کـه  افضلی پـور 
دانشـجویان ماهیانـه ی بیش تـری می تواننـد دریافـت کننـد تـا 
تحصیـل را ادامـه دهنـد«. وی اضافه کـرد: »یکـی از بزرگ ترین 
افتخاراتـم برگـزار کردن این بورسـیه اسـت و از دکتر مصطفوی 
خیلـی قدردانـم که همـواره حامـی ام بودند و به دانشـگاه کرمان 
نیـز تبریـک می گویـم که در این مـدت کوتاه توانسـت در رده ی 
دهـم دانشـگاه ها در ایـران قـرار گیـرد و امیدوارم روزی برسـد و 
زنـده باشـم و موفقیـت بیش تر این دانشـگاه که با عشـق شـروع 
شـده و عمویـم هرچه داشـتند بـرای برپایی آن هزینـه کردند و 

آخـر هـم آن را بـه مـردم کرمان تقدیـم کردنـد را ببینم«. 

تبسـم و خوشـرویی پاسـخ داد: »این کفـش کار مرا راه 
می انـدازه، ولـی بـا پـول کفـش نـو می شـه چنـد آجـر 

بیشـتر بـرای دانشـگاه خرید«.«
کـه  پسـرم  و  مـن  بـرای  بـود  درسـی  نکتـه،  ایـن 
افضلی پـور در کنـار تجـارت، بـا قناعـت و صرفه جویـی 
توانسـته بـود هزینـه ی احداث دانشـگاه را تامیـن کند، 

نـه بـا ثـروت هنگفـت و ارث و پـول بـادآورده«.
وقـت اش بـود کـه از حـاج احمـد آقـا سـراغ مغازه ی 
افضلی پـور را بگیـرم. آدرس دو مغـازه را به من داد. اولی 
مغـازه الکترو الندیس نخسـتین مغـازه ی افضلی پور بود 
کـه در سـال 1325 افتتـاح کـرد و در سـال 1338 آن 
را بـه آقـای پوردهقـان و شریک شـان آقـای تقی پـور 
فروخـت و دومیـن مغـازه در خیابـان فردوسـی )تقریبا 
پشـت الکتـرو الندیـس( کـه االن یـک فروشـگاه لـوازم 

صوتـی تصویری شـده اسـت.
از  شـیرین تر  بسـیار  احمـد  حـاج  صحبت هـای 
کشـمش هایی بـود کـه همـراه بـا چـای بـرای پذیرایی 
از  نمی خواسـت  دلـم  بـود.  گذاشـته  میـز  روی  مـا  از 
پـای صحبـت اش بلنـد شـویم؛ ولـی بیشـتر از ایـن هم 

باشـیم. کارشـان  مزاحـم  نمی خواسـتیم 
داشـتم خداحافظـی می کـردم کـه حـاج احمـد یک 
چشـمه ی دیگـر از صفـا و مردانگـی افضلی پـور را رو 
کـرد. گفـت: » افضلی پـور فقـط بـرای شـما کرمانی هـا 
کار نکـرد، اینجـا هـم به خاطر سـابقه ی درخشـانی که 
در صنـف لـوازم الکتریکـی داشـت، به عنـوان یـک خّیِر 
خوشـنام کـه دسـت همـکاران خـود را وقتی با مشـکل 
مالـی و یـا ورشکسـتگی مواجـه می شـدند می گرفـت، 
بسـیار مورد احتـرام بود و ایـن از افتخـارت صنف لوازم 
الکتریـک اسـت کـه همچنـان از افضلی پـور بـه عنـوان 

پیشکسـوت یـاد می کننـد«.
از حـاج احمـد دعـوت کـردم در کرمـان میهمـان ما 
باشـد، خواهـش کـردم بـه دانشـگاه بیاینـد و ثمـره ی 
درختـی  بـه  امـروز  کـه  کرمـان  در  افضلی پـور  نهـال 

تنومنـد مبـدل گردیـده اسـت از نزدیـک ببینـد«. 
بـا اشـتیاقی وصـف ناشـدنی، پـدر و پسـر بـرای دیدن 
بـر  افتادیـم.  راه  افضلی پـور  پیـش  سـال   60 مغـازه ی 
سـر در مغـازه ای تابلـو قدیمـی » الندیـس« را دیدیـم. ) 
الندیـس عنـوان یـک برنـد مشـهور سوئیسـی اسـت، که 
تولیدکننـده ی کنتـور و لـوازم الکتریکی بـوده و هنوز هم 
فعال اسـت ولی محصوالتـش دیگر وارد ایران نمی شـود(. 
خوشـبختانه بـه هّمت فرزند آقای خسـرو  پوردهقان 
کـه سـال ها پیـش، ایـن محـل کسـب را از افضلی پـور 
خریـده اسـت. چـراغ مغـازه بـا همـان ویتریـن چوبـی 
و دکـور قدیمـی اش همچنـان روشـن اسـت. آقاپرویـز، 
می گویـد:  حسـرت  بـا  می شـنود  کـه  را  مـا  قصـه ی 
»درسـت آمده ایـد ولـی یـک مـاه دیـر رسـیدید! اگـر 
هـم صحبـت  پـدرم  مرحـوم  بـا  بودیـد  آمـده  زودتـر 
او را هـم می شـنیدید«!. پسـر  می کردیـد و خاطـرات 
کـه از نوجوانـی در مغـازه ی پدر کار می کـرده، خاطرات 
شـنیدنی از مهنـدس افضلی پـور بـه یـاد دارد. می گوید: 

» افضلی پـور همـواره آراسـته و مرتب لباس می پوشـید 
و بسـیار منضبـط و دقیـق بـود. به واسـطه ی دوسـتی 
بـا پـدرم و عاقـه ای کـه بـه مغـازه قدیمی اش داشـت، 
گاهـی بـه مـا سـر مـی زد. دقایقـی می نشسـت و ضمن 
صـرف چـای از رونـد سـاخت دانشـگاه بـا شـوق و ذوق 
برایمـان تعریـف می کـرد. یـک روز از مـن خواسـت اگر 
کسـی بـه واسـطه ی مشـکل مالـی، سـاعت و یـا هـر 
کاالی دیگـری بـرای فـروش آورد، آن را بخـر و برایـم 
بیـاور. عـرض کردم  برخـی از این اجناس ممکن اسـت 
خـراب باشـند و یـا بـه قیمتـی کـه پیشـنهاد می کنید 
نمـی ارزنـد. گفـت: » مانعـی نـدارد. آن ها ممکن اسـت 
مشـکل مالـی داشـته باشـند و مـن می خواهـم ناامیـد 
برنگـردم. ایـن قبیل کاالهـا را می خریدم و به منزلشـان 
م  بـردم. بـا دقـت تعمیـر و تمیزشـان می کـرد و اوقـات 
فراغـت اش را بـا آن ها سـرگرم می شـد. هیچوقـت بیکار 

نمی مانـد«.
منـزل  در  روز  یـک   « می دهـد:  ادامـه  پرویـز  آقـا 
نقشـه ای از دانشـگاه را نشـانم داد که از هر تابلو دیواری 
دیگـری برایـش عزیزتـر بـود. پرسـید: » می دانـی ایـن 
نقطه هـا روی نقشـه چـه هسـتند«؟ گفتـم نـه. بـا ذوق 
برایـم تعریـف کـرد: » این ها درخـت هسـتند. هربار که 
بـه کرمـان مـی روم تعـدادی نهـال تهیـه می کنـم و با 

دسـتان خـودم آن هـا را در دانشـگاه مـی کارم.
الکتریکـی  لـوازم  صنـف  اتحادیـه  هـم  روز  یـک   
در مراسـمی بنـای تقدیـر از افضلی پـور را داشـت. در 
سـخنرانی کوتـاه خـود گفـت: » مـن کاری نکـرده ام! 
مـن خـودم را ماننـد قلکـی می دانـم کـه از راه تجـارت 
سـرمایه ای فراهـم کـرده ام و بایـد آن را بـرای کار خیـر 
هزینـه کنـم. مـن ثروتـم را از راه گرانفروشـی بدسـت 
نیـاورده ام! مـن کاالی باکیفیـت را بـا ارزان تریـن قیمت 

خریـداری کـردم و بـا کمتریـن سـود فروختـم«.
آقـا پرویـز از افضلی پـور نقـل کـرد کـه گفته بـود: » 
ثـروت حاصـل از تجـارت مـن، امانـت مـردم اسـت و با 
سـاختن دانشـگاه این امانـت را به مردم بـاز می گردانم. 
او ادامـه داد: » روزی کـه افضلی پـور بـه رحمـت خـدا 
رفـت، مـن و پدر موضـوع را بـه اطاع صنف رسـاندیم. 
آن روز خیابـان اللـه زار تعطیل شـد و همـه ی همکاران 
بـزرگ  مـرد  ایـن  و خاک سـپاری  تشـییع  مراسـم  در 

کردیم«. شـرکت 
وقـت رفتـن بـود. از مغـازه ی الندیـس یـک پنکـه ی 
تـا  خریـدم  طاهـا  بـرای  یـادگاری  به عنـوان  شـارژی 
خاطـره ی ایـن روز را برایـش شـیرین و مانـدگار کنـم. 
پـس از خداحافظـی بـه آخریـن محـل کسـب و کار 
افضلی پـور که مغـازه ای در خیابان فردوسـی بـود و من 
آدرس اش را از آقاپرویـز گرفتـه بـودم، رفتیـم. جوانی به 
نـام رضا در آنجا مشـغول به کسـب وکار بـود. از آقا رضا 
در مـورد افضلی پـور پرسـیدم، بـر خـاف حـاج احمـد 
و آقاپرویـز، جـوان هیـچ شـناختی از آن مـرد بـزرگ 
نداشـت. دسـت طاهـا را گرفتم و به سـمت مهمان سـرا 

افتادیم. راه 
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گروه فرهنگ وهنر ـ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
افزایش جمعیت باسواد و دانشگاهی و با همه ی 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
به گزارش استقامت، محمدعلی دهقان، روز 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
و گفت: »همیشه از این نالیده ایم که با وجود 
این که ادعای فرهنگی بودن را داریم و دین ما 
هم یک مرّوج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

وی با بیان این که همین طور که آمارها نشان 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این ُبن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. ما از همان 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
کتاب هنوز نتوانسته جای خود را در جامعه باز 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
او ادامه داد: »ارگان های مختلفی از 
آموز ش وپرورش تا وزارت ارشاد و وزارت علوم و 
علوم پزشکی و صداوسیما می توانند در این آمار 
تاثیر بگذارند و باید بنشیند فکری بکنند البته 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 

پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.
معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
می تواند نفوذ داشته باشند و این که کتاب های 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
داشته همه بحث های کارشناسی است که باید 

درباره ی آن کار کرد«.
وی اضافه کرد: »امیدواریم کتاب چنان رواج 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
برگزاری نمایشگاه بوده و آنچه امروز می بینیم 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

گروه فرهنگ وهنر ـ هجدهمین نمایشگاه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
کتاب فرصتی برای دسترسی به تازه های نشر 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
و تنگناهای اقتصادی که دولت داشت زحمت 
زیادی برای نمایشگاه کشیده شد و در نهایت 
صرفه جویی هایی ممکن نوزدهمین نمایشگاه 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
غیاثی افزود: »پیش بینی ها از ابتدای امسال 
بر این بود که با محدودیت های مالی که داریم 
تنها نیمی از استان ها نمایشگاه داشته باشند و 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

وی سپس اظهار کرد: »یکی از رویکردهای 
خوب در این دوره ی وزارت خانه، توجه به 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
وی یادآور شد: »چندین جشنوراه سینمایی 
و از جمله نمایشگاه کتاب به دنبال تقویت این 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه است تا بتوانیم زندگی بهتری داشته 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و به ویژه 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
که دنبال می کنند کنکور است و این در جای 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
سایر زنگ ها باید زنگ مطالعه مورد توجه قرار 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
غیاثی گفت: »وزارت فرهنگ و ارشاد هم 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
داریم ولی خرید و اهدای کتاب، برگزاری 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
برنامه های هفته ی کتاب و کتاب سال استان ها 
در کنار کتاب سال کشور که کرمان از این نظر 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
که به تجلیل از مفاخر و فعاالن نشر مکتوب 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
کتاب و پایتخت کتاب ایران که هر سال یکی 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
وی از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
برگزار می شود نیز یاد کرد و گفت: »در استان 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
برای طرح فصلی منظور شده بود سقف اعتبار 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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نامه ی دکتر نوشین به مهندس افضلی پور

یادی و روایتی صمیمی از روانشاد مهندس افضلی پور
آن گاه کـه زنده یـاد افضلی پـور تصمیم 
خـود را بـرای سـاختن دانشـگاه عملـی 
سـاخت، خواهرزاده ی او پرفسـور نوشـین 
سـاکن انگلیس بـود. وی هر سـال چند بار 
بـه ایـران می آمـد، تـا در جریـان کارهای 
سـاخت دانشـگاه باشـد. در بقیـه ی موارد 
رابطـه ی خـود را بـا افضلی پـور از طریـق 
نامه هـای متعـدد برقـرار و حفـظ می کرد. 
بـه همیـن مناسـبت در مراسـم صدمیـن 
سـال تولـد زنده یـاد افضلی پور، سـخنان 
خـود را در نامـه ای خطـاب به وی سـامان 

بخشـید. متـن نامـه به قـرار زیر اسـت:
دایـی جـان ! تبریکـم را بپذیـر، صد سـاله 
شـدی و مـن چقـدر از تـو خاطـره دارم؛ از 
موقعـی کـه تـو 30 سـاله بـودی و مـن 5 
سـاله؛ از موقعـی کـه تـو 40 سـاله بـودی 
و مـن 15 سـاله؛ موقعـی کـه تـو 50 سـاله 
و مـن 25 سـاله؛ ولـی دایـی جـان! بهتریـن 
سـال های رابطـه ی مـا موقعـی آغاز شـد که 
تـو 63 سـاله بـودی. موقعی که در شـهریور 
1351 تـو بـه انگلیـس نـزد من آمـدی. چه 
روزهـای پـر هیجانـی را گذراندیـم. گفتـی 
کـه می خواهـی یـک دانشـگاه بسـازی؛ بـا 
نتیجـه  ایـن  بـه  فاخـره  همسـر گرامـی ات 
شـما  خدمـت  راه  بهتریـن  کـه  رسـیده اید 
بـه وطـن سـاختن دانشـگاه اسـت. گفتی با 
مطالعـه ی فـراوان به ایـن نتیجه رسـیده ای 
بـرای  کشـور  منطقـه ی  مناسـب ترین  کـه 
سـاختن دانشـگاه، کرمـان اسـت. گفتی که 
بـرای  طبیعـی  منابـع  از  مناسـب  زمینـی 
دانشـگاه در نظر گرفته شـده، ولی پیشـنهاد 
دیگـری هـم مطـرح اسـت. و گفتی کسـانی 
می خواهنـد زمینـی را بـه ما تحمیـل کنند.

دانشـگاهی کـه در آن زمـان مـن در آن 
پردیسـی  تازگـی  بـه  می کـردم،  تدریـس 
جدیـد بنـا نهـاده بـود و مـا چـه روزهـا در 
تفحـص  و  تفتیـش  و  می گشـتیم  آن جـا 
می کردیـم. تـو بـا تیزبینـی همـه ی ظرایـف 
را بررسـی می کـردی. در ذهـن ات دانشـگاه 
کرمـان بـود و آنچـه را می دیـدی، بـا تصویر 
در  می کـردی.  مقایسـه  خـودت  ذهنـی 
می گفتـی  بـودی.  عشـق  مطبـوع  گرمـای 
کـه بـرای تعالـی و پیشـرفت ایـران، تعلیـم 
اسـت.  حیاتـی  امـری  جوانـان  تربیـت  و 
را  خـود  دیـن  می خواهـی  کـه  می گفتـی 
بـه مـردم از راه کمـک بـه تعلیـم و تربیـت 

بپـردازی. جوانـان 
دو مـاه بعـد در خدمت ات در ایـران بودم. 
بـه کرمـان آمدیـم. ایـن اولین بـاری بود که 
مـن بـه کرمـان می آمـدم. بـه سـر زمیـن 
رفتیـم. بیابـان بـود. پـر از چاه هـای متروک 
قنات هـا، بـا چنـد گـودال حفـر شـده بـرای 
آجـر پـزی در اینجا و آنجا. در یک سـمت از 
زمیـن چند درخت در سـاختمانی متعلق به 
سـازمان آب وجود داشـت. در سمت دیگری 
سـاختمان یـک زنـدان بـود و دیگر هیـچ. با 
اتومبیل دوسـت جـوان ات – آقـای جهانگرد 
– بـه سـر زمیـن آمـده بودیـم و بعـد بـه 

محـل اقامتمـان - هتل صحرا - بازگشـتیم. 
روزهـای بعـد در تهران بـه کارهـای فراوانی 

کـه در پیـش رو بـود، می اندیشـیدیم.
یـک  یافتـن  کلیـدی،  مرحلـه ی  اولیـن 
شـرکت مناسـب مشاور بود. خوشـبختانه در 
متـن دوسـتی های قدیمـی بهتریـن شـانس 
پیـش آمـد: رابطـه با شـرکت مشـاور بنیان، 
بـا آقـای مهنـدس منقـب و معمـاران طـراز 
اولـی چـون یوسـف شـریعت زاده و محسـن 

. میرحیدر
دایـی جـان! یـادت هسـت کـه ایـن دو 
انسـان شـریف: یوسـف و محسـن، بـا چـه 
بـه  پـا  دوسـتی ای  و  صمیمیـت  و  عشـق 
در  مهمـی  نقـش  چـه  و  گذاشـتند  میـان 
شـکل گرفتـن دانشـگاه داشـتند. در مراحل 
بعـدی، دوبـاره دوسـتی های قدیمـی کمک 
کـرد و محاسـبات و طراحی هـای مهندسـی 
سـانو  شـرکت  در  دانشـگاه  سـاختمان های 
و بـه دسـت پـر کفایـت مهـدی قالیبافیـان 

انجـام گرفـت.
کالبـد  بـودی  معتقـد  تـو  جـان!  دایـی 
فیزیکـی دانشـگاه عـاوه بـر تناسـب بـرای 
بایـد  پژوهشـی،  و  آموزشـی  فعالیت هـای 
هـم  بخـش  آرامـش  و  زیبـا  و  چشـم نواز 
باشـد و تبحـر و همـت انسـان هایی ماننـد 
و  یوسـف شـریعت زاده، محسـن میرحیـدر 

برآوردنـد  را  تـو  آرزوی  قالیبافیـان  مهـدی 
و بـرای دانشـگاه کرمـان طرحـی ریختنـد 
ابهـت  پـر  و  فهیمانـه  از کار  نمونـه ای  کـه 
مهندسـی اسـت. عـاوه بـر سـاختمان ها تو 
می خواسـتی کـه دانشـگاهت بوسـتانی پـر 
گل و گیـاه باشـد و هزاران درخـت در زمین 
نشـاندی. دایـی جـان! بیـا و ببین کـه امروز 
دانشـگاهت چـه بوسـتان پر نشـاطی اسـت.

در آبان 1353 سـاختمان بناهای دانشگاه 
آغـاز شـد. اما دایـی جـان! هنوز گـود پی ها 
سـودای  در  تـو  کـه  بـود  نشـده  برداشـته 
دیگـری بـودی. در فکـر تربیـت اسـتاد برای 
دانشـگاه بـودی. تـو معتقـد بودی کـه کالبد 
از آن،  امـا مهمتـر  دانشـگاه مهـم اسـت و 
جان دانشـگاه اسـت و آن جان، انسـان هایی 
هسـتند کـه اداره و آمـوزش و پژوهـش را 
در دانشـگاه بـر عهـده دارنـد. و چـه خـوش 
پیش آمـد کـه فرزانه انسـانی دانشـمند پا به 
میـدان گذاشـت و زمـام امـور را بـه دسـت 
گرفـت. محمدعلی میرزایی با عشـق و شـور 
شـکل  سـاز  کار  وجـودش  گرمـای  و  آمـد 

گرفتـن جان دانشـگاه شـد.
و تـو دایـی جـان! در فکرهایـی دیگـری 
می خواهـد.  کتابخانـه  دانشـگاه  بـودی. 
می خواهـد.  قفسـه  و  کتـاب  کتابخانـه 
دانشـگاه  می خواهـد.  آزمایشـگاه  دانشـگاه 

کامپیوتـر می خواهد. بهتریـن اینها را از کجا 
و چگونـه تهیه کنیـم. منابع مالـی الزم را از 
کجـا بیاوریـم. روزی بـه تـو گفتم کـه دایی 
جانـم! مـن نمیدانم که منابع مالـی ای که تو 
در اختیـار دانشـگاه قـرار دادی، چه نسـبتی 
از دارایـی توسـت. اگـر ایـن مقـدار نیمـی از 
دارایـی توسـت، آفریـن بر تو. اگـر این مقدار 
بیشـتر دارایـی توسـت، صـد آفریـن بـر تـو. 
عاشـقانه  توسـت،  نـدار  و  دار  ایـن،  اگـر  و 

دوسـتت دارم و بـه تـو افتخـار می کنـم.
جوابـی  و  شـد  اشـک  پـر  چشـمت  تـو 
نـدادی. ولـی دایـی جانـم! نگاهـت بـه مـن 
گفـت کـه تـو پاکبازانـه دار و نـدارت را داده 
بـودی و نـه تنهـا آن، قلـب و جانـت را داده 
فرزانـه ات  همسـر  آن،  تنهـا  نـه  و  بـودی. 
داده  را  جانـش  و  قلـب  و  نـدار  و  دار  نیـز 
بـود. و نـه تنهـا آن، تـو و همسـرت همـه 
داده  پاداشـی  هیـچ  بی توقـع  را  چیزتـان 
 بودیـد. داده بودیـد بـرای عشـق بی ریـا بـه 

مردم و میهن.
بـاری، سـال های 55-1354 می گذشـت 
پیـش  بـه  مرحلـه  بـه  مرحلـه  دانشـگاه  و 
بـودی.  دیگـر  فکرهـای  در  تـو  و  می رفـت 
شـروع  از  بعـد  دانشـگاه  سـاختمان های 
بـه  احتیـاج  منظـم  طـور  بـه  بهره بـرداری 
نگهـداری دارد. چـه سیسـتمی ایجـاد کنیم 
را در طـول سـال های  نگهـداری  ایـن  کـه 
بدهیـم.  انجـام  مؤثـر  طـور  بـه  طوالنـی 
دانشـجویان خوابگاه می خواهنـد. غذاخوری 
می خواهنـد. دانشـجویان امکانـات ورزشـی 
می خواهنـد. دانشـجویان امکانـات فرهنگـی 
می خواهنـد. دانشـجویان امکانـات تفریحـی 

کنیـم؟ چـه  می خواهنـد. 
بـودی  ایـن گمـان  بـر  تـو  دایـی جانـم 
کـه دانشـگاه محـل پـرورش جوانـان اسـت 
نیسـت.  علمـی  آمـوزش  تنهـا  پـرورش،  و 
پـرورش، آشـنا کـردن جوانان بـا ارزش های 
بـاال  پـرورش،  دارد.  بـر  در  را هـم  انسـانی 
در  هـم  را  جوانـان  فرهنـگ  سـطح  بـردن 
بـر دارد. پـرورش، درگیـر کـردن جوانـان با 
فعالیت هـای هنـری و ورزشـی را هـم در بـر 

دارد. و تـو چـه خـوب فکـر کـردی.
دایـی جانم! دانشـگاهی که تـو و فاخره ی 
عزیـز بنـا نهادیـد، اکنـون نـه یک دانشـگاه، 
بلکـه تبدیـل بـه دو دانشـگاه شـکوفا شـده 
اسـت. راهـی را که تـو آغاز کردی، بسـیاری 
انسـان های عاشـق و فـداکار دنبـال کردند و 
می کننـد. بعضـی از این هـا را تـو از نزدیـک 
می شـناختی و دیگـران بعـد از رفتـن تـو به 
صحنـه آمدنـد و چـه خـوب راه و هدف های 
تـو را درک کردنـد. این هـا کسـانی هسـتند 
کـه امـروز دانشـگاه را اداره می کننـد. این ها 
پیشـاهنگان علمـدار علم و دانشـند و مایه ی 

فخـر و مباهـات ایرانند.
دایـی جانـم! بـا دلـی پـر امیـد نامـه ام را 
از  پـر  را دارم و  تـو  تمـام می کنـم. هـوای 

هسـتم.  تـو  خاطره هـای 
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امور  هماهنگی  معاون  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که با وجود 
همه ی  با  و  دانشگاهی  و  باسواد  جمعیت  افزایش 
کارهایی که تاکنون برای افزایش سرانه ی مطالعه در 

کشور انجام شده هنوز تغییر چندانی در این وضعیت 
ایجاد نشده؛ به گفته ی او، هم اکنون، سرانه ی مطالعه 

در کشور دو دقیقه است! 
روز  دهقان،  محمدعلی  استقامت،  گزارش  به 
شنبه، هفتم دی ماه، در آیین گشایش هجدهمین 

نمایشگاه کتاب کرمان این اظهارات را مطرح کرد 
وجود  با  که  نالیده ایم  این  از  »همیشه  گفت:  و 
ما  دین  و  داریم  را  بودن  فرهنگی  ادعای  این که 
هم یک مّروج بزرگ برای توسعه ی علم و فرهنگ 

کتاب خوانی است ولی متاسفانه آماری که از سرانه ی 
مطالعه در کشور داریم بسیار پایین است و اگر این، 
اغراق نباشد که بگوییم دو دقیقه سرانه مطالعه برای 
هر نفر است خیلی رقم پایینی است و اصا زیبنده ی 

کشور ایران نیست«.

نشان  آمارها  که  این که همین طور  بیان  با  وی 
می دهد خیلی از کشورهای دنیا آمارهایی چندین 
برابر کشور ما در این زمینه دارند، افزود: »امیدوار 
بودیم و هستیم که این نمایشگاه ها و این بُن ها و 
این تخفیف ها ملت را کتاب خوان کند و فرهنگ 
از همان  ما  کتاب خوانی در جامعه گسترده شود. 
سال های اول انقاب نمایشگاه کتاب را در کرمان 
داشتیم. اما چرا بعد از این همه وقت و هزینه که 
گذاشتیم آمارهای کتاب خوانی تغییر چندانی پیدا 
نکرده و با وجود این که جمعیت دانشگاهی ما به 
نسبت سال های اول انقاب چند برابر شده است 
باز  جامعه  در  را  خود  جای  نتوانسته  هنوز  کتاب 
کند؟«. او معتقد است که دالیل این وضعیت، نیاز 

به کالبدشکافی دارد. 
دهقان گفت: »نمایشگاه اثر خیلی مثبتی دارد 
ولی من همیشه فکر می کنم افراد و گروه های خاص 
و ثابتی از نمایشگاه بازدید می کنند و همه گیر نشده 

است«.
از  مختلفی  »ارگان های  داد:  ادامه  او 
و  علوم  وزارت  و  ارشاد  وزارت  تا  آموز ش وپرورش 
آمار  این  در  می توانند  صداوسیما  و  علوم پزشکی 
البته  بکنند  فکری  بنشیند  باید  و  بگذارند  تاثیر 
برخی معتقدند چون مراکز تصمیم  گیری فرهنگی 
در کشور متنوع است نتوانستیم خیلی در این زمینه 
پیشرفت داشته باشیم؛ شاید این، یک دلیل باشد«.

معاون استاندار کرمان اظهار کرد: »این موضوع 
نیز مطرح است که داریم سراغ مجازی شدن مطالعه 
و کتاب ها می رویم؛ اما این که نسل امروز ما چه قدر 

می تواند خود را سریع با شرایط جدید وفق دهد و 
این که قدیمی ها که عادت به ورق زدن کتاب دارند، 
امروز پشت لپ تاپ و موبایل کتاب مطالعه کنند و 
در فرهنک جامعه ی ما کتاب های مجازی چه قدر 
کتاب های  این که  و  باشند  داشته  نفوذ  می تواند 
مجازی روی مطالعه ی مردم ما اثر مثبت یا منفی 
باید  که  است  کارشناسی  بحث های  همه  داشته 

درباره ی آن کار کرد«.
رواج  چنان  کتاب  »امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
یابد که جزو کشورهایی قرار گیریم تا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. وقتی فرهنگ کتاب خوانی رشد 
یابد خیلی از مسائل و مشکات جامعه ی ما رفع 

می شود«.
وی سپس، از برگزارکنندگان نمایشگاه قدردانی 
کرد و گفت: »ماه هاست که اداره ارشاد در تکاپوی 
می بینیم  امروز  آنچه  و  بوده  نمایشگاه  برگزاری 
نتیجه ی رنج و تاش گروه زیادی از عزیزان در چند 
ماه است که امیدوارم استقبال خوبی از نمایشگاه 

باشد«. 

نمایشگاه  هجدهمین  ـ  فرهنگ وهنر  گروه 
کتاب کرمان که از صبح شنبه هفتم دی ماه شروع 
شده و تا جمعه هم ادامه دارد، به گفته ی یکی از 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد کیفیتی متفاوت 

با گذشته متفاوت دارد. 
به گزارش استقامت، مدیرکل هماهنگی امور 
در  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان 
این موضوع را مطرح کرد و با بیان این که نمایشگاه 
نشر  تازه های  به  دسترسی  برای  فرصتی  کتاب 
مکتوب است، اظهار کرد: »با وجود مشکات مالی 
زحمت  داشت  دولت  که  اقتصادی  تنگناهای  و 
نهایت  در  و  شد  کشیده  نمایشگاه  برای  زیادی 
نمایشگاه  نوزدهمین  ممکن  صرفه جویی هایی 
استانی امسال در حال برگزاری است که تا پایان 
سال هفت نمایشگاه دیگر نیز در استان های کشور 

برگزار خواهد شد«.
امسال  ابتدای  از  »پیش بینی ها  افزود:  غیاثی 
با محدودیت های مالی که داریم  این بود که  بر 
باشند و  نمایشگاه داشته  از استان ها  تنها نیمی 
می خواستیم این محفل فرهنگی که محلی برای 
دیدار و ارتباط بیش تر اهالی کتاب و نویسندگان 
و ناشران و عاقه مندان به کتاب است با فضای 
بانشاطی که ایجاد می کند تعطیل نشود و این طور 

هم شد«.
وی ادامه داد: »نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در این دوره، هم از لحاظ تعداد ناشران و غرفه ها 

و هم کمیت و کیفیت و تنوع برنامه های جنبی 
نسبت به گذشته متفاوت است«.

رویکردهای  از  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی 
به  توجه  وزارت خانه،  دوره ی  این  در  خوب 
استان ها و تمرکززدایی در برنامه های فرهنگی و 
هنری بوده و در این راستا، در حوزه های مختلف 
بسیاری از برنامه ها و جشنواره های ملی همزمان 

در استان ها هم برگزار شده است«.
سینمایی  »چندین جشنوراه  یادآور شد:  وی 
این  تقویت  به دنبال  کتاب  نمایشگاه  جمله  از  و 

حرکت برگزار شده است«.

وی با بیان این که برگزاری نمایشگاه کتاب، از 
برکات انقاب اسامی است، گفت: »هدف از این 
کتاب خوانی  فرهنگ  و  مطالعه  ترویج  نمایشگاه 
بتوانیم زندگی بهتری داشته  تا  در جامعه است 

باشیم«.
غیاثی بیان کرد: »تعالی انسان ها از اهداف مهم 
نشر و کتاب و نمایشگاه است که به نظر می رسد 
کار ترویج فرهنگ کتاب خوانی به همت همگانی 
به ویژه  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  از  اعم 

خانواده ها نیاز دارد«.
وی ادامه داد: »پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که کتاب خوانی ابتدا از خانواده باید شروع 
شود و همه ی خانواده ها باید این دغدغه را داشته 
باشند که از کودکی عادت به مطالعه ایجاد کنند. 

بعد از آن نهاد آموزش پرورش مهم است«.
وی با بیان این که مدارس ما االن نهایت هدفی 
در جای  این  و  است  کنکور  می کنند  دنبال  که 
خودش ارزشمند است ولی به مطالعه ی آزاد کم تر 
توجه می شود، پیشنهاد کرد: »در مدارس در کنار 
قرار  توجه  مورد  مطالعه  زنگ  باید  زنگ ها  سایر 
گیرد و زمانی حداقل دو ساعت به عنوان مطالعه ی 
آزاد در نظر گرفته شود و ارتباط دانش آموزان با 

کتاب خانه و کتاب افزایش یاید«.
هم  ارشاد  و  فرهنگ  »وزارت  گفت:  غیاثی 
برنامه های متعددی برای ترویج کتاب خوانی دارد؛ 
اگرچه با توجه به تنگناهای مالی محدودیت هایی 
برگزاری  کتاب،  اهدای  و  خرید  ولی  داریم 

نمایشگاه استانی، صدور مجوز کتاب در تهران و 
10 استان کشور که قبا این طور نبود، برگزاری 
استان ها  کتاب سال  و  کتاب  هفته ی  برنامه های 
این نظر  از  در کنار کتاب سال کشور که کرمان 

پیشتاز بوده است از جمله این برنامه هاست«.
وی اضافه کرد: »برگزاری برنامه ی عصر کتاب 
مکتوب  نشر  فعاالن  و  مفاخر  از  به تجلیل  که 
همزمان با تهران در استان ها انجام می شود  که 
امیدواریم در کرمان هم هرچه زودتر این برنامه 
اجرایی شود«. اجرای طرح روستاهای دوست دار 
یکی  سال  هر  که  ایران  کتاب  پایتخت  و  کتاب 
از شهرها نامزد آن می شوند از دیگر برنامه هایی 
است که غیاثی از آن یاد کرد. او گفت: »کرمان 
و شهرهای آن زمینه ی این را دارند که پایتخت 

کتاب باشند«.
وی افزود: »جام باشگاه های کتاب خوانی که با 
مشارکت آموزش وپرورش انجام می شود را نیز در 
حال اجرا داریم که البته از سوی آموزش وپرورش 

باید بیش تر به این برنامه توجه شود«.
از طرح های فصلی کتاب که هر سه ماه  وی 
یک بار با عنوان عیدانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه 
استان  یاد کرد و گفت: »در  نیز  برگزار می شود 
کرمان طی دو سال اخیر، به نسبت اعتباری که 
اعتبار  بود سقف  منظور شده  فصلی  برای طرح 
جذب نشده بود«. وی از کتابفروشی ها و صدا و 
سیما و شهرداری ها خواست تا به اطاع رسانی این 

طرح ها کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد

دالیل سرانۀ پایین مطالعه ریشه یابی شود

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

کیفیت نمایشگاه کتاب کرمان با گذشته متفاوت است
*خانواده ها کتاب خوانی فرزندان را جدی بگیرند
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افضلیپورحمایتکرد

به  رسیدن  برای  افضلی پور  مهندس  اگرچه 
هدف تاسیس دانشگاه به قول نویسنده و فعال 
استوار  کوه  چون  یوسف زاده  احمد  فرهنگی 
ایستاده بود، اما او در این راه سخت از حامیان 
و همراهانی چون فاخره صبا، دکتر میرزایی و 
بی بدیل  نقش  به خصوص،  بود.  بهره مند  نیز   ...
دکتر میرزایی اولین رییس دانشگاه شهید باهنر 
را در تاسیس جایزه ی افضلی پور که اینک ابعاد 
یاد نمی بریم.  از  یافته است هرگز  تازه تری هم 
با این وصف، چندسالی است این مراسم بدلیل 
بیمار دکتر میرزایی بدون حضور ایشان برگزار 
می شود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم با خانم 
پریسا میرزایی دختر گرامی این استاد ارزشمند 
جایزه،  و  دانشگاه  موضوع  پیرامون  کم نظیر،  و 
این  در  ایشان  دیدگاه های  و  کنیم  گفت وگو 
نشریه بازتاب دهیم. عمر دکتر میرزایی دراز باد 
که کرمان هرگز تالش های او را از یاد نخواهد 
که  میرزایی  پریسا  با  گفت وگو  ادامه  در  برد. 
به صورت ایمیلی انجام شده است را بخوانید.    

وارد افضلیپور مهندس روانشاد جایزه
ارزیابی لطفا است. شده چهاردهم دورهی
و جایگاه مختلف، دورههای این از خودتانرا

اهمیتاینجایزهبفرمایید؟
زمان  در  افضلی پور  جایزه  برای  شاخص ها 
پشتکار  و  با جدیت  و  صبا  فاخره  خانم  حیات 
دکتر مصطفوی و با حمایت و پشتیبانی پدرم 
و نیز با همکاری جمعی از دانشگاهیان تدوین 
این شاخص ها  با رعایت دقیق  شده، و هرساله 
و  دقیق  شاخص ها  است.  کرده  پیدا  ادامه 
در  جایزه  دلیل  به همین  و  بودند  همه جانبه 
سطح ملی موفق بوده، و امیدوارم که همچنان 

ادامه پیدا کند.
درسالهایاخیر؛چندشاخهی اینجایزه
علی دکرت جایزه صبا، جایزه شامل جدید
پیدا استان برتر کارآفرین جایزه و افضلیپور

نظری چه جایزهها این مورد در است. کرده
دارید؟

و  علمی  افضلی پور  جایزه  شاخص های 
اندازه گیری و صرفا  دانشگاهی هستند و قابل 
و  استان  دانشگاه های  برجسته ی  اساتید  شامل 

کشور می شوند. 
ادب و کارآفرینان و  و  اساتید هنر  لذا جای 
دانشجویان ممتاز خالی بود که به همت هیات 
دانشگاهی  و  استانی  خیرین  و  جایزه  امنای 
کمبودها برطرف شده است. بسیار به جا و قابل 
فرزند  افضلی پور  ژینا  خانم  از  هستند.  تقدیر 
تشکر  رابطه  این  در  هم  افضلی پور  علی  دکتر 

می نمایم.
شهید دانشگاه تاسیس از قرن نیم قریب
اوال میگذرد. کرمان پزشکی علوم و باهرن
ایندانشگاهراچطور پیشرفت و روندحرکت
میبینید؟ثانیافکرمیکنیدمهندسافضلیپور

بهاهدافشرسیدهاست؟
نظرم  به  ندارم؛  دانشگاه خبر  دو  از جزییات 
که  کار  این  دادند.  انجام  بزگی  کار  افضلی پور 
باعشق شروع شده و با عشق ادامه دارد. نمونه ی 
ازبنیان گذاران دانشگاه در  بارز آن، قدرشناسی 
کرمان، وهمچنین بزرگان علم و ادب و هنر، و 

نیز کارآفرینان است.
در دانشگاه تاسیس با افضلیپور مهندس
یک منطقه این در که بود این دنبال کرمان
ایجاد عمیق اجتماعی و اقتصادی دگرگونی
کند؛بهنظرشماایناتفاقتاچهمیزانبراین

منطقهموثربودهاست؟
کرمان  در  عمران  مهندس  سال 1352 یک 
در  فراوانی  دانش آموختگان  االن  داشت؛  وجود 
همه ی رشته ها وجود دارد. بسیاری ار صنایع در 
حال حاضر توسط دانش آموخته های دانشگاهی 
که افضلی پور بنیان نهاد اداره می شوند؛ لذا به 

نظرم دگرگونی اتفاق افتاده است.
افضلیپوربرایتحققایدههاوآرمانهایش

همواره دکرتمیرزایی، نظیر کسانی سوی از
حمایتمیشد.درموردحمایتهاونقشدکرت
دانشگاه این توسعهی و تاسیس در میرزایی

برایثبتدرتاریخبگویید.
بله؛ پدرم از روز اول با عشق، از کارعاشقانه ی 
هیچ  از  و  کرده  حمایت  افضلی پور  مهندس 

کوششی دریغ نکرد.
اینجایزه درموردراهاندازی دکرتمیرزایی
نقشبسیارارزندهایازدوبعدتامینهزینهها
ونحوهانتخابشوندگانوهیاتامنایجایزه
اینجایزه درمورد ایشان بفرمایید داشتهاند.
درحالحاضرچهنظریدارندودستبهچه

اقداماتیزدهاند؟
بله؛ نقش کلیدی داشتند و راضی هستند و 

قدردان مسئولین مربوطه
و میرزایی همکاریدکرت و دوستی رابطهی
تا و گرفت شکل چگونه افضلیپور مهندس

کجاپیشرفت؟
مهندس  بودند  مشهد  دانشگاه  استاد  پدرم 
کردند.  همکاری  تقاضای  پدرم  از  افضلی پور 
در خواست  به  دید  عاشقانه  را  کار  پدرم چون 
باهم همدل  آخر  تا  و  داد  مثبت  ایشان جواب 

و هم نظر بودند
و زحمات از میتوانیم چطور شما بهنظر
میرزایی ودکرت مهندسافضلیپور تالشهای

قدردانیکنیم؟
با تجلیل از بزرگان و عالمان و تربیت دانش 

آموختگان کاردان و وعاشق ایران.
به خطاب ویژهای پیام یا مطلب اگر
دارید افضلیپور جایزه دورهی چهاردهمین

لطفابفرمایید.
از ریاست محترم دانشگاه شهید باهنر کرمان 
جناب دکتر طاهر و اعضای هیات امنای جایزه 
رجبعلی پور  دکتر  جناب  خصوص  افضلی پوربه 
قدردان  و  سپاس گزار  مصطفوی  دکتر   و 

هستم.




