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همایش یک روزه آموزش آمار

همکاری  با  آمار  آموزش  روزه  یک  همایش   
ریاضی  معلمان  انجمن  باهنر،  شهید  دانشگاه 
استان کرمان، انجمن معلمان آمار استان کرمان 
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  و 
وحدت  تاالر  در  شهریورماه   1 دوشنبه  روز 

برگزار شد.
دکتر فدایی، رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر، 
دانشگاه  گفت:  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی  در 
شهید باهنر کرمان از سال 1354 به طور مستقل 
و  انگلیسی  زبان  شیمی،  فیزیک،  رشته،  چهار  در 
مدیریت دانشجو پذیرفت. بخش ریاضی نیز از 
همان سال فعالیت علمی خود را شروع کرد و در 
مهرماه 63 اقدام به پذیرش دانشجو کارشناسی 
دانشجو  پذیرش  به  اقدام   67 سال  و  ارشد 
و  نیز بخش آمار  نمود. در سال 1374  دکتری 
وجود  به  ریاضی  بخش  بدنه  از  کامپیوتر  علوم 

آمد.

دکتر محسن بیگی، مدیرکل آموزش و پرورش 
اساسی  اصول  از  یکی  را  آمار  کرمان،  استان 
واقع  توجه  زیاد مورد  ما،  جامعه  که در  دانست 
که  زمانی  کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  نشده 
علمی  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  برنامه ریزی ها 
سال ها زحمت  از  بعد  زیادی  نباشد، آسیب های 
به وجود می آید و نتیجه دلخواه حاصل نمی شود، 
از آمار و تجزیه و  از جامعه بی نیاز  هیچ بخشی 
در  آمار  علم  امروز  است.  نبوده  آماری  تحلیل 
تمام  در  و  کرده  رسوخ  زندگی  سطوح  تمام 

فعالیت ها به چشم می خورد.
در پایان از پروژه های برتر دانش آموزی درس 
به  یادبود  عنوان  به  سپاسی  لوح  و  تقدیر  آمار 
آنان اهدا شد. حمید حسینخانی، خانم حراجچی، 
محسن امیری، سعیده ماهری، صدیقه احمدی و 

کاظم ده شیری از جمله برگزیدگان بودند.
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سیزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران

سه شنبه  روز  ایران،  آمار  کنفرانس  سیزدهمین 
دوم شهریورماه، با حضور بزرگان و پیشکسوتان 
آمار ایران و جهان و همچنین مهمانان، مدیران و 
استادان داخلی و خارجی، در تاالر وحدت دانشگاه 

شهید باهنر کرمان کار خود را آغاز کرد.

دکتر مددی، دبیر اجرایی سیزدهمین کنفرانسی 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  ایران،  آمار  ملی 
زنده یاد مهندس علیرضا افضلی پور )بنیان گذار 
دانشگاه در کرمان( و همسر گرامی شان زنده یاد 
افضلی پور  علی  دکتر  مورد  در  صبا،  فاخره  بانو 
گفت: دکتر علی افضلی پور )برادر علیرضا افضلی 
پور( یکی از اولین آماردانان برجسته کشور بود 
که سال گذشته دست نوشت هایشان توسط دختر 
ایشان به انجمن آمار ایران اهداشده و هم اکنون 

در دفتر انجمن نگهداری می شود.
که  بزرگانی  و  استادان  از  قدردانی  با  وی 
اسپانیا،  انگلیس،  فرانسه،  ایتالیا،  کشورهای  از 
اسلوونی، لهستان، کانادا، آمریکا، نروژ، سوئیس، 
بلغارستان، تایوان، مالزی و قطر برای حضور در 
این کنفرانس بار سفر را بر خود هموار نمودند 
خاطر نشان کرد: برای دعوت از مهمانان خارج 
گذشته صورت  سال  ابتدای  از  مکاتبات  ایران  از 
از شهریورماه سال  نیز  اجرایی  و مراحل  گرفته 
1394 آغاز و طی ماه ها تالش و کوشش مستمر 
اعضای کمیته اجرایی سعی شده است تا در حد 
درخور  و  پربارتر  هرچه  کنفرانس  این  توان، 
سیزدهمین  شود.  برگزار  گرامی  میهمانان 

کنفرانس آمار با استقبال بی نظیر استادان بنام و 
برجسته و دانشجویان عزیز، همراه بوده است. 
تعداد مقاالت ارسال شده از سوی دانش پژوهان 
بین  از  که  مقاله،   520 کنفرانس  دبیرخانه  به 
آن ها، با انجام داوری های مناسب حدود 60 داور 
از سراسر کشور، 220 مقاله در بخش سخنرانی 
شده  پذیرفته  پوستری  بخش  در  مقاله   136 و 
است. در این میان از بین 220 پذیرش گرفته در 
بخش سخنرانی حدوداً 60 مقاله در 12 نشست 
میزگرد  دو  همچنین  می شوند.  ارائه  تخصصی 
برنامه های  دیگر  از  آموزشی  کارگاه  دو  و 
نهادها  کنفرانس  این  برپایی  در  است.  کنفرانس 
از  پایمان آمدند که جا دارد  به  پا  و ارگان هایی 
انجمن آمار ایران، مرکز آمار ایران، پژوهشکده 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  آمار، 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  کرمان، 
کرمان، انجمن دبیران ریاضی استان کرمان، بیمه 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تجارت،  بانک  دی، 
بازرگانی، صنایع،  اتاق  کرمان، شهرداری کرمان، 
پژوهشکده  کرمان،  استان  کشاورزی  و  معادن 
گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  سازمان  بیمه، 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، مرکز پژوهشی 
ریاضی ماهانی و بانک رفاه کمال تشکر را داشته 

باشیم.
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده،  احتشام  دکتر 
به  را  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشگاه، 
سنگین  رسالت  گفت:  و  کرد  معرفی  حاضران 
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پژوهش و فناوری را در سه مورد؛ ارتقاء حیثیت 
تولید  اجتماعی و  اثربخشی  و رتبه علمی کشور، 
کرد.  خالصه  جامعه  توسعه  محوریت  و  ثروت 
همایش های علمی فرصتی برای ایده ها، فکرها و 
ارائه آخرین دستاوردهای محققان  برای  محلی 
راهبردی،  تفکر  ضرورت  است.  متخصصان  و 
شیوه ای  با  بقا  تضمین  تصمیمات،  شدن  پیچیده 
خالق و نوآورانه و تغییرات شدید محیطی است. 
تصمیم گیری ها بسیار پیچیده شده است، به دلیل 
آنکه آینده بسیار پیچیده و نامشخص است. باید 
برای آینده سناریوهای مختلفی در نظر بگیریم. 
برای بقا باید اثربخشی داشته باشیم. طرح آمایش 
آموزش عالی که در چارچوب نقشه علمی کشور 
این  در  را  دانشگاه ها  مأموریت  تدوین شده، 
خصوص مشخص کرده است. راهبردهای اصلی 
طرح آمایش آموزش عالی کشور عبارت اند از: 
رفع نیاز جامعه، ارتقاء کیفیت جهت پاسخ گویی به 
نیاز کشور، لزوم درجه بندی، سطح بندی آمایش 
و  کشور  جغرافیایی  گستره  در  عالی  آموزش 
تعامل بین المللی کارآمد، پی ریزی کارآیی نظام 
کشور،  پژوهش  و  عالی  آموزش  حکمروایی 
فعالیت های  نسبی  اولویت های  و  تعیین مزیت ها 

عمده اقتصادی در استان های مختلف برای تعیین 
راهبرد توسعه آموزش عالی در استان.

این گونه  را  دانشگاه  افتخارات  از  بخشی  وی   
برشمرد: انتخاب پروفسور مهدی رجبعلی پور به 
عنوان چهره ماندگار در اولین همایش چهره های 
از  نمونه  استاد  سیزده  انتخاب  کشور،  ماندگار 
دانشگاه شهید باهنر کرمان توسط وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، فارغ التحصیلی اولین، دومین 
ریاضی  دکتری  دوره  دانش آموخته  سومین  و 
کشور، اتمام تعداد 1080 طرح تحقیقاتی توسط 
لوح  تاکنون، دریافت  دانشگاه  اعضا هیأت علمی 
ایران  برتر  دانشی  شرکت های  جایزه  از  تقدیر 
گهر،  گل  فوالد  و  سنگ آهن  پژوهشکده  توسط 
 ،1393 سال  دانشگاه،  با  مشترک  واحدهای  از 
ملی  جایزه  جشنواره  در  تعهد  نشان  دریافت 
شرکت های  از  یکی  توسط  نوآوری  و  فناوری 
باهنر  شهید  دانشگاه  به  وابسته  دانش بنیان 
کرمان، سال 1393، کسب رتبه دوم در جشنواره 
کشوری رویش )کانون های فرهنگی(، سال 1394، 
تقریظ مقام رهبری بر کتاب آن بیست و سه نفر 
نوشته احمد یوسف زاده، مدیرکل امور فرهنگی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1394.
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در این مراسم از دکتر عین اهلل پاشا، بزرگ ترین 
به  تقدیر  ایران  آمار  و  ریاضی  پیشکسوت  استاد 
دانشگاه  ازجمله  مختلف،  مراکز  و  آمد  عمل 
شهید  دانشگاه  و  ایران  آمار  انجمن  خوارزمی، 
وی  به  را  هدایایی  و  سپاس  الواح  کرمان  باهنر 

تقدیم نمودند.
در  جوایز  دریافت  از  پس  پاشا  عین اهلل  دکتر 
آمار  سفره  برکت  را  بهبودیان  دکتر  سخنرانی 
خواند و از زنده یاد، دکتر خواجه نوری، پیشکسوت 
آمار یاد کرد و گفت: دکتر خواجه نوری حتی پس 
از مرگش هم دست از علم و دانش بر نداشت 
و طی نوشته ای خواست که جنازه ایشان به سالن 

تشریح دانشگاه برای کسب علم منتقل شود.
در  بلجک  آندره  پروفسور  سخنرانی  از  پس 
به همراهی  بهبودیان  آمار، دکتر  زمینه سمینار 
دکتر پارسیان جوایز را به شرح زیر به استادان 

برگزیده اهدا کردند:
دکتر  به  آزادی  بهار  سکه  ونیم  دو  اهداء   -
علمی  هیأت  عضو  میرصادقی  حاجی  میرامید 

دانشگاه صنعتی شریف
- اهداء یک و ربع سکه بهار آزادی به سه تن:

1. دکتر محمد آرشی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی شاهرود

2. دکتر مهدی توانگر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه 
اصفهان

3. دکتر تابان باغ ملکی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس
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بازدید دکتر صدیقي، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از غرفه دانشگاه

دانشجویان  امور  سازمان  رئیس  صدیقي  دکتر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دکتر مطیعي، 
معاون وزارت متبوع و مهندس یزدانمهر، رئیس 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت، از غرفه دانشگاه 
دانشگاه های  دانشجویی  معاونان  نشست  در 
کردند  دیدن  تهران  دانشگاه  در  کشور  سراسر 
دانشگاه در  از خدمات مدیریت  تقدیر  و ضمن 
زمینه  در  دانشجویی،  خوابگاه های  ارتقاء  جهت 
را  خوابگاه ها  ارتقاء  هزینه های  از  بخشی  تأمین 

قول مساعدت دادند.

افتتاح سایت الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه
با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت  آموزشی  معاون  نیاسر،  شریعتی  دکتر 
بازدید  منظور  به  که  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
و  حضور  باهنر،  شهید  دانشگاه  پروژه های  از 
رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  سخنرانی 
فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه 
نور  پیام  دانشگاه  از  بازدید  و همچنین  پیشرفته 
هفتم  یکشنبه  روز  بود،  کرده  سفر  کرمان  به 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مهمان  شهریورماه 
شد و در این بازدید سایت الکترونیکی کتابخانه 

مرکزی دانشگاه شهید باهنر را افتتاح نمود.

الکترونیکی  سایت  افتتاح  از  پس  شریعتی  دکتر 
زمانی  بازه  در  گفت:  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه 
افزایش  30 سال، جمعیت دانشجویی 25 درصد 
دانشجوی  جمعیت  حاضر  حال  در  است.  داشته 
تعداد  و  نفر  هزار   100 حدود  دکترا  مقطع 
 700 ارشد حدود  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 
نفر است. همچنین ظرفیت هیأت  تا 800 هزار 
تا 6 هزار  نفر  بهترین شرایط 5 هزار  علمی در 
نفر است. یکی از تالش های جدی در این زمینه 
تحصیل  و  اشتغال  بین  معنی دار  رابطه  یک  ایجاد 
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است. یکی از اهدافی که باید دنبال شود توسعه 
باید  است.  بازار  نیاز  با  متناسب  عالی  آموزش 
و  هدفمندتر  کمی  را  عالی  آموزش  توسعه 
سال   10 در  کنیم.  دنبال  بازار  نیاز  با  مرتبط تر 
تا   40 حدود  ما  دولتی  دانشگاه های  تعداد  پیش 
حدود  حاضر  حال  در  اما  است  بوده  مورد   45
مرکز   353 دولتی،  عالی  آموزش  مرکز   143
بر 2 هزار و 850  بالغ  غیردولتی و در مجموع 

مرکز آموزش عالی در کشور داریم.
الکترونیکی  سایت  افتتاح  حاشیه  در  است  گفتنی 
از  مدیران  و  رؤسا  دانشگاه،  مرکزی  کتابخانه 

بخش های مختلف کتابخانه نیز دیدن کردند.
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده،  احتشام  دکتر 
دانشگاه، در بازدید از بخش نشریات توضیح داد: 
در سال 93 نشریات ما به عنوان نشریه ممتاز به 
صورت شاخص در دفتر علوم، تحقیقات و فناوری 
انتخاب شد. نشریات در زمینه های مختلف علوم 
و  هستند  مهندسی  و  فنی  و  انسانی  علوم  پایه، 
قرار  استفاده  مورد  آنالین  صورت  به  عمومًا 
می گیرند. کاری که امروز برای اولین بار در حال 
انجام آن هستیم و امیدواریم با موفقیت به پایان 
اساس  بر  که  است  دیجیتالی  خوانی  برسد، رف 
پردازش تصویر بارکدگذاری ها انجام شده است. 

بارکدها قباًل در داخل کتاب ها نصب می شدند و 
چشم دوربین قادر به دیدن آنچه که در قفسه ها 
باید باشد نبود به همین دلیل بارکدگذاری ها از 
منتقل  کتاب  عطف  به  و  شده  استخراج  سیستم 
شده است که این طرح تا پایان آبان ماه به اتمام 
منابع  تا  خواهد رسید. همچنین درصدد هستیم 
دیجیتالی کتاب را راه اندازی کنیم و برای داشتن 
آرشیو نرم افزاری، از پایان نامه ها شروع کردیم 
کتابخانه  پیش می رویم.  فاز  به  فاز  به صورت  و 
دیجیتال عماًل قابلیت جستجو، مشاهده و مطالعه 
پایان نامه را دارد و این یک فعالیت ارتقاءیافته ای 
است که بستر آن فراهم گردیده است. کتابخانه 
دانشگاه، بر اساس یک نوآوری و توسط یک تیم 
تحقیقاتی و اجرایی قوی از بخش های کتابداری، 
علم اطالعات و دانش شناسی و علم کامپیوتر که 
و  انجام  حال  در  تصویر هستند،  پردازش  حوزه 
ارائه نرم افزار رف خوانی است، این یک خدمت 
سایر  استفاده  مورد  می تواند  که  است  علمی 
خارج  در  چه  و  استان  داخل  در  چه  کتابخانه ها، 

استان قرار گیرد.
و  الکترونیکی  سایت  افتتاحیه  مراسم  از  پس 
بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه، مسئوالن از 

آزمایشگاه مرکزی نیز دیدن کردند.
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غرفه دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای دولت

در  حضور  با  دانشگاه  رئیس  طاهر،  دکتر   
و  تدبیر  دولت  دستاوردهای  معرفی  نمایشگاه 
تا هشتم  هفته دولت، دوم  مناسبت  به  که  امید 
کرمان  شهر  مادر  پارک  محل  در  شهریورماه، 
شهید  دانشگاه  غرفه  در  بود،  گردیده  برگزار 
در  شده  ارائه  خدمات  وی  یافت.  حضور  باهنر 
ارزیابی کرد و اظهار داشت:  این غرفه را مؤثر 
معرفی دستاوردهای کسب شده در دولت تدبیر 
امید و نشاط  ایجاد  امید به مردم در راستای  و 

جامعه دانشگاهی، حائز اهمیت است.
افتتاحیه این نمایشگاه با حضور استاندار، نمایندگان 
نمایندگان  رهبری،  خبرگان  مجلس  در  استان 
ائمه جماعات  اسالمی،  استان در مجلس شورای 

و سایر مسئوالن استانی همراه بود.
غرفه دانشگاه شهید باهنر، این دوره نیز همچون 
دوره های گذشته جزء پربازدیدترین غرفه های 
 200 روزانه  که  طوری  به  بود  نمایشگاه 
مراجعه کننده از غرفه دانشگاه بازدید می کردند.

نمایشگاه،  این  برپایی  با  همزمان  است  گفتنی 
نمایشگاه محصوالت فرهنگی، صنایع دستی استان 

کرمان و عشایر نیز دایر بود.
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دکتر طاهر:
ما در دانشگاه یک خانواده هستیم

روز سه شنبه نهم شهریورماه و به مناسبت »روز 
کارمند« و همزمان با هفته دولت، هیأت رئیسه 
دانشگاه در نشستی صمیمانه پای صحبت کارکنان 

دانشگاه نشستند و به سؤاالت آنان پاسخ دادند.
در این نشست که در تاالر وحدت دانشگاه برگزار 
شد، دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، ضمن خیر مقدم 
به کارکنان، هفته دولت و یاد و خاطره دو شهید 
رشادت  اسوه های  که  باهنر  و  رجایی  بزرگوار، 
و مردانگی بودند را گرامی داشت و بیان کرد: 
دانشگاه بعد از چهل سال سابقه توانسته به عنوان 
که  کند  دانشگاه جنوب شرق خودنمایی  بهترین 
اعضای  و  کارکنان  زحمات  حاصل  موضوع  این 
برای  روش  بهترین  است.  دانشگاه  علمی  هیأت 
پیشبرد و توسعه همه جانبه، همنوایی و همسازی 
است که باعث می شود کارها به صورت مطلوب 
انجام شود. ما در دانشگاه یک خانواده هستیم و 
نیاز است از یکدیگر مراقبت کنیم و نسبت به هم 
مسئول باشیم و راندمان و بازده کار را باال ببریم.

رئیس  مرادی،  سلطان  حجت االسالم والمسلمین 
دفتر نهاد مقام نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، با قرائت آیه ای از سوره فتح، ویژگی های 

همکاری را بیان کرد و گفت کارمندان باید ضمن 
در  و  باشند  داشته  دوستی  هم  به  نسبت  پاکی، 
مقابل دشمن شکست ناپذیر باشند و از سرزنش 

سرزنش کنندگان، نهراسند.
دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه، در پاسخ به سؤاالت مکتوب کارکنان به 
تخصیص بودجه برای سختی کار و همچنین بحث 
رتبه بندی ها اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه با 
کمبود بودجه مواجه هستیم ولی سعی داشتیم به 
و  کنیم  توان رسیدگی  کارکنان در حد  مشکالت 
در  بیشتری  رفاهی  امکانات  که  هستیم  درصدد 
آن ها  جمله  از  که  دهیم  قرار  کارمندان  اختیار 
نمونه،  کارمند  انتخاب  صبحگاهی،  ورزش  بحث 
اهداء  و  مختلف  مناسبت های  در  جوایز  اهداء 
پاداش با توجه به عملکرد کارکنان است. همچنین 
جلوگیری  کارکنان،  غیاب  و  حضور  یکسان سازی 
حق  طرح  و  دلیل  بدون  اضافه کاری های  از 
ارائه مجوز توسط مافوق  اساس  بر  اضافه کاری 
از فعالیت های انجام شده توسط معاونت اداری، 
پیگیر  ما  است.  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی 
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی )که مشمول 
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مجوز هستند(، پرداخت کمک هزینه مهدکودک 
حق  پرداخت  و  مرد  کارمندان  فرزندان  برای 
با توجه به بازده و عملکرد کارمندان نیز  پست 

هستیم.
در  انسانی  نیروی  بهره وری  به  توجه  ضرورت 
زاده،  احتشام  دکتر  سخنان  موضوع  سازمان 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بود. وی در 
نمی تواند  هیچ کس  کرد:  نشان  خاطر  باره  این 
اگر  و  بگیرد  نادیده  را  سازمان  در  بهره وری 
نه  باشد،  داشته  وجود  بهره وری  سازمانی  در 
و  می شود  ناراحت  کار  زیاد  حجم  از  کارمندی 
نه کارمندی بیکار می ماند. برای انتخاب کارمند 
نمونه، جایگاه مدیریت منابع انسانی باید طوری 

باشد که بهره وری را مورد بررسی قرار دهد.
توسط  پژوهشی  فعالیت  انجام  امکان  به  وی 
کارمندان اشاره کرد و گفت: اگر کارمندی قصد 
به  انجام فعالیت های پژوهشی را دارد می تواند 
ساعات  در  پژوهشی  طرح های  مجری  صورت 
غیر ساعات کاری با اعضای هیأت علمی همکاری 

کند.
دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
سال  نام گذاری  در  رهبری  معظم  مقام  گفت: 
است  مهم تر  اقتصاد  از  فرهنگ  که  گفتند  پیش 
باید  مردم  چون  است  تنفسی  هوای  فرهنگ  و 
هزینه ای  اگر  بنابراین  بکشند.  نفس  هوا  این  در 
در زمینه فرهنگی می شود مختص گروه خاصی 
هم  و  است  دانشجویان  شامل  هم  و  نیست 
تلویزیون  امسال  شهریور  پایان  در  کارمندان. 
شهری در دانشگاه نصب خواهد شد تا کارمندان 

مراسم  در  چه  فرهنگی  برنامه های  از  بتوانند 
مذهبی و عزاداری و چه در مراسم فرهنگی و 

برگزاری جشن ها استفاده کنند.
جشنواره  برگزاری  از  همچنین  بصیری  دکتر 
حرکت خبر داد و گفت: دانشگاه شهید باهنر، از 
سوم الی پنجم مهرماه میزبان بیش از 300 زبده 

فرهنگی از سراسر کشور خواهد بود.
دکتر موالیی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه نیز در جواب سؤاالت مکتوب کارکنان در 
مورد تخفیف شهریه دانشجویانی که قصد انتقال 
از دانشگاهی به دانشگاه دیگر را دارند توضیحات 
مربوط را ارائه داد و گفت این امر در حال حاضر 

طبق مصوبات میسر نمی باشد.
ایمیل  با رئیس دانشگاه از طریق  ارتباط مستقیم 
خبری  این  است.  شده  میسر  پیامکی  سامانه  و 
بود که دکتر ابراهیمی، مدیر کل حوزه ریاست 
ایمیل هر  افزود:  و  اعالم کرد  روابط عمومی  و 
روز حداقل 6 بار مشاهده و مطالب آن پیگیری 
کارکنان  می شود.  اعالم  ارسال کننده  به  نتیجه  و 
رئیس  دفتر  از  قبلی  وقت  گرفتن  با  دانشگاه 
خود  پیشنهادات  و  مشکالت  می تواند  دانشگاه، 
با دکتر طاهر  به صورت مستقیم و حضوری  را 

درمیان بگذارند.
کارمندان  بسیج  جدید  رئیس  نشست  این  در 
از  تقدیری  لوح  اهداء  با  و  معرفی  نیز  دانشگاه 
آقای رضایی رئیس سابق بسیج کارکنان، قدردانی 

به عمل آمد.
از  نفر   40 به  قرعه کشی  برگزاری  با  پایان  در 

کارمندان حاضر در جلسه جایزه اهدا شد.
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تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتي سیرجان

صنعتی  دانشگاه  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
معاون  روشن،  محمد  دکتر  حضور  با  سیرجان 
حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري، حجت االسالم و المسلمین دکتر ابراهیم 
ابراهیمي، سرپرست دفتر مجلس وزارت علوم 
تحقیقات و فناوري، دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، 
دکتر ابراهیمي، مدیر کل حوزه ریاست و روابط 
آروین،  دکتر  باهنر،  شهید  دانشگاه  عمومي 
فناوري  و  تکمیلي  تحصیالت  دانشگاه  سرپرست 
معاون  غفوری،  دکتر  )هایتک(،  کرمان  پیشرفته 
پور،  حسن  آقای  دانشگاه هایتک،  دانشجویی 
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
مسئوالن،  مدیران،  از  جمعی  و  اسالمی  شورای 
دانشجویان،  و  کارکنان  علمی،  هیأت  اعضای 
صنعتي  دانشگاه  در  14شهریورماه  یکشنبه  روز 

سیرجان برگزار شد.

و  سیرجان  مردم  نماینده  پور،  حسن  آقای 
دکتر  اسالمی  شورای  مجلس  در  بردسیر 
و  دانشگاه صنعتی سیرجان(  )رئیس سابق  رهنما 
صنعتی  دانشگاه  جدید  )سرپرست  بارانی  دکتر 
سیرجان( را یک روح در قالب دو جسم توصیف 
با تشکر از فداکاری ها و تالش های دکتر  کرد و 
توسط  دانشگاه  هدایت  مسئولیت  قبول  رهنما، 

دکتر بارانی را جهاد فی سبیل اهلل دانست.
دکتر رهنما، رئیس سابق دانشگاه صنعتی سیرجان 
در  خود  فعالیت های  از  مفصل  گزارشی  ارائه  با 
سال های ریاست دانشگاه، روند پیشرفت دانشگاه 

صنعتی سیرجان را این گونه توضیح داد: دانشگاه 
عنوان  تحت   1383 سال  از  سیرجان  صنعتی 
اقماری  صورت  به  سیرجان  تکنولوژی  دانشکده 
دانشگاه شهید باهنر کرمان با 333 نفر دانشجو 
و 9 نفر عضو هیأت علمی کار خود را آغاز کرد. 
در سال 1388 به صورت مجتمع آموزش عالی 
و در سال 1389 به دانشگاه صنعتی تغییر وضعیت 
داد. طی حدود 12 سال فعالیت این دانشگاه، هم 
 76 و  دانشجو   3214 تعداد   ،95 سال  در  اکنون 
مشغول  دانشگاه  این  در  علمی  هیأت  عضو  نفر 
از  سیرجان  صنعتی  دانشگاه  هستند.  فعالیت 
ظرفیت  آزمایشگاهی  و  ساختمانی  امکانات  نظر 

پذیرش 15000 دانشجو را دارد.
وی پس از بیان برخی از مشکالت و مطالبات، از 
دکتر روشن خواست تا امکان جذب اعضای هیأت 
علمی جدید و نیز امکان تبدیل وضعیت کارکنان 

قراردادی برای دانشگاه سیرجان فراهم شود.
صنعتی  دانشگاه  جدید  سرپرست  بارانی،  دکتر 
فرمایشات  به  اشاره  با  را  خود  سخنان  سیرجان 
اقتصاد  بر  ایشان  تأکید  و  رهبری  معظم  مقام 
مقاومتی آغاز کرد و ارتقاء کمی و کیفی تولید 
این مقصود دانست. وی علم،  به  را راه رسیدن 
فناوری و تکنولوژی را تولید دانشگاه عنوان کرد 
و بسترسازی برای آن را وظیفه همگان از جمله 
مسئوالن کشوری، استانی و شهر سیرجان دانست 
و از دکتر روشن و آقای حسن پور جهت تأمین 
نیرو، فضای آموزشی و امکانات طلب یاری کرد.

دکتر محمد روشن، معاون حقوقي و امور مجلس 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در این مراسم 
زحمات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  سخنانی  طی 
دکتر رهنما، حضور دکتر باراني را به عنوان یکی 
و  گفت  تبریک  علوم  وزارت  حوزه  مدیران  از 
تکلیف  بلکه  نیست  طعم  مسئولیت  کرد:  تصریح 
است. وظیفه ما در دانشگاه این نیست که صرفٌا 
باشیم.  علمی  مرجع  باید  بلکه  کنیم  تولید  مقاله 
کیفیت  مسئله  بلکه  نیست  هدف  کمی  توسعه 
باالنشین  دانشمندان  جامعه ای  در  اگر  است. 
باشند آن جامعه موفق خواهد بود اما متأسفانه 

جایگاه معلم به درستی رعایت نمی شود.
دکتر  از سوی  حکمی  با صدور  مراسم  این  در   
محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، 
سرپرست  عنوان  به  باراني  عباس  غالم  دکتر 
دانشگاه صنعتي سیرجان منصوب و از تالش های 
دکتر محمدباقر رهنما، رئیس سابق این دانشگاه 

تشکر و قدردانی شد.

تودیع و معارفه رئیس مجتمع آموزش عالی بم

و معارفه رئیس مجتمع آموزش  تودیع  مراسم 
معاون  روشن،  محمد  دکتر  حضور  با  بم  عالی 
حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري، حجت االسالم و المسلمین دکتر ابراهیم 
ابراهیمي، سرپرست دفتر مجلس وزارت علوم 
تحقیقات و فناوري، دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، 
دکتر ابراهیمي، مدیر کل حوزه ریاست و روابط 
االسالم  حجت  باهنر،  شهید  دانشگاه  عمومي 
والمسلمین قاسم دانشی، امام جمعه بم، مهندس 
رئیس  الهی،  حبیب  آقای  بم،  فرماندار  اشک، 
رئیس  کیا،  عارف  آقای  بم،  پرورش  و  آموزش 
رئیس  اطالعات،  اداره  رئیس  و  بم  دادگستری 
شورای شهر، بخشدار بروات، بخشدار مرکزی، 
استادان  و  مسئوالن  از  جمعی  و  عمرانی  معاون 
مجتمع آموزش عالی شهرستان بم، بعد از ظهر 
مجتمع آموزش  در  یکشنبه 14شهریورماه  روز 

عالی بم برگزار شد.
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حجت االسالم والمسلمین قاسم دانشی، امام جمعه 
بم، طی سخنانی با اشاره به حدیثی از امام علی 
)ع( گفت: العلم سلطان؛ علم قدرت دارد. تنها راه 
قدرت گرفتن کشورهای جهان سوم دستیابی به 
علم است. باید این قدرت را به دست آوریم و 
در راستای آنچه در مکتب وحی دستور داده اند 

به کار بگیریم.
امام جمعه بم برای دکتر نوراللهی به عنوان رئیس 
جدید مجتمع آموزش عالی بم آرزوی موفقیت 
کرد و از وی خواست تا برای پیشرفت شهر به 

خصوص در بعد دانشگاهی تالش نماید.
سابق  رئیس  پور،  آبادی  نظام  حسین  دکتر 
از  قدردانی  ضمن  بم،  عالی  آموزش  مجتمع 
همکاری تمامی مسئوالن در مدیریت دانشگاه بم 
از  دانشگاه  این  5 سال مدیریت  گفت: در طول 
تمام توان فکری و فیزیکی خود برای پیشبرد هر 
چه بیشتر اهداف و رفع نواقص تالش کردم. ما 
در طول این 5 سال برای مجموعه ای که هویت 
و  کردیم  هویت سازی  بود  کم  دانشگاهی اش 
اینکه  با برنامه محوری و توجه به  تالش کردیم 
کجا هستیم و به کجا می خواهیم برسیم، از منابع 
و  ببریم  را  استفاده  حداکثر  خود  دسترس  در 

رشد کنیم.
محور  سه  بر  تأکید  با  پور  آبادی  نظام  دکتر 
به  کارآفرینی  بر  خرما،  و  صنعت  گردشگری، 
عنوان مبنای کلیه فعالیت های دانشگاه تأکید کرد 
و ابراز امیدواری کرد که دانشگاه بم، با توجه به 

موقعیت ارگ جدید، پایگاه کارآفرینی شود.
دکتر نورالهی، رئیس جدید مجتمع آموزش عالی 
خود  اجرایی  و  علمی  سوابق  به  اشاره  با  نیز  بم 
دانشگاه  علمی  هیأت  عضو   1380 سال  از  گفت: 
پیشرفت و رشد  با  این سال ها  هستم و در طی 
این مجتمع همراه بوده ام. مجتمع آموزش عالی 
پس  و  کرد  آغاز  را  خود  کار   1373 سال  از  بم 
از مستقل شدن از دانشگاه شهید باهنر پیشرفت 
 3 داشتن  با  مجتمع  این  است.  داشته  چشمگیری 
دانشکده و سایر زیرساخت ها، شرایط الزم برای 

تبدیل شدن به دانشگاه را دارد.
امور  و  حقوقي  معاون  روشن،  محمد  دکتر   
مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، ضمن 

ابراز خرسندی از وجود همدلی و همراهی بین 
امام جمعه شهرستان بم و سایر ارگان ها، از دکتر 
نظام آبادی پور به خاطر سال ها تالش و خدمت 
در مدیریت مجتمع آموزش عالی بم قدردانی 
اعتماد  توانست  که  نورالهی  دکتر  به  و  کرد 
آورد  دست  به  زمینه  این  در  را  علوم  وزارت 

تبریک گفت.
وی با اشاره به سه محور اساسی و مهم مجتمع 
آموزش عالی بم یعنی گردشگری، دانش خودرو 
و کشاورزی )خرما(، بر این موضوع تأکید کرد که 
آموزش عالی کشور باید بر اساس زیرساخت ها 

و توان علمی دانشگاه های کشور توسعه یابد.
دکتر  سوی  از  حکمی  صدور  با  مراسم  این  در 
محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، 
دکتر محمدعلی نوراللهی به عنوان رئیس مجتمع 
از تالش های دکتر  و  بم منصوب  عالی  آموزش 
حسین نظام آبادی پور، رئیس سابق این دانشگاه 

تشکر و قدردانی شد.
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دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و 
محیط زیست روز چهارشنبه 17 و 18 شهریورماه 
به همت بخش خاک شناسی دانشکده کشاورزی 

در تاالر وحدت برگزار شد.
دکتر مهدی سرچشمه پور، مدیر دومین همایش 
ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، 
افزایش  را  همایش  این  برگزاری  اصلی  هدف 
جهت  در  زندگی  در  خاک  به  توجه  و  شناخت 
تأمین آینده ای پایدار دانست و گفت: به عبارت 
بهتر ما به دنبال افزایش توجه به خاک، مدیریت 
سالم  و  امن  زندگی  و  پایدار  توسعه  پایدار، 
از نظر ما موجودی است زنده و  هستیم. خاک 
یکی از مهم ترین منابعی که حیات همه موجودات 

به آن وابسته است.
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده،  احتشام  دکتر 
دانشگاه، هدف همایش را یکی از مهم ترین مسائلی 
دانست که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست 
دانشگاه  از  کوتاهی  معرفی  به  راستا  این  در  و 
شهید باهنر و موضوع »خاک« پرداخت و یادآور 
شد: دانشگاه شهید باهنر از سال 54 با نیت خیر 
جناب آقای مهندس افضلی پور و همسرشان بانو 
از لحاظ  بنا نهاده شد. دانشگاه باهنر  فاخره صبا 
دوم؛  رتبه  علمی  هیأت  عضو  به  دانشجو  نسبت 

از لحاظ تعداد دانش آموختگان رتبه سوم؛ تعداد 
رتبه  دانشجویان؛  تعداد  رتبه هفتم؛  علمی  هیأت 
ششم و به طور کلی رتبه دهم را در کشور دارد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ضرورت تفکر 
تعریف  این گونه  را  خاک  مدیریت  در  راهبری 
کرد: خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت 
صنعت  پاالینده های  عنوان  به  خاک ها  است، 
محسوب می شوند و عالوه بر اینکه تأمین کننده 
نیز  تصفیه کنندگی  خاصیت  هستند  غذایی  مواد 
فیزیکی  اثر خواص  در  خاصیت خاک  این  دارند. 
شیمیایی  خواص  منافذ(  از  آب  نفوذ  )عمل  آن 
زیستی  خواص  و  تبخیر(  و  سطحی  )جذب  آن 
سه گانه  ارکان  است.  آلی(  مواد  )تجزیه  آن 
پایدار،  توسعه  از:  عبارت اند  سبز  بهره وری 
از خود  این سؤال را  باید  کیفیت، سود دهی. ما 
داشته باشیم که با چه هزینه ای چه محصولی را 
تبیین  بر  مواد  تولید می کنیم، هزینه یابی جریان 
و تمایز بین هزینه های تولید و هدر رفت مواد 
و انرژی تأکید دارد و این هدر رفت به عنوان 
تلفات اقتصادی ارزیابی می شود که مدیریت را 
به یافتن راهکارهای کاهش هدر رفت و ارتقای 
اجرایی  گام  پنج  می کند.  ترغیب  تجاری  کارایی 
تعیین  و  مدیریت  الزام  مواد،  جریان  هزینه یابی 
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نقش ها و مسئولیت ها، تعیین گسترده فرآیند و 
استقرار یک مدل جریان مواد، تعیین هزینه ها و 
تفسیر و پیدا کردن ارتباط نتایج هزینه یابی جریان 
مواد، بهبود فعالیت های تولید، کاهش هدر رفت 
مواد از طریق نتایج هزینه یابی جریان مواد است.

معاونت  راهبردی  برنامه  سرفصل های  به  وی 
افزایش  گفت:  و  کرد  اشاره  دانشگاه  پژوهشی 
ایده  فرآیند  از  معنوی  و  مادی  حمایت  کیفیت، 
و  تولید محصوالت  سهم  افزایش  و  به محصول 
بین المللی  پیشرفته،  دانش  بر  مبتنی  خدمات 
سازی دانشگاه، تقویت و گسترش ارتباط با صنعت 
و جامعه و سوق دادن به موضوعات پایان نامه ها 
و  استانداردسازی  جامعه،  نیاز  رفع  سمت  به 
خدمات  کیفی  و  کمی  سطح  و  ایمنی  افزایش 
علمی دانشگاه به متقاضیان، توسعه کمی و کیفی 
خدمات الکترونیکی، ارتقا سطح خدمات کتابخانه 
و افزایش نقش و مشارکت بخش های غیردولتی 
و  وقف  سهم  ارتقا  و  فناوری  و  علوم  حوزه  در 
برنامه  اهداف  از  حوزه  این  در  خیریه  امور 
این راستا  راهبردی معاونت پژوهشی است. در 
همایش های علمی فرصتی برای ایده ها، فکرها و 
ارائه آخرین دستاوردهای محققان  برای  محلی 
یک  و هر چه  است  مقوله  و متخصصان در هر 
همایش  آن  اثربخشی  باشد  تخصصی تر  مقوله 

بیشتر است. همچنین اتخاذ راهبرد صحیح بر پایه 
تولید  به  دستیابی  جهت  آینده پژوهی  مطالعات 
اجرای  روند  بر  نظارت  و  برنامه  تدوین  پایدار، 
تحلیل  و  صحیح  آمار  استخراج  نیازمند  برنامه 

آماری دقیق علمی است.
منابع  و  توسعه مدیریت  معاون  فتوت،  مهندس 
در  خاک  موضوع  اهمیت  از  کرمان  استانداری 
سخن  استان  اقتصاد  و  استان  توسعه  راستای 
ابراز  همایش ها  این  نتایج  بردن  بکار  از  و  گفت 
دلیل  به  کرمان  استان  افزود:  و  کرد  امیدواری 
تنوع آب و هوایی و اقلیمی که دارد از پتانسیل و 
ظرفیت کشاورزی خوبی نیز برخوردار است. ما 
اصرار داریم به خاک در کنار آب توجه شود. از 
خاک باید استفاده بهینه داشته باشیم و در نهایت 

در این زمینه به شیوه های اجرایی برسیم.
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دومین نشست هیأت دانشگاهی دانشگاه صنعتی Dresden آلمان و دانشکده فنی و 
مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

بخش فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در  شهریورماه  هفدهم   ،Dresden دانشگاه  و 
باهنر  شهید  دانشگاه  برق  مهندسی  بخش  محل 
با حضور دکتر  این نشست  تشکیل جلسه دادند. 
صید نژاد، مدیر امور بین الملل دانشگاه، مهندس 
داوری، مدیر بخش ارتباط با صنعت دانشگاه، دکتر 
شیرازی، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 
بخش  رئیس  دکتر حسینی،  کرمان،  باهنر  شهید 
مهندسی مکانیک، دکتر شیخ سامانی، سرپرست 
گروه جامدات بخش مهندسی مکانیک، مهندس 
عرب نژاد، مدیر عامل شرکت دنده کار، دکتر 
جعفری، رئیس بخش مکانیک بیوسیستم، مهندس 
شهید  مس  مجتمع  مکانیک  رئیس  شعاع،  انجم 
توسعه  و  تحقیق  رئیس  مقصودی،  دکتر  باهنر، 
باهنر، مهندس سعیدی، مدیر دفتر  مس شهید 
امینایی،  مهندس  کرمان،  ممتازان  صنایع  فنی 
رئیس تحقیقات فنی و مهندسی مس سرچشمه و 
 Dresden هیأت دانشگاهی صنعتی دانشگاه فنی 

آلمان برگزار شد.
دانشگاه،  بین الملل  امور  مدیر  نژاد،  صید  دکتر 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی  ضمن 
میهمانان  به  را  دانشگاه  فعالیت های  و  بخش ها 
آلمان  با  همکاری  گفت:  و  کرد  معرفی  خارجی 
نمود.  استفاده  آن  از  باید  که  است  فرصتی 
امیدواریم با همکاری صنعت و حمایت های مالی 
بتوانیم  DAAD آلمان و حمایت های دانشگاهی 
ارتباط علمی خوبی با دانشگاه Dresden آلمان، 
کنیم.  برقرار  کاربردی  پروژه های  زمینه  در 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  گزارش  طبق 
کامل  صورت  به  ایشان  سوی  از  مالی  حمایت 

ارتباط  اساتید  با  اینکه  شرط  به  می شود  انجام 
مهندسان  و  اساتید  از  وی  شود.  برقرار  علمی 
با  و  نداده  دست  از  را  فرصت  این  تا  خواست 
مدیران دانشگاه Dresden ارتباط علمی برقرار 
کنند و نظرات و پیشنهادات خود را به نمایندگان 

دانشگاه Dresden اعالم نمایند.
 گفتنی است در نخستین نشست هیأت دانشگاهی 
در  که  آلمان،   Dresden فنی  دانشگاه  صنعتی 
دو  مسئوالن  حضور  با  جاری  سال  خردادماه 
مورد  همکاری ها  کلیات  شد  برگزار  دانشگاه 
طور  به  دوم  نشست  در  و  گرفت  قرار  بحث 
تخصصی به مباحث مکانیک و برق قدرت پرداخته 
شد. هدف از این جلسه تبادالت علمی صنعتی با 
و  بود  کاربردی  و  پروژه های صنعتی  بر  نگرش 
در عین حال ارتباطات آکادمیک هم مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
از جمله بحث ساخت قطعات  همچنین مواردی 
مکانیکی، پروژه های مرتبط با فشار قوی، عایق و 
قابل  ارائه مدرک مشترک  و  الکترونیک صنعتی 
قبول برای دو کشور مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر گردید با برگزاری کارگاه های آموزشی، 
با  همکاری  آلمان  در  سپس  و  کرمان  در  ابتدا 
دانشگاه Dresden آلمان آغاز گردد. بر اساس 
علمی  سطح  ارتقاء  منظور  به  و  تفاهم نامه  این 
صنعت کشور کالس های آموزشی و صنعتی برای 
گروه های صنعتی و مهندسی داخل استان )برون 
دانشگاه ها  مهندسی  دانشجویان  و  دانشگاهی( 
در کشور آلمان برگزار خواهد شد و تحقیقات 

دانشگاهی بین دو کشور افزایش خواهد یافت.
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 سومین نشست مسئوالن استان باواریا با اساتید دانشگاهی

کشور  باواریای  استان  مسئوالن  بازدید  سومین 
آلمان به استان کرمان چهارشنبه 17 شهریورماه 

در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
باهنر  شهید  دانشگاه  اساتید  نشست،  این  در 
همچنین  و  استان  دانشگاه های  و  کرمان 
آلمان،  بایرن  بین المللی  شرکت  مدیرعامل 
رئیس شاخه وزارت علوم اقتصادی بایرن، رئیس 
سندیکای  رئیس  و  برنگ  نورن  بازرگانی  اتاق 
حضور  باواریا  مهندسی  به  مرتبط  شرکت های 

داشتند.
محیط زیست  بر  تمرکز  با  که  جلسه  این  در 
مفاد  پیرامون  گفتگو  و  بحث  از  پس  شد  انجام 
امضای  به  گذشته  جلسه های  در  که  تفاهم نامه 

شدن  اجرایی  خصوص  در  بود  رسیده  طرفین 
مفاد تفاهم نامه تبادل نظر شد.

با  اساتید  برخی  که  پروژه هایی  خالصه  همچنین 
انجام  محیط زیست  زمینه های  در  استان  صنایع 

داده اند مطرح گردید.

دفاع رساله اولین دانشجوی دکتری »اقتصاد بین الملل« دانشگاه

رشته  دکتری  دانشجو  اولین  صمیمی،  سپیده 
شهید  دانشگاه  بین الملل  اقتصاد  گرایش  اقتصاد، 
از  شهریورماه،   21 یکشنبه  روز  کرمان،  باهنر 
کشورهای  بندی  »منطقه  عنوان  با  خود  رساله 
با  پولی؛  بهینه  منطقه  نظریه  اساس  بر  جهان 

رهیافت الگوسازی« دفاع کرد.
دکتر عبدالمجید جالیی به عنوان استاد راهنما و 
دکتر علیرضا شکیبایی و دکتر حسین اکبری فرد 
همراهی  را  رساله  این  مشاور،  استاد  عنوان  به 

کردند.
دکتر عبدالمجید جالیی به عنوان استاد راهنمای 
می تواند  حرکت  این  گفت:  دراین باره  رساله 
در  ارزنده تر  و  بهتر  کارهای  برای  سرآغازی 
دنیا  در  که  مناطقی  باشد.  کشور  اقتصاد  حوزه 
مشترک  پول  تشکیل  می توانند  می شوند  همگرا 
دهند. به عبارت بهتر نوآوری مهم برای اقتصاد 
جهانی این است که بتوانیم مناطقی را تصور کنیم 
سبب  امر  همین  و  باشند  داشته  واحد  پول  که 

رفاه بیشتر خواهد شد.


