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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,410,000
9,410,000

 4,810,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,680,000
1,730,000
 962,430

دالر
يورو
پوند

 33,500
38,300
52,700

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

 373,000,000
 371,000,000
307,000,000

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 

پژو پارس 

 334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,720,000,000

فرداامروز
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پیشخوان
در جلسه غیرعلنی شورا برای انتخاب شهردار مطرح شد:

مشرفی در 
ُشُرف شهرداری 

آگهی مزایده فروش حدود 2000 تن ذرت علوفه ای
»مزرعه دشتكار آتقی بردسیر«

شـرکت فتـح و نصـر کرمـان در نظـر دارد نسـبت به فـروش محصـول ذرت علوفـه ای مزرعه دشـتکار آتقی بردسـیر محصول سـال 
1394 از طریـق مزایـده عمومـی اقـدام نمایـد. لـذا متقاضیان خرید مـی توانند ضمـن دریافت برگ شـرایط مزایـده از دفتر مرکزی 
شـرکت )واقـع در کرمـان- بلـوار شـهید عباسـپور)پارادیس(- جنـب امـور عمرانی اسـتانداری- سـاختمان مجتمع اقتصـادی کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( طبقـه اول- امـور اداری( پیشـنهاد کتبـی خـود را در پاکت سربسـته، تا سـاعت 10 صبح مـورخ 94/6/10 
تحویـل دبیرخانـه شـرکت نماینـد و جلسـه مزایـده راس سـاعت 11 صبح همـان روز برگزار خواهد شـد. حضور متقاضیـان در زمان 

بازگشـایی پاکتهـا در دفتـر مرکـزی شـرکت الزامـی بـوده و در صورت لـزوم مزایده حضـوری برگزار خواهد شـد.
تلفن تماس034-3734402 

شرکت کشت و صنعت 
فتح و نصر کرمان

با حضور معاون اول رییس جمهور

کارخانه 2 کنسانتره سنگ آهن در سیرجان
افتتاح می شود

 ما
يام

ر/پ
 پو

حب
ن ر

حس
س: م

عک

شـهروندان کرمانی همچنان منتظـر گزینه نهایی 
شـورای چهـارم برای نشسـتن بر کرسـی شـهرداری 
کرمـان هسـتند. بـازار گمانه زنـی داغ اسـت . اما دود 
سـفیدی از دودکـش شـورای شـهر بیـرون نیامـده . 
رایزنـی ها ادامـه دارد . برخی گزینه هـا پیش از طرح 
در شـورا توسـط البـی هـای قـدرت در نطفـه »وتو« 
مـی شـوند. شـورا محـل تصمیـم نهایـی اسـت، امـا 
میـخ یـك گوشـه ی ایـن انتخـاب در زمین اسـتاندار 
کوبیـده شـده اسـت . نظـر رزم حسـینی بایـد موافق 
گزینـه نهایـی باشـد. خصوصـا از وقتی کـه با تصمیم 

وی سـیف الهـی شـورا را سـه طالقـه کرد. 

هشـت عضـو اصولگـرای سـاکن خانـه شـهر امـا 
محدودیـت هـای خود را دارنـد. اصولگرایانـی که رای 
خـود را مدیون لیسـت ارزشـی هـا می داننـد باید در 
انتخـاب شـهردار کرمـان بـه باال دسـتی های راسـت 
سـنتی کرمان جواب پـس بدهند. اهمیـت موضوع را 
وقتـی مـی شـود درك کرد کـه در اقدامی نـادر باهنر 
نایـب ریس مجلـس بعد از پذیرفته شـدن اسـتعفای 
ابوالقاسـم سـیف الهـی بـه یکـی از کمیسـیون هـای 
شـورا مـی رود و بـا دوسـتانش گـپ مفصل مـی زند. 

آن هـم در روز تعطیـل!
صفحه 2

تکذیب ضرب و شتم 
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 شرکت  ملی مس
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سوغاتی تلخ از آن سوی مرزها 

مهمانانی که ناامنی 
می آورند
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دادستان  خبر داد
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تکذیب ضرب و شتم 
مدیرعامل شرکت ملی مس

شـرکت  مدیرعامـل  گذشـته  روز  سـخنرانی 
ملـی مـس در کارخانـه مـس سرچشـمه کرمان 

بـا حاشـیه هایی همـراه بـود.
احمـد مرادعلیـزاده در نشسـتی بـا کارکنـان 
مـس منطقـه کرمان گفت: این شـرکت برنامه ای 
بـرای کاهـش حقـوق و مزایای کارکنـان ندارد و 
شـایعاتی کـه در ایـن مـورد منتشـر شـده، بـی 

است. اسـاس 
از  نفـر   700 از  بیـش  حضـور  در  کـه  وی 
کارکنـان منطقـه کرمان سـخن می گفـت، اظهار 
کـرد: ادامـه یافتـن شـرایط تحریـم بیـن المللی 
مـس و کاهـش 40 درصـدی قیمـت جهانی این 
محصـول در بازارهـای داخلی و خارجـی، تمرکز 
مـا در افزایـش بهـره وری و صرفه جویی در خرید 
کاالهـا و ملزومـات اسـت و با همه دشـواری های 
مزایـای کارکنـان کاهـش  و  رو، حقـوق  پیـش 

یافت. نخواهـد 
طبـق اعـالم پایـگاه خبری شـرکت ملی مس، 
ایـن نشسـت به دلیـل ایجـاد هیاهو و سـر دادن 
شـعار توسـط تعـداد اندکـی از افـراد معتـرض 
می خواسـتند  کـه  کارکنانـی  و  مانـد  ناتمـام 
مسـائل خـود را بـا مدیـر عامـل مـس در میـان 
از شـرایط پیـش  نارضایتـی  ابـراز  بـا  بگذارنـد، 
آمـده و بـدون اینکـه امـکان طـرح دیدگاه هـای 
خـود را پیـدا کننـد، نمازخانـه را تـرك کردنـد.

سـایت های  از  معـدودی  حـال،  عیـن  در 
خبـری منطقـه، از ضـرب و شـتم مدیـر عامـل 
مـس توسـط کارگران سرچشـمه خبـر دادند که 
ایـن خبـر فاقـد صحـت و اعتبـار اسـت و تعـداد 
معترضیـن، بـه یـك دهـم حاضـران در نشسـت 

نمی رسـید. هـم 
از  زیـادی  جمـع  دیـروز،  عصـر  همچنیـن 
کارکنـان سرچشـمه بـا صـدور بیانیـه و امضـای 
طومـاری، از ناتمـام مانـدن نشسـت مدیـر عامل 
امنیتـی  مسـئوالن  از  و  کردنـد  انتقـاد  مـس 
خواسـتند کـه بـا برهم زننـدگان ایـن نشسـت، 

قانونـی کننـد. برخـورد 
مرادعلیـزاده، صبـح دیـروز نیـز در بازدیـد از 
آمادگـی  از  سرچشـمه  مـس  تغلیـظ  کارخانـه 
مدیـران و کارکنـان مـس بـرای افتتاح فـاز دوم 
توسـعه تغلیـظ سرچشـمه در هفتـه دولـت خبر 

داده بـود.
وی گفتـه بـود کـه با اجـرای فاز دوم توسـعه 
کنسـانتره  تـن  هـزار   160 سرچشـمه،  تغلیـظ 
مـس با عیـار 28 درصـد و 1100 تن کنسـانتره 
مجمـوع  بـه  درصـد،   54 عیـار  بـا  مولیبـدن 

تولیـدات شـرکت مـس افـزوده خواهـد شـد.
مدیـر عامـل شـرکت ملـی صنایع مـس ایران 
اعـالم کرده بـود که این پـروژه با هزینـه ای بالغ 
بـر 80 میلیون یـورو و 280 میلیارد تومان ظرف 
مـدت 66 مـاه بـه اجـرا درآمده اسـت و کارگران 
و کارشناسـان صنعـت مـس بـا همـکاری چنـد 
شـرکت اروپایـی ایـن پـروژه ملـی را در شـرایط 

دشـوار تحریم بـه انجام رسـانیده اند./ ایسـنا

شـهروندان کرمانـی همچنـان منتظـر گزینه نهایی شـورای 
چهـارم بـرای نشسـتن بـر کرسـی شـهرداری کرمان هسـتند. 
بـازار گمانـه زنـی داغ اسـت . امـا دود سـفیدی از دودکـش 
شـورای شـهر بیـرون نیامـده . رایزنـی هـا ادامـه دارد . برخـی 
گزینـه هـا پیـش از طـرح در شـورا توسـط البـی هـای قدرت 
در نطفـه »وتو« می شـوند. شـورا محـل تصمیم نهایی اسـت ، 
امـا میـخ یك گوشـه ی این انتخـاب در زمین اسـتاندار کوبیده 
شـده اسـت . نظر رزم حسـینی باید موافق گزینه نهایی باشـد. 

خصوصـا از وقتـی کـه بـا تصمیم وی سـیف الهی شـورا را سـه 
کرد.  طالقـه 

هشـت عضـو اصولگـرای سـاکن خانـه شـهر امـا محدودیت 
هـای خـود را دارند. اصولگرایانی که رای خود را مدیون لیسـت 
ارزشـی هـا مـی داننـد بایـد در انتخاب شـهردار کرمـان به باال 
دسـتی های راسـت سـنتی کرمان جواب پس بدهنـد. اهمیت 
موضـوع را وقتـی می شـود درك کرد که در اقدامـی نادر باهنر 
نایـب ریـس مجلس بعد از پذیرفته شـدن اسـتعفای ابوالقاسـم 

سـیف الهـی بـه یکـی از کمیسـیون هـای شـورا مـی رود و بـا 
دوسـتانش گـپ مفصـل می زنـد. آن هـم در روز تعطیل!

پیـش از ایـن از بابایـی ، کارنمـا و ایرانمنـش بـه عنـوان 
گزینـه هـای احتمالـی بـرای شـهردار شـدن ، یاد می شـد که 
روز گذشـته شـنیده هـا از مطـرح شـدن علـی اکبر مشـرفی ، 
از اعضـای فعلی شـورای شـهر برای تصـدی شـهرداری کرمان 
خبـر داد. گویـا در جلسـه ای غیـر علنـی )کـه تازگی ها شـورا 
بـه ایـن شـیوه برگزاری جلسـه عـادت کـرده( بر روی شـهردار 

شـدن مشـرفی گفتگـو صـورت گرفته اسـت. 
بـا مطرح شـدن مهندس مشـرفی مدیر با سـابقه السـتیك 
بـارز برای شـهرداری کرمان می تـوان اینگونـه ارزیابی کرد که 
احتمـال جمع بنـدی بـر روی ایرانمنش دیگر گزینـه احتمالی 

شـهرداری که از میان اعضای شـورا بود منتفی شـده اسـت.
شـنیده هـای خبرنـگار »پیـام مـا« حکایـت از آن دارد کـه 
جلسـه ای بـا حضـور همـه اعضا شـورا بر سـر انتخاب شـهردار 
تشـکیل شـده و مویدی ریس شورای شـهر از مهندس مشرفی 
تقاضـا مـی کنـد بـرای در اختیـار گرفتـن فرمان عمران شـهر 
کرمـان آسـتین بـاال بزنـد. مهندس مشـرفی هـم بعـد از تیکه 
پـاره کـردن تعـارف هـای معمـول از رای نـدادن اعضای شـورا 
مخصوصـا طیـف اصولگـرا بـه خـودش مـی گویـد. وی بعـد از 
امتنـاع کـردن از پذیـرش سـمت شـهرداری کرمـان در پاسـخ 
ریـس شـورا مـی گویـد: در صورتـی که همـه اعضای شـورا به 
مـن رای بدهنـد حاضـر به پذیـرش هسـتم. در همیـن ارتباط 
گفتـه می شـود جوانمـرد و گیالنی 2 عضو شـورا اعالم رضایت 

خـود از انتخـاب مشـرفی را اعـالم می کنند و اعـالم می کنند: 
همـه اعضـا رای علنی مـی دهند. 

همیـن موضـوع باعـث مـی شـود تـا ریس شـورا بـا همکار 
سـابق خـود، سـیف الهـی معـاون عمرانـی اسـتانداری تمـاس 
گرفتـه و تصمیـم اعضـا را بـا وی درمیان بگـذارد. گویـا معاون 

اسـتاندار هـم از ایـن تصمیـم شـورا حمایـت مـی کند.
هـر چنـد آنچـه گفته شـد هنـوز علنـی نشـده و تا انتشـار 
خبر رسـمی بایـد صبر کرد ، اما آنچه پیداسـت اینکه مشـرفی 
حـاال به رقیبـی جدی برای بابایی و کارنما تبدیل شـده اسـت.

مشـرفی کـه بـه جنـاح اصالح طلـب نزدیـك تر اسـت اما 
کمتـر در بـازی هـای سیاسـی داخـل مـی شـود، وی همواره 
گوشـه تنهایـی خـود در شـرکت السـتیك بـارز را بـه وسـط 
میـدان تاخـت و تـاز سیاسـی ترجیـح داده اسـت. علـی رغـم 
السـتیك  عامـل  مدیـر  بعنـوان  مشـرفی  از  همـواره  اینکـه 
بـارز یـاد مـی شـود امـا او مدیـر شـرکت بارز اسـت و سـمت 
ایـن  بـه  بـر عهـده شـخص دیگریسـت. توجـه  مدیرعاملـی 
موضوع نشـان می دهد مشـرفی همیشـه دوسـت داشـته نفر 

دوم باشـد.
امـا حـاال گویـا مدیر سـالهای السـتیك کرمان مـی خواهد 
فرمـان شـهر را بـه دسـت بگیـرد و نفـر اول شـهرداری باشـد. 
در صـورت انتخـاب مشـرفی به سـمت شـهرداری کرمـان وی 
هـم مثل سـیف الهـی شـهرداری خواهد بـود که ابتـدا بعنوان 
منتخب مردم به سـاختمان خانه شـهر فرسـتاده شـد و سپس 

بـا تصمیـم سـایر اعضاء راهی شـهرداری شـده اسـت.

کرمـان یکی از بزرگترین اسـتان های تجمـع اتباع بیگانه 
غیرمجـاز در کشـور محسـوب می شـود که حضور ایـن افراد 
عـالوه بر اخـالل در نظام اقتصـادی و اجتماعـی موجب بروز 

مشـکالت امنیتی برای مردم شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، اسـتان کرمـان از ابتـدای آغاز 
مهاجـرت اتباع بیگانه به کشـور به عنوان یکـی از مقصدهای 
اصلـی حضـور ایـن افراد شـناخته شـد و در نتیجـه جمعیت 

قابـل توجهـی از این افراد وارد اسـتان شـدند.
وجـود زمینـه های کار در این اسـتان بـه خصوص باغهای 
انبـوه پسـته در نیمـه دوم هـر سـال موجـب بـروز موجهای 
عظیـم مهاجرتهـای انسـانی بـه اسـتان کرمـان مـی شـود و 
افاغنـه به خوبـی خود را به عنوان بخشـی از این موج تعریف 
کـرده انـد. در کنـار قریب بـه 100 هـزار تبعه بیگانـه که به 
صـورت مجـاز در اسـتان کرمـان حضـور دارند اما متاسـفانه 
جمعیتـی بیـش از 100 هـزار نفـر بـه صـورت غیـر مجـاز و 
قاچـاق مـوارد اسـتان کرمان می شـوند و علیرغـم تذکرهای 
متعـدد مسـئوالن امنیتـی اسـتان کرمـان در خصـوص عدم 
بـه کارگیـری و اعتمـاد مـردم کرمـان به ایـن افراد امـا اتباع 
بیگانـه غیـر مجـاز فرصت هـای اشـتغال در کرمـان را از آن 
خـود می کننـد.  در کرمـان بیش از 70 هزار فرصت شـغلی 
در اختیـار ایـن افراد اسـت و بیشـترین سـهم از اشـتغال در 
اسـتان کرمـان در بخـش کشـاورزی و زمیـن هـا و صنایـع 
وابسـته به پسـته و سـایر محصـوالت کشـاورزی و همچنین 
بخـش سـاختمان سـازی و کارهـای سـخت از جملـه کـوره 
هـای آجـر پـزی تعریف مـی شـود. نکته قابـل توجـه اینکه 
ترکیـب جمعیـت برخـی از شـهرهای مهم اسـتان کرمان به 
خصـوص رفسـنجان به شـدت تحت تاثیـر حضور ایـن افراد 
قـرار گرفتـه اسـت بطوریکه بخـش قابل توجهـی از جمعیت 
برخـی از شـهرهای کرمان از جمله زنگی آباد، شـرف آباد در 
حومه شـهر کرمان و شـهر بزرگ رفسـنجان  و شـهر کرمان 

را افاغنه تشـکیل مـی دهند.
وعده هایی که از هر دولت به دولت

 بعد به ارث می رسد
در دولـت هـای نهـم، دهـم و یازدهـم بارهـا وعـده هایی 
در خصـوص سـاماندهی افاغنـه در اسـتان کرمان داده شـده 

اسـت امـا ایـن وعـده های هیـچ گاه رنـگ واقعیـت به خود 
نگرفـت و حضـور اتبـاع بیگانـه غیـر مجاز بـه تهدیـد برای 
اشـتغال، فرهنـگ و گاه امنیـت اسـتان کرمان تبدیل شـده 
اسـت کـه آخریـن دسـت از ایـن مـوارد فعالیـت یـك بانـد 
سـرقت مسـلحانه 9 نفـره در اسـتان کرمـان بـود کـه هفته 
قبـل شناسـایی و منهـدم شـد. شـش نفـر از اعضـای ایـن 
بانـد سـرقت مسـلحانه اتبـاع بیگانه غیـر مجـازی بودند که 
بـه صـورت غیـر قانونـی وارد مرزهـای اسـتان کرمان شـده 
و پـس از جلـب اعتمـاد مـردم و کار در خانـه هـای آنهـا 
و شناسـایی محـل نگهـداری پـول و جواهـرات بـه صـورت 
مسـلحانه بـه ایـن خانـه هـا در شهرسـتانهای رفسـنجان، 
انـار و حومـه کرمـان دسـتبرد مـی زدنـد کـه خوشـبختانه 
شناسـایی و دسـتگیر شـده انـد. فعالیـت ایـن باند سـرقت 
مسـلحانه موجـب بـروز درخواسـت هایـی از سـوی مـردم 
شـهر رفسـنجان بـرای سـاماندهی فـوری اتبـاع بیگانـه بـه 
خصـوص اتبـاع بیگانه غیر مجاز شـده اسـت و این سـوال را 
در ذهـن مـردم کرمـان ایجـاد کرده اسـت که چـرا با وجود 
مشـکالتی کـه حضـور ایـن افـراد در اسـتان فراهـم کـرده 
اسـت بـرای طـرد اسـتان حداقـل بـرای اتبـاع بیگانـه غیـر 
مجـاز اقـدام قاطعـی صـورت نمـی گیـرد. هـر چنـد برخی 
شـهرهای اسـتان کرمـان بـرای ورود اتبـاع بیگانـه ممنـوع 
اعـالم شـده اسـت اما همیـن قانـون و ممنوع الورود شـدن 
برخـی از اسـتانهای هـم جـوار بـرای اتبـاع بیگانـه موجـب 
شـده جمعیـت ایـن افـراد در شهرسـتان های دیگر اسـتان 
کرمـان بـه شـدت افزایـش یابـد و بـه مشـکالت ناشـی از 
حضـور ایـن افـراد نیـز در ایـن شهرسـتانها بیشـتر نمایـان 

. د شو
نکتـه جالـب توجـه اینکـه هم اکنـون حـدود 10 درصد 

جمعیـت اسـتان کرمـان را افاغنه تشـکیل مـی دهند.
در ایـن میـان بیشـترین درخواسـت برای حضـور افاغنه 
در اسـتان نیـز از سـوی بخـش صنعـت پسـته انجـام مـی 
شـود و بیشـترین میـزان بـه کار گیـری غیـر مجـاز افاغنـه 
نیـز در باغهـای پسـته و صنایـع مرتبـط بـا آن دیـده مـی 
شـود و در رتبـه بعدی صنعت سـاختمان سـازی قـرار دارد. 
در واقـع اشـتغال و فرصتهـای اجتماعـی، فرهنگـی مـردم 

بزرگتریـن اسـتان کشـور بـه پای ادامـه فعالیـت افاغنه غیر 
مجـاز در ایـن صنایـع بـه بـاد مـی رود. بـا ایـن وجـود بـه 
دلیـل آنچـه کـه کارایی بیشـتر، عـدم پرداخت سـهم بیمه 
و حقـوق مکفـی بـه ایـن افـراد گفتـه مـی شـود تمایـل به 
کارگیـری افاغنـه غیـر مجـاز در ایـن صنایـع همچنـان در 

کرمـان بـاال می باشـد. 
ایـن در حالی اسـت کـه نمایندگان اسـتان کرمـان بارها 
نسـبت بـه حضور اتبـاع بیگانه غیر مجاز در اسـتان هشـدار 
داده انـد و خواسـتار تعییـن تکلیـف حضور اتبـاع بیگانه در 
کرمـان شـده انـد امـا همچنـان وضعیت حضـور ایـن افراد 
در کرمـان مبهـم اسـت و در آخریـن مـورد نیز وزیر کشـور 
از تصمیـم گیـری بـرای سـاماندهی اتبـاع بیگانه در اسـتان 
کرمـان در آینـده نزدیـك خبـر داده اسـت. وعـده ای کـه 
بارهـا از سـوی مسـئوالن دولتهـای قبـل هـم داده شـد اما 
انجـام نشـد. رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در 
مجلـس شـورای اسـالمی یکی از افرادی اسـت کـه بارها در 
خصـوص حضـور بی سـامان افاغنـه در کرمان ابـراز نگرانی 

کرده اسـت.
۱7 درصد جمیعت شمال کرمان افاغنه هستند

امـا حرفهـای فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان 
نیـز در ایـن خصـوص خواندنی اسـت بـه خصـوص آنجا که 
سـردار حسـین چناریان بـه خیرنـگار مهر می گویـد: دلیل 
بـروز نـا امنـی و مشـکالت در خصـوص اتبـاع بیگانـه غیـر 
مجـاز ایـن اسـت که علیرغـم هشـدارها به جامعـه اما مردم 
بـه ایـن افـراد اعتمـاد مـی کننـد و آنهـا را در فضـای خانه 

و محیـط کسـب و کار راه مـی دهنـد و در نهایـت منجر به 
بـروز مشـکالت امنیتـی می شـود.  وی به صـورت جدی از 
مـردم اسـتان کرمـان خواسـت بـه اتبـاع بیگانه غیـر مجاز 
اعتمـاد نکننـد زیـرا در مرحلـه اول خودشـان از ایـن کار 
ضـرر مـی کننـد و بعد جامعـه را متضـرر می کنند. سـردار 
چناریـان ایـن افـراد را کسـانی دانسـت کـه بـدون توجه به 
قوانیـن کشـور از راههـای غیـر مجـاز وارد اسـتان کرمـان 
شـده اند و هیـچ راهی برای شناسـایی آنهـا در صورت بروز 
جـرم وجـود نـدارد زیـرا هیـچ مدرکـی از آنها وجـود ندارد. 
وی بـا اشـاره  بـه فصـل برداشـت پسـته در اسـتان کرمان، 
ایـن فصـل را زمانـی دانسـت که بیشـترین حجـم مهاجران 

غیـر مجـاز وارد اسـتان می شـوند. 
وی در ادامـه از عـدم اراده اجتماعـی و همگانـی  بـرای 
سـاماندهی اتبـاع غیـر مجـاز ابـراز تعجـب کرد و خواسـتار 
همراهـی مـردم در این خصوص شـد. در حالـی آمار از طرد 
سـاالنه 50 هـزار تبعـه افغانـی غیر مجـاز از اسـتان کرمان 
حکایـت دارد کـه طبق آمار مسـئوالن ورودی ایـن افراد در 
برخـی از ایـام سـال به اسـتان کرمان به بیـش از هزار مورد 
مـی رسـد و در ایـن جا این سـوال مطـرح می شـود که در 
حالیکـه اکثـر کشـورهای دنیا قوانیـن مهاجرتی مشـخصی 
بـرای حضـور اتبـاع سـایر کشـورها دارنـد چـرا هـزاران نفر 
تبعـه خارجـی از راههـای غیر مجاز به سـادگی وارد کشـور 
فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  مشـکالت  و  شـوند  مـی 
و امنیتـی را نیـز بـرای شـهروندان از آن سـوی مرزهـا بـه 

ارمغـان مـی آورند.

در جلسه غیرعلنی شورا برای انتخاب شهردار مطرح شد:

مشرفی در ُشُرف شهرداری
 نکیسا خدیشی

سوغاتی تلخ از آن سوی مرزها

مهمانانی
که ناامنی می آورند

خبر

  

به هیچ عنوان اجازه 
جوالن به سوداگران 
مرگ نخواهیم داد

فرمانـده انتظامـي اسـتان گفت: 
کرمان کریـدور عبور مـواد مخدر از 
مـرز هاي شـرقي بـه نقـاط مرکزي 
در  گرفتـن  قـرار  و  شـده  کشـور 
مسـیر قاچـاق ایـن مـواد بـه ناحق 
رنـج و مسـائل اجتماعـي فراواني را 

بـه شـهروندان تحمیـل کـرده اسـت بـا ایـن حال بـه هیچ عنـوان اجـازه جـوالن به 
سـوداگران مـرگ نخواهیم داد. سـردار حسـین چناریـان گفت: با رشـادت دلیرمردان 
پلیـس کرمـان از ابتـداي سـال جـاري تا کنـون بیـش از 40 تن انـواع مواد مخـدر از 
سـوداگران مرگ کشـف و ضبط شـده اسـت. سـردار چناریان تبعات عبور مواد مخدر 
از اسـتان کرمان را بسـیار سـنگین خوانـد و افـزود: : کرمان کریدور عبـور مواد مخدر 
از مـرز هاي شـرقي به نقاط مرکزي کشـور شـده و قـرار گرفتن در مسـیر قاچاق این 
مـواد بـه ناحق رنج و مسـائل اجتماعـي فراواني را به شـهروندان تحمیل کرده اسـت.

وي تصریـح کـرد: بـا ایـن حال به هیـچ عنوان اجـازه جـوالن به سـوداگران مرگ 
نخواهیم داد. سـردار چناریان حجم وسـیع کشـفیات مواد مخدر در عملیات ماموران 
انتظامـي اسـتان را نشـانه عـزم جـدي پلیس بـراي مبـارزه با مـواد افیوني دانسـت و 
گفـت: کشـف بیـش از یـك و نیـم تـن مـواد مخـدر در 24 گذشـته تنهـا نمونـه اي 
از فـداکاري هـا و احسـاس مسـوولیت پلیس کرمـان اسـت. فرمانده انتظامي اسـتان 
نظـارت والدیـن را در کاهـش ابعـاد مسـائل اجتماعـي مرتبـط بـا مواد مخدر بسـیار 

مهم قلمـداد کرد.

رسیدگی به 
پرونده اختالس در 
شهرداری سیرجان

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
مرکـز اسـتان کرمـان در خصـوص 
پرونـده شـهرداری سـیرجان گفت: 
پرونـده مذکـور با هشـت نفر متهم 
بـه بازپرسـی شـعبه اول دادسـرای 
بـه  اسـت.  شـده  ارجـاع  کرمـان 

گزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان، دادخدا سـاالری در در این خصوص  اظهار 
داشـت: پس از انجام تحقیقات و بررسـی های الزم مشـخص شـد که افراد بیشتری از 
سـازمان های تابعه این نهاد از جمله سـازمان اتوبوسـرانی و فضای سـبز نیز اقدامات 
غیـر قانونـی و حیـف و میل اموال عمومی داشـته انـد. وی ادامـه داد: به علت اهمیت 
موضوعـات مطـرح و لـزوم رعایت حقـوق بیت المـال و برخورد بـا مجرمین و تضییع 
کنندگان اموال عمومی و اجرای قانون، دسـتور تحقیقات رسـیدگی به اتهامات سـایر 
افـراد ذیمدخـل صـادر و 20 متهـم دیگـر بـه اتهامـات اختالس،اخذ رشـوه، پرداخت 
رشـوه ،تبانـی در معامـالت دولتی، تحصیل مال نامشـروع دسـتگیر و بـه آنان تفهیم 
اتهـام صـورت گرفتـه اسـت. وی افـزود: در خصـوص برخـی متهمیـن قرار بازداشـت 
موقـت صـادر و بـه بازداشـتگاه معرفی شـده انـد و پرونده هـم اکنون بـا 28 متهم در 
حـال تحقیقـات قـرار دارد. سـاالری عنـوان کـرد: چندین جلـد پرونده در ایـن رابطه 
تشـکیل و ده ها سـند اداری طی چند ماه گذشته از سـوی کارشناسان ذیصالح مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه و پرونده به صـورت ویژه در حال تحقیق و رسـیدگی می باشـد.

ا نتقاد واقع بینانه و 
مخلصانه از ضروریات 
جامعه اسالمی است

اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
کرمـان گفـت: انتقـاد واقـع بینانـه و 
مخلصانه از ضروریات جامعه اسالمی 
اسـت، اگـر نقـد نباشـد، هیچگونـه 
تعالـی و ترقـی برایمـان حاصل نمی 
شـود.آیت اهلل سـیدیحیی جعفـری 

صبح دیروز 2 شـهریورماه در دیدار با اسـتاندار و جمعی از مسـووالن کرمان به مناسـبت 
آغـاز هفتـه دولـت با تبریـك هفته دولـت و بیـان اینکه کار اجرایی کار سـختی اسـت، 
اظهـار کـرد: مـن کاری به خط و خطـوط اصولگرا و اصالح طلب نـدارم. معیار بنده عمل 
درسـت و صحیـح و خـوب اسـت. وی افـزود: اگـر دولتی اصولگرا شـد اما بـد عمل کرد، 
بنـده انتقـاد مـی کنم، البته بـه گونه ای کـه تضعیف دولت نباشـد و بایـد رعایت کنیم 
و اگـر در گذشـته غفلت شـده و بـه خوبی عمل نکرده ایم، باید اسـتغفار کنیـم. ایت اهلل 
جعفـری تصریـح کـرد: از خدمات آقای رزم حسـینی در زمینه آب، گاز و ... در اسـتان به 
نحـو اجمـال اطـالع دارم و توصیـه مـی کنم هـر کاری کـه در هر نقطه ای صـورت می 
گیـرد، سـعی شـود به طور صحیـح، محکم و مطابـق با قانون باشـد. امـام جمعه کرمان 
در ادامـه بیـان کـرد: انتقـاد واقـع بینانـه و مخلصانه از ضروریات جامعه اسـالمی اسـت، 
اگـر نقد نباشـد، هیچگونه تعالـی و ترقی برایمان حاصل نمی شـود. وی افزود: در سـایه 
نقـد اسـت کـه معایـب را متوجـه شـده و بدانیـم چگونـه عمل کـرده و در گذشـته چه 
اشـتباهاتی داشـته ایـم. البتـه نقد غیـر از اهانت، توهین به مسـووالن و فحاشـی اسـت 
و بایـد رسـانه هـا و منتقـدان و حتـی ائمـه جمعه به این مسـائل دقت داشـته باشـند. 

۳۳ پروژه 
در هفته دولت به 
بهره برداری می رسد

 فرمانـدار بم از بهره بـرداری از 
33 پـروژه در حـوزه هـای مختلف 
هفتـه  طـی  بـم  شهرسـتان  در 
دولـت خبر داد. رضا اشـك  اظهار 
داشـت: طـی هفته دولـت بیش از 
33 پـروژه بـا اعتباری بالـغ بر 15 

میلیـارد تومـان بـه بهـره برداری مـی رسـد. وی یکی از مهـم ترین این پـروژه ها 
را کشـتارگاه صنعتـی بم دانسـت و گفت: سـال گذشـته اقدام در خصـوص اجرای 
ایـن پـروژه کـه چندیـن سـال مسـکوت مانده بـود، آغـاز شـد و این کشـتارگاه با 
صـرف اعتبـار پنـج میلیارد تومان افتتاح می شـود. فرمانـدار بم از بهره بـرداری از 
مجتمـع آبرسـانی مرغك بـا اعتبار یـك میلیـارد و 300 میلیلون تومـان خبر داد 
و افـزود: همچنیـن بـا کمك خیران مدرسـه دبیرسـتان دخترانه خواجه عسـکر با 
اعتبـار یـك میلیارد و 300 میلوین تومان احداث شـده که در هفتـه دولت افتتاح 
خواهـد شـد. اشـك ادامه داد: چندین پـروژه نیز در حوزه های راه های روسـتایی، 
بـرق رسـانی، عمران و آبادی در روسـتا، عمران شـهرداری و احـداث پارك به بهره 
برداری خواهد رسـید. وی در ادامه سـخنانش پیشـرفت هـای بخش خصوصی در 
بـم را مطلـوب ارزیابـی کـرد و ادامـه داد: در راسـتای طـرح مثلث توسـعه اسـتان 

کرمـان طـرح هـای متعددی در شهرسـتان بم اجرا شـده اسـت.

دادستان کرمان فرمانده انتظامي فرماندار بمنماینده ولی فقیه

کرمان ویچ
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قالی کرمان در موزه فیفا

رضـا عبـادی زاده- در حاشـیه نمایشـگاه فـرش دسـتباف 
در تهـران، مرکـز ملـی فـرش در سـالنی جداگانـه اقـدام بـه 
نمایـش بهتریـن فـرش هـای ایـران کـرده اسـت. وقتـی پـا 
بـه ایـن سـالن می گـذاری انصافـا ابهت ایـن فرش هـا تمام 
ذهنـت را درگیـر مـی کنـد. فـرش هـای زیبـا و بـا قدمـت 
ایرانـی کـه هرچـه نگاهشـان مـی کنـی از آن هـا سـیر نمی 
شـی. از در سـالن کـه وارد شـوی، از سـمت راسـت نمایـش 
ایـن فـرش هـا شـروع مـی شـود و یـك گوشـه سـالن را به 

طـور کامـل بـه خـود اختصـاص داده اند. 
تقریبـا از بیشـتر اسـتان هـای ایران در این قسـمت فرش 
وجـود دارد. تهـران، اصفهـان، تبریـز، قـم، کاشـان و البتـه 
کرمـان. اسـتان کرمـان امـا پررنگ تریـن حضـور را در جمع 
بهتریـن فـرش هـای ایـران دارد. از بیـن فـرش هایـی کـه 
بـه انتخـاب مرکـز ملـی فـرش در قسـمت برترین فـرش ها 
بـه نمایـش گذاشـته شـده انـد، حـدود 15 درصد فـرش ها 
کرمانـی هسـتند و از ایـن نظـر سـهم کرمان از همه شـهرها 

بیشـتر اسـت و ایـن موضـوع نشـان دهنـده ظرفیـت بـاالی 
فـرش کرمـان اسـت. اگرچـه در طـی ایـن سـال هـا فـرش 
کرمـان مظلـوم واقـع شـده و آنطـور کـه بایـد ایـن صنعـت 
در کرمـان دیـده نشـده امـا ایـن نکتـه کـه در بیـن فـرش 
هـای برتر ایران، کرمان از همه شـهرها سـهم بیشـتری دارد 
هماننـد فریـادی سـت از بلنـدای تاریـخ. فریـادی کـه بایـد 
توجهـات را بـه خـود جلب کند تـا از این پس بیـش از پیش 

بـه ایـن صنعـت در کرمـان توجه شـود.

حضور پررنگ فرش کرمان در جمع بهترین فرش های ایران

فریاد فرش کرمان
از بلندای تاریخ تاکنون

تصاویـر لوگـوی ادوار جـام جهانی از 
سـوی فدراسـیون فوتبـال ایـران جهت 
ارسـال بـه موزه فیفـا درزوریـخ انتخاب 

. شد
ایـن اثر بـی نظیر از مجوعـه تولیدات 
((قالـی همایون کرمان)) اسـت همایون 
ُهمتـی مدیـر این مجموعـه در گفتگو با 
خبـر نـگار پیـام ما گفـت ایـن قالی در 
ابعـاد یك مترو شـصت سـانتیمتردر دو 
دو  مـدت  در  متـرو شـصت سـانتیمتر 
سـال بافته شـده اسـت و در حـدود 65 
رج و حـدودا بیـش از سـه میلیـون گره 

دارد.
ُهمتـی ادامـه داد : قالـی ادوار جـام 
و 40  اصلـی  رنـگ  دارای 80  جهانـی 
رنـگ ترکیبـی مـی باشـد وبـرای بافت 
آن از روش بافـت قالـی هـای مـوزه ای 

کرمـان اسـتفاده شـده اسـت.
تولیدکننـده این اثر ادامـه داد: هدف 
از بافـت ایـن قالـی بـه تصویر کشـیدن 
تاریخچـه ادوار جـام جهانـی فوتبـال از 
 20 قالـب  در   2014 تـا   1930 سـال 
از  تاریخـی  یـادگاری  بـه عنـوان  جـام 
هنـر منحصربـه فـرد و مانـدگار قالـی 
بافـی کرمان بـرای عرضـه بـه جهانیان 
دانسـت.  همایـون ُهمتـی گفـت: ایـده 
تولیـد ایـن اثـر زمانـی در ذهنم شـکل 
و  زوریـخ  بـه  سـفری  در  کـه  گرفـت 
بازدیـد از مقـر فیفـا چنیـن طرحـی را 
در ورودی محـل آن دیـدم و تصمیـم 
گرفتـم کـه این اثـر را با هنـر قالی بافی 
کرمـان تلفیـق کنـم تـا یك اثـر هنری 

ماندگارتولیـد کنیـم.
وی در پایـان یـادآور شـد ایـن فرش 
بـه صـورت جفـت مـی باشـد کـه بـه 
نسـخه دوم آن پرچـم آلمـان قهرمـان 
ایـن دوره جـام جهانـی 2014 بـه آن 
اضافـه شـده کـه به عنـوان نسـخه دوم 
ایـن اثر عرضه شـده کـه میتوانـد مورد 
توجـه کلکسـیونرهای داخلـی وخارجی 

گیرد قـرار 
وی خاطرنشـان کـرد عالقـه منـدان 
شـماره  بـا  بیشـتر  آشـنایی  جهـت 
09366206905  و   09355250005 

بگیرنـد. تمـاس 

استاد مظفری:

 سكوت فرش 
کرمان را 
شكستم

5
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استاد منوچهر مظفري شما را با خود 
به قلب هنر و قالي بافي کرمان مي برد

 بازآفریني
 بهتر از اصل

 با بیش از
 3 میلیون گره

6

مسئول کمیسیون فرش و صنایع دستی 
اتاق بازرگانی کرمان در حاشیه 

بازدید از غرفه قالی همایون کرمان:

فرش کرمان 
زینت بخش 

سایر غرفه ها 
است

هنر حجمی 
بافی قالی

یادداشتی از
 استاد منوچهر مظفری
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غرفـه قالـی همایـون کرمـان روز شـلوغی را پشـت سـر 
میهمـان  غرفـه  ایـن  اکثـر سـاعات،  در  تقریبـا  و  گذاشـت 
بازدیدکننـدگان بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه فـرش بـود.

فرش کرمان برندی جهانی است
شـنا،  ورزشـی  هـای  رشـته  قهرمـان  کمالـی،  داریـوش 
تیرانـدازی، اسـب سـواری و کوهنـوردی در حاشـیه بازدیـد 
از غرفـه »قالـی همایـون« در بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه 
فـرش دسـتباف ایـران گفـت: قالی همایـون کار ارزشـمندی 
را بـا تولیـد قالـی تاریـخ جام جهانـی انجام داده اسـت و این 
قالـی تـا سـال هـای سـال مانـدگار خواهـد بـود. وی افـزود: 
فدراسـیون هـای دیگـر هـم بایـد از فدراسـیون فوتبـال الگو 
بـرداری کننـد و از ظرفیـت قالـی کرمـان در معرفی فرهنگ 

و تاریـخ و هنـر کشـورمان بـه جهانیـان بهـره ببرنـد.  ایـن 
ورزشـکار پیشکسـوت همچنیـن در ادامه خطـاب به همایون 
همتـی، موسـس »قالـی همایـون کرمـان« گفـت: تولید این 
قالـی مصـداق بـارز تولیـد داخلـی اسـت و اگـر فدراسـیون 
هـای دیگـر هـم مثـل فدراسـیون فوتبـال بـه ایـن کار روی 
بیاورنـد، از تولیـد داخلـی حمایـت کـرده انـد. وی در پایـان 
گفـت: فـرش کرمـان و در مجموع فـرش های ایرانـی برندی 
جهانـی هسـتند و بایـد از ایـن برندهـا بـرای معرفـی هرچه 
بیشـتر کشـورمان اسـتفاده کنیـم و چه راهی بهتـر از ورزش 
بـرای معرفـی کـردن فرهنـگ غنی کشـورمان. گفتنی سـت 
داریوش کمالی سـال 59 در رشـته کوهنوردی، سـال 61 در 
رشـته شـنا و سال 63 در رشـته اسب سـواری مقام کشوری 

دارد. ایـن پیشکسـوت بـا مشـاهده رزومـه قالـی همایـون 
کرمـان در طراحـی فـرش های نمادیـن از جملـه فرش جام 
جهانـی 2010 و فـرش جـام جهانـی 2014 ابـراز امیـدواری 
کـرد تـا فدراسـیون هـای ورزشـی دیگـر هـم از ظرفیـت و 
پتانسـیل قالـی کرمـان در عرصه بیـن الملل اسـتفاده کنند.

عكس یادگاری با کودکان 
تعـدادی از کـودکان بـه دعـوت مرکـز ملـی فـرش بـه 
نمایشـگاه آمـده بودنـد و از تعـداد فـرش هـای هـر غرفـه 
در نمایشـگاه صـورت بـرداری مـی کردنـد. ایـن کـودکان به 
منظـور آشـنایی بیشـتر بـا فـرش دعـوت شـده بودنـد کـه 
دقایقـی را در غرفـه قالی همایون کرمان گذراندند و عکسـی 

بـه یـادگار در ایـن غرفـه انداختنـد.

فرش کرمان ارزشمند است
در ایـن نمایشـگاه تاجرانـی هـم از کشـورهای دیگر برای 
مشـاهده فـرش های دسـتباف ایرانی آمـده بودنـد و از غرفه 
قالـی همایـون هـم بازدیـد مـی کردنـد. دو تاجـر ژاپنـی که 
مـدت زمـان زیـادی را برای مشـاهده قالـی همایـون کرمان 
در ایـن غرفـه گذراندنـد در گفتگـو بـا مـا فـرش کرمـان را 

ارزشـمند توصیـف کردند.
قالی فقط قالی کرمان

افـراد فعـال در حوزه فرش از شـهرهای دیگر هـم از دیگر 
مهمانـان غرفـه قالـی همایـون بودند. فـردی کـه از تبریز به 
ایـن نمایشـگاه آمـده بود و از غرفـه قالی همایـون دیدن می 

کـرد گفت: قالـی فقط قالـی کرمان.

وقتـی بـه سـالن مرکز ملی فـرش و محل نمایـش بهترین 
فـرش هـای ایـران رفتـم تصـورش را نمـی کـردم بـا فـردی 
همـراه شـوم کـه اگـر همـت بلنـدش نبـود، امـروز فـرش 
دسـتباف کرمان هم اوضاع خوشـی نداشـت. اسـتاد منوچهر 
مظفـری از چهره های سرشـناس فرش دسـتباف ایران را در 
سـالن مرکـز ملـی فـرش و در حـال تماشـای ایـن فـرش ها 
دیـدم و مطابـق معمـول بـه روی گشـاده مـن را بـه حضـور 
پذیرفـت. قـرار ایـن بود که دربـاره فرش کرمـان و ظلم های 
کـه بـر ایـن صنعـت رفتـه صحبـت کنیـم امـا با یك سـوال 
تمامـی صحبـت هایمـان به مـرور خاطرات اسـتاد گذشـت. 

غروب خورشیدی که طلوع شد
مظفـری گفـت: از سـال 54 وارد حـوزه فرش دسـتباف و 
مرمـت فـرش شـدم. سـال 58 هـم فـرش مشـاهیر کوچکی 
بافتـم. ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد: از سـال 61 اتحادیـه 
فرش دسـتباف مجددا فعال شـد و سـال 63 نمایشـگاه بین 
المللی فرش دسـتباف برگزار شـد. فرشـی منظـره ای در آن 
نمایشـگاه عرضـه شـد و فـروش نرفـت. دلیـل ایـن امـر هم 
رنـگ بنـدی این فرش در قسـمت باال و روی ابرهـا بود. پس 
از نمایشـگاه رئیـس اتحادیه فرش دسـتباف به من پیشـنهاد 

داد ایـن فـرش را مرمـت کنم و مـن این کار را انجـام دادم و 
در نمایشـگاه سـال بعد اولین فرشـی که فـروش رفت همین 
فـرش بـود. پـس از ایـن ماجـرا مـی گفتنـد مظفـری غروب 

خورشـید را طلـوع کرد.
سكوت فرش کرمان شكسته شد

یکـی از شـاهکارهای اسـتاد مظفـری بافتـن میـوه دانـی 
حجمـی بـود. او ماجرای بافتـن میوه دان حجمـی را اینگونه 
توضیـح مـی دهد: سـال 78 بود که تعـدادی از دانشـجویانم 
از بازدیـد نمایشـگاه بیـن المللی برگشـته بودند و بین شـان 
بحثـی بـود. وقتـی موضـوع را پرسـیدم یکـی از دانشـجویان 
گفـت در غرفـه هنرمنـدان فـردی دربـاره کرمانـی هـا گفته 
کرمـان هنرمنـد نـدارد. ایـن حـرف انگیـزه ای را درون مـن 
ایجـاد کـرد کـه بـرای نمایشـگاه سـال بعـد کار خاصـی را 
انجـام دهـم. بـه همیـن منظـور میوه دانـی حجمـی را بافتم 
در سـال 79 در نمایشـگاه بیـن المللـی بـه نمایش گذاشـتم 
و اتفاقـا همیـن اثـر بـه عنـوان بهترین فـرش حجمـی بافت 
شـده در سـال 79 انتخـاب شـد و مجلـه قالـی ایـران از این 
اتفـاق بـه عنـوان شکسـته شـدن سـکوت فـرش کرمـان نام 
بـرد. اسـتاد مظفـری مـی گویـد: در همـان نمایشـگاه یـك 

اسـتاد دانشـگاه بـه همـراه دانشـجویانش از ایـن اثـر بازدید 
کـرد و یکـی از حسـن هـای این میـوه دان حجمـی را عالوه 

بـر زینتـی بـودن، کاربـردی بـودن آن ذکـر کرد.
فوت کوزه گری

منوچهـر مظفـری پـس از نمایشـگاه سـال 79 و در سـال 
80 جـدای از دانشـگاه کالس هایـی را بـرای آموزش حجمی 
بافـی بـه درخواسـت دانشـجویان آغـاز کـرد. مظفـری مـی 
گویـد: دانشـجویان ابتـدا باور نمـی کردند بتواننـد مثال کوزه 
ببافنـد امـا در آخـر همـان کارشـنا را بـا قیمـت هـای خوب 
فروختنـد. اسـتاد مظفـری یکـی از بهترین خاطراتـش را در 
ایـن دوره پذیـرش دانشـجویی مـی دانـد که پـول حضور در 
کالس را نداشـت. وی مـی گویـد: یـك دانشـجو از راه دوری 
آمـده بـود و هزینـه کالس را کـه 50 هزارتومـان مـی شـد، 
نمـی توانسـت بپـردازد. مـن بدلیـل عشـقی کـه بـه فـرش 
دسـتباف داشـت او را پذیرفتـم و نکته جالب ایـن بود که در 
میـان همـان دوره و پـس از اینکـه برگـزاری ایـن کالس هـا 
رسـانه ای شـد و عـده ای بـه بازدیـد از کالس هـای مـا می 
آمدنـد، آن دانشـجو یـك حجمـی بافـی را بـه قیمـت 200 
هـزار تومـان فروخـت. ایـن برای من خاطره شـیرینی اسـت.

تدریس
اسـتاد مظفـری از سـال 74 تدریـس را شـروع کـرد. او 
مـی گوید: سـال 74 بـه مربیان فـرش دسـتباف آموزش می 
دادم و سـال 76 بـه علمـی کاربـردی رفتـم. از سـال 77 هم 
تدریـس در دانشـگاه را شـروع کـردم کـه تا بـه امـروز ادامه 

دارد.
آمیخته شدن عشق و هنر و مذهب

آخریـن کار منوچهـر مظفـری جلـد قـرآن کریـم بـود. 
تصمیـم   81 سـال  از  گویـد:  مـی  بـاره  ایـن  در  اسـتاد 
گرفتـم هـر سـال یـك کار خـاص را انجـام دهـم و تقریبا 
هـر سـال و یـا نهایتـا 2 سـال یـك بـار یـك کار را انجام 

دادم. 
آخریـن کار مـن هـم جلـد قرآن کریـم بود کـه انصاف در 

ایـن کار عشـق و هنـر و مذهـب در هم آمیخته شـدند.
 ایـن قـرآن در 3 و 5 زمـان شـرعی بـدون نیـاز بـه کوك 
شـدن، قـرآن تـالوت مـی کنـد و اذان مـی گویـد. قصد من 
هـم از این کار اشـتغال برای دانشـجویان دانشـگاه باهنر بود 
و بـه همیـن دلیـل در همـان دانشـگاه هـم این اثـر رونمایی 

. شد

استقبال از غرفه قالی همایون کرمان

استاد مظفری:خبر

 سكوت فرش کرمان را شكستم

ویژه نمایشگاه بین المللی
فرش دستباف ایران

سـمیه فتـح اهلل تبـار ملکشـاه در حال حاضـر به عنـوان مدیر 
طراحـی شـرکت قالی همایـون کرمـان فعالیت مـی کند. وی 
کارشناسـی رشـته فرش دسـتباف خـود را در دانشـجاه باهنر 
کرمـان گذرانـد و همیـن امـر باعـث شـد تا بـه فـرش کرمان 

شـود. عالقمند 
طراحـی فـرش هـای دو جـام جهانـی اخیـر از جملـه فعالیت 
ملکشـاه  اسـت.  بـوده  هـا  سـال  ایـن  در  وی  مطـرح  هـای 
همچنیـن چندیـن فرش نمادیـن دیگر را طراحی کرده اسـت. 

بخشـی از سـوابق وی بـه شـرح زیـر اسـت:
کارشناسـی ارشـد رشـته فرش دسـتباف، دانشـگاه علم و هنر 

د یز
مهنـدس ناظـر فنـی مجتمع متمرکز فرش دسـتباف شـرکت 

تعاونـی نقش جهان بینالود شهرسـتان نیشـابور
انجـام پـروژه های طراحـی تولیدکنندگان فرش مشـهد، فرش 
مقـدم، فـرش احمـدی، فـرش کاللـی، فـرش نگیـن، فـرش 

گنجینـه هنرمنـدان کرمـان و ...
حضور فعال در سه دوره نمایشگاه فرش دستباف مشهد

شـرکت و فعالیـت در چهارمین نمایشـگاه تخصصـی صادراتی 
فرش دسـتباف کیش سـال 89

شـرکت و فعالیـت در اولیـن نمایشـگاه تخصصـی بافـت های 
اداری و زیراندازهـا در کرمـان سـال 88

رشـته  در  دسـتی  صنایـع  صنعتگـر  شناسـایی  کارت  اخـذ 
طراحـی سـنتی از اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 

و گردشـگری خراسـان
اخـذ کارت شناسـایی واحـد تولید خانگی طرح و نقشـه فرش 
دسـتباف از سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسـان رضوی

اخذ گواهینامه کارت طراحی و نقشـه کشـی فرش دستباف از 
اتحادیه صنف بافندگان فرش دسـتباف مشـهد

اخـذ گواهینامـه حرفـه ای مهـارت حرفه طراح نقشـه فرش از 
سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای کشـور 

آشنایی با 
سمیه فتح اهلل تبار ملک شاه

 مدیر طراحی قالی همایون کرمان
مسـئول کمیسـیون فـرش و صنایـع دسـتی اتاق 
بازرگانـی کرمـان در حاشـیه بازدیـد از غرفـه قالـی 
همایـون کرمـان در بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه 
فـرش  گفـت: حضـور  کرمـان  در  دسـتباف  فـرش 
کرمـان به نسـبت سـال های گذشـته در نمایشـگاه 

فـرش دسـتباف پررنـگ تر شـده اسـت.
 فخـری اهلل توکلـی افـزود: تاجـران مـی گوینـد 
ایـن  در  امـا  اسـت  رفتـه  بیـن  از  کرمـان  فـرش 
نمایشـگاه مـی بینیـم کـه سـکوت فـرش کرمـان 
شکسـته شـده اسـت. وی تصریـح کـرد: از نظر تنوع 
و کیفیـت حضـور پررنـگ تـری را از فـرش کرمـان 
در ایـن نمایشـگاه شـاهد هسـتیم امـا بـا توجـه بـه 
شـهرت جهانـی فـرش کرمـان، ایـن حضـور کافـی 

نیسـت.

اهلل توکلـی بـا اشـاره بـه قالـی همایـون کرمـان 
گفـت: برندسـازی حلقـه مفقـوده فرش کرمـان بود 
کـه خوشـبختانه ایـن موضـوع هـم بـه تدریـج رو 
بهبود اسـت. مسـئول کمیسـیون فرش اتـاق کرمان 
دربـاره اقدامات اتـاق بازرگانی در حـوزه فرش اظهار 
داشـت: در ارتبـاط بـا ایـن نمایشـگاه مـا از انجمـن 
هـای محلـی و افـراد فعـال در حـوزه فـرش دعـوت 
کردیـم تـا ایـده بگیرنـد و سـال آینـده حضـوری پر 
قـدرت در نمایشـگاه فرش دسـتباف داشـته باشـیم. 
وی برگـزاری دوره هـای آموزشـی و احیـای فـرش 
در مناطـق محـروم را بخشـی از فعالیـت هـای اتاق 
بازرگانـی در حـوزه فـرش خوانـد و گفـت: از اسـتاد 
مظفـر بـه عنـوان کارشـناس حـوزه فـرش در اتـاق 

بازرگانـی اسـتفاده مـی کنیم.

فرش کرمان زینت بخش سایر غرفه ها است
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لزوم توجه ویژه به معیشت بافندگان 
فرش دستباف  و بهره مندی آنها از 

مواهب صادرات فرش
معـاون اجرایـی رییـس جمهـور گفـت: حمایت 
از قشـر مظلـوم فـرش بافـان ارتباطـی بـه تحریـم 
هـا نـدارد و بایـد کاری کـرد تا آنهـا هـم از مواهب 
نهایـی صـادرات فـرش دسـتباف بهـره مند شـوند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز ملی فـرش ایران 
محمـد شـریعتمداری در آییـن گشـایش بیسـت و 
کـه  ایـران  فـرش دسـتباف  نمایشـگاه  چهارمیـن 
یکشـنبه اول شـهریور در محـل دائمـی نمایشـگاه 
هـای بیـن المللـی تهـران برگزار شـد بـا اشـاره به 
حضـورش در اولیـن نمایشـگاه فـرش دسـتباف در 
33 سـال قبـل به عنـوان قائم مقـام وزیـر بازرگانی 
و 18 سـال قبل بـه عنوان وزیـر بازرگانی در همین 
نمایشـگاه، ادامـه داد: در ایـن 24 سـال هیـچ گاه از 
موضـوع فـرش دور نبـودم و مـی دانسـتم که فرش 
بـا فـراز و فرودهـای زیـادی روبـه رو بـوده اسـت 
گاهـی بـا دسـت انـدرکاران فـرش در غم هایشـان 
مـی گریسـتم و گاهـی در موفقیـت هایـی کـه بـه 
دسـت مـی آوردنـد شـاد مـی شـدم امـا هیچـگاه 
قامـت ایـن هنر ـ صنعـت تحت هیچ شـرایطی خم 
نمـی شـود. فـراز و فرودهایـی کـه در آمـار و ارقـام 
فـرش هسـت هیچ گاه سـبب نمـی شـود از زیبایی 
ایـن هنـر ایرانـی بکاهـد. معـاون اجرایـی رئیـس 
جمهـور بـا اشـاره بـه نقـوش و رنـگ هـای زیبـای 
روی پـر پروانـه که سـبب می شـود هـر بیننده ای 
خالق این زیبایی را شـکرگذار باشـد، افـزود: فقرش 
ایرانـی نیـز ماننـد پـر پروانـه اسـت و هر بینـده ای 
فـرش ایرانـی را مـی بینـد که صنع بشـر اسـت در 
برابـر بافنـده آن سـر تعظیـم فـرود مـی آورد .وی 
بـا بیـان اینکـه فرش هنـری رحمانـی اسـت افزود: 
فـرش ایرانـی کاری جمعـی اسـت کـه در آن طراح 
و بافنـده و نقـاش و رنگـرز و ... دسـت به دسـت هم 
داده انـد تـا ایـن فـرش را خلـق کننـد. در این هنر 
ـ صنعـت هـم بافنـده و آنهایـی که تـار و پود فرش 
را در هـم تنیـده اند دخیل هسـتند هـم آنهایی که 
نـخ را رنگـرزی کـرده انـد؛ هـم آنهایـی کـه قالی را 
مـی شـویند دخیلند هـم آنهایی که پنبه و ابریشـم 
تولیـد مـی کنند. عضو دولـت یازدهـم تصریح کرد: 
این هنرـ  صنعت برگرفته از دل روسـتاهای ماسـت 
و رونـق آن سـبب مـی شـود تـا جوامـع روسـتایی 
اسـتوار بماننـد بنابراین دولت بایـد از هنر ـ صنعت 

فـرش دسـتباف ایرانـی حمایـت کند. 
معـاون رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه همـواره 
اگـر  کـه  ام  کـرده  مشـاهده  هـا  سـال  ایـن  در 
فرش بافـان  انـد  بـوده  مضیقـه  در  صادرکننـدگان 
هـم در تنگنـا بـوده انـد و اگـر صادرکننـدگان بـه 
سـود خوبـی رسـیده انـد، بـه ایـن علـت بـوده کـه 
تولیدکنندگان در وضعیت معیشـتی مناسـبی بوده 
انـد، خاطرنشـان کرد: میـان این دو رابطه مسـتقیم 
وجـود دارد و بایـد صـدر و ذیـل فـرش دسـتباف را 

بـا هـم دید.
 عاملـی کـه نـه از تحریـم سرچشـمه مـی گیرد 
و نـه بـا اقتصـاد و فرمول هـای اقتصـادی در ارتباط 
اسـت؛ بلکـه تنها عامـل آن بـه روابط انسـانی میان 
بـا  وی  گـردد.  برمـی  و صادرکننـده  تولیدکننـده 
تأکیـد بـر لـزوم فراهم کردن شـرایط مناسـب تری 
بـرای چندصدهـزار بافنـده فـرش دسـتباف گفـت: 
مرکـز ملـی فرش ایـران قدم هـای خوبی برداشـته 
اسـت و برخـی صادرکنندگان نیـز تولیدکنندگان را 

اکـرام مـی کنند امـا کافی نیسـت. 
شـریعتمداری بـا اشـاره به تالش هـای دولت در 
رفـع تحریـم هـای ظالمانه غـرب علیه ایـران در دو 
سـال گذشـته بیان کرد: موضوع معیشـت بافندگان 
فـرش دسـتباف به درون کشـور برمی گـردد و باید 
کاری کـرد تـا ایـن قشـر مظلـوم از مواهـب نهایـی 
صـادرات فـرش بهره مند شـوند. وی موضـوع دیگر 
حائـز اهمیـت در حمایت از فرش را تسـلیم نشـدن 
بـه فـرش هـای ماشـینی ذکـر و اظهـار کـرد: در 
آزادراه تهـران قـم تعـداد زیـادی بیلبـورد و تابلـوی 
تبلیغاتـی مربـوط بـه دیگـر صنایـع از جملـه فرش 
هـای ماشـینی دیـده مـی شـود کـه ایـن زیبنـده 
کشـور مـا که مهـد فرش دسـتباف اسـت، نیسـت. 
معـاون اجرایـی رییـس جمهـور با اشـاره بـه پخش 
کلیپـی در خـالل برنامـه و طـرح سـوالی از رئیـس 
جمهـور مبنـی بـر اینکـه چـه تدبیری بـرای کمك 
بـه فـرش دسـتباف انیدشـیده ایـد؟، خاطرنشـان 
کـرد: هـم ایـن کلیـپ کوتـاه و هـم متـن سـؤال را 
بـه رئیس جمهـور خواهـم رسـاند. مطمئن باشـید 
دسـتور وی آثـار ارزنـده ای بـرای فـرش دسـتباف 

داشـت. خواهد 

حضور کرمان موفق تر
 از گذشته

در حاشـیه بازدیـد از نمایشـگاه، بـا تابلوی فرش 
کرمـان- بقایـی بـر سـردر یکـی از غرفه هـا مواجه 
شـدیم و همیـن بهانـه ای شـد تـا بـه سـراغ احمد 
بقایـی فروشـنده بـا سـابقه فـرش برویـم و بـا وی 
دربـاره نمایشـگاه هم صحبت شـدیم. احمـد بقایی 
گفـت: وضعیـت کرمانـی هـا در نمایشـگاه فـرش 
دسـتباف به نسـبت سـال های گذشـته بهتر شـده 
اسـت و حضـور پررنـگ تری داشـته انـد. وی افزود: 
تولیـد  مارك)نشـان  از  اسـتفاده  متاسـفانه  البتـه 
کننـده( بعـد از انقـالب در قالـی هـای کرمـان بـه 
دالیلـی منسـوخ شـد کـه البته ایـن مسـئله به نفع 
قالـی کرمـان نیسـت. هرچند کـه به تازگـی برخی 
از تولیدکننـدگان بـه اسـتفاده از آرم روی آورده اند 
کـه می توانـد در برندسـازی و معرفی فـرش اصیل 

کرمـان نقش بسـزایی داشـته باشـد.



شماره پیاپی 430  
سه شنبه 3 شهریورماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
500022030345 ویژه نمایشگاه بین المللی

فرش دستباف ایران

هنر حجمی بافی قالی
یادداشتی از استاد منوچهر مظفری

استاد منوچهر مظفری یکی از این افراد است که سهم بسزایی در اعتالی 
فرشبافی کرمان داشته، وی خود اهل کرمان است و از حدود سال 1353 یعنی 
از دوران کودکی، به کار پرداخت و رفوگری  فرش روی آورد و در کنار 
این شغل، بافت قالی را نیز به طور کامل فرا گرفت و در این هنر به حدی 
مهارت یافت که مرمت فرشهای موزه ای ابداع کرد که با این روش می 
توان فرش های نفیسی را که آسیب دیده اند، به بهترین شکل ممکن مرمت و 
بازسازی کرد. این روش که بر روی دار انجام می شود، بسیار سخت و دقیق 
است و به مهارت بسیار نیاز دارد. این هنرمند در نمایشگاه بین المللی فرش 
تهران که یکم تا هفتم شهریور79 برگزار شد, در غرفه هنرمندان، فرشی را به 

نمایش گذاشت که توجه همگان را به خود جلب کرد. این فرش حجمی، میوه 
دانی است به ابعاد80 در80 سانتیمتر و با قطر 30 سانتیمتر که با گره فارسی 
بافته شده است. نکته قابل توجه این است که کلیه مواد مصرفی فرش آن از 
جمله از جمله نخ چله، پود نازک، همه از پنبه طبیعی است و از مواد مصنوعی 
استفاده نشده است.  حجمی بافی با این شکل برای اولین بار و انحصارا توسط 
استاد مظفری بافته می شود و هنوز کسی موفق به تکرار این هنر منحصر به 
فرد نشده است برای آشنایی شما با نحوه شکل گیری و کیفیت آثار حجمی 
استاد از ایشان خواستیم مقاله ای برای معرفی این هنر خاص به رشته تحریر 

در آورنده که در ادامه به طور اختصاصی در پیام ما می خوانید:

اگر بخواهیم قالی ها را از نظر فیزیکی مورد بحث قرار دهیم به 4 
دسته تقسیم می شوند:

1- قالی های زیر پایی یا پاخور2- قالی های پرده ای و تابلوئی 
3- قالی های برجسته و سه بعدی 4- قالی های حجمی

2- می توان باالترین هنر قالی بافی را حجمی بافی نام برد.
3- شاید سوال شود چرا حجمی بافی باالترین هنر قالی بافی 

است.
4- هنرمندی که حجمی بافی کار می کند در واقع بایستی همه 

اطالعات در مورد قالی را بداند که این اطالعات عبارت است از:
1- شناخت کامل از طرح و طراحی

2-  شناخت کامل از رنگ و رنگرزی و رنگ سازی
3- شناخت کامل از نوع بافت ها –لول بافت-نیم لول- تخت

گره  دستباف1-  قالی  در  ها  ه  گر  انواع  از  کامل  شناخت   -4
متقارن2- گره نامتقارن 3- گره کمکی 4- گره تککاری 5- گره 
نیم گره 6- گره معکوس 7- گره مغلوب 8- گره آویز9- گره 

مخلوط 10- گره مضاعف
5-   شناخت کامل از مواد اولیه نوع پشم و نوع پنبه و شناخت 

مواد ویژه
6- عیوب شناسی متخصص باشد- یعنی تمام معایبی که باعث 
ایراد در قالی می شود را بداند در واقع شخصی که هم از لحاظ 
تئوری و هم به لحاظ عملی بایستی اطالعات کامل داشته باشد 
تا بتواند تجربیات چندین ساله خود را جمع آوری کند .آن زمان 
است که خالقیت او شکوفا می شود و آثاری بی نظیر را به وجود 
می آورد.آثاری که نه تنها افراد عادی بلکه استادان قالی دستباف 
را به حیرت می آورد که سوال چطور امکان دارد را به ذهن بیننده 

می آورد؟
اینجاست که باید گفت عشق, عاشق تا به کجا رفته که او تمامی 
عمر خود را وقف معشوقش کرده تا ثابت کند عاشق واقعی به 
هدف خود را خواهد رسید. و حقیقت خالق اصلی که او را از روح 

خود در کالبد هنرمند دمیده را ثابت کند.

حال می پردازیم به چندی از این پدیده ها:
1- میوه دان حجمی چطور به افکار رسیدند؟

داستان از یك فیلم سینمایی شروع شد که یك هنر پیشه در نقش 
یك زن پادشاه رومی بود که در گردن خودگردنبندی شبیه به ظرفی 
که شباهت نزدیکی به همان کشکول درویشان خودمان  داشت 

و این جرقهای بود برای بوجود آمدن یك اثر بی نظیر که تمامی 
مطالب باال را نیاز داشت تا بتوان این چنین پدیده ای را آفرید.

اولین حرکت طراحی, دوم رنگ شناسی و رنگ سازی سوم  نوع 
بافت چهارم نوع گره پنجم ساخت, ابتکاری در زدن یك گره 

مخصوص که خواسته هنرمند را برآورده کند تمامی کارها به 
خوبی پیش می رفت تا اینکه کار به جایی می رسد که استاد قبل 
از رسیدن به پایان کار به بن بستیاز هنر می رسد که شاید دیگر 
امکان ادامه دادن نباشد. استاد دل شکسته از نرسیدن به پایان کار 
در نگاهش اشك جاری می شود و چندی دست از کار می کشد 
ولی ذهنش همچنان به دنبال راهی برای به پایان رساندن کار بود 
تا اینکه پس از مدتی استاد در خواب می بیند که چطور کار نیمه 
تمام خود را باید به پایان برساند. و تکنیکی منحصر به فرد دست  

پیدا می کند و قالی حجمی آفریده می شود.
1- میوه دان

طول 80 سانت قطر 30 سانت و رجشمار50 می باشد مواد اولیه از 
بهترین پشم درجه یك جهت بافت نخ چله از بهترین پنبه درجه 
یك استفاده شده است. نوع بافت لول بافت و یك قسمت از بافت 
نیم لول است . نوع گره نا متقارن ,رنگ گیاهی استفاده شده است.

مورد استفاده :هم جنبهدکوری و هم جنبه کار بردی دارد به 
طوری که می توان تا 16 کیلو میوه از انواع  اقسام میوه ها در آن 

جا داد و استفاده کاربردی  روی میز پذیرائی داشته باشد.
2-گل در کویر

همه می گویند که گل در کویر نمی روید و این  یك حقیقت است 
ولی می شود گل در کویر به وجود آورد گلی که  هیچ وقت پژمرده 

نمی شود و آن گل قالی است که در کویر بافته شود.
مواد اولیه: 1- پشم درجه یك 2- نخ چله پنبه درجه یك بافت 

لول و گره متفارنو با رجشمار 50 بافته شده است.
۳- درخت زندگی

نگاهی به نیاز موجودات را به هم نشان می دهد.
درختی که تنه اش تکیه گاه است شاخه برگش سایه آرامش, 

گلشعطر,طراوت و میوه اش جان می دهد
مواد اولیه:1- ابریشم درجه یك 2- نخ چله پنبه درجه یك3- 

بافت لول و گره نامتقارن و رجشمار 60 می باشد.
4-جام جهانی

هر 4سال یك بار در باالی سر میلیاردها عاشق به فوتبال به مانند 
ستاره ای درخشان می درخشد و دست کسی به آن می رسد 
که از همه عاشق تر باشد و امروز او آن قدر محبوب شده که در 
قالبهای دیگری به وجود می آید که دوستدارش حتی به همین 
شبح او قناعت می کنند که یکی از شبح ها بافت جام جهانی به 
صورت حجم در قالب قالی بافته شده قد آن 80 سانت,رجشمار 

50 نوع بافت لول و گره متقارن, مواد اولیه پشم درجه یك و چله 
پنبه درجه یك می باشد.

5- توپ فوتبال
شاید هیچ کس در دنیا نباشد که یك بار با پای خود این شئ 

کروی شکل را لمس نکرده باشد. شئ که به میدان نبرد میرود 
.میلیاردها انسان را به هیجان می آورد وقتی به حرکت در میآید 
و از این سو به آن سو پرواز می کند. میلیاردها نگاه به دنبالش 
هستند و اینجا عاشقانی آنقدر دیوانه وار موضوع را دنبال می 
کنند و قلبشان آنقدر شدید می زند که گاه وقتی, قلب هم قفل 

می کند و می ایستد.
امروز توپ فوتبال آنقدر طرفدار پیدا کرده که ما هم آن را به شکل 
قالی بافته و در جایگاه ویژه خودش به معرض  دید عاشقانش 
گذاشتیم بافت لول گره متقارن رجشمار 50 . نوع مواد اولیه پشم 
درجه یك چله پنبه درجه یك و همان ویژگی ها و شباهت به 

توپ فوتبال.
حرف آخر برای هنر

خواستم بگویم هنر قالی چیست
گفتم هنر همان قلمی است که طراح با عشق  بر روی کاغذ 
شطرنجی به حرکت در می آورد و از زمین خالقیت خود زیبایی 

طبیعت را به تصویر می کشد  دیدم کم است.
گفتم هنر همان رنگ مواد رنگزا در دل طبیعت در میان درخت, 
گل, برگ  صحراست که عاشق رنگرز آن را بر روی پشمی که از 
روی تن گوسفند زنده  چیده و با علم و عشق خودش پشم سفید 

را به هزاران رنگ تبدیل می کند دیدم کم است
گفتم هنر همان انگشتانی است که در البالی نخ چله می چرخد 
و پشم رنگ شده را با نگاهی به هنر کاغذ شطرنجی در هم می 
آمیزد تا جایی که خون از انگشتانش می چکد و درآخر پدیده 

زیبایی را که نامش قالی است به وجود می آورد کم است.
گفتم هنر همان عاشقانی است که با دیدن این پدیده زیبا که 
توسط هنرمندانی با ذوق که با دل و جان کار می کنند و این 
عجیب ترین را با آغوش باز می پذیرندو سالهای سال او را در 
کنار خود گذاشته و با دیدنش هر روز به آرامش ولذت می رسند, 
دیدم کم است. ولی در یك جمله خالصه کنم اینها همه هست 

ولی هنر, هنر است.

گزارش تصویری از غرفه قالی همایون کرمان در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران
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اسـتاد برجسـته فـرش کرمـان منوچهر مظفري بدرسـتي 
گنجینـه  دسـتباف  فـرش  تولیـدي  راستین»شـرکت  گنـج 
هنرمنـدان« و برنـد »قالـي همایـون کرمان« اسـت, مظفري 
از معـدود اسـتاداني اسـت که هنوز بـه معیارهـاي دوره بلند 
آوازگیقالـي کرمـان در جهـان وفـادار مانده اسـت همـه قالي 
هـاي تولیـد شـده ایـن «مجموعـه زیر نظر مسـتقیم اسـتاد 
و باوفـاداري بـه اصالـت و کیفیتـي بـي ماننـد از نـوع خامـه 
مـواد واجـرا دارند به تازگـي مجموعه » گنجینـه هنرمندان« 
بـا برند»قالـي همایـون کرمـان« از یـك جفـت اثر بـي بدیل 
و بـي ماننـد پـرده بـرداري کـرده اسـت که توسـط شـخص 

اسـتاد مظفـري و سـر انگشـت هنرمند ایشـان جـان گرفته, 
ایـن اثـر مجموعهاي از آرمهاسـت که بـه دسـتور ناصرالدین 
شـاه قاجار طراحي شـده اسـت او کـه اهل هنر بـود در نقاط 
مختلـف جهـان بـا مجموعـه هـاي از آرمهـا کـه هرخانـدان 
یـا پادشـاه بـراي بـوم و سـرزمین خـود داشـت مواجـه شـد 
و تصمیـم گرفـت کـه سـفارش ایـن آرم را بـا هویـت ایرانـي 
بدهـد اندکـي بعـد »الکسـاندر نقـاش« کـه گفتـه مي شـود 
تابعیـت روس داشـت. طـرح ایـن آرم را بـه ناصرالدیـن شـاه 

داد.  تحویـل  قاجار 
ناصرالدیـن شـاه کـه طـي سـالهاي قـدرت خـود نیك در 
یافتـه بـود کـه قالـي ایـران و علي الخصـوص کرمـان در دنیا 

بـه چـه میزان هـوادار دارد دسـتور داد کـه از روي این» آرم 
«یـك قالـي بافتـه شـود. اینگونـه بـود کـه نخسـتین قالي با 
آرم شـکل گرفـت. در طـول سـالها چنـد اسـتاد فرش سـعي 
در اجـراي آن داشـتهاند» ارجمنـد کرماني« یکي از کسـاني 
بـوده اسـت که مجموعه زیر نظـر وي یکـي از بهترین اجراها 
را داشـته اسـت. بعـد از »ارجمنـد« فـردي یونانـي االصل به 
نـام »جـرج تیمـو« کـه در کار طراحـي وبعدهـا تولیـد فرش 
بـوده و در کرمـان زندگـي مـي کـرده، ایـن نقـش را البته با 
تغییراتـي در رنـگ بندي بـاز آفریني کرد.»تیمـو« کال چهار 
تختـه از ایـن فـرش را بـاز آفرینـي مـي کنـد که هـم اکنون 

نـزد بهتریـن کلکسـیونرهاي فـرش ایـران و کرمـان محفوظ 
اسـت البتـه ارجمنـد و تیمـو هیچکـدام خودشـان بافنـده 
نبودهانـد بلکـه بر مجموعـه اي از بافندگان با اسـتانداردهاي 

تعریفـي خـود نظارت داشـتند.
اینـك پـس از سـالها »اسـتاد منوچهـر مظفـري« طـرح 
معـروف بـه»آرم«را بـا کیفیتي باالتـر با بهره گیـري از اصیل 
تریـن آمـوزه هـاي قالـي کرمانـي شـخصا بازآفرینـي کـرده 
اسـت ایـن بـاز آفریني بـا تغییراتـي در رنگ بندي و شـعري 
از حافظ که در حاشـیه کار شـده اثر را در کنار حفظ تمامي 
فاکتورهـاي اصالـت, جـذاب تـرو منحصر به فرد کرده اسـت.

بزرگتریـن و مهمتریـن تمایـز »آرم« بافتـه شـده توسـط 

»اسـتاد مظفـري« اسـتفادهاز»گره تـك« اسـت کـه اثـر را 
بسـیار منحصـر بـه فـرد کـرده, این فـرش » 120جفـت« یا 
بـه تعبیـري»60رج« اسـت و ایـن فـرش منحصـر به فـرد با 
بیـش از 3 میلیون گره بافته شـده اسـت و ظرافـت بي حد و 
حصـر آن هـر بیننده اي را مجذوب و مسـحور اثـر مي نماید. 
مـواد اولیـه بـه کار رفته بـراي خامه قالـي از نوع فـوق العاده 
باکیفیـت و نفیـس مـي باشـد که کیفیـت و مانـدگاري اثر را 
بـراي چنـد صـد سـال تضمیـن مـي نمایـد. این فـرش جزو 
انـدك قالـي هـاي اصیـل »اسـتادباف« تاریـخ فـرش کرمان 
مـي باشـد کـه به حـق هیـچ عیبي بـدان نمـي تـوان گرفت 
ایـن اثـر بـا کیفیـت منحصـر به فـرد شـما را با خود بـه قلب 
تاریـخ هنـر قالـي بافـي کرمـان مـي بـرد و بـا اعجازهارموني 
رنـگ هـا  هـر چشـمي را خیره مي کنـد . »اسـتاد مظفري« 
در طـول سـالهاي کار و تدریـس آثاري را که با سـر انگشـت 
هنرمنـد خودتولیـد کرده اسـت به تعداد انگشـتان دو دسـت 

نمي رسـد و از این جهت این فرش بسـیار اسـتثنایي اسـت.
نکتـه پـر اهمیـت اینکه در بافـت  این فـرش و همه فرش 
هـاي اصیـل کرمـان بـه هیچ عنـوان از قـالب اسـتفاده نمي 
گـردد و تمام پروسـه بافت با اسـتفاده از دسـتان و انگشـتان 
هنرمنـد انجـام مي شـود و در حقیقـت قالي کرمان با عشـق 

بافتـه مي شـود و جـان میگیرد.
طـرح آرم توسـط اسـتاد مظفـري در یـك جفـت یـا »2 
تختـه« کامـال شـبیه بـه هـم بافتـه شـده اسـت و بـا نکاتي 
کـه در بـردارد به راسـتي یکي از فرشـهاي کلکسـیوني ایران 
اسـت کـه جفـت بودنـش ارزش و اهمیـت کار را دو چنـدان 
کـرده و مـي توانـد زینـت بخـش و سـرآمد هـر مجموعـه و 
کلکسـیوني باشـد زیرا به واقـع و به اعتراف بسـیاري از خبره 
هـاي ایـن هنـر، اثر اسـتاد مظفـري در قیـاس با آثار مشـابه 

اسـتادان دیگـر بسـیار نفیـس و بـا کیفیـت تر اسـت.
و قصـه  داسـتان  قالـي  اسـتاد مظفـري هـر  بـه گفتـه   
خـودش را دارد و البتـه قالـي آرم بـا داشـتن اِلمانها و نشـانه 
هـاي ایرانـي اثـري بـر آمـده از تاریـخ و مانـدگار در تاریـخ 
خواهـد بـود کـه در شـرح تصویر آن هـر کس روایتـي دارد و 

مـي توان سـاعتها در مـورد داسـتان این آرم سـخن گفت ما 
تنهـا بـه یکـي از این روایـت ها مـي پردازیم که یکـي از این 

روایـت هـا اینچنین اسـت.
)Coat of Arm( کـت آف آرم یـك نشـان تـك و بـي 
همتاسـت کـه بـر روي سـپر و شـنل روي زره طراحي شـده 
اسـت کـه مـورد اسـتفاده شـوالیه هـاي قـرون وسـطا قـرار 
مـي گرفـت و نشـان دهنده هویـت آنها بـود. بنابرایـن گاهي 
اوقـات کـت نظامـي نیز خوانـده مي شـد. این نشـان بر روي 
سـپر حـك مـي شـد و عنصـر مرکـزي تصویـر را کـه نشـان 
دهنـده پیـروزي و موفقیـت بـود را در بر مي گرفت و شـامل 
سـپر و حامیـان و تـاج بود. این نشـان یك سـمبل تك براي 

هـر خانـواده یا فرداسـت.
نمـاد کـت آف آرم مـي توانـد داراي اشـکال و رنگهـاي 
متنوعـي بـر اسـاس کشـور و فرهنـگ باشـد کـه شـاه قاجار 
سـفارش آن را بـا نمادهـاي ایرانـي داد اصلـي تریـن نمـاد 
ایراني در آن زمان شـیر و خورشـید بود که یکي از نشـانهاي 
رسـمي ایران بود که در بین سـالهاي 1979- 1579میالدي 
یکـي از نشـانهاي موجـود در پرچـم رسـمي بوده اسـت. این 

نشـان در قـرن دوازدهـم بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفـت. 
نمـاد شیروخورشـید بـر مبنـاي اشـکال نجومـي ایجاد شـده 
اسـت. ایـن نشـان معانـي تاریخـي زیـادي دارد. در ابتدا یك 
سـمبل و نمـاد نجومـي بـوده اسـت و در دوره صفوي شـیرو 
خورشـید نمـادي از دو رکـن جامعـه بـود مذهـب و دولـت. 
ایـن نمـاد, نشـان نشـان رسـمي کشـور در دوره قاجـار نیـز 
بـود. در دوره فتحعلـي شـاه ایـن نمـاد دسـتخوش تغییراتي 
شـد. ایـن تغییر مربوط به شـکل شـیر و خورشـید بـود. یك 
تـاج کـه نمـاد سـلطنت مطلقه بـود بـاالي آن اضافه شـد. از 
زمـان فتحعلـي شـاه قاجـار مفاهیم اسـالمي کمرنگ شـده و 
مـورد تاکیـد قـرار نگرفتنـد. ایـن تغییـرات نشـان رسـمي را 
تحـت تاثیـر قـرار داد آ ن زمـان تـا انقالب اسـالمي مردم در 
سـال 1357 معانـي ایـن نشـان دسـتخوش تغییـرات اندکي 
شـد. شـیر اسـتعاره اي بـراي قهرمانـان ایران که آمـاده دفاع 
از سـرزمین بودنـد و در آ خـر مفهـوم باسـتاني آن کـه نمـاد 
سـلطنت و پادشـاهي بود. خورشـید معاني متفاوتـي را در بر 
داشـت کـه برخي آن را نشـاني از جمشـید پادشـاه اسـطوره 

اي ایـران مي پنداشـتند.
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تکذیب استعفای محمودی نیا
پیرامـون  شـایعات  رد  بـا  طالبـی  هـادی 
محمودی نیـا  محمـود  کناره گیـری  و  اسـتعفا 
از  کرمـان  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
تمـام  گفـت:  اسـتان  ورزش  مدیریـت  سـمت 
چنیـن  و  می کنـم  تکذیـب  را  شـایعات  ایـن 
روابط عمومـی  ندارد.مسـئول  موضوعـی صحـت 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان بیـان 
کـرد: محمـود محمودی نیـا هیچ گونه اسـتعفایی 
ارائـه نکـرده اسـت و برخـی مغرضـان بـا طـرح 
و انتشـار ایـن موضـوع در فضـای مجـازی قصـد 
دارنـد فضـای آرام ورزش اسـتان را متشـنج و 
درگیـر حواشـی کنند.طالبـی خاطرنشـان کـرد: 
برخـی افـراد فرصت طلـب بـا توجـه بـه تغییر و 
تحـوالت صـورت گرفتـه در چند هیئت ورزشـی 
و همچنیـن اخبـار پیرامـون مثبـت اعالم شـدن 
دوپینـگ یـك ورزشـکار از امـروز تـالش زیادی 
کردنـد تـا از همـه ایـن اتفاقـات بـرای رسـیدن 
بـه مقاصـد خـود بهره بـرداری کننـد.وی افـزود: 
یکـی از وظایـف اداره کل ورزش و جوانان اسـتان 
کرمـان حمایـت از ورزشـکاران برجسـته و نخبه 
اسـتان اسـت، اما اگر فـردی از حمایت دسـتگاه 
ورزش اسـتان سوء اسـتفاده کنـد، قطعـا بـا فـرد 

متخلـف برخـورد الزم انجـام می شـود.

کرستیچوویچ :
 فقط شانس با آلومینیوم 

یار بود
میکو کراسـتیکیوچ سـرمربی مس رفسـنجان 
مقابـل  تیمـش  یـك   - یـك  تسـاوی  از  بعـد 
آلومینیـوم هرمـزگان گفـت: مـا مقابـل تیمـی 
بـازی داشـتیم کـه تیم بدی نیسـت. اونها شـاید 
بدشانسـی آوردنـد که بـازی قبلیشـون را واگذار 
کردنـد مـا واقعا فشـار زیـادی تا آخر بـازی روی 
تیـم الومینیوم آوردیم مخصوصا نیمه دوم .شـما 
شـاهد بودیـد موقعیت هـای خوبـی مهاجمان و 
بقیـه بازیکنـان داشـتند ولـی بـا اشـتباه فـردی 
و  بزنـد  را  مسـاوی  گل  توانسـت  حریـف  تیـم 
توانسـتند  داشـتند  کـه  بـازی  شـانس  تنهـا  از 

اسـتفاده کننـد و گل تسـاوی را بزننـد.
سـرمربی مـس در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
قبـل از امدنـش بازیکنـان انتخـاب شـده بودنـد 
و او در انتخـاب بازیکنـان نقشـی نداشـت گفـت 
ایـن  از  بیـام بعضـی  بـه تیـم  اینکـه  از  : قبـل 
بازیکنـان بـه تیـم ملحق شـده بودنـد و تعدادی 
از ایـن بازیکنـان بـه اردو فرسـتاده بودنـد مـن 
خـودم اینهـا را از نزدیك دیـدم چندتایی از اینها 
را خـودم شـخصا انتخـاب کـردم و چندتایـی را 

نخواسـتم کـه بـه تیـم اضافه نشـدند .

هفته دوم لیگ یک، کم 
گل ترین هفته از سال گذشته

نکتـه ی جالـب رقابت هـای این هفته تسـاوی 
کامـل  فقـر  و  تیم هـا  بازی هـای  در  پرتعـداد 
گلزنـی در رقابت هـای ایـن هفتـه بود بـه نحوی 
ایـن هفتـه  بـازی  از ده  اتفاقـی جالـی  کـه در 
هشـت مسـابقه ي آن بـه تسـاوی رسـید و فقـط 
در دو بـازی بـود کـه تیم هـا بـه نتیجـه ای غیـر 
از تسـاوی رضایـت دادنـد.در ایـن ده بـازی فقط 
14 گل ردوبـدل شـد کـه میانگیـن 4/1 گل زده 
در هـر بـازی سـبب شـد بـا توجـه بـه تعـداد 
هفتـه ی  گل تریـن  کـم   هفتـه  ایـن  بازی هـا، 
رقابت هـای لیـگ یـك از سـال گذشـته تاکنون 
لقـب گیـرد. اگر بـازی تیم هـای خیبـر خرم آباد 
و ماشین سـازی تبریـز در این هفته با تسـاوی 3 
بـر 3 خاتمـه نمی یافت و 6 گل ردوبدل شـده در 
ایـن بـازی نبـود، هفتـه ی دوم رقابت هـای لیگ 
یـك بـه مراتـب آمـار ناامیـد کننده تـری هم در 
پـی خـود داشـت.البته تعـداد زیـاد تسـاوی های 
ایـن هفتـه و کـم گلی آن بـا توجه بـه هفته های 
ابتدایـی لیـگ یـك کـه هنـوز تیم هـا دسـت به 
عصـا حرکـت می کننـد طبیعـی اسـت و قطعـا 
ایـن نتایـج و آمارهـا در هفته هـای آتـی تغییـر 

کرد. خواهـد 

تیـم مس کرمـان که از تیم هـاي قدرتمند ایـن دوره از 
رقابتهـا بـه شـمار مـي رود  در هفته اول سـه امتیـاز بازي 
از گیتـي پسـند را از آن خـود کـرده بـود، در ایـن بـازي با 
ترکیـب ارشـاد یوسـفي، فرزاد حسـین خاني، سـیدعبداهلل 
حسـیني، بهنـام داداش ونـد، عباس کاظمیـان، احمد زنده 
روح، علـي مرزبـان، کیـوان امرایـي، سـعید صادقـي، میالد 

پورصـف شـکن و مصطفي شـجاعي بـازي را آغـاز کرد.
 دو تیـم بـا حمـالت جسـته و گریخته خود هـر از چند 
گاهـي باعـث هیجـان در بیـن تماشـاگراني میشـدند کـه 
جـزو ویژگـي هـاي بـازي در اردبیل محسـوب میشـود هر 
چنـد کـه مس کرمـان نیـم نگاهي هم بـه نتیجه مسـاوي 
داشـت تـا بتوانـد  حداقـل با دسـت خالـي اردبیـل را ترك 

 . نکند
 بـازي تـا دقایـق پایانـي بـا همـان نتیجـه 0-0 ادامـه 
داشـت تا اینکـه رنجبر بازیکـن تعویضي شـهرداري کرمان 
بـا شـوتي سـرکش در دقیقـه 87 بـازي از درون محوطـه 
جریمـه، بـازي را بـه نفـع تیـم میزبـان تغییـر داد تـا مس 
کرمـان بـا دسـت خالـي اردبیـل را تـرك کنـد و چشـم به 

دیدارهـاي بعـد خود داشـته باشـد . 
امـا بـا وجود شکسـت تیم مس کرمـان برابر شـهرداری 
در زمیـن اردبیـل، هواداران و کارشناسـانی کـه این بازی را 
مشـاهده کردنـد از نمایش خوب تیم مـس تمجید نمودند.

بـا وجـود اینکه بـازی تیم مس برابـر شـهرداری اردبیل 
از شـبکه ی اسـتانی کرمان پخش نشـد، مسـابقه ی دو تیم 
از شـبکه ی اسـتانی اردبیـل بـه طـور زنـده روی آنتن رفت 
و سـبب شـد کـه کرمانی هـا و هـواداران مـس نیـز از ایـن 
طریـق بـازی تیـم خـود را ببیننـد  وهمین سـبب شـد که 
علی رغـم نتیجـه ی بازی و شکسـت تیم مس بـا گل دقایق 
پایانـی میزبـان، کرمانی هـا شـاهد بـازی خـوب تیـم مـس 
باشـند تـا در پایـان از تـالش بازیکنـان تیـم خـود تمجید 

یند. نما
بعـد از ایـن بـازی در گروه هـای مختلفـی کـه در فضای 
مجـازی در رابطـه بـا تیـم مـس وجـود دارد، هـواداران از 
ارایـه بـازی منظـم مس گفتنـد و اینکه تیم وینگـو بگوویچ 
در ایـن مسـابقه بسـیار بدشـانس بـود و تنهـا بـرروی یك 
اشـتباه بـود کـه دروازه ی مـس بـاز شـد تـا ایـن تیـم از 

اردبیـل دسـت خالـی برگردد.
کارشناسـان و فوتبالیسـت های قدیمـی کرمـان نیـز در 
بحث هـای خـود اذعـان نمودنـد که تیـم مـس در دو بازی 
گذشـته ایـن پتانسـیل را از خـود نشـان داده اسـت که در 
هفته هـای آتـی خـود را جزو تیم هـای قدرتمنـد لیگ یك 
نشـان دهـد و بـا کـم شـدن ضریب اشـتباهات فـردی این 
تیـم در بازی هـای پیـش رو، ایـن تیـم عـالوه بـر اینکـه از 
موقعیت هـای گلزنـی خـود بیشـتر سـود خواهـد بـرد، بـه 
راحتـی بـازی بـا اردبیـل نیـز دروازه ی خـود را بـاز شـده 
نخواهـد دیـد چراکـه نظم تیمـی در بین بازیکنـان مس به 

خوبـی دیده می شـود.
البتـه هـواداران تیـم مـس در ایـن بـازی معتقـد بودند 
کـه داوری نیـز در ایـن مسـابقه بـه راحتـی از اخـراج یك 
بازیکـن اردبیل چشـم پوشـید، اخراجی که می توانسـت در 

دقیقـه ی 35 نیمـه ی اول اتفـاق بی افتـد و در رونـد کلـی 
بـازی دو تیـم تاثیرگزار باشـد.

جالـب اینکـه سـرمربیان هـر دو تیـم مس و شـهرداری 
اردبیـل در پایـان ایـن بـازی از داور بـازی گالیه داشـتند!

همچنیـن هـواداران مـس از بابـت برخـورد یـك تـوپ 
مـس بـه تیـر دروازه ی حریـف نیـز بـا حسـرت یـاد کردند 
و ابـراز امیـدواری کردنـد کـه مـس در بازی هـای هفتـه ی 
آینـده خوش شـانس تر باشـد و از موقعیت هـای گل خـود 

بیشـتر سـود ببرد.
نتایـج هفتـه ی دوم بـه گونـه ای رقم خورد که شکسـت 
تیـم مـس در ایـن هفتـه، باعـث نشـد کـه اختـالف امتیاز 
ایـن تیـم بـا تیم هـای باالی سـر خـود زیـاد شـود و امکان 
جبـران ایـن نتیجـه در بـازی خانگـی هفتـه ی آینـده برابر 

داماش وجـود دارد.
همـه ی ایـن عوامـل سـبب شـد کـه هـواداران مـس با 
امیـدواری بسـیار زیـادی از هفته هـای آتـی و بازی هـای 

پیـش روی مـس صحبـت کننـد.
سـرمربی تیـم فوتبـال مـس دربـاره ایـن بـازی گفـت: 
داوری در نتیجـه بـازی تاثیرگـذار بـود و مـا از ایـن داوری 

خوردیم. لطمـه 
وینگـو بگوویـچ در پایـان بـازی دو تیـم مـس کرمـان و 
شـهرداری اردبیـل در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: داور 
بایـد بـه یکـی از بازیکنـان تیـم شـهرداری کارت قرمـز 
مـی داد کـه از ایـن کار بـه دالیـل نامعلومـی پرهیـز کـرد.

وی بـا بیـان اینکـه تیم مـس کرمان بـازی خوبـی را به 
نمایـش گذاشـت امـا بر اسـاس یـك قانـون نانوشـته بر اثر 
یـك اشـتباه در دقیقه حسـاس گلـی را خوردیـم گفت: ما 
می توانسـتیم در ایـن بـازی برنـده از میدان بیـرون بیاییم.

سـرمربی تیم فوتبال مـس کرمان افزود: البته خسـتگی 
بازیکنـان و راه طوالنـی نیـز بـدون تاثیـر نبـود ولـی با این 
شکسـت بـه فکر بـازی بعـدی هسـتیم تـا باختمـان را در 

بازی هـای بعـدی جبـران کنیم.
بگوویـچ به فشـردگی بازی ها در لیگ دسـته یك اشـاره 
کـرد و گفـت: بـا این فشـردگی و 20 تیمی شـدن رقابت ها 
انتظار می رود فدراسـیون و کمیتـه داوران در بحث انتخاب 

داوران و نظارت هـا دقت بیشـتری را بکنند.
وی ادامـه داد: تیـم مـس کرمـان قطعا روز بـه روز بهتر 
خواهـد شـد و ما با کسـب تجربـه به روزهای خـوش آینده 

امیدواریم.
تیـم  مـورد  در  کرمـان  مـس  فوتبـال  تیـم  سـرمربی 
شـهرداری اردبیـل نیـز بیـان کـرد: ایـن تیـم خـود را یك 
تیـم جـوان و خطرناکـی نشـان داد کـه قطعـا در ادامـه 
رقابت هـا می توانـد بـا تکیـه بـر تـوان نیـروی جـوان خـود 

موفـق عمـل کنـد.
دقیقـا 101 روز پیـش بـود کـه در هفتـه بیسـتم فصل 
قبل لیگ دسـته یك کشـور و در حسـاس ترین نبرد برای 
صعـود بـه پلـی آف، مس هـا رویـای هـواداران شـهرداری 
اردبیـل را بـا گل دقیقـه 96 کـه بـی شـك بـه لطـف وقت 

اضافـه تـر داور بـه دسـت آمـده بـود، بر بـاد دادند.
شـهرداری کـه بـا آمـدن محمد ربیعـی سـرمربی جوان 
امـا بـا دانـش خـود در نیـم فصـل دوم فصـل قبل پوسـت 
انداختـه و از رتبـه یازدهـم گـروه دوازده تیمی بـه رده دوم 
و سـوم رسـیده بـود، در انتهـای فصـل در ایسـتگاه کرمان 
تنهـا بـا یـك تسـاوی نیـز می توانسـت بـه رویای شـیرین 
هـواداران خـود جامـه حقیقـت بپوشـاند، رویـای صعود به 

برتر. لیـگ 
ایـن تیـم مهـار نشـدنی در آن مقطـع رویـای شـیرین 
هـواداران خـود را تـا دقیقـه 96 بـازی بـا مـس در کرمـان 
تعبیـر کـرد امـا تنها یك شـوت هماننـد پتکی ایـن رویا را 

از ارتـش سـرخ اردبیـل گرفـت.
داسـتان فصـل قبـل تمـام شـد و تیـم شـهرداری در 
آسـتانه صعـود بـا بـی انگیزگـی کامـل دو بازی آخـر خود 
را نیـز باخـت تـا با قـرار گرفتن در رده ششـم بـه کار خود 
در اولیـن حضـور در لیـگ دسـته یـك کشـور پایـان دهد.

ولـی چـه زود فوتبـال چهـره دیگر خـود را نشـان داد تا 
متوجه شـویم داسـتان هنوز تمام نشـده بلکه این داسـتان 
نیمـه تمـام مانـده و تنهـا از فصلـی بـه فصل دیگـر منتقل 
شـده اسـت، فصلـی پرشـکوه بـرای هـر دو مدعـی؛ بـا این 
تفـاوت کـه مـس غنـی رنـگ طـال دارد و شـهرداری فقیر 

رنـگ انتقام.
رنگـی کـه بـاز مـی توانـد رویـای تـك تـك هـواداران 
عشـق شـهرداری را زنـده کنـد، امـروز دیگـر دسـت هـای 
خالـی، مشـکالت، کمبودهـا و هـزاران دلیـل دیگـر بـرای 
باختـن مهـم نیسـت، اینجـا دلهـای شـجاع مـی خواهد و 
غیـرت و تعصـب و جنگندگی و البته انگیـزه انتقام از تیمی 
کـه رویـای هواداران را فـرو ریخت، انگیـزه ای که می توان 
بـه راحتـی در چهـره تـك تـك بازیکنـان شـهرداری دید.

امـا بـازی دیـروز؛ مـس کرمـان فصـل قبل تیـم مدعی 
گـروه الـف بـود کـه در پلـی آف از صعـود بـه لیـگ برتـر 
بازمانـد، همیـن تیـم امسـال قدرتمندتـر، پرمهـره تـر و 
سـازمان یافتـه تـر از سـال قبـل پـا بـه رقابـت هـای لیگ 
دسـته یـك گذاشـته و بـه لحـاظ فنـی و مهـره جـزو تیم 
هـای برتـر لیـگ یك اسـت. این تیـم تنها یك هـدف دارد 

و آن صعـود بـه لیـگ برتـر خواهـد بـود.
مـس کرمان امسـال با کنار گذاشـتن میثاقیـان، هدایت 
تیـم را بـه وینگـو بگوویـچ کـه یـك قدمـی صعود بـه پلی 

آف را بـا مس رفسـنجان تجربه کرده سـپرده اسـت، ضمن 
اینکـه 17 بازیکـن لیگ برتری و دسـته یکی مطـرح را نیز 
امسـال جـذب کـرده و از ترکیـب ثابـت فصـل قبـل خـود 
فـرزاد حسـین خانـی، احمـد زنـده روح، علـی یونسـی و 

داداش ونـد را نگه داشـته اسـت.
بـازی اول ایـن تیـم در مقابـل گیتـی پسـند که بـا برد 
مـس همـراه بود نشـان داد که تیـم کرمانی هفـت بازیکن 
جدیـد بـه ترکیـب اصلـی اضافـه کـرده کـه جـزو بهترین 
هـای لیگ دسـته یـك هسـتند، تغییراتی که مـس را قوی 

تـر از سـال قبل کرده اسـت.
ایـن تیـم در خط دفاع خـود از با تجربه تریـن بازیکنان 
لیـگ برتر و دسـته یك اسـتفاده مـی کند، بـال های چپ 
و راسـت ایـن تیـم جـزو بهترین ها بـوده و میـل تهاجمی 
شـدیدی دارنـد، امـا نقطـه قـوت تیـم مـس در سـاختار 
تهاجمـی آن نهفتـه اسـت، جایـی کـه ایـن تیـم بـا بهـره 
گیـری از هافبـك هـای طـراح و مهاجمـان فرصـت طلـب 

بیشـترین فشـار را بـه حریفـان وارد مـی کنند.
مـس کرمـان به لحـاظ کارهـای تهاجمـی از سـاختار و 
مهـره هـای خوبـی با جذب سـتاره هـای تیم های پارسـه، 
نیـروی زمینـی و فوالد یـزد برخوردار اسـت، در خط میانی 
نیـز هافبـك هـای درگیری مثـل مرزبـان و زینـال خیری 

بازیکـن فصل قبل شـهرداری اردبیـل دارد.
مـس در بـازی اول خـود در فصل جاری نشـان داده که 
از آمادگـی جسـمانی خوبـی برخـوردار اسـت، بـا این حال 
هنـوز بـه هماهنگـی ایـده آل نرسـیده اسـت، ایـن تیم در 
همیـن بـازی اول در برابـر تیمـی بـازی کـرد کـه شـرایط 
متفاوتی نسـبت به سـال داشـت و مهـره های زیـادی را از 

دسـت داده است.
ضمـن اینکـه تیـم گیتـی پسـند حریـف تیـم مـس در 
هفتـه اول تمرینـات خـود را بسـیار دیـر شـروع کـرده و از 
آمادگـی پایینـی برخـوردار بـود، در واقـع مـی تـوان گفت 
کـه بازی هفتـه دوم تیم مـس کرمان در مقابل شـهرداری 

اردبیـل عیـار کامـل ایـن تیم را نشـان خواهـد داد.
همیـن موضـوع بـرای تیم شـهرداری اردبیـل نیز صادق 
اسـت، در واقـع دو بـازی اول ایـن تیـم در برابـر دو مدعی 
صعـود یعنـی پاس همـدان و مـس کرمان کـه از تیم های 
متمـول لیـگ یـك بـوده و بـا هزینه های باال بسـته شـده 
انـد، محـك جـدی بـرای ارتـش سـرخ اردبیل اسـت. البته 
اولیـن محـك را شـهرداری بـا موفقیـت بـه اتمام رسـاند و 
توانسـت در خانـه پـاس با تسـاوی این تیـم را متوقف کند.

شـهرداری اردبیل امسـال بـا حفظ سـرمربی بازیخوان و 
بـا دانـش خود که بارهـا توانایی های خـود را در بازی های 
سـخت نشـان داده و نیـز تقویـت خطوط مختلف توانسـته 
تیمـی مطلـوب را بسـازد، تیمی کـه می تواند پـس از چند 
هفتـه و بـا رسـیدن بـه هماهنگـی تیمـی و نیـز خـروج از 

فشـارهای بدنسـازی به یکـی از مدعیان تبدیل شـود.
در کنـار ایـن اولیـن بـازی خانگـی تیـم شـهرداری در 
فصـل جـاری بـرای این تیـم از اهمیـت ویـژه ای برخوردار 
توانـد دل  مـی  بـازی  امتیـاز  تنهـا کسـب سـه  و  اسـت 
هـواداران اردبیلـی را شـاد کنـد، بایـد تاکید کرد که سـال 
قبـل ایـن تیـم در شـش بـازی خانگـی نیـم فصـل دوم با 
کسـب 13 امتیـاز )چهار برد، یك تسـاوی و یك شکسـت( 
بهتریـن عملکـرد را نشـان داد و تـرس بـازی در اسـتادیوم 

تختـی را بـر انـدام تیـم هـای دیگـر انداخت.
تنهـا شکسـت ایـن تیم نیـز در فصـل قبـل در برابر تیم 
سـقوط کـرده گچسـاران بـود کـه مـی تـوان گفـت از بـی 
انگیزگـی بازیکنـان به دلیـل باخت دقایق پایانـی در مقابل 
مـس و از دسـت رفتـن صعـود بـه پلـی آف رقـم خـورد. 
فـارغ از ایـن، عملکـرد نیم فصل دوم سـال قبل نشـان می 
دهـد تیـم شـهرداری اردبیـل در خانـه بـه هیچ تیمـی باج 

نمـی دهد.
در مجمـوع بـازی شـهرداری اردبیـل و مـس کرمـان 
جنـگ میانـه میـدان بـود، جایی کـه هافبك هـای قدرتی، 
تکنیکـی و سـرعتی دو تیـم مـی توانسـتند در یـك لحظه 

سرنوشـت بـازی را رقـم بزنند.
امـا نبایـد فرامـوش کرد که ایـن لیگ 38 هفتـه خواهد 
داشـت و فرصـت بـرای جبـران و دسـت یافتن بـه رویایی 
دیگـر زیاد اسـت.  تیـم فوتبال مس کرمان بعـد از برگزاری 
بـازی دوم ایـن فصـل خـود برابـر شـهرداری اردبیل، شـب 

پیش بـه کرمان بازگشـت.
ضمـن اینکـه دوازده بازیکـن لیسـت اصلـی مـس کـه 
در سـفر بـه اردبیـل غایـب بودنـد زیـر نظـر ولـی میرزایی 
تمرینـات خـود را در کرمان طی روزهای گذشـته پیگیری 

بودند. کـرده 
زمیـن  در  چهارشـنبه  روز  از  مـس  نفـرات  تمامـی 
اختصاصـی شـهدای مـس کار خـود را آغـاز خواهنـد کرد 

تـا بـرای بـازی سـوم مـس آمـاده باشـند.
تیـم فوتبـال مـس کرمـان در سـومین بازی ایـن فصل 
خـود روز شـنبه در کرمـان و در ورزشـگاه باهنـر کرمـان 

میزبـان تیـم دامـاش گیـالن می باشـد.

ورزش

دومین شکست 
قهرمان آسیا مقابل 
قهرمان اروپا

دسـتیارانش  و  وکیلـی  محمـد 
نوجوانـان،  والیبـال  تیـم  در 
ماه هـا پیـش از آغـاز رقابت های 
قهرمانـی جهـان، پـس از دیدن 
قـاره  در  انتخابـی  رقابت هـای 

اروپـا، لهسـتان را به عنـوان شـانس اول قهرمانـی و مهم تریـن رقیـب ایـران 
در بازی هـای جهانـی معرفـی کردنـد. نمایش لهسـتان در همـان رقابت های 
قهرمانـی اروپـا نشـان داد کـه آنهـا تیـم بسـیار خـوب و آمـاده ای را مهیـا 
کرده انـد و در رقابت هـای جهانـی آرژانتیـن حرف هـای زیـادی بـرای گفتـن 
دارنـد. تیـم نوجوانـان ایـران بعـد از آن بـازی سـنگین و بـرد شـیرین مقابل 
ایتالیـا، برابـر لهسـتان قرار گرفـت و سـت اول را هم خیلی خوب بـازی کرد. 
ایـن سـت بـا نتیجـه 25-18 بـه حسـاب تیـم ایران نوشـته شـد اما در سـه 
سـت بعـدی ایـن لهسـتانی ها بودنـد کـه قدرتشـان را بـه تیـم ایـران دیکته 
کردنـد و طـوری بـازی کردنـد کـه کاری از دسـت نوجوانـان ایران بـر نیامد. 
سـه سـت بعـدی این مسـابقه بـا نتایـج 25-21، 25-20 و 25-22 به سـود 
قهرمـان اروپـا بـه پایان رسـید تا لهسـتان با این پیروزی فینالیسـت شـود و 

تیـم ایـران هـم راهـی دیـدار رده بنـدی شـود.

والیبال
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چـون ششـدانگ یك قطعه بـاغ تحت پـالك 438 فرعـی از 3968 اصلی بخش 
2 کرمـان واقـع قریـه باغ سراسـیاب کوچه چهـار باغ حسـب تقاضای آقای علـی دیدار 
ورثـه مرحـوم صدیقـه مصباحی مالك نیـاز به تحدید حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل 
مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لـذا حسـب درخواسـت 94/16444/وکیل 
ورثـه مالك بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر 
و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه 94/6/25 در محل شـروع و 
بعمـل خواهـد آمـد لذا به مالـك )مالکین امـالك مجاور( رقبـه مزبور اخطـار می گردد 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعالن در محل وقـوع ملك حاضر و در صـورت عدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفی مالك انجام و چنانچه کسـی بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20 قانـون حداکثر ظـرف مدت 30 
روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعالم 
نماینـد و ظـرف مـدت یك مـاه از تاریخ اعالم اعتـراض مهلت دارند تا بـه دادگاه صالحه 
مراجعـه و اقـدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه 
اخـذ و بـه این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده و ارائه 
گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضی ثبـت عملیات ثبتی 

بنـام وی ادامـه خواهـد یافت و هیچگونـه ادعائی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 94/6/3 

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام م الف 2162

آگهی فقدان سند مالکیت
-31686 شـماره  وکالتنامـه  بموجـب  احمـد  فرزنـد  خزاعـی  افـالك  خانـم 

94/5/19 دفترخانـه 19 کرمـان از طـرف خانم نسـرین پور یـزدان پناه کرمانی 
فرزنـد عزیزالـه مالك ششـدانگ پالك 14 فرعی از 622 اصلـی بخش 2 کرمان 

کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 39009 صفحـه 43 دفتـر 163 صـادر و 
تسـلیم گردیـده اسـت. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده 
مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالك مزبـور بعلـت جابجایی مفقود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـك اصالحـی مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـك نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملك فـوق الذکـر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/6/3

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2239

 
آگهی فقدان سند مالکیت

-31686 شـماره  وکالتنامـه  بموجـب  احمـد  فرزنـد  خزاعـی  افـالك  خانـم 
94/5/19 دفترخانـه 19 کرمـان از طـرف خانم نسـرین پور یـزدان پناه کرمانی 
فرزنـد عزیزالـه مالـك ششـدانگ پـالك 5 فرعـی از 622 اصلـی بخـش 2 کرمـان که 
سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 39011 صفحـه 49 دفتر 163 صادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پالك مزبـور بعلت جابجایـی مفقود و درخواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصالح تبصره یـك اصالحی مـاده 120 آئین نامـه قانون 
ثبـت مراتـب در یـك نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـك فوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت نزد 

خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیـت یا سـند معامله 
تسـلیم نماینـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی 

اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/6/3

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2240

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم افالك خزاعـی فرزند احمد بموجـب وکالتنامه شـماره 94/5/19-31686 
دفترخانـه 19 کرمـان از طـرف خانـم نسـرین پـور یـزدان پنـاه کرمانـی فرزنـد 
عزیزالـه مالـك ششـدانگ پـالك 44 فرعـی از 622 اصلـی بخـش 2 کرمـان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 39010 صفحـه 46 دفتر 163 صادر و تسـلیم گردیده 
اسـت. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالك مزبور بعلت جابجایی مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده 
لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یك اصالحـی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبـت مراتب در 
یـك نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـك فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مدت 

مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/6/3

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2241

انتقامی که بی سرانجام ماند

بگوویچ سرمربی تیم مس:
 تیم مس کرمان قطعا روز به روز بهتر خواهد شد و ما 

با کسب تجربه به روزهای خوش آینده امیدواریم.
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سرداران سپیده 
مادران خورشید

حـاج قاسـم، در پایـان عملیـات پیـروز و شـگفت انگیـز والفجر 
8 وعبـور تاریخـی غواصـان خط شـکن ثـاراهلل از اروند سـحر امیز 
و وحشـی وفتـح فـاو در جمـع مردم قدر شـناس کرمان که شـعار 
مـی دادنـد رزمنـدگان ، تشـکر تشـکر گفـت، نـه بگوییـد یزدانی، 

تشـکر تشکر.
سالهاسـت نـام یزدانـی از ذهنـم خـارج نمـی شـود، اخـر ایـن 

جـوان کیسـت کـه کارش بـا همـه رزمنـدگان یکـي اسـت !!؟
وقتـی بـا جمعـي ازدالوران صدا وسـیمایي و بخصـوص مهدی 
مشـهدی رییـس وقـت حراسـت صـدا وسـیماي کرمـان وغـواص 
دلیـر بـا قایـق وروز از ارونـد خروشـان بـه سـختی خود را بـه فاو 

ندیم رسا
مهـدی گفـت بابـوو!! بـاور نمـی کنم من شـب از ایـن رودخانه 

عبـور کـرده ام !! باور نمـی کنم!
رودخانـه وحشـی و وهـم انگیـزی کـه دل شـیر مـي خواسـت 
حتـي روز از ان عبـور کنـد چه رسـد بـه ظلمات شـب وعمق اب!

طلبـه وروحانـی شـهید، سـردار ارونـد، حسـن یزدانـی بیش از 
سـی بـار وبرای شناسـایي منطقـه عملیاتـی والفجر 8 ارونـد را به 
سـخره گرفـت و اژدهای خروشـان را باایمان الهـي اش انچنان رام 
کـرده بـود کـه هرگاه به سـمتش می رفـت به احترامـش تمام قد 

مـی ایسـتاد و کرنش مـي کرد !!
وقتـی حسـن شـیر بچه 13 سـاله اولیـن بار عزم جبهـه کرد به 

مـادرش گفتنـد نگذار برود بچه اسـت !!
و شـیر زن بیشـه کرمـان در مقابـل اصـرار فرزنـد دلبندش ودر 

دوراهـی تصمیـم، بـه قـران رجوع میکنـد وبا امـدن ایه 
فضـل اهلل المجاهدیـن علـي القاعدیـن اجرأ عظیمـا حجت را بر 

خـود تمـام وبـه رفتنش رضایت مـي دهد.
بانو حاجیه رقیه شریفی نسب

مـادر شـهیدان علـی وحسـن یزدانـی وهمسـر فـداکار مرحـوم 
حـاج علـی اکبر یزدانـی در حافظـه تاریخی مـردم اسـتان کرمان 

بـرای همیشـه جاودانه اسـت.
خورشـیدی کـه سـردار ارونـد وطلبـه ایثارگـری را بـه دنیـا 
اورد کـه نـه تنهـادر میـدان رزم وشـجاعت سـرامد بودبلکـه بـا 
اهداءماسـك ضـد شـیمیایي اش به دیگـر مجروحـان، اوج ایثار را 
بـه نمایـش گذاشـت ودر جـوار امـام هشـتم ودر بیمارسـتان امام 
رضـا )ع( وپـس از یـازده روز تحمـل جراحـت شـدید شـیمیایي 

شد. اسـماني 
حسن ، هنگام شهادت 16 سال و11 ماه سن داشت!

دوم شهریور سال یاس 1394

خبر آخر  دکتر مظفر اسکندري زاده

با حضور معاون اول رییس جمهور

کارخانه 2 کنسانتره سنگ آهن 
در سیرجان افتتاح می شود

در سـفرروز پنجشـنبه 94/6/5  دکتـر جهانگیـری بـه کرمـان، 
کارخانـه 2 کنسـانتره سـنگ آهـن سـیرجان افتتـاح مـی شـود.

ایـن کارخانـه که ظرفیـت تولید 2 میلیون تن کنسـانتره سـنگ 
آهـن بـا عیـار 68 درصـد را دارد با سـرمایه گـذاری 5000 میلیارد 
ریـال توسـط شـرکت مـادر تخصصـی )هلدینـگ( توسـعه معـادن 
)میدکـو( در 45 کیلومتـری جـاده  و صنایـع معدنـی خاورمیانـه 
سـیرجان بـه شـیراز در مجـاورت کارخانـه شـماره 1 شـرکت فوالد 

سـیرجان ایرانیـان واقع شـده اسـت.
در ایـن پـروژه حـدود 15 هـزار تن بتـن ریزی و بیـش از 4500 
تـن تجهیـزات نصب شـده اسـت.  اجرای ایـن پروژه 30 ماه توسـط 

شـرکتهای پیمانکار، مشـاور و ناظر ایرانی انجام شـده اسـت.
میـزان اشـتغال مسـتقیم ایـن کارخانـه 250 نفـر و پیـش بینی 
مـی شـود بـرای 3000 نفـر نیـز بـه صـورت غیـر مسـتقیم فرصت 

اشـتغال ایجاد شـود.
روابط عمومی هلدینگ میدکو
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عصـر  حسـینی  رزم  علیرضـا 
یکشنبه در جلسـه کارگروه تسهیل 
و رفـع موانـع تولیـد بـا تاکیـد بـر 
بایـد  مختلـف  شـرکت های  اینکـه 
تعهـد باالیـی بـرای شـرکت در این 
جلسـات در راسـتای رفع مشکالت 
خـود داشـته باشـند اظهار داشـت: 
بایـد با اسـتفاده از تکنولـوژی های 
جدیـد از زیـان دهـی شـرکت هـا 
تولیـدی  و  صنعتـی  واحدهـای  و 
بـه  واحدهـا  ایـن  و  جلوگیـری 
واحدهـای سـودآور تبدیـل کنیـم.

وی در ادامه با اشـاره به مشـکل 
هزینـه گاز در کـوره هـای آجرپزی 
افـزود: بـا توجه بـه تعداد اشـتغالی 
کـه در کـوره هـای آجرپـزی وجود 
هیـچ  بدهیـم  اجـازه  نبایـد  دارد، 

واحـد آجرپـزی تعطیل شـود.
کـرد:  بیـان  کرمـان  اسـتاندار 
سـهم  کـه  کوچـك  واحدهـای 
باالیـی در ایجـاد اشـتغال و افزایش 
بهـره وری دارنـد بایـد مـورد توجه 
بیشـتری قـرار گیرنـد و در جهـت 
رفـع مشـکالت و موانـع تولیـد آن 

هـا تـالش شـود.
وی در زمینه بررسـی مشـکالت 
در  ذغالسـنگ  تولیـدی  واحدهـای 
وضعیـت  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
تولیـد ذغـال در ایـران بـه صرفـه 
نیسـت و قیمـت تمـام شـده آن در 
برخـی کشـورها 50 تـا 70 درصـد 
کمتـر از قیمـت شماسـت و دولـت 
مجبـور اسـت سیاسـت واحـدی را 
اتخـاذ  کرمـان  ذغالسـنگ  دربـاره 

. کند
رزم حسـینی عنـوان کـرد: برای 
فعـال کـردن واحدهـای کرمـان در 
کنیـم  مـی  تـالش  ذغـال  زمینـه 
کنیـم  پیـدا  را  راهـکاری  بایـد  و 
مـورد  ذغالسـنگ  ذخایـر  کـه 
اسـتفاده قـرار گیـرد. امیدواریـم بـا 
و  آالت  ماشـین  هـا،  تحریـم  رفـع 
تکنولـوژی جدیـد تـری در زمینـه 
صنعـت ذغـال وارد شـود و بتوانیـم 
کنیـم.  تـر  فعـال  را  صنعـت  ایـن 
مدیـران این حوزه باید در جلسـات 
پیـدا  را  راهکارهایـی  کارشناسـی، 
کننـد که بتـوان صنعت ذغالسـنگ 

را مجـددا احیـا کـرد.
بـه  اشـاره  بـا  حسـینی  رزم 
تالش هـای صـورت گرفته از سـوی 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان عنـوان 
گاز  برنامـه  در  شـهر   12 کـرد: 
رسـانی ایـن شـرکت می باشـد که 

تا کنون 300 روسـتا را گاز رسـانی 
نمـوده اسـت.

وی با اشـاره به مشـکل نقیدنگی 
بیـان  واحدهـا  مالیاتـی  مسـائل  و 
کـرد: نبایـد سیسـتم بـه گونـه ای 
باشـد کـه واحدهـای صنعتـی را بـا 
حمایت هـای غیرمعقول سـرپا نگه 
تکنولـوژی،  بـرای  بایـد  و  داریـم 
مدیریـت درسـت و افزایـش بهـره 
وری تـالش کنیم و حضور شـرکت 

هـای زیـان ده معنـی نـدارد.
بیـان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
بایـد  اسـتان  در  مـا  همـه  اینکـه 
بـه مانـدگاری واحدهـای صنعتـی 
انـد،  کـرده  شـغل  ایجـاد  کـه 
مـی  کـرد:  تصریـح  کنیـم  کمـك 
دانیـم مشـکالت وجـود دارد، بایـد 
واحدهایـی کـه اشـتغال را افزایـش 
مـی دهنـد، حمایـت شـوند. بایـد 
واحدهـا راهنمایی شـوند تا مشـکل 

قبلیشـان  مشـکالت  بـر  جدیـد 
اضافـه نشـود، دریافت تسـهیالت و 
اضافـه بدهـی بـه بدهی هـای قبل، 
مشـکل جدید اسـت، نبایـد زیان را 

بـه زیـان اضافـه کـرد.
رزم حسـینی تصریـح کـرد: اگـر 
واحـدی نمـی توانـد بدهـی هـا را 
پرداخـت کـرده و تـوان مانـدن در 
بـازار را نـدارد، بایـد آن را تعطیـل 
نظـر  بـا  کـه  صورتـی  در  و  کنـد 
حیـات  ادامـه  تـوان  کارشناسـان، 
تسـهیالت  ارائـه  بـا  بایـد  دارد، 
حمایـت شـوند تا مشکالتشـان حل 

شـود.
وی بیـان کـرد: باید مسـائل را با 
تعامـل حل کـرد و مدیـران اجرایی 
را  مسـائل  و  گذاشـته  وقـت  بایـد 
اورژانسـی  مشـکالت  و  مدیریـت 
واحدهـا در اولویـت کاری خود قرار 

. هند د

استاندار کرمان:

نباید واحدهای صنعتی را با حمایت های 
غیرمعقول سرپا نگه داریم

 عطیه بهره بر


