رئیس صنعت ،معدن و تجارت
جنوب کرمان:

نعمتی پرچمدار ایران در
المپیک برزیل:

پیام من به
معلوالن جهان
تسلیمنشدن
است
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کارخانه
فرآوری مس در
جنوب کرمان
راهاندازی
 7میشود

با تشدید فعالیت پدیده «مونسون» احتمال وقوع سیل در استان باال رفت

احتمالی؛

سیالب
ارمغان توفان هندی

«مونسون» به بادهايي گفته میشود كه شبيه به نسيم دريا بوده ،اما سرعت وزش باد در آنها شديدتر و هماهنگتر است
احتمال جاری شدن سیل در شهرستانهای جیرفت ،قلعه گنج ،رودبار جنوب ،منوجان ،کهنوج ،عنبرآباد ،فاریاب ،بافت ،رابر و
ارزوئیه بیشتر است

از روزهـای گذشـته بارندگیهـا در برخـی مناطـق اسـتان
ازجملـه رابـر ،رودبـار جنـوب و قلعـه گنـج آغازشـده اسـت.
بارندگیهایـی کـه تحـت تأثیـر پدیـده «مونسـون» میتوانند
بـه سـیل تبدیـل شـوند .پدیـدهای کـه در روزهـای اخیـر

گزارش«پیام ما» از فرزندخواندگی

به بهانه نشر نامه ای از محسن مساحی؛ رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای کرمان در فضای مجازی

پهلوان فقط در گود زورخانه نیست
مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق جنوب:

بم میتواند قطب تولید انرژی
بادی در جنوب شرق
کشور باشد

صفحه6

چاله های کرمان
در حال افزایش است

صفحه2

آگهی مناقصه عمومی

صفحه4

ف 95/5-3-

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بم در نظـر دارد بارعایـت قانون برگـزاری مناقصات ،پروژه مشـروحه ذیـل را از طریق مناقصه
عمومـی یـک مرحله ای به پیمانـکاران واجدشـرایط واگذارنماید.
مشخصات پروژه:
عنـوان پـروژه :تکمیـل احـداث مرکزبهداشـتی درمانـی مرادآبـاد نرماشـیربم به مسـاحت  550مترمربـع در دو طبقه پس از سـازه (سـازه فوالدی و
سـقف ها اجرا شـده اسـت)
محل پروژه:سایت مرکز بهداشت نرماشیر
مدت اجرا 8 :ماه شمسی
برآورد اولیه :برمبنای فهرسـت بهای پایه سـال 1395و بروز رسـانی برآورد براسـاس بخشـنامه شـماره  100/6405مورخ (1389/02/04سـرجمع)
به مبلغ ( 6/787/886/072شـش میلیارد و هفتصدوهشـتادو هفت میلیون و هشـتصد وهشـتاد وشـش هزار و هفتاد و دو)ریال می باشـد.
اعتبار طرح :عمرانی
مبلـغ تضمیـن شـرکت درمناقصـه :مبلغ ( 339/394/304سـیصد وسـی و نـه میلیون و سـیصد ونود وچهار هزاروسـیصدوچهار) ریال می باشـد که
بایسـتی بصـورت ضمانـت نامـه بانکـی با اعتبار به مدت  3مـاه از تاریخ بازگشـایی پاکات و قابل تمدید به مدت سـه ماه دیگر در صورت درخواسـت
مناقصـه گـزارو یـا واریز نقـدی تهیه و در پاکـت الف تحویل مناقصه گـزار گردد.
قرارداد براساس بخشنامه شماره  100/6405مورخ (1389/02/04سرجمع) منعقد می گردد.
حداقل شناخت پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه:
دارا بودن حداقل رتبه  5دررشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارابودن حسن سابقه و تجربه قبلی کافی
دارا بودن توان مالی و تجهیزات کافی
محل و مهلت دریافت اسناد:
محـل دریافـت اسـناد :متقاضیان واجد شـرایط ذکرشـده مـی توانند با مراجعـه به واحد امور مناقصات دانشـگاه (بم  -میدان سـرداران شـهید ،بلوار
شهیدرجائی،دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بم) نسـبت به دریافت اسـناد اقدام نمایند.
مهلت دریافت اسناد :از روز یکشنبه  95/05/10تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  95/05/19می باشد.
مدت اعتبار پبشنهادات :سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات می باشد.
مهلـت و محـل تحویـل پـاکات :دفترحراسـت دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانـی بـم و از روز شـنبه  1395/05/16تـا پایان وقت
اداری روز چهارشـنبه  1395/05/27می باشـد.
تاریـخ و محـل بازگشـای پیشـنهادها :روز شـنبه  1395/05/30درمحـل دفترحوزه مدیریت پشـتیبانی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی
درمانـی بم
تلفن تماس44344601:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

ناپایداریهـای جـوی در جنـوب شـرق ایـران را زیـاد کـرده
اسـت .ایـن پدیـده شـامل تغییر جهت بـاد در فصـول مختلف
سـال بـه همـراه بـارش شـدید باران اسـت.
صفحه 2

فرزند خوانده؛ هدیه آسمانی
یک ماه با خاطرات مادری برای شکار غذا در سرزمینی
که بهشدت گرسنه مانده است

میراث رفیق احمدینژاد
در ونزوئال

صفحه3

صفحه5
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کرمان ویچ

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه «پیام ما»
در نرم افزار تلگرام ،کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

شماره پیاپی 682
چهارشنبه  6مردادماه 1395

https://telegram.me/payamema
خبر

خبر

مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق جنوب:

رشد  47درصدی عملیات
اجرای گازرسانی به روستاها در
دولت تدبیر و امید

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بابیـان
اینکـه در دولـت تدبیـر و امیـد عملیـات اجـرای
گازرسـانی بـه روسـتاها  47درصـد رشـد داشـته،
گفـت « :در دولـت یازدهـم رونـد گازرسـانی
پیشـرفت مطلوبـی داشـته بهطوریکـه  21در صد
در اجـرای خطـوط انتقـال بـه طـول  318کیلومتر
در قطرهـای مختلـف  47 ،درصد در شـبکهگذاری
روسـتایی بـا حجـم  2032کیلومتـر و در بخـش
شـهری  10درصـد بـا حجـم  578کیلومتـر کار
انجامشـده اسـت ».ودیعتـی افـزود« :در حـال
حاضر  45شـهر و  694روسـتا در اسـتان کرمان از
نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار هسـتند».
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پیشـرفت پروژههـای
خطـوط تغذیـه و شـبکه گاز در اسـتان منـوط بـه
تخصیـص بودجـه و تأمیـن اعتبـار اسـت ،اظهـار
کـرد« :هماکنـون در  8شـهر رودبار ،دهـج ،جوزم،
هنـزا ،هجـدک  ،ارزوئیـه  ،درب بهشـت و بـروات
در حـال اجـرای عملیات گازرسـانی میباشـیم که
امید اسـت بـهزودی بـه جمـع خانواده مشـترکین
گاز طبیعـی بپیوندنـد و بـا اجـرای عملیـات
گازرسـانی بـه مناطـق روسـتایی ضمـن تأمین گاز
موردنیـاز مـردم در طـول سـال بخصـوص فصـل
زمسـتان ،موجبـات توسـعه صنعـت ،کشـاورزی و
اشـتغال را فراهـم آوریـم».
نماینده بم در مجلس:

چارهای جز رفتن به سمت کار و
تالش و مهارت نداریم

نماینـده منتخب بـم ضمن حمایت از توسـعه و
ترویـج مهارتآمـوزی گفـت« :چـارهای جـز رفتن
بـه سـمت کار و تلاش و مهـارت نداریم».
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل آمـوزش
فنـی و حرفـهای اسـتان کرمـان ،همزمان بـا هفته
ملـی مهـارت ،حبیـباهلل نیکـزادی نماینـده مردم
چهـار شهرسـتان شـرق اسـتان در مجلـس ،در
دیـدار با مدیـرکل آمـوزش فنی و حرفهای اسـتان
بـا تقدیـر از نقـش آمـوزش فنـی و حرفـهای در
رشـد و توسـعه پایـدار ،بـه آسـیبهای اجتماعـی
و بیـکاری در جامعه اشـاره کرد و گفت« :سـازمان
آمـوزش فنـی و حرفـهای بایـد باتربیـت نیروهـای
کارآموختـه فضای مناسـب بـرای اشـتغال را ایجاد
کند » .
نیکـزادی بـا اشـاره بـه لـزوم راهانـدازی مراکـز
آمـوزش فنـی و حرفـهای در همـه نقـاط محـروم
گفـت« :بـا تشـکیل زنجیـره آمـوزش مهارتـی،
ایجـاد تشـکلهای کار و تولیـد و حمایـت از آنهـا
میتـوان در توانمندسـازی مناطـق محـروم با نگاه
توسـعهای و ایجـاد اشـتغال پایـدار موفـق بـود و
مجلـس هـم حمایـت خواهـد کـرد».
محمدرضـا جهانگیـری مدیرکل آمـوزش فنی و
حرفـهای اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه تقـدس امر
مهارتآمـوزی و ایجـاد اشـتغال از راهانـدازی مرکز
آمـوزش فنـی و حرفـهای ریـگان در آینـده نزدیک
خبـر داد و گفـت« :بـرای مرکـز فهـرج نیـز مربـی
استخدامشـده و در شهرسـتان رسـتمآباد نیـاز در
صـورت تأمیـن مـکان مناسـب مرکـز راهانـدازی
خواهد شـد».

رئیـس شـورای اسلامی شـهر سـیرجان از
تعطیلـی جمعهبـازار ایـن شـهر در ایـن هفتـه
خبـر داد .بـه گـزارش واحـد خبـر روابـط عمومـی
شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر سـیرجان
اسـماعیل خواجویـی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت:
«جمعهبـازار بـه علت آمـاده نبودن زیرسـاختهای
مـکان آن ماننـد غرفههـا و پارکینـگ ،جمعـه ایـن
هفتـه برگـزار نمیشـود».
رئیـس شـورای اسلامی شـهر سـیرجان اظهـار
داشـت« :طـی بازدیـدی کـه بـا حضـور معـاون
عمرانـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان سـیرجان،
رئیـس اداره صنعـت معـدن و تجـارت ،رئیـس
پلیـس راهـور ،معاونت خدمات شـهری شـهرداری
و مسـئول آسـفالت شـهرداری سـیرجان از ایـن
محـل انجـام شـد ،نواقص این مـکان موردبررسـی
قرار گرفت و در راسـتای رفاه و امنیت شـهروندان،
مقـرر شـد شـهرداری نسـبت بـه آمـاده کـردن
محوطـه پارکینگهـا و همچنیـن نصـب غرفههای
ایـن بـازار در اسـرع وقـت اقـدام کنـد».
وی ادامـه داد« :در مـکان جدیـد جمعهبـازار
غرفههـای عرضـه میـوه و سـبزیجات و دیگـر
اجنـاس خـود طراحیشـده کـه شـهروندان
میتواننـد بـرای تأمیـن مایحتـاج خـود بـه ایـن
مـکان مراجعـه کننـد».
اسـماعیل خواجویـی بـا اشـاره بـه دالیـل
جابجایـی و انتقـال جمعهبازار به بلـوار خلیجفارس
افـزود« :خواسـته مردم و مسـئوالن نسـبت به این
اقـدام ،نامناسـب بـودن مـکان آن و پراکندگـی
ضایعـات میـوه و سـبزیجات در پایـان روز جمعـه
بـود کـه آلودگیهـای محیطی و شـکایت پیدرپی
شـهروندان سـاکن در آن منطقـه را بـه دنبـال
داشـت ».رئیـس شـورای اسلامی شـهر سـیرجان
بیـان کـرد« :تعامـل بـا ادارات مختلف شهرسـتان
جهـت رسـیدگی بـه مشـکالت مـردم از مهمترین
خدمـات ایـن شـورا اسـت».

بم میتواند قطب تولید انرژی بادی در جنوب
شرق کشور باشد

سکینه خدیش -پیام ما
اولیـن سـمینار سـرمایه گـزاری
نیروگاه بادی در بم و نرماشـیر و معرفی
طـرح احـداث نیـروگاه بادی بـا حضور
اشـک فرماندار بم ،ایراننـژاد امامجمعه
نرماشـیر ،مهـدوی نیـا مدیـر توزیـع
نیـروی بـرق جنـوب و سـاتکین مدیـر
دفتـر بـاد و امـواج سـازمان انرژیهـای
نـو در ایـران و سـرمایهگذارانی از
سراسـر کشـور در منطقه آزاد اقتصادی
ارگ جدیـد برگـزار شـد.
حمایت از سرمایهگذاران
اشـک گفـت« :شهرسـتانهای
بم،ریـگان ،فهـرج و نرماشـیر شـرق
اسـتان کرمـان را تشـکیل میدهنـد
و بـا گسـترش زیربناهـای منطقـه
بـه چهـار شهرسـتان تبدیلشـدهاند
و اشـتراکهای زیـادی دارنـد کـه
بهعنـوان بم بزرگ شـناخته میشـوند.
عمدهتریـن مزیـت شـرق اسـتان ایـن
اسـت کـه تولیدکننده اسـت .بـا توجه
بـه اینکـه حـدود  200هـزار تـن خرما

تولیـد میشـود ،باکیفیتتریـن و
بهتریـن نـوع خرمای کشـور محسـوب
میشـود ،رطـب مضافتـی بهعنـوان
یـک برنـد در سـازمان جهانـی بـه نام
بـم ثبتشـده اسـت و دارای ویژگـی
خـاص خـود اسـت».
فرمانـدار بـم افـزود« :بـم بـزرگ
مرکـز خرمـای ایـران اسـت .خیلـی از
نقـاط کشـور بهاجبـار یـا بـه اختیـار
خرمایشـان را از گمـرک بـم صـادر
میکننـد .مـا نیـز در بعضـی مواقـع
خرمایمـان را از گمرکهـای دیگـر
صـادر میکنیـم .صنعـت دیگـر مـا که
در شهرسـتان بم بهعنـوان یک صنعت
کلیدی در کشـور مطرح اسـت ،صنعت
خودروسـازی اسـت که سـومین بخش
خودروسـازی فعال ایران و اولین بخش
خودروسـازی خصوصی اسـت .تکمیل
صنعـت خـودرو در بخش قطعهسـازی
شهرسـتان باسیاسـتهای کشـور در
حـال رونـق گرفتـن ایـن بخش اسـت
تـا چرخه تولیـد خودرو کامـل و دانش

خودروسـازی بومـیشـود ».وی بابیان
اینکـه گردشـگری بـم آمـاده جـذب
سـرمایهگذار اسـت ،عنوان کـرد« :ارگ
قدیـم و منظـر فرهنگـی بـم ثبـت
جهانـی هسـتند و اخیـرا ً دو قنات ثبت
جهانـی شـدهاند .پایلوت گردشـگری و
نگین گردشـگری اسـتان کرمـان ارگ
قدیـم اسـت کـه میتواند بـا موقعیت و
ویژگیهـای خاص خود به گردشـگری
اسـتان کرمـان و خصوصاً شـرق کرمان
رونق دهد که سـند چشـمانداز توسـعه
گردشـگری شـرق اسـتان تهیـه و در
حـال بررسـی اسـت که با نهایی شـدن
آن اقداماتـی صورت گیرد .همچنین در
بـم راهآهـن و فرودگاهی فعـال و محل
تالقـی راههـای تزانریتـی کشـور قـرار
دارد و پیشبینـی بنـدر خشـک بـرای
این منطقه شـده اسـت ».اشـک اضافه
کـرد« :سـرمایهگذار در منطقه محفوظ
اسـت و از هـر سـرمایهگذار در جهـت
کمـک بـه سـرمایهگذاری در بخـش
انـرژی بـادی کـه پایلـوت آن روداب

و نرماشـیر قرارگرفتـه اسـت حمایـت
میکنیـم».
بم؛ قطب تولید انرژی بادی در
جنوب شرق کشور
مهـدوی نیـا مدیرکل شـرکت توزیع
نیـروی بـرق جنـوب اظهـار داشـت:
«شـرکت بـرق جنـوب از مجمـوع 23
شهرسـتان اسـتان وظیفـه دارد 15
شهرسـتان را برقرسـانی کنـد کـه
شـامل شهرسـتانهای شـرقی،غربی و
جنوبـی با بیـش از  500هزار مشـترک
اسـت .همچنیـن وظیفه برقرسـانی به
مشـترکین با بیـش از  31هزار کیلومتر
شـبکه و  24هـزار ترانسـفورماتور را
بـر عهـده دارد .بـه لحـاظ مسـاحت
تحـت پوششـی شـرکت مـا در بیـن
شـرکتهای توزیـع مقـام  7و تعـداد
روسـتاهای بـرقدار شـده مقـام دوم و
نیز بـه لحاظ مصـرف انرژی کشـاورزی
مقـام دوم را در بیـن  39شـرکت توزیع
در کشـور را بـه دسـت اورده اسـت».
وی افـزود« :نیـروگاه فسـیلی یکـی از
عوامـل اصلـی آلودگـی هـوا اسـت کـه
باعـث تغییـرات اقلیمی در جهان شـده
اسـت .دمای کره زمیـن ازعصریخبندان
 5درجـه گرمترشـده اسـت امـا اگـر
ایـن رونـد کارخانجـات ادامـه داشـته
باشـد تا سـال  2100بیـن  1/4تـا 5/8
سـانتیگراد دمـای کـره زمیـن افزایش
پیـدا میکنـد کـه باعـث تغییـرات
فاجعهبـار اقلیمـی خواهـد شـد ».مدیر
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اضافـه
کـرد« :امسـال سـال اقتصـاد مقاومتی

نامیده شـده اسـت و یکی از پارامترهای
اصلـی اقتصـاد مقاومتی اسـتفاده بهینه
از منابـع اسـت کـه بایسـتی شناسـایی
شـوند .از طـرف دیگـر از برنامههـای
اسـتراتژیک شـرکت ،توسـعه اسـتفاده
از انرژیهـای تجدیـد پذیـر و پراکنـده
بـوده اسـت بهنوعـی کـه بتـوان در
سـال  1404ازنظـر منظومـه انرژیهای
تجدیـد پذیـر در بیـن شـرکتهای
توزیع باالترین سـهم را داشـته باشیم».
مهـدوی نیـا بابیـان اینکـه در ادامـه
شناسـایی ظرفیتهای اسـتان از سـال
 92اقـدام بـه نصب دکل بادسـنجی در
منطقه نظام شـهر نرماشیر شـد ،عنوان
کرد« :دیتاها در 2سـال برداشـته شـد و
مطالعات الزم انجام شـدند.نتایج نشـان
میدهـد بم یکـی از نقاط مسـتعد برای
احـداث نیـروگاه خورشـیدی اسـت و
میتوانـد قطـب تولید انـرژی بـادی در
جنـوب و جنـوب شـرق کشـور شـود».
سـاتکین مدیـر دفتـر بـاد و امـواج
سـازمان انرژیهـای نـو ضمـن تقدیـر
و تشـکر از مهنـدس مهـدوی نیـا در
رابطـه بـا سـازمان انـرژی نـو ایـران که
چـه امکاناتـی بـرای سـرمایهگذار در
نظـر گرفتـه ،گفـت« :مهمتریـن کار
ایـن سـازمان خریـداری بـرق تولیـدی
از نیروگاههـای تجدیـد پذیـر بهصـورت
سوبسـیدی تـا 20سـال از سـرمایهگذار
اسـت .سـازمان انرژیهـای نـوی ایـران
ایـن بـرق را خریـده و تسـهیالتی
فراهـم میکنـد ،بـا مسـئولین ذیربط
هماهنگیهـای الزم را انجـام میدهـد

تـا بـرای سـرمایهگذار شـرایط بهتـری
را بـه وجـود آورنـد ».وی افـزود« :در
اسـتان کرمـان منابـع طبیعـی بسـیار
اسـت ،یکـی از معضلات بـزرگ
سـرمایهگذاران گرفتـن زمیـن اسـت
کـه این موضوع خوشـبختانه در اسـتان
کرمـان وجود ندارد و مسـئولین اسـتان
کرمـان بـرای بـه وجـود آمدن شـرایط
بهتـر به سـرمایهگذار کمـک میکنند و
نکتـه مهم این اسـت کـه سـرمایهگذار
میتوانـد در زمینـی کـه نیـروگاه بادی
میزنـد نیـروگاه خورشـیدی هـم ایجاد
کنـد و یکـی از مهمتریـن نقـاط جهان
بـرای سـرمایهگذاری در کرمان خصوصاً
جنـوب کرمان اسـت ».سـاتکین اضافه
کـرد« :امـروزه قوانینـی تصویبشـده
اسـت کـه سـرمایهگذار مسـتقیم
مجـوزش را از شـرکت بـرق اسـتان
بگیـرد و ایـن موضوع باعث تسـهیل در
رونـد کار میشـود .بعـد از اخـذ مجـوز
بایـد  3مجـوز دیگـر از منابـع طبیعـی
و محیطزیسـت و مجـوز اتصـال بـه
شـبکه کـه در دسـت بـرق منطقـهای
اسـت را دریافـت کند ،توزیع بـا تبادلی
کـه بـا توانیـر دارد و باوجـود مناطـق
بادخیـز میتوانـد جهت تسـهیل در کار
سـرمایهگذار بسـتههایی را آمـاده کنـد
و در اختیـار سـرمایهگذار قـرار دهـد تا
سـرمایهگذار بـا خیالـی آسـوده در این
کار شـرکت کند .اگر اسـتان کرمان این
عمـل را انجـام دهـد میتوانـد بهعنوان
اولین اسـتان کشـور در این امر شناخته
شود».

با تشدید فعالیت پدیده «مونسون» احتمال وقوع سیل در استان باال رفت

سیالب احتمالی
ارمغان توفان هندی
؛

ناپایداریهـای جـوی تحـت تأثیـر
پدیـده «مونسـون» احتمـال جـاری
شـدن سـیل در برخـی مناطـق اسـتان
کرمـان را زیـاد کـرده اسـت .اتفاقـی
رضا عبادی زاده
 reza@payamema.irکـه رخ دادنـش تـا اوایـل هفتـه آینـده
محتمـل اسـت.
از روزهـای گذشـته بارندگیهـا در برخـی مناطـق
اسـتان ازجملـه رابـر ،رودبـار جنـوب و قلعـه گنـج
آغازشـده اسـت .بارندگیهایـی کـه تحـت تأثیـر پدیـده
«مونسـون» میتواننـد بـه سـیل تبدیل شـوند .پدیدهای
کـه در روزهـای اخیـر ناپایداریهـای جـوی در جنـوب
شـرق ایـران را زیاد کرده اسـت .این پدیده شـامل تغییر
جهـت بـاد در فصـول مختلـف سـال بـه همـراه بـارش
شـدید باران اسـت« .مونسـون» معمـوالً در هندوسـتان
تشکیلشـده و از جنـوب پاکسـتان وارد ایـران میشـود
و اثـرات آن اسـتان هـای سیسـتان و بلوچسـتان ،کرمان
و هرمـزگان را فرامیگیـرد و درحالیکـه دمـای هـوا در
ایـن مناطـق در طـول روز گاهـا بـه  50درجـه سـانتی
گـراد هـم میرسـد امـا بارشهـای ناگهانـی و مقطعـی
کوتاهمـدت و آمـاده نبـودن زمیـن بـرای جـذب آب،
موجـب بـه راه افتـادن سـیل میشـود.همانند سـیلی
کـه آخـر هفتـه گذشـته بیـش از  3میلیـارد تومـان بـه
رودبـار جنـوب خسـارت وارد کـرد .این سـیل سـالهای
گذشـته هم در اثـر پدیده «مونسـون» رخداده و از امروز
تـا اوایـل هفتـه آینـده هـم احتمال جاری شـدن سـیل
در شهرسـتانهای جیرفـت ،قلعـه گنـج ،رودبـار جنوب،
منوجـان ،کهنـوج ،عنبرآبـاد ،فاریـاب ،بافـت ،رابـر و
ارزوئیـه وجـود دارد.
«مونسون» شناسی
طبـق پژوهشـی که جعفر سـپهری کارشناسـی ارشـد
هواشناسـی در پژوهشـی در ارتبـاط بـا مونسـون انجـام
داده ،مونسـون بـه بادهايـي گفتـه میشـود كه شـبيه به
نسـيم دريا بوده ،اما سـرعت وزش باد در آنها شـديدتر
و هماهنگتـر اسـت و در زمانهـای خاصـي از سـال نيز
جريـان دارنـد .ايـن پديـده ممكـن اسـت در هـر مكاني
از كـره زميـن رخ دهـد؛ چنانچـه در تابسـتان و بـر روي
قارههـا ،زمانـي كه جريان هوا به سـمت درون و بهسـوی
کمفشـار حرارتي اسـت و يا برعکس ،در زمسـتان موقعي
كـه هـوا از پرفشـار حرارتي خـارج میگردد ،ايـن پديده
اتفـاق میافتـد .شـبهقاره هنـد بـه لحـاظ قـرار گرفتـن
در نزديكـي اسـتوا ،پسـتیوبلندیهای موجـود ،شـكل

جغرافيايـي و قـرار گرفتن در ناحيـه اقيانوس هند ،داراي
مشـهورترين مونسـون جهـان اسـت و همیـن مونسـون
بـر جنـوب شـرق ایـران تأثیـر میگـذارد .جریـان هوای
برخاسـته بـر روی شـبهقاره هنـد ،محیطـی بـا فشـار
کـم را ایجـاد میکنـد .ایـن هـوا نخسـت منبسطشـده
سـپس سـرد میشـود ،آنـگاه رطوبتـی را کـه بـا خـود
حمـل میکـرده به ابـر و سـرانجام باران تبدیـل میکند.
بارانهای موسـمی تابسـتانی آسـیا ،برای حـدود یکصد
روز ،تقریبـاً همزمـان بـا بادهـای  ۱۲۰روزه سیسـتان ،از
روزهـای پایانـی خردادماه آغازشـده و در روزهای آغازین
مهرمـاه بـه پایان میرسـد .ایـن پدیده همانند سـالهای
گذشـته (ازجملـه تابسـتان  86کـه خسـارتهای زیادی
بـه بـار آورد) جنـوب شـرق ایـران را تحـت تأثیـر قـرار
داده است.
تشدید فعالیت پدیده مونسون
رئیـس مرکـز پیشبینی اداره کل هواشناسـی اسـتان
کرمـان در ارتبـاط بـا احتمـال بـروز سـیل در برخـی
مناطـق اسـتان بـه «پیام مـا» گفت« :چند روزی هسـت
کـه فعالیـت پدیـده مونسـون افزایشیافتـه اسـت».
حمیـده حبیبـی افـزود« :بیشـتر فعالیـت مونسـون در
هنـد و پاکسـتان اسـت امـا وقتی شـدت فعالیـت زیادتر
میشـود ،جنـوب شـرق ایـران هـم تحـت تأثیـر قـرار
میگیـرد کـه عالوه بـر به راه افتادن سـیل در سیسـتان
و بلوچسـتان ،مناطـق جنوبـی و جنـوب غـرب اسـتان
کرمـان هـم در معـرض خطـر قـرار میگیرنـد ».وی
بابیـان اینکـه بارندگیهـای تحـت تأثیر پدیده مونسـون
همـراه بـا وزش بـاد شـدید و رگبـار خواهـد بـود ،اظهار
کـرد« :بیشـتر بارندگیهـا بعدازظهرهـا و شـبها اتفـاق
میافتـد .ناپایداریهـای جـوی تحـت تأثیـر مونسـون تا
اوایـل هفتـه آینـده زیادتر میشـود و شـمال اسـتان هم
در معـرض خطـر اسـت ».رئیس مرکـز پیشبینـی اداره
کل هواشناسـی اسـتان با اشـاره به شـروع بارندگیها در
رابـر ،عنـوان کرد« :احتمال سـیالب در جنـوب و جنوب
غـرب اسـتان بیشـتر اسـت ».حبیبـی اضافه کـرد« :فع ً
ال
طبـق نقشـههای هواشناسـی احتمـال بـه راه افتـادن
سـیل تـا اوایـل هفتـه پیشبینـی میشـود امـا ممکـن
اسـت بیشـتر از ایـن هـم ناپایداریهـای جـوی ادامـه
داشـته باشد».
احتمال وقوع صاعقه
مدیـرکل سـتاد مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان
در ارتبـاط بـا احتمـال جـاری شـدن سـیالب در برخـی

اگرچـه نگرانـی بابـت بـه راه افتـادن سـیل تحـت تأثیـر پدیده مونسـون وجـود دارد،
امـا اگـر بارندگیهـای تحـت تأثیـر مونسـون بـه سـیل منجـر نشـود ،میتواند تـا حدودی
محدودیتهـای منابـع آبـی اسـتان را کـم کنـد .خصوصـا ً کـه بـر اسـاس آمـار شـرکت
مدیریـت منابـع آب کشـور از ابتـدای مهرمـاه سـال گذشـته تـا  ۳۰تیرمـاه سـال جـاری،
میـزان بارندگـی در اسـتان کرمـان بـا  8درصـد کاهـش نسـبت بـه سـال قبـل114.2 ،
میلیمتـر بـوده اسـت.

عکس :روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي جنوب كرمان

جمعهبازار شهر سیرجان این
هفته برپا نمیشود

پیامک :
50002203034

مناطـق اسـتان بـه «پیـام مـا» گفت« :تـا پایـان هفته با
توجـه بـه نفـوذ جبهه مونسـون از سـمت اقیانـوس هند
بـه اسـتان ،پیشبینـی وقـوع بارندگیهـای کوتاهمدت را
کردهایـم .بعضـاً ایـن بارندگیهـا بـه دلیـل اینکـه زمین
قابلیـت جـذب آب را نـدارد ،بـه سـیل منجر میشـود».
محسـن صالحـی کرمانـی افـزود« :بارندگیهـا بعضـاً بـا
رعدوبـرق همـراه هسـتند و ایـن رعدوبـرق میتوانـد بـه
وقـوع صاعقـه بیانجامـد ».وی بابیـان اینکـه ذات پدیـده
مونسـون بارشهـای کوتاهمـدت و مقطعـی اسـت ،اظهار
کـرد« :مـا هشـدارهای الزم را دادهایـم .فرمانداریهـا و
هاللاحمرهـا هـم آمادهانـد .البتـه مـا امیدواریـم سـیلی
رخ ندهـد امـا از مـردم میخواهیم که از مسـیلها فاصله
بگیرنـد ».صالحـی اضافه کـرد« :امیدواریـم بارندگیهای
خوبـی بـدون سـیالب رخ دهد تـا آب بـه جازموریان هم
برسد».
امیدواریم باران بیاید
فرمانـدار رودبـار جنـوب در ایـن خصـوص بـه «پیـام
مـا» گفـت« :هفتـه گذشـته در برخـی روسـتاهای مـا
سـیل آمـد اما چون از قبـل آماده بودیم ،مشـکل خاصی
پیـش نیامـد ولـی به دلیـل اینکـه در کنار سـیل ،توفان
هـم داشـتیم ،خسـارت هایـی بـه بار آمـد ».عطـا ناوکی
افـزود« :از روز دوشـنبه هـم بـه همـه مـردم و همچنین
روسـتائیانی که در مسـیر سـیل قرار دارند ،هشـدار داده
ایـم کـه مراقب باشـند .با توجه بـه اینکـه آمادگی کامل
بـرای مقابلـه بـا سـیل را داریـم ،امیدواریـم بـاران بیاید
تـا بـه هلیـل بریـزد و در نهایت بـه جازموریان برسـد».

بیشتر فعالیت مونسون در هند و
پاکستان است اما وقتی شدت فعالیت
زیادتر میشود ،جنوب شرق ایران
هم تحت تأثیر قرار میگیرد که عالوه
بر به راه افتادن سیل در سیستان
و بلوچستان ،مناطق جنوبی و جنوب
غرب استان کرمان هم در معرض خطر
قرار میگیرند.
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یک ماه با خاطرات مادری برای شکار غذا در سرزمینی که بهشدت گرسنه مانده است

میراث رفیق احمدینژاد
در ونزوئال

ونزوئلا بـا اقتصـاد تمـام نفتـی آن بـه دنبـال کاهـش
شـدید قیمـت جهانـی نفـت در دو سـال گذشـته و تـداوم
بلندمـدت ایـن اتفـاق ،تبدیـل بـه آسـیبپذیرترین کشـور
جهـان شـده اسـت.
اخبـاری که همـهروزه از سـوی خبرگزاریهـای مختلف
جهـان دربـاره وضعیـت اقتصـاد در آسـتانه ورشکسـتگی
ونزوئلا و اوضـاع اسـفبار معیشـت مـردم بـه سراسـر
جهـان مخابـره میشـود در پـارهای مـوارد بـه قـدری تلـخ
و ناراحتکننـده اسـت کـه حتـی گاهـی این فکـر در ذهن
تداعـی میشـود کـه در نوشـتن ایـن گزارشهـا تـا حـد
زیادی غلو و سـیاهنمایی شـده اسـت .اما متاسـفانه شـرایط
زندگـی بخـش اعظـم مـردم ونزوئلا در دو سـال اخیـر
بهشـدت دشـوار و آزاردهنده شـده و عموم شـهروندان این
شـمالیترین کشـور امریکایـی جنوبـی حتـی بـرای تهیـه
ابتداییتریـن نیازهـای معیشـت خـود و خانوادههایشـان
درگیر مشـکالت و کمبودهای اساسـی هسـتند .مطلبی که
میخوانیـد ،بهنوعـی خاطـرات روزانـه فابیـوال رزپـا ،مادری
ونزوئالیـی و از خود گذشـته اسـت کـه تقالیی هـر روزه به
منظـور تهیـه وعـدهای غـذا بـرای سـفرهخانهاش دارد:
پنجشنبه  ۹ژوئن :۲۰۱۶
نوبـت یکبـار در هفته من بـرای خرید مایحتاج اساسـی
ماننـد روغـن پخـت و پـز ،برنـج و پـودر لباسشـویی کـه با
قیمتهـای دولتـی در برخـی مراکـز فـروش ویـژه عرضـه
میشـود ،فـرا رسـیده اسـت .بـرای تمـام افـراد بزرگسـال
ونزوئالیـی روزهـای مشـخصی در طـول هفتـه بـرای خرید
کاالهـا و اقلام مصرفـی معمـول و مورد نیازشـان براسـاس
شـمارههای منـدرج در کارتهـای شناسـایی ملـی هـر فرد
تعیین شـده اسـت .روزهـای نوبت من در هفته ،یکشـنبهها
و پنجشنبههاسـت .نوبـت یکشـنبههای مـن در عمـل
غیرقابـل اسـتفاده اسـت چراکـه از سـالهای بسـیار دور،
سـوپرمارکتها و مراکـز فـروش اقالم و کاالهـای دولتی در
روزهـای تعطیـل آخـر هفتـه ،فروش خـود را متوقـف کرده
و کار نمیکننـد .فقـط پنجشـنبهها بـرای مـن روزی اسـت
کـه بـه کارم میآیـد .در چنـد مـاه گذشـته ،صفهایـی که
در مقابـل دو سـوپرمارکت نزدیـک محل زندگـیام واقع در
بخش شـرقی کاراکاس (پایتخت ونزوئال) تشـکیل میشـود
بسـیار طوالنـی شـده ،بـه گونهای کـه دو بلوک سـاختمانی
(بـزرگ) را دور میزنـد و مـن بایـد سـاعتهای طوالنی در
ایـن صفهـا منتظـر بمانـم تـا شـاید بتوانـم اقلام مـورد
نیـازم را در فروشـگاه انتخـاب کنـم؛ آن هـم در شـرایطی
کـه هیـچ تضمینـی وجود نـدارد کـه بتوانم حتـی یک قلم
از کاالهـای درخواسـتیام را در این مراکـز فروش پیدا کنم.
در حـال رانندگـی در اطراف سـوپرمارکت هسـتم تـا بتوانم
جـای پارکـی بـرای اتومبیـل پیـدا کـرده و نگاه سـریعی به
اجنـاس ایـن مرکز فـروش بیندازم امـا گویـا انتخابی وجود
نـدارد ،از بیـرون فقـط شیشـههای مربـا دیـده میشـود.
حتـی یـک جـای پـارک خودرو هـم پیـدا نمیشـود .حواله
نوبـت امـروزم ،مـرا بـه نقـاط مختلـف پایتخت میکشـاند.
بـه این ترتیـب ،ناچارم بـرای یافتن چیزهایی کـه نیاز دارم
در خیابانهـای شـهر پرسـه بزنـم ،هـر چیزی کـه بتوانم به
عنـوان یـک وعـده غـذا بـرای خانواده خـود تهیه کنـم و به
خانـه ببـرم ،برای پسـر ۸سـاله و دختر  ۱۰سـالهام و البته
همسـرم آیـزاک .حـدود ظهـر اسـت .آونـگوار نانواییهای
منطقـه را بـرای پیـدا کـردن نـان جسـتوجو میکنـم.
وارد آخریـن نانوایـی کـه میشـوم بیصبرانـه منتظر پاسـخ
زن جـوان فروشـنده نـان هسـتم« :سـرکار خانـم ،مـا فقط
سـاعت  ۵بعدازظهـر ،نـان را عرضـه کـرده و میفروشـیم.
در هنـگام خـروج از نانوایـی ،متوجـه برگـهای میشـوم که

روی شیشـه در ورودی چسـبانده شـده بود و من شـاید به
علـت عجلـهای کـه داشـتم متوجـه عبـارت روی آن کاغـذ
نشـده بـودم« :نان موجـود نیسـت» .هنگامی که به سـمت
اتومبیلـم برمیگشـتم ،متوجـه شـدم پول نقد کافـی هم به
همراه ندارم .شـتابان به سـمت دسـتگاه خودپردازی که آن
حوالـی بود روانه شـدم .خودپـرداز هم پولی بـرای پرداخت
به مشـتریان خـود ندارد .اما سـاعاتی بعـد ،هنگامی که روز
مـن ـ بـه عنـوان تنهـا روزی کـه نوبـت هفتگـی مـن برای
خریـد کاالهـای اساسـی دولتـی تعیین شـده ـ در پیچاپیچ
تمـام شـدن بـود ،بـه شـکلی غیرمنتظـره بـا یـک گنـج
کوچـک روبـهرو شـدم؛ در یک کیوسـک محلـی ،محصولی
ژنریـک بـا پایـه الکتوز را پیـدا کردم ،آنها دو شیشـه شـیر
کاملا واقعـی بودنـد ـ پیدا کـردن این کاال به طـور تقریبی
غیرممکـن اسـت ـ در نهایـت ،بـا پیدا کردن ایـن دو بطری
شـیر واقعـی ،معتقـدم همـه تقالیی کـه امروز کـردم ارزش
داشـت .شـاید کودکانـم دوسـت داشـته باشـند کمی شـیر
بخورند.
به سـمت خانـهام روانه میشـوم ،در حالی کـه دو بطری
شـیر در دسـت و یک دنیا لبخند بـر لبانم دارم.
 ۱۴ژوئن:
دوبـاره در جسـتوجوی نـان هسـتم .پیـدا کـردن و
خریـدن نـان تـازه هـر روز سـختتر و سـختتر میشـود ـ
خریـدی کـه مـردم ونزوئلا به طـور سـنتی و روزانـه انجام
میدادهانـد ـ مـن قصـد دارم نـان بسـتهبندی شـده پیـدا
کنـم .حوالـی ظهـر اسـت بـه سـمت خواربارفروشـی کـه
نزدیـک محـل زندگیمـان اسـت روانه میشـوم .هیچ صفی
در مقابـل در ورودی آن تشـکیل نشـده؛ چـرا؟ هنگامی که
وارد فروشـگاه میشـوم ،پاسـخ سـوالم را میگیرم .هیچچیز
به دردبخوری در قفسـههای خواربارفروشـی پیدا نمیشـود
و هیـچ نشـانهای از وجـود نـان هـم در هیچجـا بـه چشـم
نمیخـورد .فروشـنده میانسـال مغـازه میگویـد« :سـهمیه
نـان امـروز ما صبح زود رسـید و خیلـی زود کل نانها تمام
شـد » .بعـد از آن بـه طـرف مرکـز فـروش دولتـی رفتـم تا
هزینـه بـرق مصرفـی خانـوادهام را پرداخت کنـم( .تا مدتی
قبـل پرداختهایـی ماننـد ایـن را بـه طـور آنالیـن از خانه
انجـام مـیدادم امـا سـرویس اینترنـت مـن درسـت ماننـد
بیشـتر اهالـی کاراکاس ،چندیـن مـاه اسـت که قطع شـده
اسـت ) .کارکنـان مسـئول در بخـش ارائـه دولتـی خدمات
عمومـی اعتصـاب کردهانـد .در ایـن اطـراف کسـی نیسـت
کـه صورتحسـاب پرداختی مـن را دریافت کنـد .زن جوانی
کـه آنجاسـت میگویـد« :اعتصـاب آنهـا فقـط یـکروزه
اسـت .شـما میتوانیـد برای پرداخـت صورتحسـابتان فردا
مراجعـه کنیـد » .بـه سـمت سـوپرمارکتی کـه در نزدیکی
ایـن محـل اسـت حرکـت میکنـم .در راس فهرسـت اقالم
موردنیـازم گوشـت و سـبزیجات قـرار دارد .سـبزیجات را
پیـدا میکنـم ،سـیبزمینی ،پیـاز و مـوز سـبز ،امـا هیـچ
گوشـتی پیـدا نمیشـود و بـرای سـبزیجات هـم حـدود دو
برابـر مبلغـی کـه کمتـر از  ۵ماه پیـش پرداخـت میکردم،
میپـردازم.
 ۱۷ژوئن:
عجـب امتیـاز بزرگـی ،آیـزاک (همسـرم) همراه بـا یکی
از دوسـتان دوسـتش کـه در یـک شـرکت تبلیغـات کار
میکنـد بـا یک کیسـه بـزرگ کـه در آن  ۵کیلـو آرد ذرت
بـود واردخانـه شـدند .ایـن خیلـی زیـاد اسـت .آرد عنصـر
اصلـی بـرای درسـت کـردن «آرپاس» اسـت کـه نوعی نان
ذرت گـرد و تخـت و از مهمتریـن اجزای رژیـم غذایی مردم
ونزوئلا بـه شـمار مـیرود .آیزاک بـا کمال میـل قیمت آن
را پرداخـت کـرد ۱۵۰۰ :بلیـوار بـه ازای هـر کیلوگـرم آرد،
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هرچنـد ایـن قیمـت  ۸برابـر نرخ معمـول این کاالسـت اما
بـا ایـن همـه ارزشـش را دارد .بـا ایـن ذخیـره جدیـد حاال
میتوانـم مقـداری از آن را بـه صـورت مبادلـه کاال بـه کاال
در اختیـار دوسـتان و اقوام خـود قرار دهم( .بـرای مثال دو
کیلوگـرم بـرای خواهـر ناتنـیام راکوئل که چنـد روز پیش
مقـداری از شیرخشـک مـازاد خـود را به مـا داد) .
 ۲۵ژوئن:
امـروز صبـح زود پیـش از آنکـه خورشـید طلـوع کنـد
سـری به بـازار محصـوالت کشـاورزی در نزدیکـی خانهمان
زدم .روز شـنبه هـر هفتـه پیـش از طلوع آفتاب کشـاورزان
از کوههـای اطـراف محصـوالت تولیدیشـان را بـه ایـن
بـازار میآورنـد .در ایـن بـازار تمـام کاالها و محصـوالت به
قیمـت بـازار آزاد فروختـه میشـود .از بعـد فنـی و اصولی،
ایـنکار غیرقانونـی اسـت امـا خریـد هـم از ایـن بـازار،
غیراجبـاری اسـت .خریـد از ایـن بـازار و ایـن قیمتهـا،
در حـال حاضـر کاری لوکـس بهشـمار مـیرود و میدانـم
کـه میلیونهـا ونزوئالیـی توانایـی خریـد از ایـن مـکان را
ندارنـد .شـاید بـه همیـن دلیـل ،در آن لحظـات احسـاس
میکـردم آدم خیلـی خوششانسـی هسـتم .غیـر از ایـن
یـک شـانس مسـاعد دیگـر هـم بـه یـاریام آمـد و آن
پذیـرش کارتهـای پرداخـت بانکـی از سـوی کشـاورزان
بـود .بـا تـورم فزاینـدهای کـه در ونزوئلا از کنتـرل خـارج
شـده -برآوردهـای کارشناسـان بخـش خصوصـی میـزان
رشـد نـرخ تـورم را در سـال ۲۰۱۶میلادی بـرای مناطـق
مختلـف کشـورمان از  ۲۰۰تـا ۱۵۰۰درصد محاسـبه کرده
 انجـام پرداختهـای روزانـه با پـول نقد در عمـل نیازمندبـه همـراه داشـتن حجـم انبوهـی از اسـکناسهای ریـز و
درشـت خواهـد بـود و ایـنکار – همراه داشـتن پـول نقد-
نهتنهـا بسـیار دسـتوپاگیر اسـت بلکـه در کشـوری جرم و
جنایـت زده ماننـد ونزوئلا کـه رتبه سـومین کشـور دنیا از
نظـر بیشـترین تعـداد قاتـل و آدمکـش را یـدک میکشـد،
بسـیار خطرنـاک اسـت .درنهایت بعـد از صرف یک سـاعت
زمـان برای انتخاب میوه ،سـبزیجات و گوشـت مـورد نیازم،
وارد صـف طوالنـی پرداخـت پـول شـدم .در همیـن زمـان
بـاران هـم شـروع بـه باریـدن کـرد ،ابتـدا سـبک و آرام اما
در انـدک مدتـی بسـیار تنـد و سـنگین شـد و ایـن خـود
یـک مشـکل بـزرگ بـود زیـرا در چنیـن مواقعی ،سیسـتم
اینترنتـی کـه بـه شـبکه کارتهـای پرداخـت در سیسـتم
بانکـی متصـل اسـت بـه دلیـل بارندگـی دچـار مشـکل و
قطعـی میشـود .حدود نیمسـاعت به همین شـکل سـپری
شـد .حـاال مـا حـدود  ۳۰نفـر بودیـم کـه در صف ایسـتاده
و بایـد منتظـر میماندیـم .برخـی شـروع به گله و شـکایت
کردنـد؛ از متصـدی دسـتگاه کارتخـوان گرفته کـه «خیلی

تنبـل اسـت» تـا عملکـرد بانکهـا کـه «افتضـاح اسـت» و
کل کشـور کـه «سـرزمینی اسـت شـبیه مسـیری یکطرفه
بیپایان» .سـرانجام یک زن و شـوهر مسـن طاقـت نیاورده
و منصـرف شـدند و راه بازگشـت را در پیـش گرفتنـد.
چند دقیقه بعد من هم به آن دو پیوستم.
اول ژوئیه:
سـاعت  ۷غـروب اسـت کـه بچههایـم را سـوار ماشـین
کـرده و بـه سـوی نانوایـی راه میافتـم .صادقانـه بگویـم
وحشـت دارم کـه در ایـن سـاعتها ،کودکانـم را در خانـه
تنهـا بگـذارم .خیابانهـای شـهر بهویـژه پـس از تاریـک
شـدن هـوا خیلـی خطرناک میشـود و این موضوعی اسـت
کـه همیشـه در ذهـن دارم زیـرا همیـن دو روز پیش خودم
شـاهد بـودم کـه آدمربایان زن جوانـی را درسـت در فاصله
چندمتـری نانوایـی ربودنـد .دسـت بـر قضـا ،چنـد افسـر
پلیـس در همـان نزدیکـی بودنـد و بالفاصلـه تیرانـدازی
میـان دو طـرف آغـاز شـد .در همـان زمـان همسـایه مـن
فرانکـو و پسـر ۱۳سـالهاش در نانوایـی بودند و بـه یکباره
خـود را در وسـط معرکه تیرانـدازی یافتند و مجبور شـدند
بـه حالت سـینهخیز به سـمت آشـپزخانه در پشـت نانوایی
بخزنـد .درنهایـت هنگامـی کـه آن وضعیـت پایـان یافـت،
گـروگان آزاد شـد ،یکـی از گروگانگیـران کشـته و  ۳نفـر
دیگـر هـم دسـتگیر شـدند .به دلیـل همین اتفـاق هنگامی
کـه وارد نانوایـی شـدم بـه نظـر میرسـید ضربـان قلبم در
یک مسـابقه دو سـرعت شـرکت کرده اما در داخـل نانوایی
همـه چیـز عـادی بـود .همـان صـف طوالنـی مـردم بـرای
نـان تشـکیل شـده بـود .بـه شـکلی غافلگیرکننـده صف به
سـرعت حرکـت کـرد و مـن توانسـتم دو قرص نـان نازک،
مقـداری ژامبـون ،کمـی پنیـر و دو عـدد شـیرینی کوچک
ونزوئالیـی بـرای دو فرزنـدم خریـده و بـه سـرعت بـه خانه
برگـردم ،یـک پیـروزی کوچک.
 ۷ژوئیه
پنجشـنبه اسـت و نوبـت خرید هفتگی کاالهای اساسـی
دولتـی مـن .سـاعت  ۱۰صبح به سـوپرمارکت رسـیدم ۶۰
نفـر یـا بیشـتر در صـف بیـرون منتظـر بودنـد .آنهـا از هـر
گوشـه شـهر بـه اینجـا آمـده بودنـد بهویـژه از محلههـای
فقیرتـر کـه غذا در آنجـا کمیاب اسـت .هیچکـس نمیداند
مـواد غذایـی چـه سـاعتی فروختـه خواهـد شـد یـا بهطور
کلـی چیـزی برای عرضـه به مردم وجـود خواهد داشـت یا
خیـر .آنهـا فقط در صـف ایسـتاده بودند ،سرسـختانه و زیر
آفتـاب تـاولزای کارائیـب .یکـی از زنان در صـف میگوید:
«ایـن صـف امیـد اسـت» همـه لبخنـد زدیـم .گرچـه چند
سـاعت بعـد و دسـت خالی صـف را رهـا کردم.
منتشر شده در روزنامه صمت به نقل از Bloomberg

واکنش سخنگوی دولت به اتهام زنی به برادر
رئیسجمهور:

روحیه دعوا و ماجراجویی نداریم

سـخنگوی دولـت روز گذشـته در نشسـت خبـری
خـود در واکنـش بـه هجمـه و اتهـام زنـی بـه برادر
رئیسجمهـور گفـت« :فقـط آقای فریدون مشـمول
عنایـات منتقـدان نیسـت ،بخشـی نقدهـا منصفانه
اسـت امـا جاهایی کـه تهمت باشـد خـود را موظف
میدانـم پاسـخ بدهـم .بالفاصلـه در یـک مـورد بـه
قـوه قضاییـه شـکایت کردیـم .البتـه روحیـه دعوا و
ماجراجویـی نداریـم.وزارت علـوم بیانیـه الزم را در
مـورد تحصیـل ایشـان دادنـد ،همـه مراجع مسـائل
را کنتـرل میکننـد .چنـد روزی بـرای مسـئله
تحصیلات در منظـر عمـوم نبـود ،دیدیـد کـه چـه
داسـتانی بـه پـا شـد مـواد منفـی زودتـر بـه ذهـن
مینشـیند و ایـن غیـر اخالق اسـت .ایـن اقدامات با
آموزههـای اسلامی ما فاصلـه دارد؛ بهویـژه از آنها
کـه از مـا رعایت اخلاق را مطالبه میکننـد ،انتظار
بیشـتری مـیرود ».گزیـده صحبتهـای محمدباقر
نوبخـت را در ادامـه بـه نقـل از خبرآنالیـن بخوانید:
مقررشـده اسـت  ٤٥٠٠میلیـارد تومـان بـرای
پرداخـت پـاداش بازنشسـتگان از همیـن مـاه انجام
شـود و اولیـن مرحله در همین مـاه پرداخت خواهد
شـد .تا آغـاز مـرداد مجموعـه پرداختیهـای دولت
بابـت ترمیم حقـوق اعم از شـاغلین و بازنشسـتگان
 ٥٥٠٠میلیـارد تومـان بوده اسـت.
در مـورد پرداختهـای غیرمتعـارف بررسـی شـد
ً
اصلا کمیـت مدیرانـی که شـامل ایـن موضوع
کـه
میشـوند ،چقـدر اسـت؟ البتـه مشـخص شـد کـه
حـدود  ۳۰تـا  ۴۰نفـر بودنـد؛ نکتـه دوم دلیـل
ایـن موضـوع بـود کـه در سـالهای قبـل برخـی
دسـتگاههای اجرایـی مـا از قانون خدمات کشـوری
مسـتثنی شـدند .مسـتندات قانونـی وجـود داشـت
کـه طبـق آن توانسـتند بـه برخی حقوقهـا افزایش
دهنـد .برخـورد و عـزل  ۱۳مدیر و اسـتعفای برخی
دیگـر از اقدامـات اولیـه دولـت بـود .اولیـن برخورد
غیـر از عـزل ایـن بـود کـه اگـر برخـی ایـن مبالـغ
را غیرقانونـی دریافـت کردنـد ،بخشـی را بازسـتانی
کنیـم و بهجـای تعـدد قوانیـن و مقـررات همـه را
در ذیـل قانـون مدیریت خدمـات کشـوری بیاوریم.
همچنیـن از اختیـار کنتـرل حقوقهـا در شـورای
حقـوق و دسـتمزد اسـتفاده کردیـم و همـه را
مشـمول قانـون خدمـات کشـوری کردیـم.
لیسـت بلنـدی از دسـتگاههایی کـه خـارج از
ایـن قانـون بودنـد را احصـا کردیـم که بـه دو بخش
تقسـیم شـدند؛ بخشـی مقامهای سیاسـی هسـتند
کـه روسـای سـه قـوه ،وزرا ،نـواب مجلـس و معاون
اول بودنـد کـه مقـرر شـد پرداختـی آنهـا زیـر ۱۰
میلیـون باشـد .بقیـه هـم قـرار شـد از سـه برابـر
حداکثـر حقـوق بیشـتر دریافـت نکنند .مسـتثنا را
هـم برهـم زدیم و گفتیم شـورای حقوق و دسـتمزد
بایـد در مـورد آنهـا نظـر دهد.
{در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه ۱۲مـرداد یـک
هفتـه مانـده کـه دولـت سهسـاله شـود امـا برخـی
وعدههـای دولـت در سـفرهای اسـتانی محقـق
نشـده} :تلاش دولـت در ایـن سـفرها بـر ایـن بود
از کارهـای نیمـه باقیمانـده شـروع کنیـم .وعـده
بلندمـدت بـه مـردم ندادیـم ،در ایـن رابطـه حـق
رئیسجمهـور ضایعشـده اسـت .بهجـای اینکـه
بگوییـم گذشـته ربطـی بـه مـا نـدارد ،نسـبت بـه
تعهـد مسـئوالن قبـل خـود را موظـف میدانیـم.
در مـورد پرداخـت اعتبـارات هـم سـازمان مدیریت
بایـد پاسـخگو باشـد ،عمومـاً در مـورد سـفرها
رئیسجمهـور بـا سـازمان مدیریت صحبـت میکند
لـذا تلاش کردیـم اعتبـارات را طوری بدهیـم که تا
قبـل از اتمـام این دولـت تصمیمهـا را محقق کنیم.
سـال قبل موفق شـدیم ،حدود  ۱۶۰طـرح را افتتاح
کنیـم امـا علت عـدم انجـام برخی این اسـت سـال
قبل موفق نشـدیم اعتبـارات را در زمان خود بدهیم
و کاهـش شـدید قیمـت نفـت بهقـدری بـود که در
پرداخـت حقـوق و دسـتمزدها مشـکل داشـتیم؛
امسـال از ظرفیتهـای قانونـی اسـتفاده کردیـم
معوقـات پرداخـت طرحها را هم پرداخـت میکنیم.
تلاش این اسـت کـه ُحسـن اقـدام را انجـام دهیم.
یارانههـا را نمیتوانیـم دیـر پرداخـت کنیـم غصهای
هـم از ایـن بابـت نداریم؛ عالوه بر ایـن هزینه درمان
را تقلیـل دادیـم که بایـد مبالغـی را پرداخت کنیم.
افتخـار میکنیـم با نهایـت دقت همـه پرداختها را
بدهیـم .البتـه بخشـی از تعهدهـا را در هفتـه دولت
افتتـاح خواهیـم کرد.

محمدجواد ظریف:

شورای امنیت کشورها را موظف کرد با ایران در حوزه هستهای همکاری کنند
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت« :امـروز جنایـات
رژیـم صهیونیسـتی و عربسـتان سـعودی بیشازپیـش در
حال آشـکار شـدن اسـت ».به گـزارش انتخـاب ،محمدجواد
ظریـف دوشنبهشـب در جمـع ایرانیـان مقیم غنا با اشـاره به
فروریختن ابرهای ایران هراسـی در سـالهای گذشـته گفت:
«ایـران هراسـی با هزینه بسـیار زیاد و سـرمایهگذاری فراوان
صهیونیسـتها و بدخواهـان بهویـژه رژیـم ددمنش سـعودی
در حـال انجام اسـت» .
وی ادامـه داد« :جنایـات ایـن رژیـم کودک کـش در یمن
و سـوریه بـه شـکل سرسـامآوری جهـان را به اندوه واداشـته
اسـت ،اینها تلاش فراوانی در طول سـالیان گذشـته کردند
کـه یک چهـره غیرواقعی از جمهوری اسلامی ترسـیم کنند
بـا ایـن هدف کـه به جنایتهـا و سیاسـتهای کوتـه نظراته
خودشـان سـرپوش بگذارنـد و از این طریق راهی بـرای ایران
هراسـی پیـدا کننـد و آن را ادامـه دهنـد ».رئیـس دسـتگاه
دیپلماسـی کشـورمان افـزود« :امـروز دنیـا بعـد از نزدیک به
 ٣٧سـال بـه ایـن واقعیـت پـی بـرده و بیدار شـده کـه خطر

وهابیـت خطر اصلی اسـت کـه دنیا را بـا افراط روبـهرو کرده
اسـت و امـروز ددمنشـی داعشـی گـردن یـک کـودک ١٢
سـاله را میزنـد و آنـان در ایـن راسـتا نهتنهـا جنایـت انجام
میدهنـد بلکـه از آن فیلـم و عکـس تهیـه میکننـد ،امـروز
بـا فروریختـن پـرده ایـران هراسـی ایـن جنایتهـا کمکـم
روشـن میشـود » .وزیرامورخارجـه کشـورمان ادامـه داد:
«بدیهـی اسـت رژیـم صهیونیسـتی و رژیـم سـعودی کـه دو
رژیـم همسـو و همـراه هسـتند امـروز همکاریشـان روشـن
و آشکارشـده و دیگـر قابـل پوشـاندن نیسـت  ».وی افـزود:
«اینهـا نگـران ایـن وضعیت هسـتند و چون نگران هسـتند
بـرای ادامـه ایـران هراسـی سـرمایهگذاری میکننـد ازاینرو
میبینیـم در مقابـل حرکت بـزرگ ملت ایران برای پیشـبرد
اهـداف اقتصـاد مقاومتـی تلاش کردند».
وی اظهـار داشـت« :ولـی مـردم مـا نهتنهـا مقاومـت
کردنـد بلکـه هوشـمندانه پـای صندوقهـای رأی حاضـر
شـدند و نشـان دادنـد صرفنظـر انتخابـی کـه کردنـد ثابـت
کردنـد ایـن مـردم را نمیتـوان از جمهـوری اسلامی جـدا

کـرد .ایـن بزرگتریـن پشـتوانه ماسـت و اینکـه مـردم برای
مـا تاکنـون پشـتگرمی جـدی آفریدنـد و اکنـون وظیفـه
ماسـت کـه از هرلحظـه مأموریتمـان اسـتفاده کنیـم و برای
نشـان دادن واقعیـات ایـران واقعگرایـی کنیـم ».ظریـف در
بخشـی از سـخنانش اضافـه کـرد« :خوشـحالم کـه خداونـد
موهبتـی بـه مـا داده کـه بتوانیم نماینـده مردمی باشـیم که
در طـول  ٣٧سـال گذشـته بهخصـوص هشـت سـال جنـگ
تحمیلـی و هشـت سـال تحریمهـای ظالمانـه و ناجوانمردانه
قدرتهـای اسـتکباری باقـدرت و صالبـت ایسـتادند ».وزیـر
امـور خارجـه کشـورمان افـزود« :ایـن باعـث شـد مـا هم در
برابر شـش کشـور بزرگ ایسـتادگی کنیـم و برنامه صلحآمیز
هسـتهای ایـران را بهعنـوان یـک واقعیت معرفـی کنیم البته
شـورای امنیـت میخواسـت ایـن برنامـه را تعطیـل کنـد و
آن را تهدیـدی علیـه صلـح و امنیـت بینالمللـی میدانسـت
ولـی امـروز ایـن موضـوع را نهتنها پذیرفـت بلکه کشـورها را
موظـف کـرد بـا ایـران در حـوزه هسـتهای همـکاری کنند».
رئیـس دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان بـا اشـاره بـه بیانـات

رهبـر انقلاب اظهـار داشـت« :رهبـر معظـم انقلاب نهتنهـا
بـه بنـده لطـف کردنـد و حمایت کردنـد بلکه عنایـت کردند
و بارهـا بـه مـن گفتنـد که مـن هرروز دعـا میکنـم این دعا
پشـتگرمی مهمـی برای همه مـا در مذاکرات هسـتهای بود

و مـا همـواره قدردان ایـن نعمت بزرگ والیت هسـتیم ».وی
تأکیـد کـرد« :نـگاه ما در سیاسـت خارجـی نـگاه همهجانبه
و سـفر مـا نشـاندهنده این اسـت کـه ما سیاسـت خارجی و
اقتصـادی متـوازن داریم».
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه «پیام ما»
در نرم افزار تلگرام ،کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

شماره پیاپی 682
چهارشنبه  6مردادماه 1395
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میراث

داستان

روزگاری که گذشت

محالت قدیمی؛ گواه قدمت روستای گلزار

عبدالحسین صنعتی زاده

بخش صد و پنج

[صنعتـی زاده بـرای ازدواج بـا یـک پیر زن
مشـورت مـی کنـد .پیـرزن دختـری را بـه او
معرفی مـی نمایـد ]...
پرسـیدم« :چنـد سـال دارد؟» گفـت« :هیجـده
سال ».پرسیدم« :منزلشـان کجاست؟» گفت«:عباس
آبـاد ».گفتم«:آیـا قبل از عقد او را مـی توانم ببینم؟»
گفت«:چـرا نمـی توانی ببینی؟» گفتم«:ممکن اسـت
همیـن سـاعت بـه اتفـاق بـه خانـه آن هـا برویـم؟»
گفـت نه«:چـون مریضـم و احوالـی ندارم .امـروز نمی
توانـم امـا اگـر فـردا عصـر سـه سـاعت بعـد از ظهـر
بیایـی در امـام زاده زیـد بـه اتفـاق بـه خانـه آن هـا
خواهیـم رفـت و همیـن قـرار را قبـول کـرده و یـک
تومـان هـم بـرای آن کـه بدانـد زحمـت او بـی اجر و
مـزد نمـی مانـد بـه او دادم و از یکدیگـر جدا شـدیم.
همـان وقـت بـه یـاد شـیخ افتادم کـه گفت اگـر نظر
بـه مـال و ثـروت و جـاه و مقـام نباشـد با آسـانی هر
ازدواجـی صـورت مـی گیرد».
روز دیگـر نیـم سـاعت زودتـر بـه امـام زاده زیـد
رفتـم .پیـرزن هنـوز نیامده بـود .چون نیم سـاعت به
وقـت مانـده بـود ،وضـو گرفته در ایـوان رو بـه آفتاب
امامـزاده نمـازم را خوانـدم و از روی فراغـت خاطر در
جلوی همان ایوان نشسـتم .درسـت سـر موعد پیرزن
وارد صحـن امـام زاده گردید .به واسـطه عجله ای که
در راه رفتـن کـرده بـود نفسـش بـه شـماره افتـاده و
تنگـی نفـس بـه او مجـال آن که بـه اطرافـش توجه
نمایـد کـه آیـا من به امـام زاده آمـده ام نمـی داد .به
وسـیله دسـت هایـش که بـه سـینه خود چسـبانیده
بـود مـی خواسـت خـود را آرام نماید.
همیـن کـه لحظه ای آرام گرفت به نزد او شـتافته
و از او احـوال پرسـی کـردم .او گفـت همـه ترسـم از
ایـن بـود که نتوانم در سـرموعد اینجا باشـم زیرا قب ً
ال
بـه خانـه آن ها رفته و همان قسـمی کـه منظور نظر
تـو بـود برای مدت دو مـاه با پنجاه تومـان بابت نفقه
عمـل را خاتمـه دادم بعـد مـی فهمـی چـه خدمتی
برایـت انجـام دادم و چه نانی را در سـفره ات گذارده
ام و همیـن حـاال تـو را به نزدشـان می برم .انشـا اهلل
بـا حضـور آخوندهایـی که حضـور داشـته و صیغه را
مـی خواننـد بـا پـدر و مـادرش هـم کـه مردمـان با
اصل و نسـبی هسـتند آشنا می شـوی چون همیشه
عـادت کـرده بـودم کـه در هـر کاری شـک و تردیـد
کنـم و روی مخالـف و ضـررش را هـم در نظر بگیرم
بـا خـود گفتم به این آسـانی و سـهولت کـه خودش
مـی بـرد و هـم مـی دوزد نبایـد خـودم را به دسـت
ایـن پیـرزن ناشـناس بدهـم .از کجـا کـه زیر کاسـه
نیـم کاسـه ای نداشـته باشـد .از ایـن جنـس دو پـا
هرچـه انسـان بگویـد برمـی آیـد .پیـرزن که سـینه
اش او را آرام نمـی گـذارد .بـا یـک نظـر پی به شـک
و تردیـد مـن بـرده گفـت معلـوم نیسـت آیا امشـب
مـن زنـده هسـتم یـا آن کـه بمیـرم همین حـاال که
مـی آمـدم نمـی توانسـتم راه بـروم و در کوچـه هـا
در چندیـن محـل اگـر نمـی نشسـتم و نفـس را تازه
نمـی کـردم نفس غـرق می شـد و مـرده بـودم .این
سـخنان را چنان بـا صدایی محـزون از روی حقیقت
بیـان کـرد کـه هر شـک و شـبهه ای را از میـان برد.
بـه او گفتـم شـما جلـو بیفتید مـن از عقب مـی آیم.
پیـرزن نفـس زنـان بـه زحمـت راه افتـاد .همین که
در وسـط بـازار عبـاس آبـاد سـی ،چهـل قـدم جلـو
مـی رفـت .به عقب سـرنگاه مـی کرد و می خواسـت
بدانـد آیـا مـن بـه دنبـال او مـی روم یـا نـه .اتفاقـاً
در بـازار بـه یـک نفـر از دوسـتان تبریـزی کـه در
کالس طب موسـوم بـه دکتر غالمعلی خان مشـغول
تحصیـل بـود برخـوردم .از ایـن تصـادف خوشـحال
شـده به طـور خصوصی موضوع را بـه اختصار برایش
بیـان و از او خواهـش کـردم تـا خانـه ای کـه بـا این
زن مـی روم مـرا همراهـی نمایـد .همین قـدر معلوم
باشـد کـه بـرای چه مقصـودی بـه آن خانه رفتـه ام.
در آخـر بازارچـه عبـاس آبـاد بـه کوچه ای از سـمت
راسـت بازار پیچیده و در زیر سـر پوشـیده ای به در
خانـه ای رسـیدیم و پیـرزن ایسـتاد و مـرا بـه داخل
خانـه هدایـت کـرد .بـا همـه ایـن هـا خواسـتم آن
پیـرزن بدانـد کـه تنهـا به آن جـا نرفتـه ام و در جلو
او از آقـای دکتـر غالمعلـی خـان خداحافظـی کردم.
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قریـه العـرب از
جمعیـت شهرسـتان
اسـم پیشـین قریـه
زیـان» بـوده اسـت.

روسـتاهای پـر
بردسـیر اسـت.
العـرب «ده تـا
قدمـت و بنیـه

اقتصـادی قریـه العرب از شـکل بناهای
موجـود آن کـه برخـی بـر اثـر احـداث
خیابـان به شـکل نیمه ویرانـه درآمده،
بـه خوبی هویداسـت .کنار آبـادی قلعه

هـای مخروبـه ای دیـده مـی شـود و
محلات قدیمـی با بافت معمـاری ویژه
نشـان دیگـری از قدمـت روسـتا مـی
باشـد .ایـن روسـتا علاوه بـر قدمـت،

دارای هویـت خـاص فرهنگـی اسـت.
سـاختمان بـاز سـازی شـده امامـزاده
عبداهلل در قسـمت شمال شـرق روستا
دار ای ویژگـی جالـب توجهـی اسـت و
منظـره ای بدیع بدان بخشـیده اسـت.
در داخـل روسـتا یـک بـرج قدیمـی
وجـود دارد کـه گفتـه می شـود یادگار
دوره سـلجوقیان اسـت .روسـتای قریه
العـرب از کانـون هـای مهـم قالیبافـی
اسـتان اسـت
در بـاب نامگـذاری ایـن روسـتا بـه
قریـه العـرب گفتـه مـی شود«:شـهر
كرمان در نخسـتين روز تابسـتان سال
 654ميلادي بـه تصرف اعـراب درآمد
کـه «مجاشـع بـن مسـعود سـلمي»
فرماندهـي آنـان را بـر عهـده داشـت.
مولـف تاريـخ «منتظـم ناصـري» وقوع
ايـن رويـداد را سـال  651ميلادي
مطابـق سـال  31هجـري ذكـر كـرده

اسـت.هنگام تصـرف كرمـان ،هنـوز
يزدگرد سـوم ـ شـاه ساسـاني ـ زنده و
در شـهر مرو بود كـه وي نيز در همين
سـال کشـته شد.
«مجاشـع» پـس از تصـرف كرمان و
دعـوت شـهروندان به اسلام ،به داليل
امنيتـي اجـازه نـداد كـه سـپاهيانش
در شـهر مسـتقر شـوند؛ زيـرا شـنيده
بـود كـه كرمانيـان بـه آييـن زرتشـت
تعصب مـي ورزند .بنابر اين ،لشـكريان
او در يـک روسـتاي كوچـك در چهـار
فرسـنگي جنـوب شـهر كرمـان (كـه
غسـان شـد)
بعـدا معـروف بـه قنـات ّ
خيمـه زدنـد و مسـتقر شـدند .سـپس
نواحـي ديگـر كرمـان تـا «سـند»
بـه تصـرف مسـلمانان درآمـد .ولـي
همچنـان شـهر كرمان مركـز حكومت
منطقـه بود.
بـا وجـود سـقوط شـهر کرمـان؛ تـا

سـالها ،بسـياري از مناطق كوهسـتاني
ايالـت كرمـان تسـليم نشـده بودنـد.
از جملـه منطقـه «راين»كـه دژي
مسـتحكم داشـت ،و در دامنـه كـوه
هـزار واقـع شـده اسـت.
در آن زمـان فرمانـده سـپاه فاتـح
بـراي سـكونت عـرب هـاي مهاجـر
كـه هميشـه در پـي لشـكر در حركت
بودنـد «قريـة العـرب» را در ايالـت
كرمـان سـاخت كـه كرمانيـان آن را
«ده تازيـان» مـي ناميدنـد و هنـوز هم
بعضـي از مـردم بـه هميـن نـام مـي
خواننـد.
در هميـن سـال ( 654ميلادي)
سـرزمين هـاي شـرقي ديگـر ايـران از
جملـه سيسـتان ،قندهـار و كابـل بـه
دسـت اعـراب افتـاد كـه شـهر زرنـگ
(زرنـج) بـه عنـوان حكومت نشـين آن
هـا تعييـن شـده بـود».

چاله های کرمان
در حال افزایش است
کمتـر از  2مـاه اسـت کـه تمـام
قطعـات و لـوازم ابوقراضـه را عـوض
کـرده ام .از بـوش و کمـک و پولـوس
و طبـق گرفتـه تـا اورنـگ و گردگیـر
و هـزار کوفـت و زهرمـار دیگـر! بـاور
علیجانغضنفری کنیـد دو مـاه کامـل نشـده ،ابوقراضه
دوبـاره دارد نافرمانـی مـی کنـد .بـه
شـمال مـی پیچـم ،به سـمت جنـوب گیـج می زنـد .به
شـرق مـی رانم به جانـب غرب قیقـاج می رود! شـکایت
نـزد زیربنـدی کار و تعمیـرکار بـردم .بـر سـرم فریـاد
زد«:بـرو بابـا ،خدا پـدرت را بیامـرزد ،آن روز که صنف و
اتحادیـه به این شـکایت هـا توجه می کـرد خیابان های
شـهر ،خیابـان بود ،نه سـنگالخ! تا یک سـال پیش ،تمام
شـهر را کـه گشـت مـی زدی ،یـک چالـه هم پیـدا نمی
کـردی .اگـر هـم صبـح چشـمت به یـک ترک آسـفالت
یـا چالـه و شکسـتگی مـی افتاد ،بـه ظهر نکشـیده ،رفع
و رجوعـش مـی کردنـد .همیـن اآلن ،بـه همیـن خیابان
جلـوی مغـازه مـا یـک نـگاه بینـداز .مـی توانـی چاله ها
را بشـماری از ده تـا بیشـتر اسـت! خب اگر جنـاب عالی
کـه یـک آقای محترم هسـتی ،تشـریف ببری منـزل و با
اشـاره بـه ابوقراضـه بنده گفت«:ایـن ماشـینتان را پارک
کـرده و بنـز آلمانـی تـان را سـوار شـوید؟ تمـام دنـدان
هـای بنـز آلمانـی تـان هم مـی ریزد تـوی دهنـش ،چه
رسـد بـه این ماشـین ،نـرم و نـازک وطنی سـاز و وطنی
مونتـاژ کـه خیابانـی بـه نرمـی مخمل مـی خواهـد و به
صافـی شیشـه! (ضمـن تمسـخر هـی بـا نـوک کفـش
کارش ،بـه سـپر ابوقراضـه حقیر مـی کوبید کـه تا آمدم
مانعـش شـوم ،الیـه رویـی سـپر را از هـم درید!)
جوابـش را چـه می توانسـتم بگویم ،بنـده خدا ضمن
آن کـه مـرا مسـخره می کرد ،راسـت هـم می گفت.
 تـا چشـم کار مـی کـرد ،گـودال و چالـه بـود کـهخیابـان را از ریخـت و شـکل انداختـه بـود!
امـا همـه ایـن هـا یـک طـرف و ماجـرای عروسـی
دیشـب یـک طـرف! همـراه بـا عیـال که مـدت هـا بود،
عطـای ابوقراضـه بنده را به لقایش بخشـیده و از خجالت
شـکل و شـمایلی زیبایی ماشـین سـوار آن نمی شـد ،از
سـر ناچـاری رضایـت داد کـه بغـل دسـت بنده بنشـیند
و بـا هـم بـه عروسـی یکـی از بچـه هـای فامیـل برویم.
تـوی اولیـن بلـوار چالـه ای بـه شـعاع نیـم متـر
جلویمـان دهـن بـاز کـرد ،آن را درسـت رد نکـرده بودم
کـه دومـی و سـومی هـم جلویمان سـبز شـد! عیـال که
نقـار و کـدورت زودبـاش ،زودبـاش هـای قبـل از حرکت
مـرا هنـوز از دل بیـرون نکـرده بـود ،شـروع کـرد به نق

زدن«:هفتـه هـا مـی شـه که مـن پا تـوی ایـن ابوقراضه
لعنتـی تـو نگذاشـته ام .حاال بعـد از عمری ،یه امشـبه را
مـی خوایـم بـا دل خوش یه عروسـی بریـم ،ببین چطور
رانندگـی مـی کنـی ،عمـدا ً مـی خـوای اعصـاب مـرا به
هـم بریـزی و ایـن یک شـب را هم بـه جونمـون زهرمار
کنی!؟»
بـا مالیمـت جـواب دادم«:لعنتـی زیربندیـش دوبـاره
بـه هـم ریختـه» .بـا نابـاوری فریـاد زد«:دومـاه نیس که
چهارصدهـزار تومـن پـول بـی زبـون خونـه را خرجـش
کـردی ،گاری ام باشـه ،به این زودی خراب نمی شـه؟!»
راسـت مـی گفت دیگر هیـچ توضیحی هم نمی توانسـت
قانعـش کنـد .ناچـار سـکوت کـرده و شـکایت از چالـه،
چولـه هـای بولـوار را گذاشـتم بـرای یک وقت مناسـب!
امـا نـه ابوقراضـه لعنتی دسـت از گیج زدن برمی داشـت
نـه چاله هـای بولوار تمام شـدنی بود .مشـغول سـروکله
زدن بودیـم کـه یـک چالـه دومتـری زیرنور چـراغ دهن
بازکـرد .بایـد کمـی بـه چـپ می گرفتـم تا چرخ سـمت
شـاگرد داخلـش نیفتـد ،امـا نتوانسـتم .یـک کامیـون با
پرژوکتورهای روشـن و پرنور و سـرعتی سرسـام آور ،آن
هـم آژیرکشـان از پشـت و سـمت چپـم ظاهر شـد ،تنها
راهـی کـه به نظرم رسـید این بـود که بکوبـم روی ترمز
بلکـه ضربـه ورود بـه چالـه را کمتـر کنم .فاصلـه کم بود
و ایـن اقـدام هـم چنـدان نتیجـه نـداد .عیـال رویش به
طـرف مـن بـود کـه بـا ترمز من سـرش بـه سـمت جلو
ضربـه خـورد و هنوز بـه خود نیامده ،ضربه دوم شـدیدتر
وارد شـد ،یعنـی چـرخ جلوی سـمت شـاگرد افتـاد توی
چالـه و صـدای شکسـتن قطعـه ای از زیرماشـین بلنـد
شـد .عیـال که هنـوز خشـمش از رانندگی مـن فروکش
نکـرده و همـه ایـن بالیـا را از چشـم من می دیـد ،فقط
دیـدم دو دسـتش تـوی هـوا چرخیـد و «گرامـپ» توی
سـرمن بیچـاره فـرود آمـد و شـنیدم کـه گفت«:مـردک
دیوانـه ،پانـزده سـال پـای تو صبر کـردم ،امـا دیگه تمام
شـد .یـک ثانیـه هـم بـا تـو زندگـی نمـی کنـم ،طالق،
طلاق ،طالق!»
خـدا را شـکر کـردم کـه ایـن سـه کلمـه بر زبـان من
جـاری نشـد و گرنـه سـه طالقـه مـی شـد و آن وقـت
واویال!
پیـاده کـه شـدیم ،دیـدم مصیبـت از کتـک خـوردن
مـن فراتـر اسـت .پولوس بریـده و چرخ به کلـی از جای
خـود در رفته!
عیـال بیچـاره را بگـو ،انـگار قدرت کف دسـت های او
ماشـین را بدیـن روز انداختـه .از عـذاب وجـدان و غصـه
نرسـیدن بـه عروسـی زده بـود زیرگریـه و هـی قـدرت

مشـت و دسـت های خـودش را نفرین می کـرد! خالصه
بـا کمـک عـده ای ابوقراضـه را بـه کنـار بزرگـراه منتقل
کردیم و آژانسـی گرفته خودمان را به عروسـی رسـاندیم
بلکـه عیـال از عـذاب وجدان دسـت بـردارد!
و خودمان برگشـتیم سـرصحنه ای کـه خدایی مقصر
داشـت امـا قانـون آن را بـه رسـمیت نمـی شـناخت.
اکنـون یک سـال اسـت که به لطـف برخـی جابجایی ها
و درگیـری هـای لفظی و عملی در شـهرداری و شـورای
شـهر ،روزبـروز دارد بـه تعـداد ایـن چالـه هـا در کلیـه
خیابـان هـای شـهر افـزوده مـی شـود .بـه هر کـه تلفن
مـی کنـی و از هرجـا اسـتمداد مـی طلبـی جوابگویـی
نیسـت .تـا یـک سـال پیـش در تمـام شـهر یـک چالـه
پیـدا نمـی شـد مگـر آن کـه شـهرداری مشـغول ترمیم
و پرکـردن آن بـود .امـا جدیـدا ً کسـی درسـت جوابـت
را نمـی دهـد! واقعا مشـکل کجاسـت؟ در شـورای شـهر
اسـت در شـهرداری اسـت؟ در شـخص شـهردار اسـت
یـا شـهرداران مناطـق؟ هرچـه هسـت ،شـهر دارد داغان
مـی شـود .لطفـا مـردم را بـه حسـاب بیاوریـد و جوابگو
باشـید و در اصلاح امـور شـهرتان بکوشـید و گرنه پیش
خـدا و مـردم مسـئول هسـتید .بنده فـردی را بـه عنوان
مقصـر معرفـی نمـی کنم ،اما به یک سـوال سـاده جواب
دهیـد ،پـول هایـی که تا دو سـال پیـش خرج ایـن امور
مـی شـد ،االن چـه می شـود؟!
و از آن گذشـته ،بنـده حقیـر ،خسـارت کتک خوردن
خـود ،عصبانیـت و عـذاب وجـدان عیـال مربوطـه ،و
هفتصـد هـزار تومـان تعمیـر ابوقراضه را از کجـا بگیرم؟!

آن روز که صنف و اتحادیه به
این شکایت ها توجه می کرد
خیابان های شهر ،خیابان بود ،نه
سنگالخ! تا یک سال پیش ،تمام
شهر را که گشت می زدی ،یک
چاله هم پیدا نمی کردی

اصالحیه و پوزش

در شـماره  681پیـام مـا مطلبـی تحـت عنوان«طراحـی
شـهری حلقـه مفقـوده در انتظـام کالبـدی -فضایـی» و
تیتر«نابـودی بافـت کهـن شـهر کرمـان» بـه قلـم «مهدیـه
عبـداهلل دخـت» منتشـر شـد .پیـام مـا بدیـن وسـیله نـام
نویسـنده مطلـب را به«دکتـر کـوروش افضلـی» اصلاح مـی
نمایـد .بـا توضیـح ایـن کـه تیتـر مطلـب نیـز بـه صالحدیـد
هیـات تحریریـه پیـام مـا بـوده و تیتـر مـورد نظـر نگارنده -
کـه به شـیوه غیـر ژورنالیسـتی انتخاب شـده بـودـ « طراحی
شـهری حلقـه مفقـوده در انتظـام کالبـدی  -فضایـی بافـت
کهـن شـهر کرمان» بوده اسـت .پیام مـا بابت اشـتباه در ذکر
نـام نویسـنده پـوزش مـی طلبـد.

کرمون و کرمونیها ،را دریابیم

خوانندگان و عالقه مندان صفحه«کرمون» کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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وقتی والدین «آسیب زا» میشوند
ابتداییتریـن و مهـم تریـن کاربـرد
روانـی «خانـه» بـرای فرزنـدان ایجـاد
حـس امنیـت و وجـود محیطـی امـن
بـرای زیسـتن اسـت کـه در آن محیـط
هیـچ تهدیدی احسـاس نشـود ،از اینرو
در خانوادههـای طلاق یـا حتـی طلاق
عاطفـی و زندگیهای نابسـامان سلامت
روانـی هیـچ یـک از اعضـای خانـواده
تأمیـن نمیشـود.
بـه گـزارش روزنامـه ایـران ،سلامت
روان در لغـت به معنی سلامت هیجانی
و روانشـناختی اسـت امـا تا حـاال به این
فکـر کـرده ایـد کـه یـک انسـان سـالم
چگونه انسـانی اسـت؟ روانشناسـان یک
تعریـف کلـی و سـاده ارائـه میکننـد:
وقتـی فـرد میتوانـد نیازهـای زیسـتی
خـود را بـرآورده و از توانمندیهـای
خـود به طور مناسـب اسـتفاده کنـد ،به
لحـاظ سلامت روانی یک انسـان سـالم
محسـوب میشـود .محمدرضا ولدخانی،
روانشـناس ،وجـود سلامت روانـی در
فـرد را بـا بـروز ویژگیهایـی در او قابـل

شناسـایی میدانـد و میگویـد« :یکی از
ویژگیهای مهم سلامت روانی ،داشـتن
آرامـش و احسـاس امنیـت نسـبت بـه
خـود اسـت،که در تأمین بهداشـت روان
فرزنـدان ،خانـواده و بویـژه والدیـن نقش
اساسـی دارند؛ بدیـن معنا که تـا والدین
در ایجـاد یـک خانـواده سـالم موفـق
نباشـند و در رفتـار بین خـود نکات الزم
را رعایـت نکنند قادر به تأمین بهداشـت
روان فرزندشـان نخواهنـد بـود».
نشـانههایی برای تشـخیص سالمت و
ضعـف روانی در افراد وجـود دارد که این
روانشـناس بـه اختصـار به برخـی عالئم
ضعـف روانـی اشـاره میکند« :احسـاس
نگرانـی دائـم ،غمگیـن بـودن در بیشـتر
مواقـع بـدون هیـچ دلیلـی ،بیخوابـی،
آشـفتگی زندگـی ،تحمـل نکـردن
فرزنـدان ،عصبـی بـودن و پشـیمانی بعد
از آن بهطـور دائمـی ،دائمـاً حـق را بـه
جانـب خـود دانسـتن و دیگـران را ناحق
دانسـتن ،احسـاس درد و شـکایتهای
بدنـی بـه صـورت بیشـمار به طـوری که

 3قانون مهم فرزندپروری

مشاجره حتی در حضور
نوزاد ممنوع!
بعضـی والدیـن بـه گمـان اینکـه بچه
نمیفهمـد ،در حضـور کـودک نـوزاد
خـود براحتـی هـر رفتـاری از خـود بروز
میدهنـد .ایـن روانشـناس دربـاره ایـن
قبیـل پـدر و مادرهـا میگویـد« :وقتـی
والدیـن در حضـور کـودک خردسـال یـا

حتـی نـوزاد خـود با هـم دعـوا میکنند
یـا همـه گونـه مشـاجرهای را بیـن خود
انجـام میدهنـد و حتـی بـه همدیگـر
ناسـزا میگوینـد ،در هـر لحظـه آن
کـودک در حـال ضبـط دقیـق دیدههای
خـود و ثبـت آنهـا در ذهـن خـودش
اسـت ».ولدخانـی در خاتمـه ،محبـت و
صمیمیت در خانواده را زیربنای تشـکیل

یـک خانـواده سـالم ارزیابـی میکنـد و
میافزایـد« :در خانـوادهای کـه در آن
والدیـن بـا یکدیگر و بـا فرزنـدان یکدل،
یکرنـگ و صمیمی هسـتند ،امـکان بروز
خالقیتهـا و شـکوفا شـدن اسـتعدادها،
بیشـتر بهوجـود میآیـد و ایـن خانـواده
قـدم به قـدم موفقیتهـای روزافـزون را
تجربـه خواهـد کـرد».

گزارش«پیام ما» از فرزندخواندگی

فرزند خوانده؛ هدیه آسمانی

در کرمان  700خانواده در صف
درخواست فرزند هستند.
در بهزیستی در سال حدود
120کودک پذیرش شیرخوارگاه
میشوند که درصد قابلتوجه
ای از آنها به دالیلی قابلیت
فرزندخواندگی را ندارند .تقریبا ً از
بین کودکانی که در سال به بهزیستی
سپرده میشوند 20 ،درصد شرایط
فرزندخواندگی را دارند.

لباسهـای تمیـز و مرتـب بچههـا را
آوردنـد ،خانم مربی از دخترها خواسـت تا
بـرای عـوض کـردن لبـاس بـه اتـاق دیگر
برونـد« .روژان» دسـت مربـی را کشـید.
«خالـه مگـه بیـرون میریـم خالـه میریـم
نجمه سعیدی پـارک؟» «نـه عزیـزم» پاسـخ مربـی اورا
متوجـه ی ایـن کرد کـه مهماندارند ،باید
مرتـب و تمیـز باشـد ،موهایشـان را قشـنگ کنند ،گیـره بزنند،
سلام کننـد و باادب باشـند .مربـی در دل آرزو کرد« کاش یکی
از بچههـا را بخواهنـد ،تا به کانـون خانواده برود ،تا مادر داشـتن
را تجربـه و آغـوش پـدر را درک کنـد».
خانوادههایـی وجـود دارد کـه در حسـرت لبخنـد کودکـی
بیتـاب هسـتند .کودکـی کـه قـرار اسـت جیـغ بکشـد ،فریـاد
بزنـد ،اسـباببازی بخواهـد ،برای بسـتنی پـا بکوبد ،امـا زندگی
ببخشـد  .فرزندخواندگی مسـیری اسـت که بعضی از این زوجها
را بـه کاخ آرزوهایشـان خواهد رسـاند.
«محمـد نفریه» مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیسـتی
بـه «ایرنـا» در رابطـه بـا فرزندخواندگـی گفت« :بطورمتوسـط
بـرای هـر کـودک قابل واگـذاری در مراکز شـبه خانـواده ،هفت
زوج متقاضـی وجـود دارنـد».وی بـا اشـاره بـه رونـد واگـذاری
سرپرسـتی کـودکان بـه خانوادههـای دارای شـرایط بهتر گفت:
«خانوادههـا حتی سرپرسـتی کـودکان دارای معلولیت متوسـط
و مبتلا بـه بیماریهـای واگیـر را نیـز میپذیرنـد ».مدیـرکل
امـور کـودکان و نوجوانـان بهزیسـتی یـادآور شـد« :بسـیاری از
متقاضیان سرپرسـتی کودکان در خارج کشـور هسـتند و حتی
خانوادههـای دارای کـودک نیـز میتواننـد متقاضی سرپرسـتی
کودک شـوند».
صالحیت برای داشتن فرزند
«عبـاس صـادق زاده» مدیـرکل بهزیسـتی کرمـان در مـورد
رونـد فرزندخواندگی بـه «پیام مـا» گفت«:خانوادههای متقاضی
فرزنـد بـا ارائـه مسـتندات پزشـکی مبنـی بـر ناتوانـی در فرزند

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره  139560319008000665هیـات موضـوع قانـون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند سـمی مسـتقر در
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای
محمـود مداحـی زرنـدی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه  272صـادره از در یک
بـاب خانـه بـه مسـاحت  414/96مترمربع پلاک  1فرعـی از  6062اصلـی واقع در
بخـش  13کرمـان زرنـد خیابـان ولیعصر(عج) کـوی  11خریـداری از محل مالکیت
علـی باربـد مالک رسـمی محـرز گردیده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب
در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ
رسـید ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 95/4/23
تاریخ انتشارنوبت دوم :چهارشنبه 95/05/06
م الف  65رئیس ثبت اسناد و امالک  -حسین توحیدی نیا
متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پلاک  14426فرعـی از  3968اصلـی
واقـع در بخـش  2کرمـان بـه مسـاحت  137مترمربـع واقـع در کرمـان
جـاده قدیـم ماهـان بعـد از ایـران خـودرو مـورد تقاضـای آقای/خانـم
محمدطهانـی ماهانـی تاکنـون تحدیـد حدود نشـده و نیاز بـه تحدید حـدود دارد
و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده  15قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا حسـب
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علتـی بـرای آن پیـدا نمیشـود».
همـه میدانیـم کـه وجـود محبـت و
صمیمیـت بیـن والدیـن و ابـراز آن بـه
یکدیگـر و از طـرف دیگـر آشـکار نکردن
مشـاجرات در حضـور فرزنـدان باعـث
افزایـش حـس امنیـت و موجـب اعتماد
فرزنـدان بـه فضـای خانـواده خواهـد
بـود .البته الزم نیسـت حتماً خانـوادهای
نابسـامان باشـد یـا والدیـن مـدام در
حـال جنـگ و دعـوا باشـند تـا فرزنـدان
احسـاس ناامنـی کننـد ،همین کـه مادر
دوسـت داشـتن را در کالم خود مشروط
میکنـد ،اضطـراب و اسـترس را بهطـور
خـودکار و ناخواسـته در فرزنـدش ایجاد
ً
مثلا وقتـی مـادر میگویـد در
میکنـد،
صورتـی دوسـتت دارم کـه فلان کار را
بخوبـی انجام دهـی یا پـس از انجام یک
خطـا از جانـب فرزنـدش بـه او میگوید
«دیگـر دوسـتت نـدارم» ،بـدون اینکـه
بدانـد و خواسـته باشـد ،پایههـای پیوند
عاطفـی درون خانـواده و آرامـش موجود
در درون فرزنـدش را سسـت میکنـد.

زندگی

آوری بـرای بررسـی و تائیـد بـه پزشـک قانونـی ارجـاع داده
میشـوند و نظر پزشـکی قانونی حکـم قضایی پیداکـرده و قابل
اسـتناد اسـت.بعدازآن بـرای جلوگیـری از هرگونـه آسـیب بـه
کـودکان بـرای تائیـد صالحیـت ،زوج را به مددکار دادگسـتری
ارجـاع میدهنـد تـا صالحیـت روانـی و عاطفـی خانـواده تائید
شـود  .همچنیـن توان مالی ،سـطح سـواد و فهم خانـواده مورد
بررسـی قـرار میگیـرد و سـعی میشـود کـودک به خانـوادهای
تحویـل داده شـود کـه شـرایط اداره زندگـی کـودک را داشـته
باشـد .بهطورکلـی تلاش بـر این اسـت که کـودک بـا بهترین
شـرایط بـه فرزندخواندگـی برونـد .بعـد از طـی کـردن همهی
ایـن مراحـل زوج حکم تائیـدیِ از دادگاه دریافـت میکنند و از
ایـن زمـان در صـف نوبت بهزیسـتی قـرار میگیرنـد و در زمانی
کـه نوبـت به زوج رسـید ،بـرای بازدیـد از مرکز نگهـداری مجوز
میگیرنـد و بعـد از اینکه کودک از لحاظ ظاهر موردپسـند واقع
شـد .بـرای تائیـد سلامت ،پزشـک متخصـص کـودک را مورد
بررسـی قـرار میدهـد تـا کـودک سـالمی تحویل زوج شـود».
شرایط اقتصادی
«سـتاره» زن  29سـالهای اسـت کـه بچهدار نمیشـوند او
در رابطـه بـا شـرایط فرزندخواندگـی بـه «پیام مـا» گفت«:ما
 9سـال اسـت کـه ازدواجکـرده و بچـهدار نمیشـویم از پنـج
سـال پیـش همـه جـور درمانـی را امتحـان کردهایـم ،حتـی
مـن وهمسـرم عمـل جراحـی هـم انجـام دادیـم ،امـا تأثیـر
نداشـت .بارها از طرف دوسـتان به ما پیشـنهاد شـد که برای
فرزندخواندگـی بـه بهزیسـتی برویـم امـا شـوهر مـن راننـده
آژانـس اسـت و بـه غیر از یک ماشـین ،اموال دیگـری نداریم.
فکـر نمیکنـم بـا ایـن شـرایط مالـی بـه مـا فرزنـد بدهنـد
هرچنـد عاشـق بچـه هسـتیم .گاهی فکـر میکنـم زندگی ما
بـدون بچـه هیـچ معنایـی نـدارد اما شـرایط اقتصـادی خوبی
نداریـم .حتـی یکـی از آشـناها گفـت :میتوانیـم از مـادران
بـارداری کـه بچـه زیـاد دارنـد و بـه خاطـر مشـکالت مالـی
نمیتواننـد بچه دیگری داشـته باشـند ،در ازای مقداری پول
نوزادشـان را بگیریـم ،کـه مـن راضـی به ایـن کار نشـدهام».
مدیـرکل بهزیسـتی کرمـان یـادآور شـد «:خانوادههایـی
کـه درخواسـت فرزنـد دارنـد بایـد مقـداری از داراییهـای
خودشـان را بـه ایـن کـودک ببخشـند ،زیـرا امـکان دارد
ایـن خانـواده خـود صاحـب فرزنـد شـده  ،بـه ایـن کـودک
بیتوجـه شـوند و در حـق کـودک ظلـم شـود و یـا اینکـه
والدیـن فوتشـده و در مـورد ارث این کودکان دچار مشـکل
شـوند .بـرای جلوگیـری از بالتکلیفـی کـودک ایـن تصمیـم
گرفتهشـده اسـت .کـه طبق قانـون یک سـوم امـوال والدین،
کـه البتـه مقـدار آن بهانـدازهای اسـت کـه آینـده کـودک
تأمیـن شـود ،بـه او بخشـیده شـود .ایـن تعهـد بهصـورت
رسـمی از خانـواده گرفته میشـود .البتـه در  99درصد موارد
خانوادههـای متقاضـی فرزنـد همـهی زندگـی خـود را بهپای
ایـن کـودکان میریزنـد».
دوباره زنده شدیم
«رضـا» مـردی اسـت کـه حـدود  6سـال اسـت کـه یـک
پسـر را از بهزیسـتی بـه فرزندخواندگـی گرفتـه اسـت او
دراینبـاره بـه «پیـام مـا» میگوید«:وقتـی مـا پسـرمان را

درخواسـت مالـک بـه شـماره  95/5/3-12229بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود
اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت  8صبـح روز  95/5/26در محل
شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبـه مزبور
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعلان در محـل وقوع ملـک حاضر
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام و
چنانچـه کسـی نسـبت به حـدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق
مـاده  20قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت  30روز پـس از تنظیـم صورتمجلس
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً به ایـن اداره اعالم نمایـد و ظرف مـدت یکماه از
تاریـخ اعلام اعتـراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیم
دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره
تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائه گواهـی عدم
تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهد
یافـت و هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 95/5/6
م الف  390رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  2کرمان  -محمود مهدی زاده
از طرف  ،امید صاعد
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9400231 :
بدینوسـیله بـه علـی جعفـری اب گرمـی بدهـکار پرونـده کالسـه
 9400231کـه برابـر گـزارش مامـور ابلاغ شـناخته نگردیده ایـد ابالغ
مـی گردد که برابر سـند شـماره  87/12/03 -23875بین شـما و بانک
صـادرات مبلـغ  171246107ریـال بدهـکار مـی باشـید که بـر اثر عـدم پرداخت
وجـه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه
صـادر و بکالسـه  9400231در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده 18
آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابلاغ می گـردد از تاریخ انتشـار این

آوردیـم 4 ،سـال داشـت اول خیلـی ناآرامـی میکـرد و هیچ
جـا قـرار نداشـت .حتـی بـرای اینکه دور وبرش شـلوغ باشـد
چنـد روزی را خانـهی مـادرم بودیـم تـا بـا پسـرعمو و دختر
عموهایـش باشـد .بـرای اینکـه پسـرم آرامش داشـته باشـد،
چندین جلسـه برای مشـاوره بـه بهزیسـتی و مراکز خصوصی
رفتیـم .هـر کاری حاضـر بـودم ،انجـام دهـم تـا آرامـش پیدا
کنـد .باالخـره بعـد از یکی دو ماه ،آرامتر و خوشـحالتر شـد.
اآلن هـم ،خـدا رو شـکر هیـچ مشـکلی نـدارد .پسـرم بهترین
نعمتـی بـود کـه از خداونـد گرفتـهام .از لحظـهی ورودش بـه
زندگیمـان ،مـن و مـادرش دوبـاره زنـده شـدیم».
«دکتـر صـادق زاده» در رابطه با آمار درخواسـت برای فرزند
خواندگـی گفـت«:در کرمـان  700خانـواده در صف درخواسـت
فرزنـد هسـتند .در بهزیسـتی در سـال حـدود 120کـودک
پذیرش شـیرخوارگاه میشـوند که درصد قابلتوجـه ای از آنها
بـه دالیلـی قابلیـت فرزندخواندگـی را ندارنـد ،ماننـد کـودکان
زوجهایـی کـه در دوران عقـد بچـهدار شـدهاند یـا کودکانـی که
بهنوعـی بیمـار و یـا معلـول هسـتند .تقریبـاً از بیـن کودکانـی
که در سـال به بهزیسـتی سـپرده میشـوند  20درصد شـرایط
فرزندخواندگـی رادارند.
کـودکان تحت حمایت بهزیسـتی تا سـن  6تا  7سـالگی به
فرزندخواندگی سـپرده میشـوند.خانوادهها درزمینه درخواسـت
فرزنـد دو دسـته هسـتند معموالً به زوجهای جـوان که همتوان
وهـم ازلحـاظ عاطفـی شـرایط پذیـرش فرزنـد کوچکتـر
رادارنـد ،پیشـنهاد شـیرخواره میشـود و زوجهایـی که سـالها
ازدواجکردهانـد و چندیـن سـال بچـهدار نشـده ،کودکان با سـن
باالتـر تحویل داده میشـوند».
امین موقت
مدیـرکل بهزیسـتی کرمـان بـه یـک نـوع دیگـر از فرزند
خواندگـی اشـاره کـرد و گفـت « :نـوع دیگـر فرزندخواندگی
بهصـورت موقـت اسـت و معمـوالً بـرای کـودکان  10تـا 12
سـاله اجـرا میشـود که اصطلاح «امین موقت» بـرای آن به
کار مـیرود .ایـن کـودکان در بسـیاری از مواقع مثل سـفر یا
مهمانیهـا و گاهـی حتـی در منازل بـا خانوادههـای متقاضی
تائیـد شـده ،هسـتند و زمانـی کـه شـرایط طـوری باشـد که
خانـواده نتوانـد از کـودک نگهـداری کنـد در مرکـز بسـر
میبرنـد .بـه این صـورت کـودکان بزرگتر هـم موردحمایت
خانـواده قـرار میگیـرد وخلا عاطفـی را کمتـر احسـاس
میکند.اولیـن اقـدام بـرای فرزندخواندگـی ارائـه درخواسـت
بـه حـوزه اجتماعی بهزیسـتی اسـت و بعد مراحـل تائید طی
میشـود .نظارت بهزیسـتی تا مـدت طوالنیای بـر خانوادهای
کـه فرزنـد تحویـل گرفتهانـد ،وجـود دارد و بعدازاینکـه 6
مـاه از تحویـل کـودک بـه خانـواده گذشـت فـرد میتوانـد
درخواسـت شناسـنامه بـرای کـودک بـه نـام خانوادگـی خود
داشـته باشد».
آرزوی فرزند ،آرزوی بزرگی اسـت که بسـیاری از خانوادههای
محـروم از فرزنـد را درگیـر خودکـرده اسـت .خانوادههایـی کـه
همهی راههای پیشنهادشـده را برای رسـیدن به آرزویشـان طی
کردهانـد و حاضـر هسـتند کـه همـهی زندگیشـان را بـه ازای
لبخند کودکی ببخشـند.

آگهـی کـه تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه محلی
چـاپ درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی
خـود اقـدام و در غیرایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی
طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد.
م الف  404مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان
آگهی مزایده اموال غیرمنقول -نوبت اول
اجـرای احـکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در
خصـوص پرونـده کالسـه  949428اجرایـی له آقـای فرزاد عباس شـیرازی
علیـه آقـای غالمرضـا دهقانـی ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک بـاب مغازه
بشـماره  14فرعـی از  622اصلـی قطعـه  18تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از 65
فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ثبتـی  2کرمـان بـه مسـاحت  20/2مترمربع
واقـع در همکـف بـا حـدود اربعه شـماال بطـول  2/8متـر درب و دیواریسـت بـه راهرو
مشـترک ،شـرقا اول بطـول  4/5متـر دیوار مشـترک با مغـازه پالک  13فرعـی از 622
اصلـی ،دوم در  3سـمت کـه اول و سـوم جنوبیسـت بطولهـای 0/55و  3/4و  1/1متـر
دیـوار مشـترک بـا پلاک  ،643جنوبا بطـول  1/2متـر دیوار مشـترک با پلاک ،642
غربـا بطـول  7/7متـر دیـوار مشـترک با مغـازه  15فرعـی از  622اصلی ،کف با سـقف
دکان  45فرعی از  622اصلی زیر زمین مشـترک اسـت به آدرس کرمان بازار مظفری
بازارچه کیش قطعه شـماره  18که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان
ارزش ایـن ملـک با تمـام متعلقات منصوبات ،امتیازات و انشـعابات بـه ازاء هر مترمربع
 ،54/000/000ریـال جمعـا معادل مبلـغ ( 1/090/800/000یک میلیارد و نود میلیون
و هشـتصد هـزار) ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایده بـه فروش
برسـاند لذا جلسـه مزایده در مورخ  1395/05/24راس سـاعت  10صبح در محل دفتر
اجـرای احـکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینده محترم
دادسـتان برگـزار مـی گردد عالقمنـدان به خرید می توانند تا یک هفته قبل از جلسـه

شـما بـه عنـوان پدر یـا مـادر بایـد بدانیـد ،وقتی
فرزنـدان خـود را تربیـت میکنیـد بـه آن هـا مـی
آموزیـد در لحظـه لحظـه هـای زندگی شـان چگونه
رفتـار کننـد یعنـی شـما بـا قانـون گـذاری و اعمال
انضبـاط ،بـه آن هـا کمک مـی کنید تکلیـف خود را
بداننـد .این مسـئله احسـاس امنیـت و آرامش خاطر
آنـان را افزایـش مـی دهـد .کـودک بـدون مشـکل
وجـود نـدارد ولـی مشـکالت کـودکان قابـل درمـان
اسـت .نکتـه مهـم نحـوه برقـراری اصـول تربیتـی
اسـت .اگـر اصول تربیت اشـتباه باشـد یا با خشـونت
و بـی تفاوتـی ارائه شـود ،کـودک آن را نمـی پذیرد.
یـک خانـواده خوب بایـد بتوانـد تربیـت و انضباط را
بـه نحـو شایسـته ای برقـرار کند.
بـه گـزارش روزنامـه خراسـان 3 ،قانـون پایـه در
فرزندپـروری وجـود دارد .ایـن قوانین در ابتدا آسـان
بـه نظـر مـی آینـد .پـس از آشـنایی بـا آن هـا بـه
راحتـی متوجـه مـی شـوید چه زمـان هایـی دیگران
بـا بچـه هـای شـان رفتـار درسـت و چه زمـان هایی
رفتـار نادرسـت دارنـد .بـا وجـود ایـن وقتـی تصمیم
مـی گیریـد ایـن قوانیـن را دربـاره فرزندتـان اعمال
کنیـد ،پـی مـی بریـد کـه بـه کارگیـری صحیـح و
مؤثـر آن هـا چنـدان هـم آسـان نیسـت و نیازمنـد
حوصلـه ،خویشـتن داری و کسـب مهـارت های الزم
اسـت؛ بنابرایـن شـما بایـد ایـن قوانین و نـکات قابل
توجهـش را بـه خاطـر بسـپارید.
سه قانون فرزندپروری
قانـون اول :رفتارهـای خـوب را بالفاصلـه پـاداش
دهیـد .وقتـی رفتـاری پـاداش مـی گیـرد ،در واقـع
تقویـت می شـود.
قانـون دوم :مراقـب باشـید به طـور اتفاقـی ،رفتار
بـد را پـاداش ندهیـد .وقتی رفتـاری پـاداش دریافت
نمـی کنـد ،بـه تدریـج خاموش می شـود.
قانـون سـوم :رفتارهـای بـد کـودک را تصحیـح
کنیـد .امـا تنهـا از روش هـای اصالحـی مالیـم
اسـتفاده کنیـد.
نکات قابل توجه درباره قانون اول
وقتـی فرزنـد شـما بـه دلیـل رفتـاری پـاداش
دریافـت کنـد آن رفتـار تقویـت مـی شـود؛ یعنـی
احتمـال وقـوع دوبـاره اش در آینـده افزایـش مـی
یابـد .بـا ایـن حـال ،انـواع پـاداش ها در سـه دسـته
کلـی پـاداش هـای اجتماعی ،پـاداش هـای فعالیتی
و پـاداش هـای مـادی قـرار مـی گیرنـد .پـاداش
اجتماعـی از قبیـل :لبخنـد زدن ،درآغـوش گرفتـن،
چشـمک زدن ،کـف زدن و  . ...پـاداش هـای فعالیتی
از قبیـل :رفتـن بـه پارک ،پختـن کیک همـراه مادر،
تماشـای فیلـم تلویزیونـی آخـر شـب ،تـوپ بـازی با
پـدر و  . ...پـاداش هـای مـادی هـم از قبیـل :خریـد
خوراکـی مـورد عالقه ،کتـاب یا هر وسـیله ای که به
آن عالقـه مند اسـت .نکته بسـیار مهم بـرای حصول
نتیجـه بهتـر در ایـن زمینـه ایـن اسـت که بـه جای
تعریـف و تمجیـد از کـودک ،رفتـار مناسـب وی را
تحسـین کنید.
نکات قابل توجه درباره قانون دوم
وقتـی بـه طـور اتفاقـی و ناخواسـته رفتـار بـد
فرزندتـان را پـاداش میدهید ،در واقع رفتـار بد او را
تقویـت کرده و احتمال وقـوع آن را در آینده افزایش
داده ایـد .ایـن اتفـاق بـرای والدینـی کـه مشـغله
زیـادی دارند بیشـتر مـی افتد .پـاداش اتفاقـی رفتار
بـد ،یکی از شـایع تریـن خطاهای فرزندپـروری و در
واقـع عامـل ایجـاد مشـکالت بیشـتر بـرای والدین و
بچـه هاسـت .بچه هـا یاد مـی گیرند که بـا نق زدن،
گریـه کـردن ،ناراحـت شـدن و لـج کـردن دیرتـر به
رختخـواب برونـد .آیـا تـا کنـون وقتی نـق زدن ها و
گریـه و زاری فرزندتان غیرقابل تحمل شـده ،تسـلیم
خواسـته اش شـدهاید و اجـازه دادهایـد کمی بیشـتر
بیـدار بمانـد؟ اگـر در مقابـل چنیـن رفتاری تسـلیم
شـدید بـه طـور غیرعمـدی گریـه کـردن ،ناراحـت
شـدن و لـج کـردن وی را تقویـت و احتمـال وقـوع
ایـن رفتارهـا را در آینـده بیشـتر کـرده اید.
نکات قابل توجه درباره قانون سوم
گاهـی الزم اسـت از روش هـای اصالحـی مالیـم
(تنبیـه) بـرای کاهـش یـا برطـرف کـردن برخـی
رفتارهـای خطرنـاک یـا غیرقابـل قبـول اسـتفاده
کنیـد .روش هـای اصالحـی خفیـف و مناسـب
عبارتنـد از :تاییـد نشـدن رفتـار (سـرزنش) ،جریمـه
رفتـاری و مواجـه کـردن کـودک بـا پیامدهـای
طبیعـی و منطقـی رفتار خویش .هرگـز از روش های
تنبیهـی شـدید نظیـر ارعـاب و ترسـاندن ،تمسـخر،
طعنـه و ریشـخند یا کتـک زدن اسـتفاده نکنید .این
روش هـا اغلـب مشـکالت رفتاری موجـود را پیچیده
تـر مـی کنند.

مزایـده از مغـازه مذکـور بـه ادرس فـوق بازدیـد و  10درصـد قیمت مورد نظـر خود را
به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی مرکـزی کرمـان واریز و فیـش آن را به
همـراه پیشـنهاد کتبـی در داخـل پاکـت درب بسـته تحویل ایـن اجرا نماینـد بدیهی
اسـت کسـی برنـده مزایده شـناخته می شـود که باالترین قیمـت را تقاضا نمایـد و در
صـورت انصـراف برنده مزایـده  10درصد واریـزی به نفع دولت ضبط خواهد شـد(-.ج)
م الف  871دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان -شکیبا
آگهی فقدان سندمالکیت
خانـم فاطمـه رحمانـی نعیم آبادی فرزند محمدحسـین مالک ششـدانگ
پلاک  4فرعـی از  262اصلـی بخـش  2کرمـان کـه سـند مالکیـت آن
بشـرح ثبـت شـماره  38750صفحـه  454دفتـر  161صـادر و تسـلیم
گردیده و بموجب سـند شـماره  86/10/4-1830دفترخانه  112در رهن
بانـک مسـکن میباشـد ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده
مدعـی اسـت سـند مالکیت پلاک مزبور بعلـت جابجایی مفقود و درخواسـت سـند
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحـی مـاده  120آئین
نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فـوق الذکر با وجود سـند
مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا
سـند معامله تسـلیم نماینـد درغیراین صورت پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور
سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 95/5/6
م الف  391رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  2کرمان -محمودمهدی زاده
از طرف ،امید صاعد
رنوشت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
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ورزش و ورزشکار

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه «پیام ما»
در نرم افزار تلگرام ،کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

شماره پیاپی 682
چهارشنبه  6مردادماه 1395

https://telegram.me/payamema

گفت و گو

خبر

پس از فشارها و انتقادات شدید به لباس ورزشکاران ایرانی

نعمتی پرچمدار ایران در المپیک برزیل:

پیام من به معلوالن جهان
تسلیم نشدن است

تغییر طرح لباس ایران برای المپیک ریو

بنابـر اطلاع سـایت ورزش سـه،
دیـروز در جلسـهای بـا حضـور یکـی
از طراحـان لبـاس ایـران بـا کیومـرث
هاشـمی رئیـس کمیتـه ملـی المپیک
تغییـر طـرح لبـاس رسـمی ایـران

طرح پیشنهادی کامران بختیاری ،طراح ایرانی برای لباس کاروان المپیک

 72سـاعت پـس از انتقـاد شـدید
مـردم ایـران از طرحهـای اولیـه لباس
رسـمی ایـران بـرای حضور در مراسـم
افتتاحیـه المپیـک ریـو ایـن طرحهـا
کاملا تغییـر خواهـد کـرد.

زهـرا نعمتی؛ تنهـا نماینـده تیروکمـان اعزامی به
بازیهـای المپیـک ریـو یکـی از مشـکالت خـود را
بـرای حضـور در بازیهای المپیک  2016را نداشـتن
روانشـناس و ماسـاژور عنـوان کـرد و گفت :بـا وجود
ایـن کـه مربـی کـره ای تیروکمـان از چند مـاه قبل
از فدراسـیون درخواسـت روانشناس و ماسـاژور کرده
بـود ،امـا تا به امـروز هیچ کاری در ایـن زمینه صورت
نگرفته اسـت.
زهـرا نعمتـی در رابطـه بـا آخریـن وضعیـت خود
بـرای حضـور در بازیهای المپیـک  2016ریو افزود:
بـا تمرینـات خوبـی کـه تـا بـه امـروز زیر نظـر پاک
میون ،سـرمربی کـرهای تیم ملی تیروکمان داشـتم،
از شـرایط آمادگـی خوبـی برخوردار هسـتم و کم کم
بـه اوج آمادگـی رسـیدهام .بـ ه هـر حـال مـن باید در
میـان کسـانی بـه رقابت بپـردازم کـه از بهترینهای
دنیـا هسـتند و بایـد بتوانم بهترین عملکـرد و نتیج ه
را در ایـن رقابتها کسـب کنم .کار سـختی اسـت و
پیشبینـی ایـن کـه چـه نتیجـهای در المپیـک ریو
کسـب کنـم ،بسـتگی به شـرایط روحـی  -روانی من
و مسـابقه دارد .البتـه تلاش خواهـم کرد کـه هر چه
در تـوان دارم ،بـه اجـرا بگـذارم تـا نتیجـه خوبـی را
در المپیـک ریـو کسـب کنـم .به هـر صورت نیـاز به
دعـای مـردم دارم تـا بهتریـن شـرایط را در المپیک
داشـته باشـم تا خبرهـای خوبـی را از ریو بشـنوند.
وی پیرامـون مشـکالتی کـه پـس از اردوهایی که
بعد از مسـابقات جـام جهانی آنتالیای ترکیه داشـت،
ل حاضر مشـکالت خاصی
خاطـر نشـان کـرد :در حـا 
نـدارم و تنها مشـکل من نبود روانشـناس و ماسـاژور
در اردوهـای تمرینـی مـن اسـت .هر چند کـه مربی
کـرهای تیـمملـی تیروکمـان از مـدت هـا قبـل از
فدراسـیون درخواسـت کـرده بود که یک روانشـناس
و ماسـاژور بـرای آمـاده سـازی من تا المپیـک ریو در
کنارم باشـد که متاسفانه هیچ پاسـخی از فدراسیون
دریافـت نکردیم.
نعمتـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه حضـور
روانشـناس و ماسـاژور در شرایط فعلی که مدت زمان
کوتاهـی تـا اعـزام شـما بـه بازیهـای المپیـک ریو
ی مانـده اسـت ،تصور مـی کنیـد مثمرثمـر واقع
باقـ 
شـود یـا خیر؟ افـزود :دیگـر االن این حضـور فایدهای
نـدارد و ایـن حضـور زمانـی تاثیرگذار بود کـه از چند
ی تیـم ملـی تیروکمـان
مـاه قبـل کـه مربـی کـره ا 
درخواسـت کـرده بـود ،انجـام میشـد.
پرچمـدار کاروان المپیـک ریـو در رابطـه با اولین
تجربـه حضـور خـود در المپیـک ،خاطرنشـان کـرد:
از ایـن کـه بـرای اولیـن بـار در بازیهـای المپیـک
ریـو حضـور پیـدا خواهـم کـرد ،خوشـحال هسـتم
و امیـدوارم کـه از حضـور در المپیـک لـذت ببـرم و
بـا ایـن حضـور بـه تمام معلـوالن جهـان این پیـام را
برسـانم کـه نبایـد تسـلیم معلولیـت خود شـوند.
نعمتـی اضافـ ه کـرد :از این کـه توانسـته ام اولین
ورزشـکار پارالمپیکی باشـم کـه به المپیـک راه پیدا
میکنـم ،افتخـار بزرگـی بـرای مـن و تمـام زنـان
معلـول کشـور اسـت .امیـدوارم با کسـب نتایج خوب
در ریـو ایـن افتخـار را کـه نـه تنها بـرای مـن  ،بلکه
بـرای کشـورم اسـت ،بـه معـرض نمایش بگـذارم.
پرچمـدار کاروان المپیـک ریـو در ادامه در پاسـخ
بـه این پرسـش کـه قـرار بود شـما یک هفتـ ه زودتر
از کاروان راهـی بازیهـای المپیـک ریـو شـوید ،آیـا
ایـن شـرایط فراهم شـد یـا خیـر؟ تصریح کـرد :طی
صحبتـی کـه مربـی کـره ای تیـم ملـی تیروکمـان
بـا مسـئوالن فدراسـیون انجـام داده بـود ،از آنهـا
درخواسـت کـرده بـود کـه مـن اول مـرداد بـه خاطر
شـرایط جسـمانی ام پیش از اعـزام کاروان به بازیها
راهـی برزیـل شـوم تـا بتوانـم در شـرایط بهتـری در
رقابتهـای المپیـک شـرکت کنـم .البتـه بـه دالیل
شـرایط امنیتـی کشـوربرزیل مـورد موافقـت قـرار
نگرفـت و قـرار اسـت هفتم مـرداد به همـراه کاروان
راهـی المپیـک ریـو شـوم .البتـه ایـن مسـاله یـک
مقـدار از نظـر شـرایط جسـمانی مـن را تحـت تاثیر
قـرار خواهـد داد.
وی در پایـان در رابطـه بـا حضور خـود در دهکده
بازیهـای المپیـک بعـد از پایـان بازیهـا ،جهـت
حضـور در بازیهـای پارالمپیـک ریـو خاطـر نشـان
کـرد :قبلا تصمیم بر این بـود که در دهکـده بازیها
پـس از پایـان بازیهـای المپیـک ریو بمانم تـا خود را
بـرای پارالمپیـک ریـو آماده کنـم ،ولی فکـر میکنم
بـه دلیل شـرایط امنیتـی این تصمیم منتفی شـده و
همـراه کاروان دوبـاره بـه ایران باز می گـردم تا ضمن
دیـدار با خانـوادهام با آمادگی بیشـتر و بهتـری راهی
پارالمپیک ریو شـوم.
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پهلوان
فقط در گود زورخانه نیست
آداب پهلوانی چيست ؟
جوانمـردی چيزی نيسـت جز از خود
گذشـتن ،خود را ندیدن و خـدا را دیدن،
خدمـت بـه بندگان خـدا كـردن ،در راه
رضـای خـدا بـودن ،جوانمـردی ،اعتالی
معنویـت همراه با تقویت روح و جســـم
هادی کاربخش
 Haka@payamema.irو در نهایـت ســـفر باطنـی بـه مرزهای
الیتناهـی و حـق پرسـتی و حـق طلبی
اسـت .اگـر چـه معنـای پهلوانـی و صفـت جوانمـردی فراتـر از
ایـن اســـت كـه مکتوب شـــود امـا می تـــوان گفـت كه در
یـک كالم ،جوانمـردی عمـل بـه حـق و حقيقـت و در راه حـق
جـان نثـاری كردن اسـت .جوانمردی ،حقيقـت را پای مصلحت
قربانـی نکـردن در راه اعتلای انسـانيت و كوشـش در حفـظ و
نگهـداری وطـن و دوســـتی مردم اسـت و اگر جوانـان به مرام
جوانمـردی و فتـوت ،این خصلـت ناب ایران زمين ســـوق داده
شـــوند رعایـت اخالقيـات در جامعـه پـر رنگ تر می شـود.
ایـن متن دقیقا تعاریفی اسـت از خلـق و خو و منش پهلوانی
و جوانمـردی کـه در کتاب آئین پهلوانی که توسـط فدراسـیون
پهلوانـی و زورخانـه ای جمهوری اسلامی ایران در سـال 1394
تهیـه و تدوین شـده ،آمده اسـت .بـه نظر می رسـد این تعاریف
بـا آنچـه کـه در متن منتشـر شـده از محسـن مسـاحی ،رئیس
هیات پهلوانی و ورزش باسـتانی اسـتان کرمان ،در شـبکه های
مجـازی کـه بـه اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی نوشـته شـده،
متناقـص اسـت .در نوشـته ارسـالی ایشـان یکـی از خصوصیات
پهلوانـی ،مسـلمان بـودن اسـت ،در صورتـی که در تاریـخ ایران
پهلوانانـی داریـم کـه قبـل از اسلام می زیسـته انـد .گردآفرید
پهلـوان زن ایرانـی ،یکـی از پهلوانان سـرزمین ایران اسـت که از
او بـه عنـوان دختـر گژدهم یـاد می کننـد که با لباسـی مردانه
بـا سـهراب زورآزمایـی کـرد .فردوسـی بـزرگ از او بـه نـام زنی
جنگجـو و دلیـر از سـرزمین پـاکان یاد مـی کند .اگـر در تاریخ
سـیری داشـته باشـیم ایـن پهلـوان ایرانی قبـل از ظهور اسلام
می زیسـته اسـت و یا آئین رسـتم دسـتان ،پهلوان نامی ایران،
مهرپرسـتی بـوده و بـه دلیـل این که بـه دین زرتشـت که قبل
از اسلام وجود داشـته نگرویده ،در اوسـتا نامی از او برده نشـده
اسـت ..نریمـان ،پهلـوان معـروف خانـدان سـام مـی باشـد کـه
دالوری هـای زیـادی داشـته و برای حفظ ایران از شـر بیگانگان
تالشـهای زیـادی کـرده اسـت و در یکـی از همیـن جنـگ هـا
کشـته مـی شـود .در اوسـتا از پهلوانـان زیـاد دیگـری ماننـد
گرشاسـب هـم نام برده شـده که دلیـل بر وجـود پهلوانانی قبل
از اسلام اسـت .با ایـن مثال ها می تـوان به وضـوح دریافت که
مسـلمان بـودن از شـرایط پهلوانی نیسـت .در ایران مـا خیلی از
ادیـان الهـی زندگـی می کننـد و طبق قانون اساسـی جمهوری
اسلامی ایران به رسـمیت شـناخته شـده اند ،سـوال اینجاست
کـه آیـا نمـی تـوان پهلـوان و جوانمـردی از آییـن مسـیحی و
کلیمی و زرتشـتی داشـت و همانطور که در دوران دفاع مقدس
در جبهـه هـا حضـور داشـتند و به شـهادت رسـیدند ،پهلوان و
جوانمرد هم باشـند؟
نکتـه دیگـری که در متن شـخص آقای مسـاحی عجیب به
نظـر مـی رسـد برداشـت وی از مقوله پهلوانی اسـت کـه پس از
ایـن احتمـاال مـا بایـد به حکـم های ایشـان اقتـدا کنیـم!  ،که
اگـر اینگونـه باشـد ما باید افـرادی مانند شـهدا و عطـا احمدی
هـا و غیـره را از ایـن چرخـه حـذف کنیم .به راسـتی شـهدایی
کـه بـا ایثـار و گذشـت و اهـدای جـان و خـون در راه ایـران ما،
بـه باالتریـن مـدارج انسـانی و عرفانی دسـت یافتند چـه کم از
پهلوانـان دارنـد؟ و یـا افـرادی کـه بدون چشـم داشـت و بدون

دمیدن در بوق و کرنا نسـبت به پاسداشـت ارزش های انسـانی
و ایمانـی ایـن مـرز و بوم تالش مـی کنند ،را نبایـد در این زمره
قـرار داد؟ انسـان هایـی کـه بـا هزینـه هـای شـخصی کارهای
بزرگـی را بـرای نشـر فرهنـگ و ورزش انجـام مـی دهنـد بـه
راسـتی پهلوان و جوانمرد نیسـتند؟
در هـر حـال پهلـوان و یـا اصوال ایـن گونه لقـب هایی وقتی
ارزش دارد کـه مـورد قبول مردم باشـد و با بخشـنامه و شـرایط
دسـتوری نمیتوان کسـی را پهلوان نامید!
اگـر نشـریات بخواهند بخشـنامه هـای اینچنینـی را در نظر
بگیرنـد بایـد از بسـیاری از آدمهای بزرگ ایـن مملکت را حذف
کـرد ( .مثلا کیارسـتمی،فرهادی ،دولت آبـادی) و فقط به یک
قشـر خـاص پرداخـت که نان را بـه نرخ روز مـی خورند  ،پس با
ایـن توصیفـات آقای مسـاحی ،عطـا احمدی هیچ وقـت پهلوان
نمیشود!
بـا ایـن وضع همـه بزرگانی کـه قبـل از بوجود آمـدن هیات
زورخانـه ای بـه درجه پهلوانی رسـیدند ،اکنون بایـد برای تایید
مقـام شـان مجددا به این هیـات مراجعه و یا اگـر در قید حیات
نیسـتند ،اوالد و نوادگان شـان ایـن کار را انجام دهند.
یاسـر سیسـتانی یکـی از روزنامه نـگاران کرمانی مـی گوید:
فرامـوش نکنیـم ،افـرادی ماننـد پوریـای ولـی ،خـارج از گـود
زورخانـه و تشـک کشـتی پهلـوان و ماندنی شـدند .پوریای ولی
بـرای اینکـه دل پیرزنی که مادر حریفش بود را نشـکند و آزرده
خاطر نشـود،در هنگام مبارزه تن به شکسـت خود خواسـته ای
مـی دهـد .او شکسـت مـی خـورد تـا ماندنی شـود و این رسـم
جوانمـردی و افتادگـی و پهلوانی اسـت.
امین شـول ،یکی دیگر از روزنامه نگاران باسـابقه کرمانی در
ایـن باره معتقد اسـت :ماجرای اسـتفاده از عنوان پهلوان شـبیه
اسـتفاده از عنـوان «اسـتاد» دو وجـه دارد .یکـی وجـه رسـمی
کـه رسـیدن به ایـن عنوان مسـتلزم رعایـت آیین نامه اسـت و
دیگـری وجـه عمومی کـه در چارچـوب آیین نامـه نمی گنجد.
و اساسـا نبایـد ایـن دو را بـا یکدیگر مقایسـه کرد یا هـر یک را
نافی دیگری دانسـت .برای مثال در دانشـگاه به کسـی «استاد»
گفته می شـود کـه از درجه اسـتادیاری و دانشـیاری گذر کرده
باشـد ،تعـداد مقالـه های علمی مشـخص داشـته باشـد ،تعداد
مشـخصی دانشـجوی دکتـری تربیـت کـرده باشـد و غیـره ،اما
در همیـن نظـام دانشـگاهی افـرادی هم بـوده اند که بـا مدرک
کارشناسـی یـا کارشناسـی ارشـد تدریس کـرده اند و اسـتادی
شـان بـر همگان روشـن بوده اسـت .یا بـرای مثال در موسـیقی
ممکن اسـت کسـی استاد رشـته موسیقی دانشـگاه تهران باشد
و کسـی دیگر همچون اسـتاد گرانقدر جناب شـجریان ،استادی
اش در موسـیقی غیرقابـل تردید.پـس دقـت کنیم کـه در اینجا
مقصـود آقـای مسـاحی وجـه رسـمی عنـوان پهلـوان اسـت و
طبیعتـا ایشـان نمـی تواننـد از منظـر عمومی بـرای رسـانه ها
تعیین تکلیـف کنند.
در هـر حـال اگر فضا را بـرای حرمت و ارزش دادن به انسـان
هـای بزرگـی کـه بخاطر فرهنگ و عـزت این مرز و بـوم از جان
مایـه میگذارنـد و در عیـن گمنامـی کارهـای بـزرگ انجام می
دهنـد و منـش و اخالق مردانگـی را دارند را تنـگ نکنیم ،هنوز
هـم خیلـی قهرمـان پهلـوان داریم کـه در میـان مـردم عزت و
قربـت دارنـد و بـه زبـان سـاده تـر ،افتـاده و خاکـی و مردمـی
هسـتند ،این گونه افراد با اخالق و روحیات و شـرف و انسـانیت
بـه مدارج باال رسـبده اند .این درسـت که بازوبنـد پهلوانی فقط
در تشـک کشـتی و بعد از انجام مسـابقات و اول شـدن نصیب
شـخص مـی شـود امـا کسـب ایـن عنـوان بسـیار راحت تـر از
پهلـوان مانـدن در نزد مردم اسـت!.

اسـت کـه تا قبـل از سـفر ورزشـکاران
ایـران به شـهر ریو آمـاده خواهد شـد.
در ایـن طـرح کـه متفـاوت بـا سـایر
طراحیهـای لبـاس ورزشـکاران ایرانی
بـه نظـر میرسـد ،از المانهـای پرچم
ایـران اسـتفاده شـده اسـت .همچنین
پوشـش بانـوان حاضـر در المپیـک نیز
بـه طور کلـی مـورد تغییر قـرار گرفته
است.
تنهـا ابهـام در این زمینه این اسـت
کـه آیـا طـراح ایـن لباسهـای جدیـد
ایـن فرصـت را بـرای رسـاندن البسـه
بـه کاروان ایـران دارد یـا نـه .بنابـه
گفتـه روابـط عمومـی کمیتـه ملـی
المپیـک یـک تیـم پرتعـداد کار خـود
را بـه سـرعت آغـاز کردهانـد تـا بـا کار
شـبانه روزی حداقـل لبـاس  50درصد
از کاروان اعزامـی ایـران بـه المپیـک

را تـا  72سـاعت آینـده آمـاده کننـد.
تیمهایـی مثـل والیبـال که هـم اکنون
در ریـو بـه سـر میبرنـد قـرار اسـت
البسـه خـود را در ریـو تحویـل بگیرند.
کامـران بختیـاری  -طـراح لباس -
کـه طرحهایـی جدیـد را بـرای لبـاس
کاروان المپیـک ایـران ارائـه کـرده ،در
صفحـه اینسـتاگرام خـود تاکیـد کـرد
کـه طرحهایـش مـورد تأییـد کمیتـه
ملـی المپیـک قـرار گرفته اسـت.
کامـران بختیـاری  -طـراح لبـاس
 در صفحـه اینسـتاگرامش نوشـت:خوشـبختانه رییـس کمیتـه ملـی
المپیـک بـا برخـورد بسـیار مثبـت،
طرحهـا را پذیرفـت و قـرار شـد یکـی
از سـه طرح ارائهشـده ،بـا اندکی تغییر
بـرای کاروان المپیـک آمـاده و بـرای
مراسـم رژه ،بـه برزیل فرسـتاده شـود.

او همچنیـن در پسـتهای دیگری،
بـا انتشـار تصاویـری از طرحهـای
آمادهشـده بـرای کاروان المپیـک،
توضیـح داد :نگـران طـرح و طراحـی
نباشـید ،مطمئن باشـید به امیـد خدا،
اگـر قرار شـد ایـن کار انجام شـود یک
طرح شـیک ،سـاده و درخور شخصیت
ورزشـکاران را نهایـی خواهیـم کـرد.
در لباسهـای طراحیشـده توسـط
بختیـاری ،از رنگهـای سـبز ،سـفید
و قرمـز شـبیه پرچـم ایـران اسـتفاده
شـده اسـت .ایـن لباسهـا در دو رنگ
سـفید و مشـکی ارائـه شـده و روی
لباسهـا نیـز یـک بیـت شـعر حافـظ
(یوسـف گمگشـته بـاز آیـد بـه کنعان
غـم مخـور /کلبـه احـزان شـود روزی
گلسـتان غـم مخـور) اسـتفاده شـده
ا ست .
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یادداشت

خبر

آسیب شناسی
معدنکاری در بهشت
معادن ()1

مدیر طرح درآلو خبر داد

تولید ساالنه  100،000تن کنسانتره از معدن درآلو
عطـاءاهلل شـمسالدینی مدیـر طـرح
درآلـو با بیـان اینکـه اقدامات انجامشـده
در ایـن طـرح در دو بخـش معـدن و
کارخانههـای مربـوط اسـت در خصـوص
فعالیتهـای صـورت گرفتـه در بخـش
معـدن گفـت 10 :میلیـون مترمکعـب
باطلـه بـرداری ،اسـتقرار ایسـتگاه
هواشناسـی و احـداث جاده دسترسـی به
معـدن از مسـیر چهارطـاق از مهمتریـن
اقدامـات صـورت گرفتـه در بخش معدن
درآلـو اسـت.
وی اظهـار داشـت :علاوه بـر ایـن
مطالعـات ژئوتکنیـک ،پایـداری دیـواره
و تخمیـن ذخیـره معـدن نیـز انجـام
شـده اسـت .مدیـر طـرح درآلـو بـا بیان
اینکـه در کنـار اقدامات مربـوط به بخش
معـدن بررسـیهای الزم در خصـوص
احـداث کارخانههـای مربـوط بـرای

تولیـد کنسـانتره نیـز صـورت گرفتـه
اسـت ،افـزود :طراحـی ،تأمین و سـاخت
سنگشـکن اولیه و ارسـال بـه بندر جبل
علـی ،طراحی پایـه کارخانه فلوتاسـیون،
تأمین تجهیـزات مدار خردایـش کارخانه
فلوتاسـیون ،خاکبـرداری محـل احـداث
مخـزن آب خـام و انجـام مطالعـات
ژئوتکنیکـی از اصلیتریـن و مهمتریـن
فعالیتهـای صـورت گرفته بـرای احداث
کارخانههـای موردنیـاز در معـدن درآلـو
اسـت .شـمسالدینی در ادامـه دربـاره
دیگـر فعالیتهـای صورتگرفتـه در
خصـوص کارخانـه گفـت :تسـطیح و
آمادهسـازی محـل احـداث کارخانـه
فلوتاسـیون ،محـل انبارها ،اسـتوک پایل،
پسـت بـرق سـاختمانهای اداری و نصب
دکل مخابـرات برای پوشـش تلفن ثابت و
همـراه و برقـراری اینترنـت و احداث خط

مدیرعامل شرکت معدني و صنعتي گل گهر

تولید تجمیعی شرکت امسال به بیش
از  21میلیون تن می رسد

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر اعالم کرد
 :تولیـد تجمیعی شـرکت در سـال  94برابر بـا  16.2میلیون
تـن بـود کـه پیش بینـی می شـود این رقـم در سـال جاری
بـه  21.4میلیـون تـن افزایش یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بین الملل شـرکت گل
گهـر ،ناصـر تقی زاده گفت :با مواجه شـدن بحران در خصوص
کاهـش قیمـت جهانی فوالد و سـنگ آهن در سـال گذشـته،
ایـن شـرکت حرکت به سـمت اقتصاد مقاومتـی ،افزایش بهره
وری  ،نـگاه بـه بـازار و کاهـش هزینـه هـا را به طـور جدی در
برنامـه هـا اجـرا کـرد .وی تصریـح کرد :در سـال  94بـا وجود
کاهـش قابل توجـه در قیمت های جهانی محصوالت شـرکت
و مشـکالت نقدینگـی حاصـل از این رخداد ،بـا افزایش تولید،
کاهـش و مدیریت بهینـه هزینه ها و باالبـردن راندمان و بهره
وری ضمـن کسـب رکـوردی تـازه در تولید محصـوالت نهایی
شـرکت ،پیشـرفت های بسـیار مطلوبی در پروژه های پایه ای
مجموعه گل گهر داشـتیم .تقی زاده گفت :از جمله پیشـرفت
هـای شـرکت می توان بـه راه اندازی خطوط  5و  6کنسـانتره
گل گهـر بـا ظرفیت چهـار میلیون تـن  95 ،درصد پیشـرفت
کارخانه گندله سـازی شـماره  2با ظرفیت  5میلیون تن  ،راه
اندازی خط تولید کنسـانتره گهر زمین ،راه اندازی دو کارخانه
فوالدسـازی شـرکت های جهان فوالد سـیرجان و توسعه آهن
و فـوالد گل گهـر اشـاره کرد .وی افـزود :همچنیـن راه اندازی
طـرح  500هـزار تـن نـورد جهـان فـوالد سـیرجان ،بیـش از
 90درصـد پیشـرفت در نیـروگاه  320مگاواتـی و همچنیـن
اجـرای طـرح خـط انتقال آب از سـیرجان به کارخانـه از دیگر
پیشـرفت های شـرکت محسـوب می شـود .تقـی زاده با بیان
موفقیت های شـرکت گل گهر در سـال گذشـته و کسب رتبه
نخسـت در تولیـد گندلـه و کنسـانتره گفـت :ایـن شـرکت با
تولیـد  10میلیـون و  787هـزار و  452تن کنسـانتره سـنگ
آهـن و  157هـزار و  648تـن سـنگ آهـن دانـه بندی شـده،
حـدود  31درصـد کل تولیـد سـنگ آهـن بازار داخلی کشـور
در سـال  94را بـه خود اختصـاص داد .وی افزود :شـرکت گل
گهـر همچنیـن با تولید بیش از  5میلیـون و  301هزار و 449
تن گندله در سـال  94باالترین سـهم تولید گندله را در میان
شـرکت های معدنی کسـب کرد.
با دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت:

معدن شماره  2به شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر واگذار شد

ناصـر تقی زاده گفت :با دسـتور مهندس نعمـت زاده وزیر
صنعـت ،معـدن و تجارت بـه زودی معدن شـماره  2گل گهر
بـه شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر واگذار می شـود.
وی بـا بیـان اینکه معدن شـماره  2بین 40تـا  50میلیون

افقی
-1در قدیـم آب بـه در خانـه هـا می بـرد -عقد زناشـویی-
کامپیوتر فارسـی
-2از بازیگران کهنه کار «میوه ممنوعه» -دریا
-3جاویـد و همیشـگی -همـراه پشـتک -گوینـد حبیـب
خداسـت
-4خشن و ناهموار تیردان -خیمه و سایبان
-5حرف فاصله -ته نشین شدن -مجال و فرصت
-6اندوهگین -پرآب ترین رود جهان -راز مگوی حانمها!
-7یاری کردن -فراخ و پهناور -مالحظه و مراقبت
-8طویل -از البسه فصل سرما -ترس و واهمه
-9یکـی از سـه خواهر نویسـنده انگلیسـی -جلای کفش-
مقابـل فاز
-10حـرف تأسـف -اسـبابی بـرای تعیین جهـت وزش باد-
مـرد عارف و خداشـناس
-11فیلمـی بـه کارگردانـی «یـداهلل صمـدی» سـینماگر
ایرانـی -خطهـای کـف دسـت -مگـس پـران اسـب
-12پیرو و دنباله -گوشواره را به آن آویزند -دیرینه تر
-13فرهنگ عظیم فرانسه -رجزخوان -باور
-14شروع -کتابی مشهور از «خواجه نصرالدین طوسی»
-15میمون و مبارک -سیاهرگ -یک سوم ماه
عمودی
-1خوشبخت و کامروا -تفاوت
-2مرکز عاطفه -بازماندن -فربه نیست
-3بیماری مهلک قرن -نمایشنامه غم انگیز -روزنه
-4خوراکی از تخم مرغ -قشنگ -همه اجسام دارند
-5سـخن صریـح و آشـکار -دلـداده شـیرین -شـهری در
ایالـت ماساچوسـت آمریـکا
-6پایتخـت قدیمـی ژاپن -درختی راسـت قامـت که به آن
«تبریـزی» هـم می گوینـد -از نهاد خسـته برآید

 1مـگاوات برق برای کارخانه فلوتاسـیون
نیز انجام شـده اسـت .مدیر طـرح درهآلو
بـا بیـان اینکه کارهـای مربـوط به تملک
 40هکتـار از نواحـی معـدن ،کارخانـه و
سـد باطلـه به پایـان رسـیده اسـت،ادامه
داد :عملیـات تجهیـز کارگاه و احـداث
مسـیر کنـار گـذر سـد باطلـه نیـز آغـاز
شـده است.
شـمسالدینی بـا اشـاره بـه امضـای
تفاهمنامـه بـا مؤسسـه امیـن بهعنـوان
پیمانـکار  EPCدرخصوص زمـان اجرای
ایـن طـرح و اتمـام آن اظهـار داشـت:
طبـق برنامه اعالمـی زمان آغـاز عملیات
سـاختمان و نصب توسـط مؤسسه امین
از  95/01/01تـا 98/12/29بـه مـدت
چهـار سـال در نظـر گرفتهشـده اسـت.
مدیـر طـرح درآلـو با بیـان اینکـه رکود
و کاهـش قیمتهـای جهانـی مـس

تـن ذخیـره شـناخته شـده دارد ،افـزود :همچنیـن بـا تالش
هیـات مدیـره شـرکت گل گهـر مشـکالت مربوط بـه معدن
شـماره  3حل شـده و این معدن به مدت  25سـال در اختیار
گهـر زمین قـرار گرفته اسـت .تقی زاده کاهـش قیمت تمام
شـده را یکـی از ویژگـی هـای گل گهـر در مقایسـه بـا رقبـا
دانسـت و تصریـح کـرد :بـا وجـود  17درصـد افزایـش تولید
در سـال  94موفـق شـدیم بیش از  25درصـد کاهش قیمت
تمام شـده محصوالت تولیدی در مقایسـه با سـال  93داشته
باشـیم که یک امتیاز برای شـرکت محسـوب می شـود .وی
بـا بیان اینکه قیمت تمام شـده محصوالت شـرکت از 1450
میلیـارد تومـان در سـال  93بـه  1139میلیـارد تومـان در
سـال  94کاهـش یافته اسـت ،گفت :عالوه بـر افزایش تولید،
کاهـش بهـره مالکانـه و افزایـش فروش باعث شـد تـا میزان
رشـد هزینـه های رشـد نیز حتـی از نـرخ تورم کمتر باشـد.
مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در عیـن حـال افـزود :شـرکت
گل گهـر موفـق شـد در سـال گذشـته  2.5میلیـون تـن از
محصـوالت تولیـدی خود را صـادر کند.

شرکت گل گهر  170هزار میلیارد ریال
پروژه در دست اقدام دارد

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت
معدنـی و صنعتـی گل گهـر ،ناصـر تقـی زاده گفـت :بـا بهره
بـرداری از طـرح هـای جدید گل گهـر عالوه بـر ایجاد تحول
در منطقـه ،بـرای بسـیاری از نیروهـای بومی و محلـی بویژه
جوانـان اشـتغال ایجـاد می شـود.
وی بـا تشـریح طـرح هـای در دسـت اجـرای شـرکت
گفـت :پـروژه گندله سـازی شـماره  2با ظرفیـت  5میلیون
تـن در سـال تـا اواخـر مـرداد مـاه جـاری بـه بهره بـرداری
مـی رسـد ضمـن اینکـه بهـره بـرداری از دو واحـد گازی
نیـروگاه  500مگاواتـی از دیگر برنامه های امسـال شـرکت
اسـت 85 .درصـد تجهیـزات نیـروگاه خریـداری شـده و در
حـال نصـب اسـت .تقـی زاده افـزود :تکمیل عملیـات نصب
پـروژه واحد تولیدآهن اسـفنجی شـماره  2شـرکت توسـعه
آهـن و فـوالد گل گهـر بـا ظرفیـت نهایـی  1.7میلیون تن
در سـال و پـروژه  1.5میلیـون تنـی ذوب و  3میلیـون تنی
ورق فـوالدی از دیگـر پـروژه هـای مهـم امسـال شـرکت
محسـوب مـی شـود که بـزودی قـرارداد احـداث آن بسـته
میشـود .وی اظهـار کـرد :ادامـه فعالیـت های طـرح انتقال
آب از بندرعبـاس بـا ظرفیـت  6800مترمکعـب در سـاعت،
ادامـه فعالیـت اجرایی طرح احـداث خط  7تولیدکنسـانتره
سـنگ آهـن بـا ظرفیـت  2میلیـون تـن  ،ادامـه فعالیـت
اجرایـی طـرح احـداث کارخانـه ذوب و فوالدسـازی جهـان
فـوالد بـا ظرفیـت یـک میلیون تـن ،عقد قـرارداد و شـروع
عملیـات اجرایـی فـاز دوم طـرح انتقال گاز بـا ظرفیت 420
هـزار مترمکعـب در سـاعت و ادامه فاز عملیاتـی پروژه های
اصلاح خطـوط تولیـد با هـدف افزایـش بهـره وری از دیگر
برنامـه های امسـال اسـت.

-7عقاید و نظرات -الزم و ضروری -یک دوم چهره!
-8تعجب و شـگفتی -آشـکار و واضح -سـاده لـوح و خوش
باور
-9نـام جـد مادری حضرت سـلیمان (ع) -بالکـن  ،مهتابی-
همسا یه
-10رود اروپایـی جدولها -شـهری در اسـتان فارس -نوعی
انگـور کـه دانه هـای ریز دارد
-11جایـز شـرعی -زیـن و بـرگ اسـب -چـوب سـوزاندنی
خو شبو
-12قسـمتی از پیراهـن -مقابـل ثـواب -پسـر کـورش
هخامنشـی و بـرادر کمبوجیـه
-13زیرک و باهوش -حنا -مقابل مبدأ
-14نحیف و الغر -باالخانه -یارخراسانی
-15ندیم -از شهرهای مهم عراق
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مهندس شهیدی -کارشناس ارشد معدن

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران را بـه
سـمتی سـوق داد که طرح معـدن درآلو
را بهصـورت شـرکتپروژه اداره کنـد،
افـزود :مقـرر شـده اسـت کـه تأمیـن

سـرمایه موردنیـاز برای احـداث کارخانه
فلوتاسـیون توسـط کنسرسـیومی
متشـکل از شـرکت ملـی صنایـع مـس
ایـران ،شـرکت گسـترش صنایـع و

ناصرالدین ناصحزاده معاون توسعه منطقه کرمان:

بهرهبرداری از فاز دوم پاالیشگاه
خاتونآباد تا پایان سال 1395

ناصرالدیـن ناصـحزاده معـاون توسـعه منطقـه کرمـان بـا
بیـان اینکـه در حال حاضر بهرهبـرداری از فاز اول پاالیشـگاه
خاتونآبـاد بـا ظرفیـت  100هـزار تـن در حـال اجـرا اسـت
گفت :با اتمام فاز دوم در پایان سـال  ،95ظرفیت پاالیشـگاه
خاتونآبـاد بـه  200هـزار تـن مس کاتـدی در سـال خواهد
رسید.
ناصـحزاده بـا اشـاره بـه تولیـد  5هـزار و  500تنـی کاتـد
در فـاز یـک پاالیشـگاه از زمـان راهانـدازی آن در بهمـن
 94تاکنـون گفـت :فـاز نخسـت ایـن طـرح بـرای  135نفـر
بهصورت مسـتقیم شـغل ایجـاد کرده اسـت .وی افـزود :این
پـروژه بـا سـرمایه مصـوب  68میلیون یـورو بهصـورت نقدی
و  75میلیـون یـورو اعتبـار اسـنادی بهعلاوه  483میلیـارد
ریـال ،بـه ظرفیـت  200هـزار تـن مـس کاتـدی در سـال با
استفــــاده از روش کاتـد دائمی  stainless steelسـاخته
خواهد شـد .معاون توسـعه منطقـه کرمان با تأکیـد بر اینکه
در سـاخت ایـن پاالیشـگاه از بهتریـن تکنولوژیهـای روز
دنیـا اسـتفاده شـده اسـت در خصـوص مزایـا و نقـاط قـوت
پـروژه پاالیشـگاه خاتونآبـاد اظهـار داشـت :ایـن پاالیشـگاه
بـا اسـتفاده از آخریـن تکنولـوژی تولیـد مـس کاتـدی
( )ISAدر دنیـا احداثشـده و کنتـرل فراینـد پاالیشـگاه بـا
اسـتفاده از سیسـتم کنتـرل فرآینـد ( )DCSو بـه شـکل
متمرکـز در اتـاق کنتـرل انجامشـده و همـه بخشهـا و نیـز
مجموعههـای خدمـات دهنـده بـه پاالیشـگاه کـه نیازمنـد
مالحظـه میباشـند ،پایـش یـا مانیتـور میشـوند .وی افزود:
همچنیـن ازنظـر رعایـت مالحظات زیسـتمحیطی و کاهش
آلودگیهـا ،پاالیشـگاه بـه نحـوی طراحی شـد کـه هیچگونه
آالینـدهای از سـیکل تولیـد آن وارد محیطزیسـت نشـده و
کلیـه پسـابها بـه شـکل مناسـب تصفیه شـود .شـایانذکر
اسـت پاالیشـگاه مس خاتونآبـاد در مجـاورت کارخانه ذوب
مـس خاتونآبـاد در  30کیلومتـری شـرق شـهربابک و 50
کیلومتـری غـرب سرچشـمه در حـال احداث اسـت.
مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت مس
خبر داد

رشد  5درصدی اکتشافات مس تا
پایان خردادماه سال جاری

اکتشـافات مـس تـا پایـان خردادمـاه موفـق شـد رشـد
 5درصـدی را نسـبت بـه برنامـه پیشبینـی شـده بـه ثبـت
برسـاند.
س پـرس ،مهندس بابـک بابایی مدیـر امور
بـه گزارش مـ 
اکتشـافات و مهندسـی توسـعه بـا بیـان ایـن مطلـب تأکیـد
کـرد :درمجمـوع همه فعالیتهای اکتشـافی شـرکت مس تا
پایـان خردادمـاه سـال جـاری از رشـد قابل قبولی نسـبت به
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معـادن ماهان و شـرکت سـرمایهگذاری
آتیـه صبـا انجـام شـود تـا مشـکلی در
خصـوص تأمیـن بودجـه الزم بـرای
اجـرای ایـن پـروژه پیـش نیایـد.

برنامـه برخـوردار شـده اسـت .وی گفـت :درمجموع بررسـی
عملکـرد حـوزه اکتشـافات در طـی ایـن مـدت نشـاندهنده
رشـد  23درصـدی در فعالیتهـای اکتشـافی زیر سـطحی و
رشـد کلی پنـج درصدی در مجمـوع فعالیتهای سـطحی و
زیر سـطحی اسـت .مدیر امور اکتشـافات و مهندسـی توسعه
بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت :در بخـش اکتشـافات
زیـر سـطحی در طـی سـه ماهـه نخسـت سـال جـاری امور
اکتشـافات شـرکت مـس در کل کشـور  8567متـر حفـاری
انجـام داد کـه از این میزان حفاری  7148متر سـهم اسـتان
کرمـان در مناطـق میـدوک ،سرچشـمه ،درهزار و درهآلـو و
 1419متـر سـهم اسـتان آذربایجـان شـرقی در منطقـه
سـونگون اسـت .بابایـی بـا اشـاره بـه اینکـه آنالیـز نمونههـا
در مناطـق حفاریشـده یکـی دیگـر از اقدامـات مهـم حوزه
اکتشـافات اسـت گفت :در طی سـهماهه نخسـت سال جاری
کل آنالیـز نمونههـای حفـاری  6هـزار و  112نمونـه بـوده
اسـت کـه از ایـن مقـدار  4821نمونه در اسـتانهای مرکزی
و جنوبـی و  1291نمونـه در اسـتانهای شـمالی و شـمال
غـرب بـوده اسـت .وی در ادامه در خصوص سـایر اقدامات در
ایـن مناطـق تصریـح کرد :همچنین تـا پایان خردادماه سـال
جـاری ،مطالعـات زمینشناسـی و آلتراسـیون ،ژئوفیزیـک و
ژئوشـیمی و ارزیابـی ذخیـره مطابـق برنامـه انجـامشـده و
گـزارش کامـل آنهـا نیز دریافت شـده اسـت.
رئیس صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان:

کارخانه فرآوری مس در جنوب کرمان
راهاندازی میشود

رئیـس صنعـت ،معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان گفـت:
قصـد داریـم کارخانـه پایین دسـتی فـرآوری مـس را احداث
کنیـم و نیازمنـد تسـهیالت بانکی هسـتیم.
«محمـود اسکندرینسـب» اظهار داشـت 89 :جلسـه رفع
موانـع تولیـد در جنوب اسـتان کرمـان برگزار شـده که 417
مصوبـه داشـته و  70درصـد مصوبـات یعنـی  299مصوبه در
حـال اجـرا اسـت و امیدواریم کـه در یک ماه آینده به شـکل
کامـل اجرا شـوند .رئیـس سـازمان صنعت ،معـدن و تجارت
جنـوب کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه یـک هـزار نفـر در زمینه
فـرش در جنـوب کرمـان فعـال هسـتند ،گفـت 3500 :نفـر
غیرفعـال هسـتند که بـا کمک دولت و ارائه تسـهیالت بانکی
حـدود  4000نفـر میتواننـد ،فعـال شـوند .اسکندرینسـب
خاطرنشـان کـرد :اولین معـادن مس شهرسـتان جنوب پنج
معـدن بودند کـه از این تعداد سـه معدن پروانـه بهرهبرداری
گرفتنـد و دومعـدن در حال اقدام هسـتند .وی بـا بیان اینکه
در جنـوب اسـتان کرمان قصـد داریم کارخانه پایین دسـتی
فـرآوری مـس را احـداث کنیم کـه نیازمند تسـهیالت بانکی
هسـتیم بیـان کـرد :بزرگتریـن کارخانـه فرومنگنـز کشـور
در جنـوب اسـتان کرمـان قـرار دارد کـه بـا مشـکل تأمیـن
بـرق روبـرو اسـت و در سـال  86بـا  20میلیـارد تومـان
سـرمایهگذاری راهاندازی شـده اسـت.
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نفـت بـه عنـوان سـرمایه خـدادادی
کشـور همـواره وظیفـه اصلـی را در تامیـن
معـاش ایرانیـان را بـه عهده داشـته اسـت.
گفتمـان هـا و نوشـتارهای بسـیار زیـاد و
کلیشـه ای از افـراد مختلـف در مـورد کـم
کـردن وابسـتگی اقتصـادی کشـور بـه نفت
نوشـته و منتشـر گردیـده اسـت.اما شـاید
هیـچ گاه ماننـد سـال گذشـته و امسـال که
نفـت کمتریـن نـرخ خـود را در  25سـال
اخیـر رسـیده اسـت ایـن وابسـتگی را بـا
تمـام وجـود لمـس نکردیـم.
در شـرایطی کـه مشـکل تامیـن نقدینگی
در تمـام صنایـع وجـود دارد عملا میتـوان
نقـش صـادرات غیـر نفتـی را تنهـا بخـش
فعـال تامیـن نقدینگـی دانسـت کـه عمـده
صـادرات غیـر نفتـی کشـور مربـوط بـه
صـادرات مـواد معدنـی خـام و فـرآوری
شـده از کشـور مـی شـود .اسـتان کرمـان
مهمتریـن قطـب ایـن بخـش از صـادرات
لقـب گرفتـه اسـت .تـا کنـون همـواره در
مقـاالت مختلـف از پتانسـیل هـای مختلـف
معدنـی اسـتان کرمـان صحبت شـده اسـت
و همـگان تعریـف بسـیار زیـادی نمـوده اند
و بیـان داشـته انـد کـه کرمـان از لحـاظ
معدنـی چنین اسـت و اسـت و چنان اسـت
امـا آیـا تـا کنـون بـه واقـع بـه این مسـئله
اندیشـیده شـده اسـت؟ بـا کاهـش بیـش
از حـد نـرخ جهانـی سـنگ آهـن عملا
صـادرات گسـترده ایـن مـاده بـا کاهـش
چشـمگیر مواجـه شـده اسـت و امیـد
بـه صـادرات سـایر مـواد معدنـی از قبیـل
مـس وکرومیـت و زغـال و  ....مـی رود کـه
متاسـفانه صنعـت زغـال بـا شـرایطی کـه
همـگان مـی داننـد عمال فلج شـده اسـت و
تنهـا امیـد بـه صـادرات سـایر مـواد معدنی
گفتـه شـده اسـت.
بـا توجـه بـه پتانسـیل شـناخته شـده
اسـتان کرمـان کـه بـر همـگان روشـن
اسـت متاسـفانه بـه جـای توسـعه یافتگـی
ایـن بخـش در ایـن اسـتان کـه میبایسـت
سـبب رونـق اقتصـادی ایـن امـر نیـز بـا
رکـود بیـش از حـد مواجـه گردیـده اسـت.
در خصـوص ایـن امـر مـی توان اشـاره کرد
بـه اینکـه بیـش از  6000محـدوده معدنـی
ثبـت شـده در اسـتان کرمـان وجـود دارد
امـا تعـداد معـادن فعـال خصوصـی کشـور
شـاید بـه تعـداد انگشـتان دو دسـت
نرسـد .ایـن امـر بـه چنـد دلیـل کـه اولین
بخـش ان مربـوط بـه زمانـی مـی شـود
کـه متاسـفانه بیشـتر افـراد کـه اقـدام بـه
ثبـت و شـروع بـه معدنـکاری نمـوده انـد
از حرفـه ای دیگـر بـه ایـن سـمت کشـیده
شـده انـد کـه متاسـفانه عـدم شـناخت
ایـن افـراد ضررهـای جبـران ناپذیـری را
بـر خـود افـراد و جامعـه معدنـکاری وارد
نمـوده اسـت.
دوم اینکـه متاسـفانه هنـوز هـم دانـش
کافـی در برخـی معـادن اسـتان خصوصا در
زمینـه اکتشـاف وجود ندارد .بطـور مثال در
برخـی معـادن حتـی مدیـران ارشـد معادن
در شـناخت اولیـه سـنگ هـا دچـار مشـکل
هسـتند و هنـوز برخـی از نقشـه هـا را روی
کاغذهـای میلیمتـری بـه سـبک چهل سـال
پیـش رسـم مـی نمایند .ایـا عدم اشـنایی و
اطالع از علم روز که سـبب نظم و پیشـرفت
مـی شـود جـز ایـن اسـت هـر روز مـا بـه
جـای پیشـرفت ،پسـرفت نموده ایـم ؟ایا در
اکثـر معـادن خصوصـی (حتی بـزرگ) هنوز
میتـوان  10بـرگ نقشـه مهندسـی کاربردی
پیـدا کرد؟ ایـن ها متاسـفانه مواردی اسـت
کـه چـون مدیـران غیـر معدنـی هسـتند به
چشـم آن هـا نیـز نمـی آیـد و ضربـه هـای
جبـران ناپذیـری در دراز مـدت بـه ان هـا و
مجموعـه ان هـا خواهـد زد.

8

آخر

پیامک :

50002203034

w w w . p a y a m e m a . i r
شماره پیاپی 682
چهارشنبه  6مردادماه 1395

روزنامه سیاسی  -اجتماعی
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
مدیر مسئول :علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل :نکیسا خدیشی سردبیر :بردیا امیرتیموری
دستیارسردبیر:رضا عبادیزاده
صفحه آرایی :علی اکبرزاده
روابط عمومی :راحیل عبادیزاده
مدیر داخلی :مریم شمس
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس تکنولوژی :آرین اسدی
عکاس :محسن رجبپور
سایر همکاران :عطیه بهرهبر ،عباس صفا،
سپیده ایرانمنش و احمد امیرتیموری
نشانی :کرمان ،بلوار جهاد ،نبش جهاد  ،48طبقه  3واحد 8
تماس مستقیم تحریریه 32471390:دورنگار32435910:
اموربازرگانی و حسابداری 32435911:و 32435908

سرویس فرهنگ و هنر :شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون :یاسر سیستانی نژاد
سرویس ورزش :هادی کاربخش
سرویس اجتماعی :نجمعه سعیدی
سرویس جامعه :عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات :جاوید مومنی
سرویس حقوقی :پیام خسروی سعید

یادداشت

خبر

عکس نوشت

گوهرریز؛ گوهری ماندگار

آغاز به کار نمایشگاه مهارت و اشتغال
سازمان فنی و حرفه ای

انكه رفتني ست
ميرود

الوند زندی

با بهانه هاي كوجك و بزرگ

میـراث مانـدگار نیـاکان مـا از قـرن هـا پیـش تـا کنـون ،یـادآور رنـج و
زحمـت مـردان و زنانـی بـوده اسـت کـه بـرای بقـای نسـل خـود و برکـت
بخشـیدن بـر پهنای گرم و خشـک کویـر سوزان،دسـت به ابداعـی زدند که
جهانـی را در حیـرت و جهانیـان را بـه تحسـین واداشـت.
آری کاریـز ایـن مظهـر کار طاقت فرسـا ،مظهر شـکوه و همـت مردمانی
کـه اراده آنـان ماننـد آفتـاب کویـر بلنـد بوده اسـت .بخـل خاک و آسـمان
از کویریـان انسـان هایـی سـخت کـوش و قانعی پدیـد آورده که هـر بیننده
ای را بـه تحسـین وا میـدارد .مردمانـی کـه کاریـزی مانند گوهرریـز را حفر
نمودنـد تـا بـه تمـام جهـان ثابـت نمایند کـه امیـد در دل کویریـان عمری
طوالنـی بـه بلندای تاریـخ سـرزمین ایـران دارد .گوهرریز همچـون گوهری
درخشـان بـر تـارک دشـت جوپار نمـاد صبر و همت انسـان هایی اسـت که

انكه بي حساب عاشق است
بي بهانه ماندنيست

نجمه سـعیدی -نمایشـگاه مهارت واشـتغال سـازمان فنی وحرفه ای
کرمـان در تاریـخ  4مرداد ماه شـروع بـه کار کرد.
مراکـز مختلـف غرفـه هایـی را در این نمایشـگاه به خـود اختصاص
داده بودند .مرکز جامع آموزشـی و توان بخشـی خردسـاالن «امام علی
(ع)»هـم در ایـن نمایشـگاه غرفـه ای از کار هـای دسـتی وهنـری بچه
هـای «اتیسـم وکـم تـوان ذهنی» را به نمایش گذاشـته اسـت.
افتتـاح نمایشـگاه بـا حضـور «زهـرا موسـی پـور» مشـاوراجتماعی-
فرهنگی اسـتاندار«،نقی عظیمـی زاده» مدیر روابط عمومی اسـتانداری
و جمعـی از نیروهـای پلیس ومسـئولین آموزشـگاه های فنـی حرفه ای
وهنرمنـدان انجام شـد.
ایـن نمایشـگاه تـا تاریخ  7مرداد مـاه ،همه روزه از سـاعت  17تا 22
در محوطـه سـازمان فنـی حرفـه ای کرمـان ،جنب پـارک جنگلی واقع
در جـاده تهـران دایر می باشـد.

عكس  :پريا بيك محمدي
سینما

ویژه

کرمان کنسرت

تمـام فرهنـگ و رسـوم آنـان برگرفتـه از آب زالل و آرام کاریـز بـوده اسـت.
جوپـار بـا گوهرریـزش آرمیـده بـر دامـان کوهسـتان بلنـد جوپـار  ،از دل
فرهنگـی کـه جـزو محـدوده «تمدن هـای کاریزی›› اسـت برخاسـته.
تمدنـی کـه عظمـت و قدمتـی بـه بلنـدای تاریـخ ایـران اسـت .گوهرریز
زاده مهـر اسـت.مهری کـه از دل مردمـان مهربـان کویـر بـر سـر تیشـه و
کلنگ»کهکیـن» میـرود تـا زمین سـخت سـر تعظیـم در مقابـل منش این
بشـرهای پـاک دل فـرود آورد و تسـلیم اراده آهنیـن آنـان شـود و آب زالل
تقدیمشـان نمایـد .حـال ایـن ماییـم وارثـان ایـن ارث گـران بها کـه اگر به
داد آن نرسـیم در سـکوتی مرگبـار  ،تمامـی فرهنگی کـه در دل تاریخ کهن
سـرزمینمان ریشـه دوانده خشـک میشـود و چه بسا نسـل های آینده فقط
از قنـات اسـمی در کتابهـا بخواننـد و بس...
ثبـت جهانـی قنـات گوهرریـز جوپـار مـی توانـد گوشـه ای از زحمات و
رنـج هـای افـرادی کـه در طـول قـرن هـا خـون دلهـا بـرای نگهـداری این
سـند فرهنـگ و انسـان شناسـی سـرزمین جوپار خـورده اند را پاسـخ دهد.
امیـد اسـت بـا همـت همـه دلسـوختگان و عالقـه منـدان به این منشـا
فرهنـگ و تمـدن شـرق  ،راه برای پژوهش در باب تمامـی ابعد گوناگون این
شـاهکار مهندسـی نیاکانمـان بـاز گـردد و روز به روز نـام ایـران و ایرانی در
سراسـر جهـان به گوش رسـد.

دعوت به همکاری

شرکت شایان پردازش کیش جهت
تکمیل كادر نیرو به یک خانم و یک
آقا آشنا به کار موبایل و حسابداری
به صورت تمام وقت نیازمند است
شماره تماس:

32221761

ایمیلnews@payamema.ir :
کانال تلگرامtelegram.me/payamema :
اینستاگرامpayamema_kerman :
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ :مهدوی
(بوعلی)32134838-

وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان اسـت.
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان
کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعلام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت
کنید .

آدت نمی کنیم

کارگردان :ابراهیم ابراهیمیان نویسـنده :سـارا سـلطانی ،ابراهیم
ابراهیمیان در سـانس  22 :در سـینما شـهر تماشـا کرمان

www.kermanconcert.com
09352520005
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فروش  24قطعه زمين مسكوني در شهر زرند ،خيابان شهيد عرب زاده
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نام
مزایده گزار

(نوبت دوم)

کرمان -بلوار شهید صدوقی -رو به روی سه راه فارابی -کد پستی 7617899596
شناسه ملی  -14000275775کد اقتصادی 411371938916

نشانی

ردیف

قطعه

پالك ثبتي

مساحت (متر مربع)

قیمت پایه مزایده (ريال)

مبلغ تضمین (ريال)

1

120

پالك  341فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

2

121

پالك  340فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

3

122

پالك  339فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

4

123

پالك  338فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

5

124

پالك  337فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

6

125

پالك  336فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

7

126

پالك  335فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

8

127

پالك  334فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

9

128

پالك  333فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

000ر000ر32

10

129

پالك  345فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر600

000ر000ر30

12

131

پالك  347فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر600

000ر000ر30

11

13

14

15

16

17

18

130

132

133

134

135

136

پالك  348فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

پالك  349فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

پالك  350فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

پالك  351فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

پالك  352فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

300

300

300

000ر000ر600

000ر000ر600

000ر000ر630

000ر000ر30

000ر000ر30

000ر000ر32

20

139

پالك  358فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر660

000ر000ر33

22

141

پالك  356فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر630

21

23

24

140

142

143

دریافت اسناد

تحویل پیشنهاد ها
گشایش پیشنهاد ها

پالك  359فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

پالك  357فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

پالك  355فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

پالك  354فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان
محل

298

000ر000ر600

000ر000ر30

000ر800ر072ر1

138

پالك  353فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر600

000ر000ر30

000ر000ر54

19

137

پالك  346فرعي از  2390اصلي بخش  13كرمان

300

000ر000ر600

000ر000ر30

298

300

300

300

000ر400ر132ر1
000ر000ر630

000ر000ر630

000ر000ر630

000ر000ر57

000ر000ر32

000ر000ر32

000ر000ر32

000ر000ر32

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان  -اداره راه و شهرسازي شهرستان زرند
يا سايت ( /http//iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت بيست روز

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبيرخانه مدیریت حراست)  -حراست اداره راه و شهرسازي شهرستان زرند

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مزایده به مدت  10روز

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد مزایده

