
با حضور ناصر شجاعی
 به عنوان داور 

برترین های 
رقابت های 
پاورلیفتینگ 
کشور معرفی 
شدند 

سال دوازدهم  شماره پیاپی 687  چهارشنبه 13 مردادماه 1395 8
www.payamema.ir  روزنامه سیاسی - اجتماعی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

دولـت تدبیـر و امیـد در حالـی چهارمین سـال فعالیـت خود را 
آغـاز می کنـد کـه بـه نظـر می رسـد افزایـش و تـداوم کاوش های 
باسـتانی در »کرمـان جنوبی« از سیاسـت های اصلی حـوزه میراث 

فرهنگـی اسـتان کرمـان در سـال پایانـی دولت یازدهم باشـد.
کاوش هـای باسـتانی در کرمـان جنوبـی اسـتمرار مـی بابـد. نه 
اینکـه تاکنـون کاوشـی در این منطقه صـورت نگرفته باشـد، بلکه 

قـرار اسـت در سـال پایانـی دولـت تدبیر و امیـد، ایـن کاوش ها در 
یکـی از تاریخی تریـن مناطـق اسـتان کرمـان بـا شـدت بیشـتری 
ادامـه داشـته باشـد. کاوش هایـی کـه در دولت هـای نهـم و دهـم 
بـا وقفـه روبـرو شـده بـود و در دولـت تدبیر و امیـد مجدداً از سـر 

گرفته شـدند.
صفحه 2

کاوش های گسترده باستانی به زودی در کرمان جنوبی آغاز می شود

وزش نسیم تدبیر
 بر تمدن هلیل

استقبال ایمیدرو 
از واگذاری 

پروژه های اکتشافی 
به سرمایه گذاران  

خسارت
50 میلیاردی 

سیالب به 
راه های استان

کشف محموله
 یک تنی مواد 
مخدر در کرمان

کرمان جنوبی
 در جایگاه 

نخست تولید 
خرما در کشور
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آیت اهلل هاشمی:

رهبری 
انتظار انقالب 

اقتصادی را در 
دولت سابق 

داشتند
7

گزارش »پیام ما« از تأثیر مشکالت والدین بر رفتارهای کودکان در مدارس

خانه هایی شاد؛کودکانی شادتر
   صفحه  5
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دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 4 روز  

تحویل 
پیشنهادها

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

گشایش 
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی شماره پ-95/5-1
دانشـگاه علـوم پزشـکی وخدمـات بهداشـتی درمانـی بـم در نظـر دارد امور خدمـات عمومی }تنظیـف{ بیمارسـتان پاسـتور را به مدت 
یکسـال از تاریـخ 95/7/1 از طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه شـرکتهای واجد شـرایط واگذار نماید.لـذا از متقاضیـان دعوت 
بعمـل مـی آیـد که به آدرس اینترنتی www.mubam.ac.ir یا به آدرس بم-میدان سـرداران شـهید-بلوار شـهیدرجائی سـایت اداری 

سـاختمان دانشـگاه علوم پزشـکی واحد امـور مناقصات مراجعـه نمایند.
1- مهلت و محل دریافت اسناد از روز چهارشنبه مورخ 95/5/13 لغایت روز یکشنبه مورخ 95/5/24 تا پایان وقت اداری

2- مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات از روز دوشـنبه 95/5/25 لغایـت روز دوشـنبه مورخ 95/6/8 دبیرخانه حراسـت دانشـگاه تا پایان 
اداری وقت 

شماره تلفن:034-44344601
روابط عمومی دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی شماره ح-95/5-1
دانشـگاه علـوم پزشـکی وخدمـات بهداشـتی درمانـی بم در نظـر دارد امور حمل و نقـل }ایاب و ذهاب اداری{ سـتاد مرکـزی را به مدت 
یکسـال از تاریـخ 95/6/1 از طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه شـرکتهای واجد شـرایط واگذار نماید.لـذا از متقاضیـان دعوت 
بعمـل مـی آیـد که به آدرس اینترنتی www.mubam.ac.ir یا به آدرس بم-میدان سـرداران شـهید-بلوار شـهیدرجائی سـایت اداری 

سـاختمان دانشـگاه علوم پزشـکی واحد امـور مناقصات مراجعـه نمایند.
1- مهلت و محل دریافت اسناد از روز چهارشنبه مورخ 95/5/13 لغایت روز یکشنبه مورخ 95/5/24 تا پایان وقت اداری

2- مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات از روز دوشـنبه 95/5/25 لغایـت روز دوشـنبه مورخ 95/6/8 دبیرخانه حراسـت دانشـگاه تا پایان 
اداری وقت 

شماره تلفن:034-44344601
روابط عمومی دانشگاه

گفت و گوی اختصاصی »پیام ما« با ناصر کهندل
 رییس کمیته فنی باشگاه مس کرمان : 

آوردن میثاقیان 
اشتباه بود

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک
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حسن اشرف زاده؛ مسگر قدیمی کرمان در گفت وگو با »پیام ما«:

مسگرهای کرمان مس کاربردی 
خود را از آلمان وارد می کردند

   صفحه  4
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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:

https://telegram.me/payamema

خبر
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 

بهداشت در بم:

بیش از 70 درصد 
بیماری های عفونی »زئونوز« 

هستند
کـه  می شـود  گفتـه  بیمـاری ای  »زئونوز«بـه 
قابل انتقـال  انسـان   و  مهـره دار  حیوانـات  بیـن 
هسـتند. رئیـس اداره »زئونـوز« مرکـز مدیریـت 

بیماری هـای واگیـر بـه بـم رفتـه اسـت.
دکتـر شـیرزادی رئیـس اداره »زئونـوز« مرکز 
بهداشـت  وزارت  واگیـر  بیماری هـای  مدیریـت 
در بـم در جلسـه آموزشـی با پرسـنل بهداشـت 
شهرسـتان بم،فهرج،نرماشـیر و ریـگان گفت و گو 
بیماری هـای  یـا  »زئونـوز«  بیماری هـای  کـرد. 
حیوانـات  از  انسـان  بـه  حیـوان  از  قابل انتقـال 
مهـره دار به انسـان منتقـل می شـوند و از طریق 
مصـرف فراورده هـای لبنـی، تمـاس مسـتقیم و 
یـا از طریـق ناقـل بـه انسـان منتقـل می شـود. 
وی می گویـد آخریـن عامـل بیمـاری زا کـه در 
»پریون هـا« هسـتند  اسـت  دنیـا شناخته شـده 
می شـوند.  محسـوب  گاوی  جنـون  عامـل  کـه 
»پریون هـا« به دلیـل اینکه در بدنمـان مولکولی 
شـبیه بـه »پریون ها« وجـود دارد ، در سـینابس 
عصبـی اسـت .»پریـون« بیمـاری زا وقتـی وارد 
طبیعـی  »پریـون«  کنـار  در  می شـود  بدنمـان 
قرارگرفتـه و شـکل »پریـون« طبیعـی را تغییـر 

می دهـد و پریـون بیمـاری زا شـکل می گیـرد.
بیـش  اعـام می کنـد کـه  دکتـر شـیرزادی 
»زئونـوز«  عفونـی  بیماری هـای  درصـد  از70 
از  غیرقانونـی  و  غیربهداشـتی  ذبـح  و  هسـتند 
راه هـای ابتـا به ایـن بیماری اسـت. بیش از 65 
درصـد بیماری هـای نوپدیـد »زئونوز« هسـتند و 
مسـافرین یکـی از راه های انتقال ایـن بیماری ها 
می باشـند رئیـس اداره »زئونوز« مرکـز مدیریت 
بیماری هـای واگیر وزارت بهداشـت خاطرنشـان 
کـرد: »تـب خونریـزی کریمـه کنگـو را جـدی 
بگیریـد. یکـی از کارهـای مهـم در بیماری هـای 
بایـد  کـه  می باشـد  آمـوزش  بحـث  »زئونـوز« 
توسـط شـهرداری ها و دامپزشـکی انجام گیرد.« 
وی در پایـان بیماری هـاری و سـیاه زخم ریـوی 
و جنـون گاوی در انسـان را 100 درصـد باعـث 
مـرگ دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد نتیجـه 
آمـوزش و ارتقـای آگاهی باعث ایجـاد مراقبت و 
کاهـش آمـار مرگ ومیـر توسـط ایـن بیماری ها 

. د شو

سفیر آفریقای جنوبی:

بازسازی بم نشانه امید به 
زندگی است

بـه همـراه  ایـران  سـفیرآفریقاي جنوبـي در 
رایـزن اقتصـادي و هیئـت همـراه از شهرسـتان 
بـم بازدیـد کـرد.  ویلیام مکس فلمـن وایتد پس 
از قنـوات اکبرآبـاد و قاسـم آباد بـروات، منطقـه 
اقتصـادي ارگ جدیـد، کارخانـه کرمـان  ویـژه 
موتـور و ارگ قدیـم گفـت: »بـم شـهري زیبـا 
اسـت و بازسـازي ایـن شـهر نشـان از امیـد بـه 
زندگـي در میـان مـردم ایـن شـهر اسـت و ارگ 

قدیـم بنایـي بی نظیـر در دنیـا می باشـد.«
در ایـن بازدید فرماندار بم گفت: »شهرسـتان 
بـم در شـرق اسـتان کرمـان واقع شـده اسـت و 
رضـا  دارد.«  نفـر  250هـزار  بالغ بـر  جمعیتـي 
ارگ  جهانـي  ثبـت  بـر  »عـاوه  افـزود:  اشـک 
تاریخـي و منظـر فرهنگـی بـم، دو قنـات ایـن 
شهرسـتان و بخشـي از کویـر لـوت کـه متعلـق 
جهانـي  ثبـت  می باشـد  بـم  شهرسـتان  بـه 
شـده اند.« وی بابیـان اینکـه مـا آمـاده پذیرایـي 
در  و  داخلـي هسـتیم  و  میهمانـان خارجـي  از 
ایـن راسـتا نیازمند همـکاري سـفیران مقیم در 
ایـران هسـتیم، اظهـار کـرد: » شهرسـتان بم از 
امکانـات خوبي ماننـد فرودگاه، ایسـتگاه راه آهن 
و جـاده ترانزیتـي برخـوردار اسـت کـه می تواند 

بـه گردشـگران کمـک خوبـي کنـد.«

خسارت 50 
میلیاردی سیالب به 
راه های استان

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
»همـراه  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
 11 در  اخیـر  بارندگی هـای  بـا 
 50 کرمـان،  اسـتان  شهرسـتان 
ریـال  میلیـون   500 و  میلیـارد 
خسـارت بـه راه هـای اسـتان وارد 

شـد.« بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، 
محمدمهـدی بلـوردی افـزود: »میـزان بـرآورد اولیـه ایـن خسـارت در محورهای 
شهرسـتان کرمـان، شـش میلیـارد و 500 میلیون ریال بـوده اسـت.« وی بابیان 
اینکـه  همچنیـن برآوردهـا نشـان می دهد میزان خسـارت وارده به راه هـا و ابنیه 
حـوزه اسـتحفاظی سـیرجان پنـج میلیـارد ریـال، شهرسـتان بـم چهـار میلیارد 
ریـال، شهرسـتان راور سـه میلیـارد ریـال و شهرسـتان بافت هفت میلیـارد ریال 
بـوده اسـت، اظهـار کـرد: »خسـارات وارده در شهرسـتان بردسـیر بیش از سـایر 
شهرسـتان ها بوده اسـت. میزان خسـارت وارده به جاده ها و تأسیسـات مربوط در 
شهرسـتان بردسـیر هفت میلیارد ریال و 500 میلیون ریال برآورد شـده اسـت.« 
بلـوردی بیـان کـرد: »پـس از وقـوع سـیل و رانـش، بافاصلـه عوامل راهـداری و 
سـایر دسـتگاه های امـدادی بـا به کارگیری تمامـی تجهیزات و ماشـین آالت خود 
ضمـن اسـتقرار در مناطق حادثه دیـده، اقدامات الزم در خصوص بازگشـایی راه ها 

و کمـک بـه آسـیب دیـدگان را در کمتریـن زمـان ممکـن انجـام دادنـد.«

فرودگاه کرمان 
تعطیل نمی شود

معـاون امـور عمرانـی و فنـی 
اسـتانداری کرمـان بابیـان اینکه 
فعلـی  بانـد  بهسـازی  هزینـه 
فـرودگاه کرمـان بیـن 15 تا 20 
میلیـارد تومـان اعتبار عـاوه بر 
تعطیلی و مشـکات مطرح شـده 
»در  کـرد:  اظهـار  دارد،  نیـاز 

آخریـن مذاکراتـی کـه اسـتاندار و دکتـر زاهـدی، نماینـده مـردم کرمـان و 
راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا شـرکت فرودگاه هـای کشـور داشـته و با 
پیگیری هـای کـه صـورت گرفته، توافق شـده اسـت کـه بانـد دوم در فرودگاه 
بین المللـی کرمـان احـداث شـود کـه در ایـن راسـتا نیـز بخشـی از منابع آن 
توسـط اسـتان و بخشـی توسـط شـرکت فرودگاه های کشـور تأمین گـردد.« 
به گزارش ایسـنا، ابوالقاسـم سـیف الهی بابیان اینکه شـرکت فرودگاه کشـور 
مدعـی ایـن می باشـد که میـزان درآمد فـرودگاه کرمـان کم می باشـد و پرواز 
زیـادی در آن نیسـت و احداث بانـد دوم برای فرودگاه کرمـان، مقرون به صرفه 
نیسـت، افـزود: »در رایزنی هایـی کـه اسـتاندار کرمان با مدیرکل شـرکت های 
فرودگاه کشـور و مجموعه های مربوطه و تشـکیل جلسـات متعدد و مذاکراتی 
کـه در ایـن خصـوص داشـته، نهایتـاً قـرار بـر این شـد کـه پیمانـکاری برای 
بازسـازی بانـد فعلـی فـرودگاه کرمان انتخـاب و آن پیمانـکار باند فـرودگاه را 

نماید.« بهسـازی 

کرمان جنوبی در 
جایگاه نخست تولید 
خرما در کشور

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
»بـر اسـاس آمـار وزارت جهـاد 
رتبـه  منطقـه  ایـن  کشـاورزی 
نخسـت تولید و رتبه دوم سطح 
زیر کشـت خرما را در کشـور به 

خـود اختصـاص داده اسـت.« بـه گزارش ایرنا سـید یعقوب موسـوی سـطح 
زیـر کشـت خرمـا در جنوب اسـتان کرمـان را 30 هـزار و 724 هکتـار اعام 
و پیش بینـی کـرد: »از ایـن میـزان سـطح زیـر کشـت 189 هـزار و 398 تن 
محصول در سـال جاری برداشـت  شـود.« وی بیان کرد: »برداشـت خرما در 
ایـن منطقـه از نیمـه دوم خـرداد بـا ارقـام زودرس آل مهتری و شـکری آغاز 
شـد و ایـن عملیـات با برداشـت ارقام متوسـط   کلوته، مضافتی و مرداسـنگ 
ادامـه می یابـد و تـا آبـان با برداشـت رقـم هلیله ای بـه پایان خواهد رسـید.« 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان گفت: »سـطح باغات خرمای 
مضافتـی جنـوب کرمـان 15 هـزار و 362 هکتـار می باشـد کـه پیش بینـی 
تولیـد 94 هـزار و 699 تـن محصـول را داریـم.« وی افـزود: »10 هـزار و 
753 هکتـار سـطح زیر کشـت خرمای کلوته اسـت کـه 66 هـزار و 289 تن 

پیش بینـی تولیـد ایـن محصـول را داریـم.«

کشف محموله
 یک تنی مواد 
مخدر در کرمان

دادسـتان عمومـی و انقـاب 
مرکـز اسـتان کرمـان از کشـف 
محموله هـزار و 320 کیلوگرمی 
 - بـم  محـور  در  مخـدر  مـواد 
گـزارش  بـه  داد.  خبـر  کرمـان 
ظهـر  سـاالری  دادخـدا  مهـر، 

دیـروز از کشـف یـک محولـه بـزرگ مواد مخـدر در اسـتان کرمـان خبر داد 
و گفـت: »قاچاقچیـان قصـد انتقـال هـزار و 320 کیلوگرم مواد مخـدر از نوع 
تریاک را به اسـتان های مرکزی و شـمالی کشـور داشـتند.« وی از دستگیری 
سـه نفـر قاچاقچـی در ایـن عملیـات خبـر داد و گفـت: »مأمـوران اداره کل 
اطاعـات اسـتان کرمان در محـور مواصاتی بم - کرمان موفق به شناسـایی 
و انهـدام این باند شـدند.« سـاالری با اشـاره به اینکه قاچاقچیـان مواد مخدر 
را در یـک دسـتگاه کامیـون کشـنده جاسـازی کرده بودنـد، افـزود: »در این 
عملیـات دو دسـتگاه خودرو و هشـت دسـتگاه تلفـن همراه کشـف و توقیف 
شـد.« دادسـتان عمومی و انقـاب مرکز کرمـان بابیان اینکه اعضـاء این باند 
بـه طـرز ماهرانـه ای اقـدام بـه جاسـازی موادمخـدر کـرده بودند، گفـت: »با 
هوشـیاری سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( در اداره کل اطاعـات اسـتان 

کرمـان ایـن بانـد شناسـایی و منهدم شـد.«

خبرراه و شهرسازی خبرجهاد کشاورزی

کرمان ویچ

 25 جمعـه  بامـداد  یـک  سـاعت 
در  سـاله  نیـم  و  دو  کودکـی  تیرمـاه 
ناشـناس  فـردی  دسـت  بـه  کهنـوج 
سـربریده شـد. انتقـال او بـه کرمـان 

هـم نتوانسـت جـان او را نجـات دهد. 
یکـی از بسـتگان امیرعلـی، کودک دو 
سـال و نیـم کهنوجـی که چنـد هفته 
قبل سـرش بریده شـد و پـس از چند 

روز جـان سـپرد، از جزئیـات حادثـه 
پایـان  تـا  نمی خواهـد  او  می گویـد. 

تحقیقـات نامـش فـاش شـود. 
او  نـو«  »کرمـان  گـزارش  بـه 

می گویـد بنـا به گفتـه مـادر امیرعلی 
هنگامی که سـاعت یـک بامداد کودک 
را بـه دستشـویی داخـل حیـاط برده، 
هنـگام بازگشـت بـه اتـاق و قبـل از 
اینکـه در را ببنـدد، فرد ناشناسـی که 
صورتـش را پوشـانده بـود، وارد خانـه 
شـده و به قصـد تجـاوز او را موردحمله 
قـرار داده اسـت. مـادر کـودک گفتـه 
کـه ضـارب بـا تیـغ موکـت بـری بـه 
مـن حملـه کـرد. )آثـار جراحـت بـر 
روی دسـت ها و گـردن مادر مشـخص 
اسـت( وقتـی بـا مقاومت مـادر مواجه 
می شـود او را هـل می دهـد و امیرعلی 

می گیـرد. را 
 پـای خـود را روی قفسـه سـینه 
در  )بطوریکـه  داده  قـرار  امیرعلـی 
ریـه  شـد  مشـخص  پزشـک  معاینـه 
کـودک له شـده اسـت( و سـپس سـر 

فـرار کـرد. و  بریـد  را  امیرعلـی 

زمانـی  فاصلـه  در  اتفاقـات  ایـن 
خیلـی کوتاهی اتفـاق افتاد. سـپس با 
دادوفریـاد مـادر، همسـایه ها آمدنـد و 
فـوراً امیرعلی را به بیمارسـتان کهنوج 
می گویـد  ماجـرا  راوی  می رسـانند. 
بعدازاینکـه مـا بـه بیمارسـتان رفتیم، 
مقامـات قضایـی بـه خانـه »امیرعلی« 
می آینـد و اتفاقـات را ثبـت می کننـد. 
بیمارسـتان  پزشـکان  تـاش  بـا 
پیونـد  بریده شـده  نواحـی  کهنـوج 
زده شـد و »امیرعلـی« زنـده می ماند. 
سـپس بـا توجـه بـه کمبـود امکانـات 
بیمارسـتان کهنـوج، او را با آمبوالنس 
در  و  می کننـد  منتقـل  کرمـان  بـه 
بیمارسـتان  یـو  سـی  آی  بخـش 
افضلـی پـور بسـتری می شـود. 2 روز 
ضریـب  و  بـود  کمـا  در  کـودک  اول 
هوشـیاری پایینـی داشـت. امـا پس از 
2 روز ضریـب هوشـیاری بچـه  بـاال و 

امیرعلـی بهـوش آمد، حتـی حرف هم 
زد. امـا دوبـاره حـال امیر علـی رو بـه 
وخامـت گذاشـت و  سـه مرحله تحت 
عمـل جراحـی قـرار گرفـت و نهایتـاً 
در روز دوم مردادمـاه در بیمارسـتان 
افضلـی پـور کودک از دسـت مـی رود. 
بنـا بـه اظهـارات مـادر »امیرعلـی« و 
معتـاد  فـرد  یـک  پلیـس  همسـایه ها 
بـه شیشـه را بازداشـت کـرد . البتـه 
مقامـات آگاهـی بـه مـا گفتنـد هنـوز 
هیـچ فرضیـه ای وجـود نـدارد و اصـًا 
بازداشت شـده  فـرد  نیسـت  مشـخص 

قاتـل باشـد.
صمدانـی فرمانـدار کهنوج با اشـاره 
بـه ایـن واقعـه گفـت کـه هنـوز هیچ 
اطاعاتـی از قاتـل و انگیـزه وی وجود 
نـدارد .مـادر »امیر علـی« هـم فعًا در 
بازداشـت بـه سـر می بـرد و تحقیقات 

دارد. ادامه 

آخرین جزئیات قتل کودک دو و نیم ساله
در کهنوج

 خبر

دولـت تدبیـر و امید در حالـی چهارمین 
می کنـد  آغـاز  را  خـود  فعالیـت  سـال 
تـداوم  و  افزایـش  می رسـد  نظـر  بـه  کـه 
کاوش های باسـتانی در »کرمان جنوبی« از 
سیاسـت های اصلـی حوزه میـراث فرهنگی 
دولـت  پایانـی  سـال  در  کرمـان  اسـتان 

یازدهـم باشـد.
کاوش هـای باسـتانی در کرمـان جنوبی اسـتمرار می بابد. 
نـه اینکـه تاکنـون کاوشـی در ایـن منطقـه صـورت نگرفتـه 
باشـد، بلکـه قرار اسـت در سـال پایانـی دولت تدبیـر و امید، 
اسـتان  مناطـق  تاریخی تریـن  از  یکـی  در  کاوش هـا  ایـن 
کرمـان با شـدت بیشـتری ادامـه داشـته باشـد. کاوش هایی 
کـه در دولت هـای نهـم و دهـم بـا وقفـه روبـرو شـده بـود و 
در دولـت تدبیـر و امیـد مجـدداً از سـر گرفته شـدند. اگرچه 
که کمبود اعتبار از مشـکات همیشـگی کاوش های باستانی 
تمدن هلیل محسـوب می شـود اما در جلسـه ای که شـامگاه 
دوشـنبه اسـتاندار و مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان بـا 
مسـعود سـلطانی فر، معـاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان 
داشـته اند،  و گردشـگری،  فرهنگـی، صنایع دسـتی  میـراث 
رایزنی هایـی بـرای تـداوم و افزایـش کاوش های باسـتانی در 

کرمـان جنوبـی صـورت گرفته اسـت.
تأکید بر کاوش های باستانی تمدن هلیل

آن طـور کـه روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان نوشـته، 
جلسـه  ایـن  در  کرمـان  اسـتاندار  حسـینی  رزم  علیرضـا 
جنوبـی  شهرسـتان های  باسـتانی  کاوش هـای  آغـاز  بـر 
کرمـان تأکیـد کـرده اسـت. محمـود وفایی مدیـرکل میراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان هم از 
اتفاقـات خوبـی در ماه هـای آینده در سـه حـوزه کاوش های 
باستان شناسـی در مجموعـه پنج شهرسـتان جنوبی اسـتان، 
تسـریع در بازسـازی ارگ بـم و سـایت قلعـه اردشـیر و قلعه 
دختـر خبـر داده و بـا تشـکر از توجـه اسـتاندار بـه مسـائل 
میـراث فرهنگی کرمـان، از رئیس سـازمان میـراث فرهنگی 
کشـور خواسـته کـه توجـه بیشـتری به مشـکات و مسـائل 
اسـتان کرمان داشـته باشـد. مشـکاتی که قطعاً کاوش های 
باسـتانی مربـوط بـه تمـدن هلیـل را هـم شـامل می شـود. 
شـنیده های خبرنـگار »پیـام ما« حکایـت از ایـن دارد که در 
ایـن جلسـه رئیـس سـازمان میـراث فرهنگی کشـور در این 
رابطـه تقریبـاً بـا درخواسـت کرمانی هـا موافقت کرده اسـت. 
اتفاقـی کـه اگـر رخ دهد این امیـدواری را بـرای عاقه مندان 
بـه ایـن تمـدن بـه وجـود مـی آورد کـه مجـدداً کاوش هـای 

گسـترده ای بـر روی ایـن تمـدن صـورت گیرد.

هلیل؛ نخستین تمدن بشری جهان
در سـال های ابتدایـی دهـه هشـتاد بود که یک روسـتایی 
در نزدیکـی جیرفت در حال شـخم زدن زمینش با کاسـه ای 
قدیمـی مواجـه شـد و بـه تصـور پیـدا کـردن گنـج، اهالـی 
آبـادی خـودش را خبـر کـرد. برخـی اهالـی آن روسـتا هـم 
بـرای دسـتیابی بـه گنـج بیشـتر شـروع بـه کنـدن زمیـن 
کردنـد و اشـیای دیگـری را پیـدا کردنـد. برخـی بـه گمـان 
اینکـه شـانس در خانه شـان را زده شـروع بـه فروختـن ایـن 
اشـیا کردنـد و پس ازایـن قاچاقچیـان اشـیای تاریخـی بـه 
منطقه سـرازیر شـدند. داسـتان تمـدن هلیل ازاینجا شـروع 
شـد. حـدود یک سـال پس ازاین ماجـرا، دولـت اصاحات به 
فکـر کاوش در ایـن منطقـه افتـاد و بـرای ایـن کار به سـراغ 
پروفسـور مجید زاده، کاوشـگر مطرح ایرانی رفت. مجید زاده 
کـه در پاریـس زندگـی می کـرد بـه مدت پنـج سـال همراه 
بـا تیمـی از باسـتان شناسـان در جنـوب کرمـان بـه کاوش 
پرداخـت. کاوش هایـی که مجید زاده را به این اعتقاد رسـاند 
کـه تمـدن جیرفت )هلیـل(، نخسـتین تمدن بشـری جهان 
اسـت. محی الدیـن طیبـی، رئیس کارگـروه تمـدن هلیل در 
جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان که سـال گذشـته در 
بـرج میـاد تهـران برگـزار شـد، در ایـن خصـوص بـه »پیام 
بـه  باسـتان شناسـان  کـه  بـود  کـه »سـال ها  مـا« گفـت 
لوح هایـی دسـت پیـدا می کردند کـه در این الواح از شـهری 
پادشـاهان شـهرهای  بـرده می شـد و  نـام  نـام »اََرَت«  بـه 
مختلـف مثـل سـومر از این شـهر اسـم می بردنـد و در یکی 
از معروف تریـن ایـن لوح هـا پادشـاه سـومر از مـردم »اََرَت« 
می خواهـد کـه بـه وی از گنجینـه گران بهایـی کـه دارنـد 
خـراج بپردازنـد. تـا سـال ها »اََرَت« گمشـده بود و با کشـف 
تمـدن هلیـل پروفسـور مجیـد زاده بـه ایـن نکته رسـید که 
هلیـل همـان »اََرَت« اسـت.« بـا روی کار آمـدن دولت هـای 
نهـم و دهـم و خـارج شـدن میـراث فرهنگـی کشـور از ریل 
صحیـح، مجیـد زاده از ایران رفت و کاوش هـای تمدن هلیل 
بـه فراموشـی سـپرده شـد. بـا روی کار آمدن دولـت تدبیر و 
امیـد امـا مجـدداً کاوش هـای این منطقه از سـر گرفته شـد 
امـا بـه دلیـل کمبـود اعتبار، همـواره مشـکاتی پیـش پای 

بود. کاوشـگران 
استمرار کاوش ها مهم است

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان در رابطـه بـا کاوش های باسـتانی حوزه تمـدن هلیل 
بـه »پیـام مـا« گفـت: »در جلسـه شـامگاه دوشـنبه تأکیـد 
اسـتاندار و مـا بر اسـتمرار کاوش ها در جنوب بـود.« محمود 
وفایـی افـزود: »البته این گونـه نبوده که قبًا کاوشـی صورت 

نمی گرفتـه بلکـه مـا می خواهیم ایـن کاوش ها تداوم داشـته 
باشـند.« وی بابیـان اینکـه در آخریـن نمونـه، از عیـد 95 به 
مـدت 2 مـاه در ایـن منطقـه کاوش هایـی صـورت گرفـت، 
اظهـار کـرد: »در ماقـات بـا آقـای سـلطانی تأکیـد شـد که 
گیـرد،  بررسـی هایی صـورت  هـم  محوطه هـای جدیـد  در 
اسـتمرار  کاوش هـا  قبلـی هـم  در محوطه هـای  همچنیـن 
داشـته باشـد تـا بـه نتایـج بیشـتری نسـبت به قبل دسـت 
پیـدا کنیـم.« وفایی در پاسـخ به این پرسـش کـه برای حل 
مشـکل اعتبـار در ایـن خصوص چه فکـری کرده ایـد، گفت: 
»وقتـی سـازمان بـا اسـتمرار کاوش هـا موافقـت می کنـد، 
بحث هـای ریالـی هـم پیش بینـی می شـود. بـه همین جهت 
افزایـش  و  تـداوم  بـرای  اعتبـار خوبـی  امسـال  امیدواریـم 

کاوش هـا اختصـاص داده شـود.«
دولت قبل دوره سکوت تمدن هلیل بود

مدیـر اکتشـافات هلیل و پایـگاه میـراث فرهنگی جیرفت 
در رابطـه بـا کاوش هـای تمـدن هلیـل بـه »پیام مـا« گفت: 
»همیشـه اعتبار از اساسی ترین مشکات کاوش های باستانی 
حـوزه تمـدن هلیـل بـوده اسـت.« نادر علیـدادی سـلیمانی 
باستان شناسـی  ازنظـر  کرمـان  جنـوب  »پتانسـیل  افـزود: 
بسـیار باالسـت و ایـن منطقـه ازنظـر تاریخـی بسـیار غنـی 
اسـت. خوشـبختانه در دولـت تدبیـر و امیـد کاوش هـا در 
ایـن منطقـه از سـر گرفتـه شـد.« وی بابیـان اینکـه دولـت 
قبـل دوره سـکوت تمدن هلیل بـود، اظهار کرد: »متأسـفانه 
چندیـن سـال کاوش در جنـوب کرمـان متوقف شـده بود.« 
علیـدادی سـلیمانی با اشـاره بـه تأکیـد اسـتاندار و مدیرکل 
میـراث فرهنگـی اسـتان بـر اسـتمرار کاوش هـا در جنـوب 
اسـتان اظهـار کـرد: »ایـن باعـث خوشـحالی اسـت کـه بـه 
کاوش هـا در جنـوب کرمـان توجـه می شـود و امیدواریـم 

کاوش هـا ادامـه پیـدا کند.«

کاوش های گسترده باستانی به زودی در کرمان جنوبی آغاز می شود

وزش نسیم تدبیر
 بر تمدن هلیل

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی 
استان در جلسه با رئیس سازمان 
میراث فرهنگی کشور، بر استمرار 
کاوش های باستان شناسی در کرمان 
جنوبی تأکید کردند. گفته می شود با 
درخواست کرمانی ها در این خصوص 
موافقت شده است. 
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صنعت و معدن

براسـاس آمارهـاي جهانـي ایـران جـز 10 کشـور نخسـت 
جهـان و اولیـن کشـور خاورمیانـه از نظرداشـتن ذخایـر معدني 
اسـت و طبـق گـزارش مرکـز پژوهش هـاي مجلـس 7 درصـد 
ذخایـر معدنـي جهـان در ایـران جـاي دارد امـا بـا وجـود همـه 
این پتانسـیل ها در سـال هاي گذشـته ایران نتوانسـته اسـت از 
ایـن ویژگي هـا بـراي رشـد اقتصادي کشـور اسـتفاده کند. طبق 
بررسـي هاي صـورت گرفتـه تاکنـون حـدود 6 هـزار معـدن بـا 
بیش از 60 نوع ماده معدني در کشـور شناسـایي شـده و کشـور 
داراي 15 هـزار محـدوده امیدبخـش معدنـي بـا 40 میلیارد تن 
ذخایـر قطعـي بـه ارزش بیـش از 770 میلیارد دالر اسـت. ایران 
بـه دلیـل داشـتن معـادن غنـي از نظـر ذخایـر بسـیاري از مواد 
معدنـي درجهـان از جایگاه باالیي برخوردار اسـت به شـکلي که 
12 معـدن مهـم جهان در ایران قـرار دارد، 8 درصـد ذخایر روي 
و سـه درصـد ذخایـر سـرب جهـان در ایـران جاي گرفته اسـت. 
عـاوه بر این ها کشـور چهارمیـن تولیدکننده سـنگ تزئیني در 
دنیـا اسـت و ذخایـر شناسـایي شـده مس ایـران به بیـش از 30 
میلیـون تـن مي رسـد. ایران بـه دلیـل داشـتن ذخایـر اورانیوم، 
زغال سـنگ و سـنگ آهن هـم در جایـگاه باالیـي در فهرسـت 
جهانـي قـرار دارد و طبـق پیش بینـي و بررسـي ها کشـور روي 
کمربنـد آهـن، روي، سـرب، مرمیـت، مـس و طا جـاي گرفته 
و دسـت کـم 100 سـال مـواد معدنـي بـراي تولیـد و اسـتخراج 
دارد ولـي بـا وجـود همـه ایـن ذخایـر بسـیار غنـي معدنـي و 
البته پتانسـیل بسـیار باالي رشـد اقتصادي و اشـتغالزایي، سهم 
صـادرات مـواد معدنـي در تولیـد ناخالص داخلي کشـور بسـیار 
ناچیـز اسـت. براسـاس آمـار سـال گذشـته مرکـز آمـار، ایـران 
بـا 340 تـن برداشـت سـاالنه از ذخایـر معدنـي کـم تـر از 0/4 
درصـد ازذخایـر خود را اسـتخراج مي کند درحالي که اسـتاندارد 
برداشـت از ذخایـر معدنـي در جهـان یـک درصـد از حجم کلي 
ذخایر در سـال اسـت. کارشناسـان صنعتي و معدني معتقدند در 
صـورت سـرمایه گذاري مناسـب سـهم معـدن از تولیـد ناخالص 
کشـور باید بیش از 50 درصد باشـد. نکته اي کـه حتي در برنامه 
پنجم توسـعه کشـور هم به آن توجه ویژه شـده بود و براسـاس 
آن تـا پایـان برنامه پنجم توسـعه )سـال 93( حجم اسـتخراج و 
تولیـد مـواد معدني در کشـور باید بـه 570 میلیون تن در سـال 

مـي رسـید که تحقـق پیـدا نکرد.
روایت آمار از رشد بخش معدن

طبـق گـزارش مرکز آمـار ایران که شـاخص مقدماتـی مقدار 
تولیـد بخـش معدن در فصل بهار سـال 94 را اعام کرده اسـت، 
نـرخ رشـد بخـش معـدن بـه زیر صفـر افول کرده اسـت بـه این 

مفهـوم کـه تولیـدات معدني در بهار سـال جاري نسـبت به بهار 
سـال گذشـته کاهش 0.6 درصـدي را تجربه کرده اسـت.

بـر این اسـاس؛ به منظـور تهیه شـاخص مقـدار تولید بخش 
معـدن، اطاعات بخـش مقادیر تولید کاالهای منتخب معدنی بر 
مبنـای طـرح آمارگیری از مقدار تولید بخش معـدن برای حدود 
320 معـدن در حـال بهره بـرداری، در مقاطع فصلـی جمع آوری 
و در چارچـوب روش زنجیـره ای توصیـه شـده در راهنمای تهیه 
حسـاب های فصلـی صنـدوق بین المللـی پول در سـطح کدهای 
دو رقمی ISIC محاسـبه شـده اسـت. شـاخص رشـد تولید در 
بخش معدن طي بهار امسـال نسـبت به زمسـتان سـال 93 نیز 
منفـی 0.6 درصـد کاهـش نشـان می دهـد. بر اسـاس شـاخص 
مقـدار تولیـد بخـش معـدن آمارها نشـان می دهد این شـاخص 
کـه بـه جـز اسـتخراج نفـت و گاز طبیعی اسـت در بهار امسـال 
98.9 بوده اسـت. در سـه فصل تابسـتان، پاییز و زمسـتان سـال 
گذشـته رشـد شـاخص تولید بخش معدن به ترتیب 2.5، 3.1 و 
1.2 مثبت بوده اسـت اما در بهار سـال 93 رشـد شـاخص منفي 
1.7 بـوده اسـت. طبق گـزارش مرکز آمار، شـاخص رشـد تولید 
در بخـش معـدن در مجمـوع سـال 93 معـادل 1.3 درصـد بود. 
این شـاخص در سـال 92 معادل منفي 0.7 درصد برآورد شـده 

بـود و در سـال 91 نیـز بر روي منفـي 0.4 درصد ایسـتاده بود.
معدن بهشت اشتغالزایي

بخـش معـادن کشـور به جـز پتانسـیل هاي درآمدي و رشـد 
اقتصـادي از نظـر اشـتغال هـم مي تواننـد نقـش بسـیار مهـم و 
حیاتـي در کشـور بـازي کننـد آن هم در شـرایطي که کشـور با 
آمـار بیـکاري حـدود 11 درصـد به صـورت کلي و نـرخ بیکاري 
25 درصـد بـراي جوانان رو به رو اسـت و حاال در این میان رشـد 
حـوزه معـدن و صنایـع جانبـي آن )باال دسـتي، میان دسـتي و 
پاییـن دسـتي( و داشـتن چرخـه تولیـد در این زمنیـه مي تواند 
حتـي ماننـد آب روي آتـش عمـل کنـد و در بسـیاري از مناطق 
محـروم )بخـش زیـادي از معـادن کشـور در اسـتان ها و مناطق 
محروم کشـور همچون خراسـان جنوبي، سیسـتان و بلوچستان، 
کرمـان و... جـاي گرفته اند( نرخ بیکاري را به صورت محسوسـي 
کاهـش دهنـد. براسـاس آمارهـاي جهانـي ضریـب ایجاد شـغل 
غیـر مسـتقیم در بخـش معـدن باالسـت بـه صورتـي کـه بـه 
اعضـاي ایجـاد هر شـغل معدني 8 تا 10 شـغل غیرمسـتقیم در 
حوزه هایـي ماننـد حمـل و نقل به وجـود مي آید. البتـه همه این 
فرصت هـا در شـرایط طرح مي شـود که سـهم معدن از اشـتغال 
کشـور براسـاس آخریـن آمـار مرکـز آمـار 94 هـزار 640 نفـر 
یعنـي حتـي کمتـر از 100 هـزار نفـر بوده اسـت؛ اگـر این عدد 

را بـا اشـتغال 21 میلیون نفري در کشـور مقایسـه کنید متوجه 
مي شـوید که سـهم معدن از کل اشـتغال در کشـور کمتر از 0.5 
درصـد اسـت، عددي که خـود گویاي همه چیـز و ضعف نگرش 
در ایـن بخـش اسـت. در نظـر بگیریـد ایران بـا داشـتن بیش از 
3 معـدن مهـم سـنگ آهن جهان و قـرار گرفتن در فهرسـت 20 
کشـور اول جهـان از نظـر دارا بـودن ذخایـر تنهـا 15 هـزار نفـر 
اشـتغال در ایـن بخـش ایجـاد کرده اسـت کـه عمـده آن نیز در 

زمینه برداشـت و خام فروشـي اسـت.
سهم هر معدن از سرمایه گذاري چقدر است؟

بـه اعتقـاد کارشناسـان نیـاز بـه سـرمایه گـذاري کان، 
نبـود امنیـت سـرمایه گذاري و ثبـات مدیریت و قوانیـن، نبود 
اهرم هـاي تشـویقي، مشـکات بانکـي همچـون سـخت گیري 
و  یـک طـرف  از  بانکـي  بهره هـاي  باالبـودن  و  وام  دادن  در 
سـختي کار، باالبـودن هزینه هـاي تولیـد، افزایـش تحریم هاي 
اقتصـادي و تـرس از بازگشـت سـرمایه و همچنیـن تصویـب 
قوانینـي ماننـد دریافـت بهـره مالکانـه بـاال و یـا حـق انتفـاع 
میـزان  بـاال  پتانسـیل هاي  باوجـود  تـا  اسـت  شـده  باعـث 
سـرمایه گذاري در بخـش معادن در ایران بسـیار پایین باشـد. 
براسـاس آمارهـاي مرکـز آمـار ایـران و بانـک مرکـزي ارزش 
سـرمایه گذاري در بخـش معـدن در سـال 1392 )آخرین آمار 
منتشـر شـده( 12 هزار و 980 میلیارد ریال )یک هزار و 298 
میلیـارد تومـان( بوده اسـت. آماري کـه اگر آن را بـر حدود 6 
هزار معدن کشـور تقسـیم کنیـم به عـدد 216 میلیون تومان 
بـراي هـر معـدن به صـورت میانگین مي رسـیم کـه باتوجه به 
هزینه هـاي بسـیار بـاالي معـدن عـددي بسـیار ناچیز اسـت. 
البتـه در ایـن بیـن بایـد نکتـه مثبتـي را هـم دیـد و آن ایـن 
بـه سـرمایه گذاري  توجـه  در سـال هاي گذشـته  کـه  اسـت 
در حـوزه معـدن باوجـود اینکـه در کل عـددي بسـیار پاییـن 
اسـت ولـي افزایـش چشـم گیري پیـدا کـرده بـه صورتـي که 
از دو هـزار و 583 در سـال 86 بـه 12 هـزار و 980 در سـال 
92 رسـیده اسـت و ایـن یعنـي رشـد حـدود 5 برابـري. در 
همیـن زمینـه دفتـر مطالعـات انـرژي، صنعت و معـدن مرکز 
پژوهش هـاي مجلـس در گـزارش تحقیقـي بـا بررسـي دالیل 
ضعـف در سـرمایه گذاري حـوزه معـدن پیشـنهاد بازنگري در 
قوانیـن و مهیا کردن شـرایط بـراي سـرمایه گذاري را ضروري 
دانسـته اسـت. دراین گزارش به بوروکراسي بسـیار زیاد و نیاز 
بـه گرفتـن مجوزهـاي متعدد بـراي فعالیـت در حـوزه معدن 
اشـاره شـده و آمده اسـت: »در کنار تغییر قوانیـن، دولت باید 
بـراي تشـویق افـراد اقـدام بـه ارائـه زیرسـاخت هاي مناسـب 
هـم در معـادن کشـور کنـد، چیـزي کـه هـم اکنون فقـر آن 
در بسـیاري از معـادن کشـور دیده مي شـود. بخـش زیادي از 
معـادن کشـور در حـال حاضر فاقـد امکانات اولیـه اي همچون 
راه، برق، گاز و حتي آب هسـتند.« در حال حاضر بسـیاري از 
معـادن بـه خصـوص در اسـتان هاي کویري همچـون کرمان و 

یـزد بـه صـورت تانکـري آب خریـداري مي کنند.
بهره وري پایین معدن ایران

از  دیگـر  یکـي  روز  تکنولـوژي  و  زیرسـاخت ها  نبـود 
چالش هـاي بخـش معـدن در کشـور اسـت کـه باعـث شـده 
تـا میـزان بهـره وري در بخـش معـدن و صنایـع وابسـته بـه 
آن بسـیار پایین تـر از اسـتانداردهاي جهانـي باشـد در حـال 

حاضـر بـا وجـود پیشـرفت هاي بسـیار زیـاد در امر اسـتخراج 
و فـرآوري مـواد معدنـي درسـطح جهـان همچنـان در معادن 
کشـور بیشـتر از روش هاي سـنتي اسـتفاده مي شـود و معادن 
کشـور چنـدان مکانیـزه نشـده اند و اکثـر تجهیـزات داخـل 
معـادن بـه شـدت قدیمي و فرسـوده هسـتند و همین موضوع 
خـود در بسـیاري از مـوارد باعـث کاهش کیفیت و آسـیب به 
مواد معدني اسـتخراج شـده مي شـود. بـه اعتقاد کارشناسـان 
راهـکار اصلـي بـراي ارتقاء بهـره وري معـادن در کشـور حتما 
بـود.  و خارجـي خواهـد  داخلـي  بـه جـذب سـرمایه گذاران 
سـرمایه گذاراني ماننـد شـرکت اوتـک کـه حـاال باتوجـه بـه 
در  بیشـتر  حضـور  بـراي  بسـیاري  عاقـه  هسـته اي  توافـق 
ایـران دارنـد و مسـئوالن حوزه معـدن چـه در وزارت صنعت، 
فرصـت  ایـن  از  بایـد  ایمیـدرو  در  و چـه  تجـارت  و  معـدن 
بیشـترین اسـتفاده را بکننـد. البتـه در کنـار توجـه بـه جذب 
سـرمایه گذاران خارجـي، تشـویق سـرمایه گذاران داخلـي باید 
در اولویـت بیشـتري قـرار گیرد و دولت بـا کاهش تصدي گري 
خـود کار را بـه بخش خصوصـي واگـذار کنـد تا شـاهد پویایي 

بیشـتر ایـن بخش باشـیم.
براسـاس آمارهـاي مرکـز آمـار ایـران هـم اکنـون 97 درصد 
معـادن کشـور در اختیـار بخش خصوصـي و 3 درصـد تنهـا در 
اختیـار بخـش دولتـي اسـت امـا نقـش دولـت در حـوزه معدن 
کشـور رابطـه کامـا برعکـس بـا سـهم آن دارد بـه گونـه اي که 
مي تـوان گفـت دولـت 97 درصـد در بخـش معدن نقـش دارد و 
بخـش خصوصـي حتي کمتـر از 3 درصد. به اعتقاد کارشناسـان 
اگـر دولـت یازدهـم بـه دنبال پویایـي حـوزه معدن در کشـور و 
رونـق این بخش اسـت باید دسـت بخش خصوصي را بـاز بگذارد 
و زیرسـاخت ها و زمینه هـاي الزم را بـراي پیـش بـرد کار فراهم 

سازد.
 فرصت هاي سرمایه گذاري در بخش معدن

سـازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صنایع معدنـي ایران با 
انتشـار دو گـزارش در سـایت رسـمي خـود بـه فارسـي و البتـه 
انگلیسـي مهم تریـن فرصت هاي سـرمایه گذاري در حـوزه معدن 
ایـران را بـه صورت رسـمي اعـام کرده اسـت و ظرفیت هاي این 
بخش هـا را بـراي سـرمایه گذاران روشـن کرده اسـت. در ماه هاي 
گذشـته به خصوص از بعد از توافق هسـته ایران و 1+5 در لوزان 
که در نهایت به توافق نهایي در وین ختم شـد مسـئوالن وزارت 
صنعـت، معدن و تجارت و ایمیدرو )سـازمان توسـعه و نوسـازي 
معـادن و صنایـع معدنـي ایـران( تـاش بسـیاري بـراي جـذب 
سـرمایه گذاران داخلـي و خارجـي کرده انـد و در همیـن ارتبـاط 
اجـاس معدن و صنایع معدني ایران؛ توسـعه و سـرمایه گذاري« 
نیمـه خـرداد امسـال بـا حضـور بیـش از 30 مدیـر برخـي از 
بزرگ تریـن شـرکت هاي معدنـي جهـان از کانادا، روسـیه، چین، 
اسـترالیا، فناند و... و مدیران بزرگ ترین شـرکت ها و تشکل هاي 
معدني کشـور برگزار شـد. اجاسي که شـاید مهم ترین شعار آن 
را مهـدي کرباسـیان مدیرعامل ایمیـدرو داد و رو بـه حاضران به 
خصـوص مخاطبـان خارجـي سـخنراني خـود اعـام کـرد: »ما 
بـراي سـرمایه گذاران فـرش قرمز پهـن کرده ایم.« فـرش قرمزي 
کـه بـه پروژه هـاي سـرمایه گذاري در بخـش معـدن و صنایـع 
معدنـي ختم مي شـود و شـامل طرح هایـي فـوالدي، آلومینیوم، 

سـنگ آهن، مـس و... مي شـود.

نکاتي که باید
 درباره معادن ایران بدانید

 خبر

عرضه مزایده ای 
پهنه های بزرگ اکتشافی 
مدیر اکتشـاف شـرکت تهیه و تولید موادمعدنی 
ایـران )وابسـته بـه ایمیـدرو( اظهار داشـت : حوزه 
اکتشـاف نیازمنـد فعالیت های توسـعه ای و تزریق 

منابع اسـت. 
بـه اعتقـاد وی، سیاسـت کان دولت این اسـت 
کـه دیگـر بنگاه داری نکند و بخـش خصوصی وارد 

میدان شـود. 
ایـن متخصص بخـش معدن یـادآور شـد: برای 
هزینـه  و  دارد  وجـود  موانعـی  اکتشـاف  توسـعه 
بخـش  ایـن  در  روز  هـای  فنـاوری  از  اسـتفاده 
باالسـت.  وی گفـت: دانشـگاه ها به ارتقـای دانش 
خـود در عرصـه معـادن بـی توجهـی کـرده انـد، 
درحالـی کـه مـی تـوان از این بسـتر برای توسـعه 

همـکاری هـا بهـره گرفـت . 
مقـدم علی افـزود: اکنون محدوده هـای بزرگی 
در قالـب پهنه های اکتشـافی شناسـایی شـده که 
اکتشـاف عمومـی آن تا حدودی پیش رفته اسـت. 
مدیر اکتشـاف شـرکت تهیه و تولید موادمعدنی 
ایـران خاطرنشـان کرد: قرار اسـت این پـروژه ها از 
راه مزایـده عرضه شـود و درنتیجه مشـارکت فعال 

بخـش خصوصـی در این زمینه ضروری اسـت. 
براسـاس تفاهمنامـه امضـا شـده بیـن سـازمان 
اکتشـافات  و  شناسـی  زمیـن  و  ایمیـدرو  هـای 
معدنـی کشـور و معاونـت امـور معـادن وصنایـع 
معدنـی وزارت صنعـت، معـدن وتجـارت در اواخـر 
مرحلـه  چندیـن  در  اسـت  قـرار   ،1393 آذرمـاه 
250 هـزار کیلومتر مربع از مسـاحت کشـور تحت 
اکتشـافات معدنـی قـرار گیـرد.  ایـران بـا داشـتن 
68 نـوع مـاده معدنـی در بین 10 کشـور شـاخص 
معدنـی جهـان جـای دارد.  پیـش از آغـاز بـه کار 
دولـت یازدهـم میـزان ذخایـر معدنـی شناسـایی 
شـده کشـور بالـغ بـر 57 میلیـارد تـن اعام شـد 
کـه از ایـن رقـم حـدود 37 میلیـارد تـن ذخیـره 
ارزش ذخایـر    . اسـت  احتمالـی  بقیـه  و  قطعـی 
قطعـی معدنـی حـدود 770 میلیـارد دالر بـرآورد 
شـده بـود، امـا توسـعه فعالیت هـای اکتشـافی در 
ایـن بخـش ضمـن افزایـش ذخایـر، ارزش معدنی 

آن نیـز بسـیار فراتـر از ایـن رقـم اسـت.

هیات نمایندگان اتاق کرمان بیانیه داد
آرزوی سالمتی و بازگشت 

محسن جالل پور به عرصه اقتصاد
انتشـار  بـا  کرمـان  اتـاق  نماینـدگان  هیـات 
بیانیـه ای ضمن آرزوی سـامتی بـرای رییس اتاق، 
بازگشـت وی بـه عرصـه اقتصاد اسـتان و کشـور را 
خواسـتار شـد. متن این بیانیه به شـرح زیر اسـت:
در پهنـه تاریـخ همـواره مردمانی زیسـته اند که 
کردارشـان نیکـو و نامشـان مانـدگار شـده اسـت. 
محسـن جال پـور نیـز از همیـن جنـس بـوده و 
طـی سـالیان گذشـته فعالیت هـای کـم نظیری در 
اقتصـاد ایـران و کرمان به سـرانجام رسـانده و مایه 

توسـعه و پیشـرفت ایـن عرصـه بوده اسـت.
کیسـت کـه ندانـد تحـوالت شـگرف و بنیـادی 
اتـاق کرمـان در سـالهای اخیـر، مرهـون زحمـات 
محسـن جالپور بوده اسـت. راد مـردی که جان و 
مـال و خانـواده و زندگانی را فـدای اعتای اقتصاد 
ایـران و کرمـان کـرد و چنـان گام هـای اسـتوار و 
راسـخی در این مسـیر برداشـت که اقتصاد کشـور 
نیز مشـتاق شـد هنرنمایـی و جانفشـانی وی را به 
تماشـا بنشـیند. بـدون شـک عملکـرد ایشـان تـا 
همیشـه تاریـخ بر تـارک پارلمان بخـش خصوصی 

درخشـید. خواهد 
امـا اکنـون کـه قلـب محسـن جالپـور بنـای 
ناسـازگاری گذاشـته و برخاف سـالهای طی شده 
عمـرش، قصـد نامهربانـی دارد، هیـات نماینـدگان 
و هیـات رئیسـه اتـاق کرمـان بـر خـود واجب می 
بینـد ضمـن تاش بـرای صیانـت از دسـتاوردهای 
چندیـن سـاله وی، برای سـامتی و بازگشـتش به 
عرصـه اقتصـاد دسـت بـه دعـا بـردارد و روزی را 
بـه انتظـار بنشـیند کـه مرد خسـتگی ناپذیـر دیار 
کریمـان، شـکوه و جنـب و جوشـی دوبـاره را بـه 
اقتصـاد اسـتان و کشـور بخشـد. بـه امیـد آن روز.

معـدن 24: مدیـر اکتشـاف ایمیدرو 
گفـت: ایـن سـازمان، از واگـذاری پروژه 
سـرمایه  بـه  معـادن  اکتشـاف  هـای 
و  داخلـی  خصوصـی  بخـش  گـذاران 
طـرف هـای خارجی اسـتقبال می کند. 
فعـاالن  جمـع  در  اصغـرزاده  علـی 
و  بخـش خصوصـی در حـوزه معـدن 
صنایـع معدنی افزود: تهیـه مواد معدنی 
فعالیـت  اجـرای  و  نیـاز کشـور  مـورد 
هـای اکتشـافی و نیـز تهیه طـرح های 
اکتشـافی برای ارایه به سـرمایه گذاران، 

جـزو سیاسـت هـای ایمیـدرو اسـت. 
  وی اضافـه کرد: جمهوری اسـامی 
ایـران بـر روی کمربند کـوه زایی آلپ- 
هیمالیـا واقـع شـده و ایـن مسـیر، بـه 
عنـوان بهتریـن پهنـه کانـی زایـی در 

سـطح جهـان شـناخته می شـود. 
ایمیـدرو  سـازمان  اکتشـاف  مدیـر 
پـروژه  روی 80  سـازمان  ایـن  گفـت: 
اکتشـافی درحال فعالیت اسـت که آنها 
بیشـتر در مناطـق مرزی شـرق کشـور 
واقـع شـده و سـاکنان آن بـه عنـوان 
مناطـق محـروم محسـوب مـی شـوند. 
وی یـادآور شـد: ایمیـدرو بـا فعـال 
سـازی بخش معـدن و صنایـع معدنی، 
درصـدد رفـع محرومیـت از مناطق دور 
افتاده کشـور و نیز فراهـم آوردن زمینه 
اشـتغال بومـی در مناطـق یـاد شـده 

ست.  ا
زنجیـره  اصغـرزاده،  اعتقـاد  بـه 
اکتشـاف بـه خوبـی هدایـت نمی شـود 
و دلیـل اصلـی آن، فقـر دانـش اسـت و 

ایـن ضعف در بخش سـخت افزاری هم 
وجـود دارد و فنـاوری معدنـی در ایـران 

چنـدان کارآمـد و بـه روز نیسـت. 
وی نبـود امکانات پیشـرفته و ضعف 
همکاری سـازمان های مرتبـط با حوزه 
اکتشـاف معدنی را خاطرنشـان سـاخت 
و گفـت: فعالیـت در حـوزه معـدن بـا 
فنـاوری هـای جدید در ایـران هزینه بر 

و دشـوار است. 
اصغر زاده لزوم بهره گیری از شـرکت 
هـای خارجـی توانمنـد در بخش معدن 
و صنایـع معدنـی را ضـروری دانسـت و 
اضافـه کـرد: چنانچـه ایـن فنـاوری هـا 
در داخـل بـدون حضـور ایـن شـرکت 
ها بـرای پیشـبرد پـروژه ها مـورد بهره 
بـرداری قـرار گیرند، بـا مانـع روبرو می 

شوند. 
وی ادامـه داد: از جملـه چالـش های 
بخـش معـدن وصنایـع معدنی»رعایت 
نکـردن اسـتانداردهای جهانـی«، »نبود 
شـرکت هـای تخصصـی« و »مشـخص 
نبودن فهرسـت بهای اکتشـافی« است. 

نبود فهرسـت بها موجب شـده شـرکت 
هـای تخصصـی قـوی در ایـن بخـش 
شـکل نگیرد و عـاوه بـرآن، این بخش 
از مانـع تراشـی سـازمان هـای معارض 

دچار آسـیب اسـت.  
وی همچنیـن افـزود: امـروز بخـش 

معـدن و صنایـع معدنـی بـا دشـواری 
وگاهـی  اسـت  روبـرو  خاصـی  هـای 
مشـاهده می شـود کـه با وجـود صدور 
پروانـه بهـره بـرداری، برخـی نهادهـا با 
اجـرای عملیـات اکتشـاف مخالفت می 

 . کنند

استقبال ایمیدرو از واگذاری پروژه های 
اکتشافی به سرمایه گذاران  

  خبر

تقی زاده خبر داد:

واحد آهن اسفنجی گل گهر به تولید رسید 
گهـر  گل  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 
سـیرجان گفـت: سیسـتم بانکی تـوان تامین سـرمایه 

معـدن کاران را نـدارد.
بانکـی  تسـهیات  افـزود: سـود  زاده  تقـی  ناصـر   
کاهـش پیـدا کرده اما صنایـع هنوز نتیجـه ای در این 

زمینـه ندیـده اند.
وی اظهـار کـرد: دریافـت سـود تسـهیات بانکـی 
مشـکاتی را بـرای واحدهـای صنعتـی بـه وجـود می 

آورد.
وی بیـان کـرد: قیمت بـاالی حمل و نقـل نیز یکی 
دیگر از مشـکات اساسـی بخش معدن اسـت چرا که 
هزینـه حمـل بار به کشـور چیـن، تقریبا نصـف هزینه 

حمـل بار از سـیرجان به بندرعباس اسـت.
وی ادامـه داد: بهـره مالکانـه کمـر معـادن را مـی 

شـکند و مـا به جـای اینکـه به معـادن یارانـه بدهیم، 
جلـوی رشـد ایـن واحدهـا را مـی گیریم.

تقی زاده با اشـاره به لزوم آشـنا شـدن دانشـجویان 
بـا تکنولـوژی هـای مـدرن بهره بـرداری گفـت: از 40 
سـال پیش تاکنون تغییری در سیسـتم دانشـگاهی ما 

بـه وجود نیامده اسـت.
تقـی زاده اظهـار کـرد: کمبـود سـرمایه در حـال 

حاضـر معـادن را آزار مـی دهـد.
وی اضافـه کـرد: معـادن زیـادی در اسـتان کرمـان 
مـورد اکتشـاف قـرار نگرفتـه انـد و دولت بایـد هزینه 
اکتشـاف را یـا از بهـره مالکانـه و یـا از مالیـات کسـر 

. کند
مدیرعامـل شـرکت گل گهـر سـیرجان بیـان کـرد: 
تاکنـون حـدود هـزار و 200 میلیـارد  ایـن شـرکت 

تومـان در طـرح هـای مختلـف هزینـه کـرده اسـت.
وی اضافـه کـرد: واحد آهن اسـفنجی شـرکت گل 
گهـر سـیرجان از 2 روز قبـل تولیـد را آغـاز کـرده 

. ست ا
وی ادامـه داد: واحد گندله سـازی هـم با ظرفیت 5 

میلیـون تـن در مرداد مـاه به بهره برداری می رسـد.
تقـی زاده از تدبیر اسـتاندار کرمان به دلیل تقسـیم 
این اسـتان بـه 8 منطقه اقتصادی تقدیـر کرد و گفت: 

از ایـن طرح اسـتاندار کرمان اسـتقبال می کنیم.
وی تصریـح کـرد: امیدواریـم مـا هـم بتوانیـم در 
راسـتای اقتصـاد مقاومتـی همـراه بـا مجموعه اسـتان 

فعـال باشـیم.

خبر
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کرمون

داستان

جام جم آناین:در بازار مسـگرهای 
کرمـان کـه از عهـد صفویه بـه یادگار 
مانده اسـت دیگر صـدای چکش هایی 
کـه بـر روی مس ها کوبیده می شـدند 
بـه گـوش نمی رسـد. حـاال این بـازار 
دیگـر مخصـوص مسـگرها نیسـت و 
بسـیاری از مسـگرها با کنار گذاشـتن 

چکش هـای خـود تغییـر حرفـه داده 
و فقـط چنـد مغـازه فروش ظـروف و 

تزیینـات مسـی باقی مانده اسـت.
در بیـن ظـروف و وسـایل تزیینـی 
بـه  مغازه هـا  داخـل  در  کـه  مـس 
فـروش می رسـد بسـیاری از ظـروف 
و  چینـی  مـس  و  سـیلور  تزیینـی 

هنـدی بـه چشـم می خـورد کـه یک 
خطـر بـرای صنعـت سـنتی کرمـان 

می شـود. محسـوب 
بـا  همجـواری  دلیـل  بـه  کرمـان 
معـادن مـس از 5 هـزار سـال پیـش 
تاکنـون یکـی از مراکـز مهم سـاخت 
ظـروف مسـی و تزیینـات روی آن به 

حسـاب می آیـد. در هنـر قلـم زنی به 
روش سـطح کاری کـه خـاص منطقه 
ایجـاد  از  صنعتگـر  اسـت  کرمـان 
هرگونه فـرو رفتگی در سـطح ظروف 
بـر  فقـط  و  می کنـد  پرهیـز  مسـی 
اسـاس طـرح مـورد نظـر بـا قلم هایی 
بـر روی مـس خـط می انـدازد یـا بـا 
گوناگـون  بافت هـای  کـه  قلم هایـی 
ایجـاد  بافـت  فلـز  سـطح  بـر  دارنـد 

می کنـد.
صنعت مسـگری کرمان از پیشـینه 
چنـد هـزار سـاله برخـوردار اسـت به 
طـوری کـه حفاری هـای انجام شـده 
در »تـل ابلیـس« در 17 کیلومتـری 
جنـوب شـرق بردسـیر کرمان نشـان 
می دهـد، حـدود 6 هـزار سـال قبـل 
مردمـان ایـن ناحیـه موفـق بـه ذوب 
مـس در کوره هـای ابتدایی و سـاخت 

ابـزار و ظـروف مسـی شـده اند.
در  همچنیـن  باسـتان  شناسـان   
بـه  شـهداد  منطقـه  بررسـی های 

آثـار  برخوردنـد کـه  بسـیاری  نقـاط 
سـطح  و  داشـته  بـر  در  کهن تـری 
از سـرگدازه  زمیـن آن هـا پوشـیده 
کـوره ذوب فلـزات مـس بـوده اسـت.
مسـگری کرمان از دوران اسـامی 
 تـا اواخـر حکومـت صفویه بـه صورت 
مسـتمر و پیوسـته بـه حیـات رو بـه 
این کـه  تـا  داد.  ادامـه  خـود  رشـد 
ورود  صفویـه،  حکومـت  اواخـر  در 
ایـران  بـازار  بـه  اروپایـی  کاالهـای 
در  فلـزی  صنایـع  انحطـاط  موجـب 
کرمـان شـد و ایـن قضیـه تـا آن جـا 
ادامـه یافـت تـا ایـن صنعـت ضربـه 
قاجـار  خـان  هجـوم  در  را  نهایـی 
متحمـل شـد. ضربه ای که بعـد از آن 
صنعـت فلـزکاری و مسـگری کرمـان 
نتوانسـت از زیـر بـار آن کمـر راسـت 

. کند
دلیـل افـول صنعـت مسـگری در 
کرمـان جایگزینـی صنعـت بـه جـای 
ظـروف  از  اسـتفاده  اسـت.  سـنت 

مسـی،  ظـروف  جـای  بـه  چینـی 
و  مـس  قیمـت  جهانـی  افزایـش 
افزایـش دسـتمزد هنرمنـدان مسـگر 
و  ظـروف  از  اسـتفاده  شـده  باعـث 
وسـایل تزیینـی مـس کاهـش پیـدا 

کنـد. 
اقسـام  و  انـواع  وجـود  دلیـل  بـه 
بـه  هـا  آن  از  اسـتفاده  کـه  ظـروف 
پـز  و  پخـت  و  راحت تـر  مراتـب 
طبیعتـاً  اسـت.  ضررتـر  کـم  آن  در 
نمی توانـد  مسـی  ظـروف  سـاختن 
بـازار خوبـی داشـته باشـد بـه همین 
سـاخت  بـه  اغلـب  مسـگران  جهـت 
وسـایلی کـه بیشـتر جنبـه تزیینـی 

می پردازنـد. دارد 
اگر چـه هنـوز صـدای چکش های 
مسـگری در کرمـان خامـوش نشـده 
اسـت ولـی هجـوم ظـروف و وسـایل 
تزیینـی مسـی هنـدی و چینـی بـه 
بـازار آخریـن نقطـه حیـات مسـگری 

اسـت. کرمان 

آخرین نقطه حیات مسگری کرمان
پیشنه

مسـگری یا به قول کرمانـی ها»قاگری« 
از جمله شـغل های سـنتی کرمان اسـت که 
بـا هجوم ظـروف مـدرن امروزی دیگـر رونق 
چندانـی نـدارد. بازار مسـگرها کـه روزگاری 
صـدای چکـش و سـندانش گـوش فلـک را 
کـر مـی کرد در سـکوتی غمناک به سـر می 
بـرد. امـا هنوز هم مسـگران قدیمی می کوشـند کـه با چنگ 
و دنـدان از ایـن میـراث کرمانی محافظت کننـد. تک و توکی 
کارگاه مسـگری بـه صـورت پراکنـده در سـطح شـهر بـه کار 

مشـغول انـد که »حسـن اشـرف زاده« یکی از آن هاسـت. 
شـهر  قدیمـی  هـای  خیابـان  از  یکـی  در  زاده  اشـرف 
کرمان)خیابـان خواجـو( کارگاه دارد و به تنهایی کار می کند. 
وارد ایـن مغازه که می شـوی به 60 سـال قبل بـر می گردی. 
وسـایل ایـن کارگاه از ابـزارکار گرفته تا تشـکچه هایی که زیر 

پـای اسـتاد کار پهـن شـده همـه وهمه قدیمی اسـت.
اشـرف زاده یکـی از مس گران قدیمی اسـت کـه در روزگار 
بـی رونقـی ظـرف هـای مسـی بـا قطعـات مسـی و هیاهوی 
پیرکـس و آرکوپـال، تفلون، چـدن و... هنوز که هنوز اسـت با 
ایـن فلز سـرخ دسـت و پنجه نرم مـی کند. این مسـگر کهنه 
کار، 65 سـال سـن دارد و از کودکی در کارگاه پدرش»مرحوم 
محمـد اشـرف زاده« بـه ایـن حرفه مشـغول بـوده اسـت و تا 
کنـون هـم بـه حرفه اش وفادار مانده اسـت و دسـت بر قضا از 

کارش هم راضی اسـت. حسـن اشـرف زاده، درباره شـش دهه 
کار بـی وقفـه در زمینـه کار مسـگری چنین می گویـد:»از 4 
سـالگی زیر دسـت پـدرم در بازار مسـگرهای کرمان مشـغول 
بـه چکـش زدن بـر مس شـدم. قـدم کوتاه بـود و بـر قطعات 
کار مسـلط نبـودم. حلبـی را زیـر پایم می گذاشـتم تـا بتوانم 

کنم.« کار 
اشـرف زاده می گوید:»در سـن 11 سالگی پدرم که مشوق 
اصلـی و صاحـب کارم بود را از دسـت دادم و برادر بزرگم علی 
کار را بـه دسـت گرفـت و من در کنـار برادر مانند دو شـریک 
بـا هـم کار مـی کردیـم و خـرج خانـه و زندگـی  را در مـی 
آوردیـم و خیلـی راضـی بودیـم. من حـدود 25 سـال در بازار 
مسـگری مشـغول بـه کار بودم  و بعـد از آن از بازار جدا شـده 
و بـه محـل فعلـی آمدم. بـه تدریج کار خـود را توسـعه دادم و 
اقسـام کادویـی، جهیزیه سفارشـی را به صورت کاما دسـتی 

درسـت می کنم.«
 اشـرف زاده ادامه می دهد:»بیشـتر وسـایلی را که با دست 
هـای خـود چکـش مـی زنـم و درسـت مـی کنـم از جاهـای 
مختلفـی مانند رفسـنجان، اصفهان، شـیراز، تهران، سـفارش 
داده مـی شـود و اغلـب به عنـوان سـوغات به خارج از کشـور 

بـرده می شـود و طرفـداران بسـیاری دارد.«
وی با یادآوری شـرایط کار در دوران گذشـته می گوید:»در 
زمـان قدیم، کار مسـگری، سـخت و پر مشـقت بـود. چون در 

آن زمـان  مـس پرمصـرف و کاربردی تر از امروز بود. وسـایلی 
ماننـد قدغن)ظرف مخصوص قنادی( و پاتیل)ظرف کاسـه ای 
ماننـد بسـیار بـزرگ برای رنگـرزی پشـم قالی بافـی( و دیگ 
هـای بسـیار بـزرگ و قدح کـه همگی دسـت سـاز بودند. کم 
کـم آمریکایـی ها با تهیه عکـس از تمامی مسـگران و حاالت 
آنان و تقلید از مسـگران توانسـتند وسـایل مکانیزه و ماشینی 
را درسـت کننـد و بـه تدریـج ایـن هنـر زیبا به هنر ماشـینی 

تبدیل شـد.«
این مسـگر بـا تجربه در خصـوص تهیه مس برای سـاخت 
ظـروف مسـی مـی گویـد:»در زمان قدیـم ما بیشـترین مس 
و خاطـرم هسـت  مـی کردیـم  وارد  آلمـان  از  را  کاربـردی 
کـه در سـال 1328 در کرمـان حـدود 55 مسـگر در بـازار 
کرمان)میدان گنجعلیخان( مشـغول کار و کسـب روزی حال 
بودنـد. آن سـال هـا مـس در کرمـان ذوب مـی شـد و مـس 
کرمـان سـخت ترین آلیاژ بـود. به این دلیل برای شـکل دادن 
آن بایـد چکـش زیـادی بـه قطعـه کار وارد مـی کردیـم. و به 
محـض ایـن کـه ظـرف هم به زمیـن می افتـاد و یـا ضربه ای 
به آن وارد می شـد، آسـیب می دید و کج و معوج می شـد.« 
وی بـا توصیف وضعیـت تحصیلی خـود در دوران کودکی 
گفت:»تـا کاس ششـم ابتدایـی در مـدارس شـبانه درس 
خوانـدم. روزهـا کار مـی کـردم و پایـان شـب با دسـت ها و 
صـورت سـیاه و بـا پـای پیاده بـه مدرسـه شـبانه »اورندی« 
نزدیـک دروازه ریـگ آباد)مسـجد قائـم کنونـی( مـی رفتـم. 
در حالـی کـه منـزل مـان در محلـه تکیـه قلعـه بـود. تـازه 
وقتی که به مدرسـه می رسـیدم فراش مدرسـه -که بسـیار 
سـخت گیر بـود- بـه بهانه این کـه المپ کاس را شکسـته 
ایـد، کاس را تعطیـل مـی کـرد. این را هم بگویـم که فراش 
هـا در قدیـم اختیـارات زیـادی داشـتند و بچـه هـا از آن ها 
حسـاب مـی بردنـد. با زحمـت فراوان تـا کاس 6 شـبانه به 

رفتم.« مدرسـه 

حسن اشرف زاده؛ مسگر قدیمی کرمان در گفت وگو با »پیام ما«:

مسگرهای کرمان مس کاربردی 
خود را از آلمان وارد می کردند

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و ده

بـه واسـطه گرفتـاری در کار نمایشـگاه امتعـه 
وطنـی مدتـی از دوسـت دنیا دیـده و بـا تجربه ای 
کـه چندیـن سـال همـه روزه بـه سـراغم مـی آمد 
بـی خبرمانـده بـودم و تعجـب داشـتم. بـا آن کـه 
او مـی دانسـت گرفتـار تشـکیل غرفه صنایع شـهر 
کرمـان مـی باشـم، چـرا یـک دفعـه هم به سـراغم 
نیامـده اسـت و چـون کار نمایشـگاه خاتمـه یافت. 
مجـدداً به سـروقت مغـازه رفتم و آن جـا را مفتوح 
سـاختم. از همـان روز اول در انتظـار دیدار دوسـت 
چندیـن سـاله بـودم و با آن که سـه روزگذشـت از 
او خبـری نشـد و ایـن خیلـی تاسـف آور بـود که با 
آن همـه صمیمیـت و دوسـتی هنوز نامـش را نمی 
دانسـتم و آدرس خانـه او را بلـد نبودم. متحیر بودم 
چگونـه خانـه کسـی کـه نامـش را با چندین سـال 
هـم صحبت بودن و دوسـت شـدن نپرسـیده بودم 
پیـدا کنـم. عاقبـت ایـن طـور بـه خیالم رسـید در 
همـان واگـون اسـبی که از بـازار به سرچشـمه می 
رفـت سـوار شـده و از واگون چی ها کـه همه روزه 
او را در نزدیـک مغـازه ام پیاده می نمایند سـراغش 
را بگیـرم. همـان روز ایـن کار را کـردم. آنان گفتند 
ایـن شـخصی را کـه تـو مـی گویـی نامـش را نمی 
دانیـم؛ امـا معمـوال همه روزه سـه سـاعت بـه ظهر 
مانـده از سرچشـمه سـوار یکـی از واگونها شـده به 
خیابـان ناصریـه مـی آمـد. بعـد هـم نزدیـک ظهر 
از همیـن خـط که آمـده بـود مراجعت کـرده و در 
سرچشـمه پیـاده مـی شـد بنـا براین چـون واگون 
بـه سرچشـمه رسـید از آن پیاده شـده و از کسـبه 
و مردمـی کـه در آن جا بودند مشـغول تجسـس و 

تحقیق شـدم.
امـا آن اشـخاص در جـواب سـواالت مـن اولین 
نامـش  پرسـیدند  مـی  کردنـد  مـی  کـه  سـوالی 
چیسـت و چـون نمـی دانسـتم از غفلـت و قصـور 

خـود شـرمنده مـی شـدم.
عاقبـت پسـرکی عابـر کـه گمـان می کنـم پادو 
دکان سـنگکی بـود و بـه درب خانه های سـاکنین 
آن محـل نـان مـی بـرد از نشـانی هـای مـن او را 
شـناخت و گفـت بیا تـا تو را بـه درخانه او برسـانم 
و همراه او شـدم. سـپس پرسـید با این شـخص چه 
کار داری؟ گفتـم بـا او دوسـتم و چندی اسـت او را 
ندیـده ام. آمـده ام احوالـش را بپرسـم. او ایسـتاده 
بـا تعجـب پرسـید چه طـور دوسـتی هسـتی که با 
ایـن هـه رفاقت و آشـنایی اسـم رفیق خـود را نمی 
دانی؟ گفت نشـنیده ای که گفته اند:»التجسـس.« 
ماننـد محکومـی کـه در دادگاه محکـوم  درسـت 
کـردم.  مـی  سـرزنش  و  محکـوم  را  خـود  گـردد 
عاقبـت در یکـی از کوچـه هـا بـه درب خانـه ای 
رسـیدیم. پسـرک گفـت آن پیرمرد ریش سـفیدی 
کـه کاه پوسـتی تخـم مرغـی بـه سـر می گـذارد. 
خانـه اش ایـن جاسـت و دنبـال کار خـودش رفت. 
بـا خـود گفتم اکنون که خانه دوسـت خـود را پیدا 
کـردم. اولیـن کاری کـه بایـد بنمایم این اسـت که 
نـام او را بپرسـم. بـا امیـدواری بسـیار درب کـوب 
آن خانـه را زدم. خانمـی پشـت درب آمـد پرسـید 
آقـا  دوسـت  زاده  صنعتـی  گفتم:»مـن  کسـیتی؟ 
هسـتم.« مثـل آن کـه آن خانـم اسـم مرا شـنیده 
بـود و صـدای نالـه و گریـه اش بلند گردیـد. همان 
لحظه دانسـتم که دوسـت و مشـاور همه روزه ام از 
جهـان رخـت بربسـته و فوت کـرده اسـت. آن قدر 
ایـن خبـر در مـن اثـر کرد کـه نتوانسـتم بایسـتم. 
بـه روی سـکوی درب خانـه نشسـتم و از ایـن کـه 
نتوانسـته بـودم در آخریـن سـاعات زندگانیـش به 
او کمکـی نمایـم بـه گریه افتـادم و خواسـتم الاقل 
نـام او را بعـد از وفاتـش بدانـم و چون پرسـیدم آن 

گفت:)پیرگل!( خانـم 
بـا دلـی تنـگ و خاطـری افسـرده در حالـی که 
بـرف از آسـمان می آمد بـه مغازه مراجعـت کردم. 
آن چـه مـی خواسـتم بـه نحـوی خـود را از خیال 
آن دوسـت دانـا و فهمیـده منصـرف نمایـم ممکن 
نمی گشـت. به  واسـطه سـرما و نزول برف خیابان 
هـا خلـوت بـود گاهی صـدای زنگ واگون اسـبی و 
سـم اسـبانی کـه واگون را می کشـیدند مـی آمد و 
مثـل ایـن بود کـه آن صداهای پیاپی و سـوت زدن 
واگـون چـی بـه کـدورت و دل تنگی ام مـی افزود.

در عالـم خیال پیـرگل را در جایی که همه روزه 
مـی نشسـت می دیـدم. با همـان طمانینه و سـر و 
روی پاکیـزه و ریش سـفید و چشـمان خوشـحالت 
بـا آرامـش خاطـر سـیگارش را بـه دقـت پیچیده و 
به سـر سـیگارش زده و آهسـته نفسـی بـه آن می  
زد و دودهـا را بـدون آن کـه ماننـد دیگـران قورت 
دهـد از دهـان خـارج مـی کـرد. همـان لحظـه بـه 
خاطـرم آمـد یـک مـاه قبـل پیـرگل در جایـی که 
همـه روزه می نشسـت نشسـته و بحـث و صحبـت 
مـا در خصـوص مرگ و صعود روح از جسـم آسـان 
بـود و او عقیـده داشـت کـه مـردن آن قدرها ترس 

و لـرزی ندارد. 

در زمان قدیم بیشترین مس کاربردی 
را از آلمان وارد می کردیم و خاطرم 
هست که در سال 1328 در کرمان 
حدود 55 مسگر در بازار کرمان 
)میدان گنجعلیخان( مشغول کار و 
کسب روزی حالل بودند

کرمون و کرمونی ها، 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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زندگی

نکته

قربانیان معصوم
»سندروم پرنسس«

روح  بـر  کـم  سـنین  در  آرایشـی  لـوازم  از  اسـتفاده 
و جسـم دختـران تأثیـرات منفـی بـر جـای می گـذارد 
به گونـه ای کـه جبـران آن در سـال های بعـد غیـر ممکن 
خواهـد بود. کارشناسـان داخلی و خارجی کـه این پدیده 
را سـندروم پرنسـس های قربانـی نـام گذاشـته اند برتوجه 
بیشـتر بـر این آفـت زندگی دختـران جوامع امـروز تأکید 

دارند.
بـه  »مـا  عنـوان  تحـت  همایشـی  پیـش  چنـدی 
کنگره هـای  از  یکـی  در  می آموزیـم«  چـه  دخترانمـان 
روان شناسـی فرانسـه برگـزار شـد و یکـی از سـخنوران 
حاضـر در همایـش موضوعـی را تحـت عنـوان سـندروم 
پرنسـس های قربانـی مطـرح کـرد. او بـه این نکته اشـاره 
کـرد کـه برنامه هـای تلویزیونـی و تبلیغاتی، جشـنواره ها 
و سـالن های مـد پـر شـده اسـت از دختـر بچه هـای زیـر 
10 سـالی کـه بـا چهره هـای پنهـان شـده زیـر نقابـی از 
لبـاس  ماننـد مدل هـا  آرایـش غلیـظ ظاهـر می شـوند، 
می پوشـند و رفتارهای شـان هـم بـا سـن و سـال شـان 
هماهنـگ نیسـت و ادامـه داد، ایـن گـروه از دختـران که 
تعدادشـان در جوامـع مختلـف کم نیسـت، همـواره مورد 
تأیید برنامه سـازان تلویزیونی هسـتند، بـه غیر از اصحاب 
رسـانه، خانواده هـا نیـز از آنهـا حمایت می کننـد، غافل از 
اینکـه روی آوردن به اسـتفاده از لـوازم آرایش، الک ناخن 
و پیـروی از الگوی پوششـی شـبیه به مدل هـا و بازیگران، 
آسـیب هـای جسـمی و روانی زیـادی را بـرای دختران و 

خانواده های شـان در بـر داشـته اسـت.
دکتـر میتـرا حکیـم شوشـتری فـوق تخصـص روان 
پزشـکی کـودک و نوجـوان در ایـن بـاره می گویـد: سـن 
اسـتفاده از لـوازم آرایـش در کودکان پایین آمــده و مهم 
تریـن علـت وقـوع ایـن آسـیب اجتماعـی را می تـوان در 
برخوردهـای غلـط خانـواده بـا کـودکان دانسـت. وی بـا 
بیـان اینکـه کـودکان عاقـه زیـادی بـه تقلیـد رفتـار از 
والدیـن خـود دارنـد، بنابرایـن، این رفتار عـادی و طبیعی 
اسـت و نشـان دهنـده رشـد شـخصیتی کـودکان اسـت، 
از  را  کودکـی  دنیـای  والدیـن  زمینه هـا  بعضـی  در  امـا 
فرزنـدان خـود گرفته و تغییـر می دهند و متأسـفانه دیده 
می شـود در جشـن های تولـد والدیـن کـودکان خـود را 
آرایـش می کننـد و بـدون اطـاع از اینکـه ایـن رفتار چه 
پیامدهایـی دارد، ناخواسـته بـه فرزنـد خـود ایـن پیـام را 
می دهنـد کـه بـرای درخشـیدن در جمـع و ممتـاز بودن 
بایـد آرایـش کننـد یـا لباس هـای متفاوتـی بپوشـند که 

مناسـب بـا سـن آنها نیسـت.
از بین رفتن عزت نفس

بـا  بایـد  والدیـن  می دهـد،  ادامـه  متخصـص  ایـن 
یـاد آوری زیبایـی و شایسـتگی های فـردی و منحصـر بـه 
فـرد فرزنـدان خـود به آنها ایـن اعتماد به نفـس را بدهند 
کـه ظاهـر او بـدون اسـتفاده از لـوازم آرایـش و کارهـای 
غیـر معمـول بسـیار زیبـا اسـت. امـا همیشـه کـودکان و 
نوجوانان برای رسـیدن به خواسـته های خـود راهکارهای 
زیـادی را بـه کار می برند، آنها با اسـتفاده از کلمات سـعی 
می کننـد والدیـن خـود را مجـاب کننـد تـا بـه خواسـته 
شـان تـن دهنـد. والدیـن هـم ناخواسـته بـه آنهـا پاسـخ 
مثبـت می دهنـد، امـا نمی داننـد که ایـن تازه یک شـروع 
اسـت، وقتـی نوجـوان یا دختر بچـه ای با رژلـب قرمز وارد 
یـک دورهمـی خانوادگی می شـود، ناخواسـته همـه افراد 
حاضـر در جمـع بـه او می گوینـد چقـدر زیبـا شـده ای و 
ایـن نخسـتین چـراغ سـبزی اسـت کـه بی موقع روشـن 
شـده اسـت.  ایـن متخصص تأکیـد می کند والدیـن نباید 
تسـلیم خواسـته بچه ها شـوند، آنها بـرای اینکـه فرزندان 
شـان بتواننـد کودکی کنند و در هر سـنی که هسـتند از 
آن سـن لـذت ببرند بایـد فعالیت هایی بـرای آنها در نظر 
بگیرنـد تـا در مـورد خاصـی منحصـر به فـرد شـوند. اگر 
کودکـی بتواند از فعالیت های ورزشـی و هنـری امتیازاتی 
بـه دسـت آورد کـه او را در گروه دوسـتان و جمع خانواده 
ممتـاز کنـد، عـزت نفـس او بـاال مـی رود . آنچـه مسـلم 
شـوند.  بـزرگ  زود  می خواهنـد خیلـی  کـودکان  اسـت 
والدیـن بایـد با روش های درسـت بـه این مرحله از رشـد 
آنهـا پاسـخ دهنـد به عنـوان مثـال بـه نظرشـان احتـرام 
بگذاریـم و از کودکـی از آنهـا نظـر خواهـی کنیـم. نظـر 
خواهـی کـردن از کودکان ناخـودآگاه این پیـام را منتقل 
می کنـد کـه آنهـا بـزرگ شـده اند و در گـروه بزرگترهـا 
جـای دارنـد، اینکـه حتمـاً الزم نیسـت بـا تغییـر شـکل 

ظاهـری هویـت خـود را آسـیب پذیر کنند.
ایـن روان شـناس می گویدکـودکان بـا تغییـر شـکل 
سـوی  از  هایـی  آسـیب  مسـتعد  هنـگام  زود  ظاهـری 
جامعـه می شـوند، روابـط بین فـردی آنها به طور ناسـالم 
شـکل می گیـرد و افـت تحصیلـی پیـدا کـرده و هدف هـا 
و آرزوهـای شـان نیـز دسـتخوش تغییـر می شـود این هـا 
فقـط بخشـی از پیامدهـای فاصلـه گرفتـن زود هنـگام از 
دنیـای کودکی اسـت که مقصر اصلی آن والدین هسـتند. 
بازهـم بـه والدیـن تأکیـد می کنـم بـا بچه ها مطابق سـن 
خودشـان رفتـار کنیـم و بـه آنهـا بفهمانیـم هـر دوره از 
سـنین کودکـی و نوجوانـی مزایایـی دارد کـه بـا فاصلـه 
گرفتـن از ایـن سـنین از آن مزایـا بی بهـره خواهند شـد.

خانـواده  بـه همان اندازه کـه می تواند 
زمینه سـاز بسـیاری از موفقیت هـای فرد 
از  بسـیاری  زمینـه ی  می توانـد  شـود، 
مشـکات را هـم ایجـاد کنـد، کـه نمود 
ظاهـری آن در کودکان بسـیار بیشـتر از 
از  یکـی  اضطـراب،  اسـت.  بزرگ سـاالن 
مشـکاتی اسـت که بسـیاری از کودکان 
بـه دلیـل حضـور در خانواده هـای خاص 
دچـار آن می شـود و مدرسـه یکـی از مکان هایـی اسـت کـه 
در آن مشـکات روحـی و روانـی کـودکان بیشـتر دیده شـده 
و پیشـرفت تحصیلـی و همچنیـن رفتارهای کـودک و نوجوان 
در مدرسـه می توانـد گواهـی بـر دنیـای درونـی ایـن کـودکان 
باشـد، دنیـای که در بیشـتر مواقع تحـت تأثیـر رفتارهای اعضا 
خانـواده قـرار می گیـرد. حتی کـودک به دلیل وجود مشـکات 

خانوادگـی می توانـد دچـار اختـال رفتاری شـود.
تأثیر مدرسه بر مشکالت روحی دانش آموزان

علمـی  انجمـن  «رئیـس  جلیلـی  احمـد  »سـید  دکتـر 
روان پزشـکان ایران نقش آموزش وپرورش را در کاهش بروز این 
اختاالت مؤثر دانسـت و تصریح کرد:»مدرسـه تأثیر بسزایی در 
جلوگیـری و حتـی درمان مشـکات روانـی دانش آمـوزان دارد 
امـا به شـرط اینکه کارکنان و مشـاوران تربیتـی آن آموزش های 
الزم را در ایـن خصوص دیده باشـند و بـا آگاهی کامل از دانش 
روانشناسـی بالینـی و سـامت روان بـه کمـک دانـش آمـوزان 
بپردازنـد.در غیـر این صـورت صرف وجـود یک مشـاور تربیتی 
کـه دانـش چندانی نیـز در ایـن زمینه ندارد کارسـاز نیسـت.« 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه  آیا منشـأ اصلـی اختاالت 
روانـی خانواده هـا هسـتند گفت:»هیـچ گاه یـک عامـل سـبب 
بـروز یک بیمـاری نمی شـود.در مورد بیمـاری روانـی نیز عامل 
مشـخصی وجـود نـدارد .درواقـع عوامـل ارثی و محیطـی هردو 
در بـروز آن مؤثرنـد. بـرای بـاال بـردن دانـش جامعـه  در ایـن 
زمینـه  می توانیـم از تجربـه دیگـر کشـورها در ایـن خصـوص 

اسـتفاده کنیـم. نظیـر اقدامـی که در پاکسـتان صـورت گرفته 
اسـت که آمـوزش انواع اختـاالت روانی و راه هـای مقابله با آن 

در کتـب درسـی سـطوح مختلف گنجانده شـده اسـت.«
»مریـم .س« معلـم  یکـی از مـدارس مقطـع دبسـتان در 
کرمان اسـت او در رابطه با تأثیر مشـکات خانواده بر رفتارهای 
دانـش آمـوزان در مـدارس  به »پیـام ما« می گوید: »مشـکات 
خانوادگـی بر کـودکان تأثیـر مسـتقیمی می گـذارد و به وضوح 
ایـن مشـکات را می تـوان در مدارس دید. کـه در دانش آموزان 
کوچک تـر به آسـانی قابل تشـخیص اسـت و هر چه قـدر بچه ها 
بزرگ تر باشـند مشـکات آن ها تظاهر کمتری خواهند داشـت 
و درونی تـر می شـود و از روی رفتارهـای دانش آمـوز بایـد پـی 
بـه مشـکل دانش آمـوز ببریم. مثـًا دانش آمـور کاس اولی که 
شـب قبل  با دعوا پدر و مادر مواجه شـده باشـد، ممکن اسـت. 
در مدرسـه بـدون دلیـل گریـه کند .اگر از او سـؤال شـود دلیل 
گریـه اش را بگویـد، ولی دانش آموز کاس پنجم ،  مشـکل خود 
را به راحتـی بیـان نمی کنـد بـه همیـن دلیـل رفتار کـردن با او 
بایـد با شـناخت بیشـتری باشـد. او ممکـن اسـت، کمتر حرف 
بزنـد یـا باهـم کاسـی خود پرخاشـگری کنـد و ایـن نتیجه ی 
بحرانـی باشـد کـه در خانواده پشـت سـر گذاشـته اسـت . باید 
معلـم نسـبت بـه شـرایط کـودک آگاه باشـد تا بـا تنبیـه  یا با 
توبیـخ ، مشـکات بچه را بیشـتر نکند. در دبسـتان به طورکلی 
همیشـه باید به تغییرات رفتار کودک توجه شـود تا ناخواسـته 

به کودک آسـیب نرسـانیم.«
راه و روش »فرزند پروری«

»زهرا« یکی از مدیران مدرسـه در مقطع راهنمایی اسـت او 
بـه »پیـام مـا« در رابطه بـا تأثیر خانـواده بر مشـکات رفتاری 
از مواقـع محیـط  کـودکان و نوجوانـان می گویـد: »بسـیاری 
خانوادگـی باعـث می شـود که نوجـوان دچار مشـکات رفتاری 
مخربـی شـود. حتـی برخـورد والدیـن می تواند  باعث شـود که 
دانش آمـوز دچـار انحـراف شـود مثـًا والدین »سـهل گیر« که 
بـا هـر کار نوجـوان موافقت می کننـد و هیچ قانونی بـرای خانه 
ندارنـد باعـث می شـوند کـه در بسـیاری از مواقـع  دانش آمـوز 
بدون فکر وارد کاری شـود که برای او خطرناک  و آسیب رسـان 
باشـد.راه روش »فرزنـد پـروری«  یکی از حلقه های گمشـده ی 
نظـام آموزشـی ما اسـت . دانشـگاه ها  که تربیت کننـده ی مادر 
و پدرهـای آینـده هسـتند در این بحـث به انـدازه ی کافی فعال 

نبوده اند.«
آمـوزان  دانـش  در  می شـود  باعـث  خانـواده   مشـکات 
رفتارهـای متفاوتی ایجاد شـود. گاهی دانش آموز این مشـکات 
همیشـگی والدیـن را به عنوان دلیل بـرای کم کاری های خود در 
درس خوانـدن می دانـد و اگـر معلـم هـم به همین دلیـل برای 
او امتیـازی قائل شـود، این رفتار به صورت ناخواسـته تشـویق و 
تکـرار می شـود.  تأثیـر دیگـری کـه می توانـد خانواده بـر رفتار 
کودک داشـته باشـد، غیرمسـتقیم اسـت و حتی ممکن اسـت 
و کـودک  نمایـان شـود  کـودکان  در  پرخاشـگری  به صـورت 
رفتارهایـی  کـه آموختـه اسـت را روی هـم کاسـی های خـود 
اجـرا کنـد و بـرای خـود و دیگـران خطرسـاز شـود. اختـاف 
والدیـن وقتـی برای کودکان غم انگیزتر می شـود کـه در کودک 
»احسـاس گناه« ایجاد کند. گاهی والدین حین مشـاجره بدون 

توجـه بـه شـرایط روحـی و روانـی کـودک، بیان می کننـد  که 
کـودک، تنهـا دلیلی اسـت که شـرایط را تحمل می کنـد و اگر 
او نبـود ایـن زندگـی را خاتمه می داد. این جمله هـا،  برای  روان 
کـودک بسـیار مخرب هسـتند  و او خود را دلیـل همه ی درد و 
رنجـی می دانـد کـه والدیـن تجربـه می کننـد . و همچنین یک 
تـرس دائمـی دارد که هرلحظه ممکن اسـت هرکـدام از والدین 
خـود را از دسـت بدهنـد  و کـودک در تمـام دقایقـی کـه در 
مدرسـه بسـر می برد، نگران خانه و از دسـت دادن والدین خود 
اسـت.  گاهـی ایـن اضطـراب آنقدردر کودکان شـدید می شـود 
که مشـکات جسـمی برای کـودک به وجود مـی آورد و ممکن 
اسـت  به صـورت تهـوع ، دل درد و یا حتی عدم کنتـرل در دفع 
در کـودکان کـم سـن و سـال تر ظاهـر شـود. بـرای شناسـایی 
اضطـراب و مشـکات روحـی دانش آمـوزان آگاهـی و توجه ی 
معلـم کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا دانش آمـوز دارد، بسـیار الزم 
اسـت . بایـد بیـن خانواده و مدرسـه تعامل وجود داشـته باشـد  
تـا اولیـا مدرسـه در جریـان مشـکات کـودک قـرار بگیرنـد و 
کـودک را ناخواسـته در شـرایط بحرانـی قـرار ندهنـد و حتـی 
بـا صحبـت کـردن بـا او بـا توجـه به شـرایط سـنی، کـودک را 

کنند. آرام 
تقلید از رفتار والدین

»علـی کاربخـش« روانشـناس در رابطه با  تأثیـر رفتار اعضا 
خانـواده بـر کـودکان و مشـکات مدرسـه آن هـا به »پیـام ما« 
می گویـد: »گاهـی مـا مراجعه هایـی داریـم کـه والدیـن  بیـان 
می کننـد کـه مدرسـه بـه خاطـر رفتـار بـد کـودک از آن هـا 
خواسـته اند کـه بـرای مشـاوره بیاینـد. وقتی شـرح حال کودک 
و نحـو ارتبـاط والدیـن را بـا هـم  مورد بررسـی قـرار می دهیم. 
بسـیار مشـخص اسـت که کودک  تحت تأثیر رفتارهای والدین 
اسـت و حتـی در بسـیار از مواقـع از آن هـا تقلیـد می کننـد. 
بسـیاری از کارهایـی کودکان را نادرسـت می دانیـم، درحالی که 
دقیقـاً رفتـاری اسـت کـه خودمـان انجـام می دهیـم. »دشـنام 
دادن« یکـی از ایـن رفتارهـا اسـت. مـادر یکـی از مراجعه ها به 
مـن گفـت: که  پسـر 6 سـاله ی مـن ناخـن می جود هـر کاری 
کـه انجـام می دهیـم ایـن رفتـار را تـرک نمی کند، پـدرش هم 
ایـن کار را انجـام می دهـد . بـه او گفتـم: اول بایـد پـدرش این 
کار را تـرک کند.وقتـی مـا رفتار خوبـی  در خانـه نداریم، نباید 
توقـع داشـته باشـیم کـه فرزندمـان رفتـار خوبی در مدرسـه و 

اجتماع داشـته باشـد.«
»کاربخـش«  می گویـد: »مشـکات خانوادگـی کـودکان را 
درگیـر خـود می کنـد، گاهـی اعضا  خانـواده فکـر می کنند که 
کـودک چـون »بچـه« اسـت چیـزی متوجـه نمی شـود و ایـن 
تفکر کامل اشـتباه اسـت به طـور مثال احتمـال دارد که آگاهی 
کـودک از بدهـی مالـی  پدر،بـر عملکـرد او در مدرسـه تأثیـر 
مخـرب بگـذارد. به طورکلـی هراتفاقـی کـه در خانـه می افتد بر 

کـودک تأثیـر خواهد گذاشـت.« 
کـودکان شـاد، کودکانـی هسـتند کـه در محیطـی زندگـی 
می کننـد کـه بیشـترین امنیـت را از هـر لحاظ  دارد. احسـاس 
امنیـت، یکـی از مهم ترین داشـته های یـک کودک برای رشـد 
سـالم اسـت کـه خانـواده مهم تریـن عامـل ایجادکننـده ی آن 

است.

گزارش »پیام ما« از تأثیر مشکالت والدین بر رفتارهای کودکان در مدارس

خانه هایی شاد؛کودکانی شادتر

دوسـتانی  کـودکان،  از  بسـیاری 
خیالی دارند. دوسـتان خیالی کودکان، 
دوسـتانی هسـتند که ظاهـری جالب و 
زیبـا دارنـد و این بـه معنای این اسـت 
بـرای  را  آنهـا  خاقانـه  کـودکان  کـه 
خـود زیبـا تصـور می کننـد و از خلـق 
چنیـن دوسـتانی در ذهـن خـود، لذت 
می برنـد، آنها را دوسـت دارنـد و به آنها 

دلبسـتگی پیـدا می کننـد.
در گذشـته روانشناسان در این مورد 
خطرنـاک  را  آن  و  می دادنـد  هشـدار 
تحقیقـات  امـا  می کردنـد،  قلمـداد 
اخیـر روانشناسـان حقایقـی را روشـن 
کـرده کـه باعث شـده آنها عکـس این 
موضـوع را عنـوان کننـد. در حقیقـت 
پژوهش هـای اخیـر باعـث شـده آنهـا 
معتقـد شـوند کودکانی که بـرای خود 
دوسـتان خیالی ابداع می کننـد، از نظر 

روانـی، قوی هسـتند.
بـه گـزارش روزنامـه ایـران، هرچند 
در گذشـته کارشناسـان و روانشناسـان 

داشـتن دوسـت خیالـی در کـودکان را 
مثبت نمی پنداشـتند و آن را خطرناک 
می دانسـتند اما »بنجامین« روانشناس 
کـه  می گویـد  امریکایـی  سـاله   70
بـر اسـاس مطالعاتـی کـه در نظریـات 
اتریشـی  معـروف  روانپزشـک  فرویـد 
داشـته اسـت، کودکانـی که دوسـتانی 
خیالـی دارند، خاقیت بیشـتری دارند. 
معتقدنـد،  حتـی  دیگـر  کارشناسـان 
دوسـتان خیالـی و غیـر قابـل رؤیـت 
کـودکان، ناراحتی هـای روحـی آنهـا را 

می دهنـد. کاهـش 
بایـد بـه آن  موضـوع دیگـری کـه 
اشـاره کرد این اسـت که تـک فرزندان 
بیشـتر از دیگر کودکان دارای دوسـتان 

خیالی هسـتند. 
اولیـن تحقیقـی کـه در ایـن زمینه 
انجـام گرفـت در سـال 1997 بـود که 
توسـط روانشناسان دانشـگاه »اورگان« 
انجـام شـد. در ایـن تحقیـق آنهـا بـه 
ایـن نتیجه دسـت یافتند که دوسـتان 

خیالـی و غیرقابـل رویـت در 65 درصد 
کـودکان، حداقـل یکبـار و آن هـم بـه 
مدتـی کوتـاه و در برخـی مـوارد بـرای 
مدتـی طوالنـی تـر حتـی تـا حـدود 
یکسـال وجود خواهد داشـت. البته این 
تحقیـق نشـان داد که دوسـتان خیالی 
عـاوه بر تـک فرزند ها در اولیـن فرزند 

خانـواده هـم، دیـده می شـود.
مسـأله دیگری که باید به آن اشـاره 
کـرد ایـن اسـت کـه دوسـتان خیالـی 
و غیـر قابـل رؤیـت، اغلـب هـم سـن و 
سـال و همچنین از جهـات دیگر مانند 
خـود کـودک هسـتند. همچنیـن باید 
گفت دوسـتان خیالـی و غیرقابل رؤیت 
کـودکان اغلب اولین بـار در خال تولد 
خواهـر یـا بـرادر تـازه به وجـود می آید.

نتایج تحقیقات در این زمینه نشـان 
می دهـد عـاوه بـر اینکه این کـودکان 
بسـیار خـاق هسـتند آنهـا نسـبت به 
کـودکان دیگـر کمتر خجالتی هسـتند 
و نسـبت بـه بقیـه کـودکان از ظرفیت 

و توانایـی اجتماعی بیشـتری برخوردار 
خواهنـد بـود. ایـن کـودکان همچنین 
دارای اسـتعداد کامی ویژه ای هستند.

یـک  کـه  گفـت  بایـد  همچنیـن 
دوسـت غیـر قابـل رؤیـت در کـودک 
بـه ایـن امـر اشـاره دارد کـه کـودک 
بـه دنبـال دوسـتی اسـت کـه باعـث 
و  می شـود  وی  در  خوبـی  احسـاس 

بدین وسـیله خـود را در موقعیت هایی 
کـه برایش اسـترس زا اسـت آرام کند.

سـنین  در  خیالـی  دوسـت  یـک 
قابـل  و  بهتـر  می توانـد  کودکـی، 
اعتمادتـر از یـک دوسـت واقعی باشـد. 
همچنیـن باعث می شـود کـه کودکانی 
کـه بتازگی تجربـه ای منفـی و ناراحت 
کننـده داشـته اند، احسـاس بهتـری را 

به دسـت آورنـد. نکتـه دیگـری کـه در 
اینجـا می تـوان گفـت ایـن اسـت کـه 
مسـائل  می تواننـد  خیالـی  دوسـتان 
زیـادی را درباره کـودک برای والدینش 
وسـیله  بدیـن  آنهـا  کننـد.  آشـکار 
ترس هـای  یـا  آرزوهـا  بـه  می تواننـد 
را کمـک  او  و  ببرنـد  پـی  کودکشـان 

. کنند

دوستان خیالی کودکان
 نگاه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
تعییـن  قانـون  اول موضـوع  139560319005000182 مـورخ 1395/04/13 هیـات 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمدجمالـی 
فرسـنگی فرزند ماشـاهلل بشـماره شناسـنامه 284 صادره از شیراز در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 585 مترمربع پاک 1503 فرعـی مجزی شـده از 590 فرعی از 47- 
اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان به آدرس سـیرچ، خیابان امـام خمینـی)ره( خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـود متدیـن محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/28

م الف 425  رئیس ثبت اسناد و اماک- ابراهیم سیدی 

آگهی دعوت به افراز
نظـر بـه اینکـه وکیـل خانـم فاطمـه طحانی برابـر درخواسـت وارده بشـماره 
11739 مـورخ 1395/04/28 مبنـی بـر افـراز پـاک 1028 فرعـی از 73 
اصلـی بخـش 6 کرمـان واقع شـهرک ایرانمنـش خیابان ثامن االئمه نرسـیده 
بـه کوچـه اول سـمت راسـت را به علـت نامعلوم بودن اقامتگاه سـایر شـرکاء 
از طریـق صـدور آگهـی نموده لذا بدینوسـیله به اسـتناد مـاده 6 آیین نامه قانـون افراز 

و فـروش امـاک مشـاع بـه سـایر مالکیـن و همچنین به اشـخاصی که در پـاک مزبور 
ذینفـع هسـتند اعـام مـی دارد افراز سـهمی خواهـان معادل 3

 دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک فرعـی 1028 از 73 اصلـی بخـش 6 کرمان می باشـد 
کـه در روز شـنبه مورخه 1395/05/23 سـاعت 8 صبح در محـل وقوع ملک مزبور بعمل 
خواهـد آمـد کلیـه افـراد ذینفع می تواننـد در تاریخ مذکـور در محل حضور بهم رسـانند 
عـدم حضـور آنـان مانـع از انجـام عملیـات افراز نخواهـد بود ایـن آگهی مطابق مـاده 17 
آییـن نامـه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا به کلیه افـراد ذینفع ابـاغ و فقط در 

یک نوبت انتشـار مـی یابد.
تاریخ انتشار آگهی: 1395/05/13

م الف 438 رییس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه 2 شهرستان کرمان 
 محمود مهدیزاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9400656
طبـق مـاده 18و 19 آئیـن نامـه اصاحـی اجـرای ثبـت اسـناد و امـاک 
بدینوسـیله بـه آقـای محمدرضـا پهلـوان پـور فرزنـد محمـود به شناسـنامه 
شـماره 942 ابـاغ میشـود بانـک صـادرات مدیریـت شـعب اسـتان جهـت 
وصـول مبلـغ 5/003/400/000 ریـال موضـوع الزم االجرا و خسـارات تا روز 
وصول بموجب سـند شـماره 32090-94/7/15 و مبلغ 250/170/000 ریال نیمعشـر 
دولتـی علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده، بـا توجـه بـه اینکه آدرس شـما طبـق اعام 
مامـور ابـاغ شناسـائی نگردیـده و بسـتانکار نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت اباغ 
اوراق اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس فعلی شـما نیز برای این اداره مشـخص نمیباشـد 
لـذا طبـق مـاده فـوق ایـن آگهی یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار منتشـر 
و شـما از تاریـخ انتشـار کـه روز ابـاغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت 
داریـد کـه نسـبت به پرداخـت بدهی اقـدام نمائید بدیهـی اسـت در غیراینصورت طبق 
مقـررات نسـبت بـه ادامـه عملیـات اجرائـی اقـدام خواهد شـد ضمنـاً بجز ایـن آگهی، 

آگهـی دیگـری منتشـر نخواهد شـد.
 م الف 434 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان- سید رضا انصاری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9400644
طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اصاحی اجـرای ثبت اسـناد و اماک بدینوسـیله 
بـه محمدرضـا پهلـوان پـور فرزند محمـود اباغ میشـود بانک صادرات شـعبه 
بلوارجمهـوری جهت وصول مبلـغ 3/749/860/000 ریال موضـوع الزم االجرا 
بموجب سـند شـماره 94/6/28-31980- و مبلـغ 187/493/000 ریال نیمشـعر دولتی 
و خسـارات تـا روز وصـول علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده، بـا توجه بـه اینکـه آدرس 
شـما طبق اعام مامور اباغ شناسـائی نگردیده و بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس شـما را 
جهـت ابـاغ اوراق اجرائیـه معرفی نماید و آدرس فعلی شـما نیز برای این اداره مشـخص 
نمیباشـد لـذا طبـق مـاده فـوق ایـن آگهی یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار 
منتشـر و شـما از تاریخ انتشـار که روز اباغ محسـوب میگردد ظرف مدت ده روز مهلت 
داریـد کـه نسـبت به پرداخـت بدهی اقـدام نمائیـد بدیهی اسـت در غیراینصـورت طبق 
مقـررات نسـبت بـه ادامـه عملیـات اجرائـی اقـدام خواهـد شـد. ضمنـاً بجز ایـن آگهی، 

آگهـی دیگری منتشـر نخواهد شـد.
م الف 435 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان - سید رضا انصاری

 آگهی مزایده مال غیر منقول
اسنادرسـمی51- شـماره4044-89/12/08دفترخانه  رهنـی  سـند  بموجـب 

جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کاسـه9500023له: بانـک تجـارت شـعبه 
مرکـزی جیرفـت علیـه: نـادر آدیـم تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمـوده اسـت، برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفـاد 
اسنادرسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد و اماک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار 
از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجام وپس از قطعیت 
ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجـرای نسـبت بـه مـورد وثیقـه ششـدانگ 
یکبابخانـه و باغچـه پـاک126- فرعی از572- اصلـی به مسـاحت306/40مترمربع ذیل 
ثبت6874صفحه25دفتر46ملکـی اکـرم آدیـم بـه آدرس: جیرفـت، صاحـب آبـاد، کوچه 
شـهید دانشـی حـدود ومشـخصات: شـماال بطول11/75متـر درب و دیواریسـت به کوپه 
شـرقا بطول26/50متر دیواریسـت به پاک572 اصلی جنوبا بطول11/55متر دیواریسـت 

بـه پـاک572 اصلی غربـا بطول26/10متر دیواریسـت به پـاک572 اصلـی برابر نظریه 
مترمربع1/700/000ریـال  هـر  مسـاحت306/40مترمربع  بـه  عرصـه   -1 کارشناسـی: 
هـر  مسـاحت137/50مترمربع  بـه  اعیـان   -2 ارزش520/000/000ریـال  بـه 
و  بـرق  و  آب  امتیـازات   -3 ارزش206/000/000ریـال  بـه  مترمربع1/500/000ریـال 
تلفن24/000/000ریـال مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایـده بـا کلیـه متعلقـات 
و منصوبـات جمعـا750/000/000 ریـال میباشـد. کـه مبنـا وپایـه مزایـده نیـز تعییـن 
میگـردد، جلسـه مزایـده از سـاعت9الی12 صبح روز یکشـنبه مـورخ95/05/31 در محل 
شـعبه اجـراء ثبـت اسـناد وامـاک جیرفـت برگـزار مزایـده از مبلـغ مذکـور شـروع وبه 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهدشـد. ضمنـا فروش نقـدی بـوده و پرداخت 
کلیـه قبـوض آب وبـرق و غیره تا تاریـخ انجام مزایده اعـم از اینکه رقم قطعـی آن معلوم 

شـده یـا نشـده به عهـده برنـده مزایـده می باشـد.
تاریخ انتشار:95/05/13                                   

م الف 589 رئیس اداره ثبت اسناد واماک جیرفت - جواد فاریابی 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9500057
طبـق مـاده 18 آئیـن نامه اصاحی اجرای ثبت اسـناد و اماک بدینوسـیله به 
خانـم مهدیـه مقـدری فرزند احمد به شناسـنامه شـماره 608 اباغ می شـود 
بانـک مهراقتصـاد جهت وصول مبلـغ 538928447 ریال موضـوع الزم االجرا 
بموجـب سـند شـماره 10207 و مبلـغ 27/000/000 ریـال نیمعشـر دولتـی علیه شـما 
اجرائیـه صـادر نمـوده، بـا توجه بـه اینکه آدرس شـما طبق اعـام مامور اباغ شناسـائی 
نگردیـده و بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس شـما را جهت ابـاغ اوراق اجرائیه معرفی نماید 
و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق مـاده فـوق این 
آگهـی یـک نوبـت در یکی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ انتشـار که روز 
ابـاغ محسـوب میگـردد ظرف مـدت ده روز مهلـت دارید که نسـبت بـه پرداخت بدهی 
اقـدام نمائیـد بدیهـی اسـت در غیراینصـورت طبـق مقـررات نسـبت بـه ادامـه عملیـات 

اجرائـی اقـدام خواهـد شـد ضمناً بجـز این آگهـی، آگهی دیگر منتشـر نخواهد شـد.
م الف 440

  گاهی اضطراب آن قدر در کودکان 
شدید می شود که مشکالت جسمی 
برای کودک به وجود می آورد و ممکن 
است به  صورت تهوع ، دل درد و یا 
حتی عدم کنترل در دفع در کودکان 
کم سن و سال تر ظاهر شود.

نجمه سعیدی
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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:

https://telegram.me/payamema

ورزش و ورزشکار

جونم وشتون بگم

*ایـران منش:آمادگـی ملـی پوشـان والیبال نشسـته، 
بیـش از انتظار اسـت.

نه خداوکیلی، ا کدوم ایران منشا هستی؟
*عملیات حمله به منصوریان کلید خورد 

ای دردات بشـم، ای کلیـدو ا کـدوم کلیدا هس، بعضی 
کلیـدا بـه درد ال جرز دیـوارم نمی خورن!

*روزبهانی: خودم را فینالیست المپیک دیده ام
ایـن کـه هچـی نیـس، بعضیـا هاله نـور دور و برشـون 

دیـدن و مـا ندیدیم.
*ورزشکاران نگران سایز لباس خود نباشند

همـه چیزاتـون ردیفه، اصا غمی به دلتـون را ندن که 
خداناکرده مداال طامون گم بشـن.

*الک زدن ناخن های رونالدو سوژه شد
بـاب  شـلوار  وقتـه  خیلـی  اینجـو  پدیـدا،  ندیـد  ای 
اسـفنجی و سـرخاب و سـفیداب بـرا بعضی ورزشـکارا 

شـده. کاس  مردمـون 
*والیبال ایران شانس سکوی المپیک.

ای ننـو، یـه اسـفند کندرکـی دود کنـن پوسـت تخم 
مرغویـی پیش لباسشـون آویـزون کنن. بترکه چشـم 

د  حسو
*پسران و دختران پوتین در المپیک تار و مار شدند.

هـن، فـک کردن چـی؟ کور خوندن  کـه میتونن با ای 
قرص و آمپوال، اول بشـن.

گدابازی در نیاورید از تیم ملی 
حمایت کنید! 

الف.راستگو

- مشـاهده کردیـد ملی پوش هـا چقـدر خـوب بـازی 
کردند؟ درسـت است که شـما داخل استادیوم نیستید 
تا تشـویق شـان کنیـد، اما بـرای همراهی بـا آ نها عدد 
یـک را بـه سـامانه ما که تنها سـامانه رسـمی حمایت 
از ملی پوش هاسـت بفرسـتید. بـا هر پیامک شـما یک 

شـکات بـرای ملی پوش هـا خریداری می شـود.
- جایـزه هـم داریـم. جایزه مـان هـم از ایـن خـودرو 
خفن هاسـت که شاسـی بلند هسـتند، دلیل اینکه اسم 
ایـن خـودرو را نمی آوریـم ایـن اسـت کـه برای شـعور 
مخاطـب احترام خاصی قائل هسـتیم و اصـا اهل این 

نیسـتیم که وسـط برنامه تبلیغـات کنیم.
- خیلـی زرنـگ هسـتید، متوجـه شـدید بـا عضویـت 
در سـامانه مـا ماهـی چندهـزار تومـان برایتـان هزینه 
ایجـاد می شـود. دیگـر این ماهـی چندهـزار تومان که 
ایـن گدابازی هـا را نـدارد، تـازه مـا بـرای شـما خیلـی 
ارزان حسـاب کردیـم، خودتـان حسـاب کردیـم اگـر 
بـه  ملی پوش هـا  از  طرفـداری  بـرای  می خواسـتید 
اسـتادیوم بیاییـد چقـدر برایتـان گران تر در مـی آورد، 
سـریع همیـن االن تلفن همراهتـان را برداشـته و عدد 

یـک را بـه شـماره سـامانه مـا ارسـال نمایید.
- یک ماست فروشـی کـه اتفاقا همه ماسـت هایش هم 
شـیرین اسـت حامی ما شـده و اگر شـما به سـامانه ما 
پیامـک بفرسـتید ایـن ماست فروشـی قول داده اسـت 
کـه ظرف یک بـار مصرف هـواداری به شـما بدهد. این 
ظرف هـای یک بـار مصـرف به رنـگ دلخواه شـما بوده 
و بـه همـراه اولین ماسـتی کـه از این فروشـگاه بخرید 
بـه شـما اهـدا می شـود. )البتـه بایـد پـول ماسـت را 
پرداخـت کنید. چندغـاز حق سـرویس می دهید توقع 

داریـد ماسـت مجانـی هم به شـما بدهیم؟(
- لحظـات آخـر برنامـه اسـت، جـان مادرتـان سـخت 
نگیرینـد و عـدد یـک را بـه شـماره سـامانه ما ارسـال 

. کنید
تـا یادمان نرفته بگوییـم که: معاون حقوقـی، پارلمانی 
و امور اسـتان های وزارت ورزش و جوانان گفت: »نباید 

القـا کنیم عرصه ورزش، گداخانه اسـت.« همین!

 بـا توجـه بـه نزدیک شـدن بـه شـروع بـازی ها، 
آخریـن وضعیـت فنـی و یارگیـری تیم مـس، پس از 

اردوی کـرج چگونه اسـت؟
 در ایـن مـدت کوتاهـی که بنده در باشـگاه مس هسـتم، 
خوشـبختانه همه چیز بر روال اسـت و هر کس مشـغول کار 
خـودش مـی باشـد و خـدا رو شـکر آرامش خاصـی در حال 
حاضـر بـر باشـگاه حاکم اسـت و تیم بـدون حاشـیه در حال 
آمـاده سـازی خـود بـرای شـروع لیگ اسـت، سـه بـازی در 
کـرج داشـتیم و انشـاهلل یـه بـازی دوسـتانه دیگـر را با مس 
رفسـنجان برگـزار خواهیـم کـرد و بـا آمادگی نسـبتا خوبی 
آمـاده بـازی بـا فجـر سپاسـی بـرای شـروع لیـگ خواهیـم 
شـد. هرچنـد زمان را از دسـت دادیـم اما امیدواریـم بتوانیم 
موفـق باشـیم و بـا توجـه بـه اینکـه می دانـم امسـال صعود 
بـه لیـگ برتر بسـیار سـخت و مشـکل اسـت اما امیـدوارم با 
درایـت ابراهیـم زاده کـه یک مربی حرفـه ای و مدرس خوب 
و کاربلـدی در ایـن امـر اسـت،این اتفـاق بیفتـد و بـا همـت 
همگانـی صعـودی شـیرین را به لیگ داشـته باشـیم. حضور 
در لیـگ برتـر، بسـیار بـه نفـع رونـق ورزش اسـتان و حضور 
پرشـورتر تماشـاگران و مـردم در اسـتادیوم هـا خواهـد بود. 
لیسـت بازیکنـان تیم ما بـرای فصل جاری با جـذب علیرضا 
ابراهیمـی تقریبـا کامـل شـده و فقط یـک جای خالـی برای 
فرهـاد سـاالری گذاشـتیم که بعـد از پایان خدمت سـربازی 

اش و در هفتـه دهـم، بـه مـا ملحق خواهد شـد.
 در صحبـت هـای شـما بـه نبـود حاشـیه در تیـم 
اشـاره کردیـد، هـر سـاله و در آغـاز فصـل اینگونه 
برداشـت مـی شـود امـا گذشـت زمـان و برگـزاری 
مسـابقات، حواشـی اطراف تیـم را زیاد مـی کند، به 

نظـر شـما چرا؟ 
تیـم بزرگسـاالن مـس، پیشـانی ورزش اسـتان کرمان به 
حسـاب مـی آید و بـه همین دلیل بیشـتر در متـن توجهات 
و در نتیجـه حواشـی قـرار مـی گیـرد، ضمن این کـه باتوجه 
بـه نبود امکانـات تفریحی و دلگرمی هایی خـاص برای مردم 
کرمان و کا جنوبشـرق ایران، توجه مردم بیشـتر به سـمت 
و سـوی ورزش و بخصـوص فوتبـال اسـت و چـون برایشـان 
آینـده تیـم مهـم اسـت، بهمیـن دلیـل خـواه و ناخـواه برای 
ایـن تیم حواشـی زیـادی بوجود می آید.باشـگاه مس نعمتی 
اسـت بـرای مـردم کرمـان و بـا توجـه به هـزاران طرفـدار و 
عاقمنـدی کـه دارد، خودبخـود باعـث دلگرمی و سـرگرمی 
مـردم و نرفتـن به طـرف تفریحات ناسـالم و مـواد مخدرمی 
شـود کـه بسـیارباارزش اسـت. از طـرف دیگر نتایـج تیم نیز 
نقـش بسـزایی در شـروع و کلیـد خـوردن این مسـائل دارد، 
چـرا کـه اگر تیـم نتایج خـوب و قابلی کسـب کند حواشـی 

کـم و حضور تماشـاگران زیاد و برعکس اگر در کسـب نتایج 
ناموفـق عمـل کنیم، هر روز باید شـاهد بوجود آمدن مسـئله 

جدیـدی در اطراف تیم باشـیم. 
 بـه نظـر شـما مهمتریـن معضلی کـه در ایـن چند 
سـال بـه مجموعـه مـس لطمـه زده اسـت چـه می 

باشـد؟ تواند 
بنـده چند سـال درمـس کمتر حضور داشـتم امـا بخاطر 
عاقـه زیـادم بـه فوتبـال، همـواره از دور مسـائل ایـن تیم را 
دنبـال مـی کنـم، به نظـر من مـس مجموعـه بزرگی اسـت 
کـه در بسـیاری از نقـاط خوب عمـل می کند امـا مهمترین 
مشـکلش، نبـود ثبـات و صبـر در ایـن تیـم اسـت کـه بارها 
بـه ایـن تیـم ضربـه زده اسـت. تیـم های بـزرگ ایـران مثل 
سـپاهان و ذوب آهـن و ... چـه در راس مدیریتـی و چـه در 
کادر فنـی و بازیکنـان تیـم، سـعی می کنند که مسـابقات را 
بـا کمتریـن تغییرآغـاز کننـد ولـی در مس هر سـاله شـاهد 
حضـور یـک نفـر در راس امـور هسـتیم و او هـم بـه سـلیقه 
خـود سـرمربی و در نتیجـه بازیکنـان جدید و مـورد نظرش 
را جلـب مـی کنـد. شـما ببینیـد اگـرذوب آهـن، یحیی گل 
محمـدی را در ایـن چند فصـل از تیمش کنار می گذاشـت، 
شـاید اصـا باعث از هم پاشـیده شـدن این تیم می شـد اما 
ایـن کار را نکردنـد و بـا اعتماد به او و صبر و تحمل، شـرایط 
را بـرای قهرمانـی ایـن تیـم در مسـابقات جام حذفـی فراهم 
کردنـد. مـا نیـز بایـد اینچنیـن عمـل کنیـم و به مدیـران و 
مسـئولین و کادر فنـی اعتمـاد کنیـم و بـه آنهـا حداقـل دو 
سـال فرصـت بدهیـم نه اینکه پـس از 6 ماه و بـا کوچکترین 
نتیجـه ای، آنهـا را عـوض نکنیم.برانکـودر آغـاز فصـل قبـل 
بـا پرسـپولیس نتایـج خوبـی نگرفـت امـا بـا صبـر و تحمل 
و درایـت مدیرعامـل و هیـات مدیـره و اعتمـاد بـه او، تیـم 

متحـول ودر پایـان بـا تفاضـل گل دوم لیگ شـد.
 دقیقـا به موضـوع خوبی اشـاره کردیـد، همین بی 
اعتمادی و تغییر سـریع و کارشناسـی نشده سرمربی 
تیـم، در عید سـال امسـال و آوردن میثاقیـان باعث 
ایجـاد اتفاقـات عجیـب و در نتیجـه عدم صعـود به 

لیگ برتر شـد، نظر شـما چیسـت؟ 
بـا صحبـت شـما موافقـم، بـه نظـر بنـده و از دیـد یـک 
کارشـناس، در فصـل قبـل و در حالـی کـه تنهـا 5 و6 بـازی 
بـه پایـان فصل مانـده بـود، عوض کـردن سـرمربی و آوردن 
اکبـر میثاقیـان با آن همه سـر و صدا، کار درسـتی نبود. باید 
اجـازه مـی دادیـم وینگو بـه کارش ادامه می داد و شـرایط را 
بیـش از پیـش برایـش فراهـم می کردیـم. تیم سـوم جدول 
را تحویـل میثاقیانـی دادیـم کـه هیـچ شـناختی از بازیکنان 
نداشـت و بـه گفته خـودش در پایـان فصل و بعـد از ناکامی 

در صعـود بـه لیگ، چـون تیم را خودش نبسـته بـود، موفق 
نشـد و مسـئولیت را از گـردن خـودش خـارج کـرد و رفـت. 
اگـر آن باخـت بـه گل گهر و صنعت نفت آبادان و مشـابه آن 
را در کرمـان نمـی خوردیـم مطمئـن باشـید تیـم صعود می 
کـرد. البتـه شـاید خیریـت و خواسـت خـدا در ایـن بـود که 
مـا صعود نکنیم و انشـااهلل سـال هـای بعد این اتفـاق بیفتد.
 بـه نظر می رسـد امسـال تیم مـس در مقایسـه با 
سـال های قبل، نسـبت به جوانگرایـی و بومی گرایی 
قـدم هـای بهتر و محکم تری را برداشـته اسـت، این 
نظـر مجموعـه مس اسـت یـا پیشـنهاد و خواسـت 

سرمربی؟ 
ایـن نظـر و خواسـت مجموعـه ، مدیـران و کمیتـه هـای 
فنـی مـس و کا خواسـت همگانـی بـود کـه اتفـاق افتـاد. 
امسـال در کنارمنصورابراهیم زاده، سـه مربـی بومی وکرمانی 
بـه نـام آقایـان میرزایـی و نامجـو و خدمتـی مشـغول به کار 
و تجربـه انـدوزی شـده انـد، همچنیـن 10 بازیکـن جدیـد 
کرمانـی بـه مـس اضافه شـده انـد کـه 3 بازیکن در لیسـت 
بزرگسـاالن و بقیـه از تیـم جوانـان و زیر 23 سـال هسـتند. 
ایـن تیم با میانگین 26 سـال سـن و نزدیک بـه 70 درصد از 
بازیکنـان بومـی اسـتان و اضافه شـدن بازیکنـان خوب لیگ 
برتـری ماننـد محسـن دلیـر، مجید ایوبـی، مهـدی دغاغله و 
علیرضـا ابراهیمـی و بازگشـت بازیکنان کرمانی مثل شـهداد 
نـژاد و اسـماعیل بیگـی و سـاالری، آمـاده برای شـروع بازی 
هاسـت. ایـن بازیکنـان جـوان کرمانی بایـد قدرخودشـان را 
بداننـد و از فرصـت پیـش آمده بهترین اسـتفاده را ببرند چرا 
کـه از بیـن همیـن بازیکنـان در آینده آرش برهانـی ها، علی 

علیـزاده هـا و میـاد فخرالدینـی ها رشـد خواهـد کرد.
 از مربیـان بومـی گفتیـد، یـادی بکنیـم از مرحوم 
مهـدی محمدی و اینکـه چرا وی هیـچ گاه به جایگاه 
اصلـی خـودش نرسـید و بعـد از او هم مربـی مطرح 

کرمانـی دیگری نداشـتیم؟
مربیـان خـوب و دارای مـدرک A  زیـادی در کرمـان 
داریـم، امـا قبـا این تعـداد مربی خوب در اسـتان نداشـتیم 
کـه بتوانیـم از آنها اسـتفاده کنیم،من قول می دهم سـالهای 
بعـد از همیـن مربیان کرمانی، افرادی باشـند کـه بتوانند در 
راس یـک تیـم قـرار بگیرنـد و موفق باشـند.مرحوم محمدی 
از شـاگردان مـن و بسـیارمربی باشـخصیت و باعلمـی بـود و 
تمامـی سـرمربیانی کـه بـه کرمـان می آمدنـد و کار ایشـان 
را مـی دیدنـد، وی را در کادر فنـی خـود جـای مـی دادنـد، 
امـا هیـچ وقـت شـرایط بـرای وی محیـا نشـد و بجزیک نیم 
فصـل کـه در گل گهـر سـیرجان بـود و چنـد ماهـی هم در 
مـس کرمـان به عنوان سـرمربی حضور داشـت، بقیـه اوقات 
در قالـب کمـک مربـی فعالیـت مـی کرد و شـاید قسـمت و 
خیریـت درایـن بود که همیشـه نفر دوم تیم باشـد. در اواخر 
حیاتـش گفته بود کـه از آن به بعد قصد دارد فقط سـرمربی 

باشـد امـا اجـل مهلت نـداد و بـه رحمت خـدا رفت.
 سـقف قراردادهـا  و مبالغ پرداختی بـه بازیکنان و 

کادر فنـی در باشـگاه مس چقدر اسـت؟
مـا امسـال بـرای اولیـن بارو بـا توجه بـه بودجـه و برنامه 
ریـزی هـای انجـام شـده، مبلغـی را بـرای سـقف پرداخـت 
هـا بـه بازیکنـان تعییـن و رعایـت کردیـم کـه خیلـی بیـن 
بازیکنـان اجحـاف نشـود و فاصلـه دریافتـی بیـن آنهـا زیـاد 
نباشـد. بـا توجه بـه اینکه مسـئولیت این کار به مـن و آقای 

عبدالرشـیدی سـپرده شـد، مـا هـم مبلغـی در معقـول را به 
عنوان سـقف پرداختی برای کاپیتـان و بازیکنان لیگ برتری 
تیـم در نظـر گرفتیـم کـه حـدود 220 میلیـون بـرای یـک 
فصـل اسـت. البتـه در کنـار این مبلـغ، پاداش هایـی را برای 
صعـود بـه لیـگ برتـر و آقای گلـی و غیـره در نظـر گرفتیم 
کـه بـه آنها پرداخـت خواهـد شـد. از طرفی برعکـس حرف 
هایـی کـه دربـاره قرارداد سـرمربی تیم منتشـر شـده، مبلغ 
دریافتی ایشـان هم بسـیار منطقی اسـت و شـاید باورنکنید 
کـه منصورابراهیـم زاده بـا قـراردادی زیـر 500 میلیـون بـه 
اضافـه پـاداش صعـود، بـرای یکسـال بـه مـس پیوسـته که 
بـرای سـال دوم با رضایـت طرفین قابل تمدید اسـت. ناگفته 
نمانـد در این تفاهـم، آقای ابراهیم زاده هم خیلی گذشـت و 
معرفـت بـه خرج دادنـد و با درنظر گرفتن شـرایط باشـگاه و 

درک متقابـل بـا مـا، امـکان این همـکاری فراهم شـد.
 از فـرزاد حسـین خانی نـام بردیـد، در اینکه بودن 
فـرزاد در زمیـن، وزنه فنـی و روحی خوبـی برای تیم 
محسـوب می شـود، شـکی نیسـت اما چرا همیشـه 
در اطـراف او حواشـی و حـرف و حدیث زیاد اسـت؟

فـرزاد جوانـی و فوتبالش را در این تیـم گذرانده و نزدیک 
بـه 20 سـال اسـت کـه در مس بـازی مـی کنـد و در غم ها 
و شـادی هـا در کنار تیم بوده اسـت، اما قبول کنید حاشـیه 
همـواره همـراه بازیکنـان بـزرگ بـوده و هسـت، علـی دایی 
هـم به نسـبت خـودش حواشـی اطرافـش زیاد بود. حسـین 
خانی هم از این امر مسـتثنی نیسـت و یکسـری افراد نااهل 
و نـاوارد هسـتند کـه باعـث بوجـود آمـدن ایـن صحبـت ها 
اطـراف او مـی شـوند.اما فـرزاد شـاگرد و مثـل فرزنـد خودم 
هسـت و بـه جـرات می گویـم بودنش بـرای تیم بسـان یک 
فرمانده درون زمین الزم اسـت. وی در ابتدا یکسـری مسـائل 
و صحبـت هـای مالی از فصل های گذشـته داشـت که البته 
بـه حـق هـم بـود و زمانـی کـه مـا بـا او صحبـت کردیـم و 
شـرایط باشـگاه را بـرای او توضیـح دادیـم، فـرزاد هـم قانـع 
شـد و بـدون درنـگ بـا ما قـرارداد سـفید امضا کـرد و مانند 

همیشـه بـا تعصـب و پرقـدرت در تمرینات حاضر شـد.
کرمـان  در  حضـور  چقـدراز  زاده  منصورابراهیـم   
راضی اسـت وآیا مـراوده و تعامل مناسـبی بین وی و 

دیگـران برقرار شـده اسـت؟
کرمـان شـهر مناسـبی بـرای سـکونت، آرامـش و بازیابی 
انرژی اسـت، در ضمن خود شـخص آقای ابراهیم زاده عاوه 
بـر اینکـه مربی حرفه ای، بااخاق و بدون حاشـیه اسـت، در 
زمینه تدریس و مدیریت نیز شـخصی شـناخته شـده اسـت. 
جالـب اسـت بگویـم در صحبتـی که چنـد روز پیـش با وی 
داشـتم، ایشـان از امکانات و شـرایط موجود و همکاری همه 

ارکان باشـگاه مـس اعام رضایت و خرسـندی داشـتند.
 و در پایـان اگـر حـرف یـا صحبـت خاصـی باقـی 

مانـده بفرماییـد؟
امسـال تیـم خوبی بسـته شـده چـه از نظر بازیکـن و چه 
کادر فنـی. امیدواریـم بـا تاش بازیکنان و دسـت انـدرکاران 
باشـگاه مس و حمایت تماشـاگران و هواداران که سـاماندهی 
آنهـا بـه آقـای جهرمی سـپرده شـده، در کنار شـما اصحاب 
رسـانه هـا و سـایت هـای محلـی و صـدا وسـیما وهیـات 
فوتبـال، بتوانیـم حضـور پرقدرتـی در لیـگ امسـال داشـته 
باشـیم و در پایـان فصـل همـه با هم جشـن صعـود به لیگ 

برتـر را در کرمـان برپـا کنیم. 

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدبل کنیم.

آگهی مناقصه شماره 17/الف/5-95م   )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرسـتانهای تحت پوشـش 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان را بـا بـرآورد 22/552/892/833 ریـال از محل اعتبارات داخلـی و از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحله ای)همـراه با ارزیابی کیفـی( به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا از 
کلیه شـرکتهای خدماتی که دارای گزارش حسابرسـی )حسـابداران رسـمی( و نیز دارای مجوز اداره تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی  مـی باشـند دعوت می شـود جهت دریافت اسـناد مناقصه تا پایـان وقـت اداری 95/5/18 به دفتر 

قراردادهـای شـرکت واقـع در کرمان- بلوار 22 بهمـن مراجعه نمایند.
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 1/128/000/000 ریـال مـی باشـد کـه بایسـتی براسـاس شـرایط اسـناد به 

کارفرمـا ارائـه گردد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تا ساعت 13 مورخ 95/5/28
زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب مناقصه ساعت 9 مورخ 95/5/30 می باشد.

زمان بازگشایی پاکتهای ج )پیشنهاد قیمت( بعد از ارزیابی در همان تاریخ
)ضمناً هزینه درج آگهی در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه میباشد(.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مسـعودزاده  امجـد  سـوی  از   95 تیرمـاه   9 تاریـخ  در  کـه  حکمـی  طـی 
مدیرعامـل باشـگاه صنعـت مـس کرمان، صـادر شـد، ایرج کهندل به سـمت 
مشـاورمدیرعامل باشـگاه مس و ریاسـت کمیته ی فنی این باشـگاه منصوب 
گردیـد. کهنـدل، پیشکسـوت و سرپرسـت سـابق تیـم مـس کرمـان کـه بـه 
دلیـل بیمـاری و عارضـه قلبـی، بـه سـفارش پزشـکان از نشسـتن بـر روی 
نیمکـت و هیجـان فوتبـال منع شـده، از قدیمـی ها و بـزرگان فوتبال کرمان 
محسـوب مـی شـود که خیلـی از بازیکنـان سرشـناس کنونی، از شـاگردان و 
دسـت پـرورده هـای او مـی باشـند. بعـد از پایـان اردوی یک هفتـه ای مس 
کرمـان در کـرج، فرصتـی دسـت داد تـا گفـت و گویـی صمیمـی بـا وی داشـته باشـیم. خالصـه 

صحبـت هـای رد و بـدل شـده مـا را در ادامـه مـی خوانیـد؛

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

گفت و گوی  اختصاصی» پیام ما« با ناصر کهندل
 رییس کمیته فنی باشگاه مس کرمان : 

آوردن میثاقیان 
اشتباه بود

 در زمان مصاحبه ما با ناصر کهندل، به طور اتفاقی 
با فرزاد حسین خانی، کاپیتان تیم مس برخورد و گپی 
کوتاه هم با اوداشتیم. حسین خانی ضمن گالیه از عده 

ای که همیشه برای او حاشیه سازی کرده و همچنان 
ادامه می دهند گفت: نباید حواشی بوجود آمده را 

فقط معطوف به بازیکنان دانست، من به عنوان کاپیتان 
تیم همیشه پشت سرمربی بوده ام و این که عده ای با 

شیطنت و غرض ورزی من و دیگر بازیکنان را در جریان 
مشکالت تیم مقصر می دانند، فقط به خاطر دشمنی با 
من و فوتبال کرمان است. در مسئله رفتن وینگو، من 

خودم از مخالفان عوض کردن او بودم و بعد از تعطیالت 
نوروز از این جابجایی آگاه شدم و به جان فرزندانم 

قسم می خورم درآمدن میاقیان و رفتن وینگو، بنده 
هیچ نقشی نداشتم و حتی از مخالفان این کار بودم، اما 
متاسفانه عده ای دوست نما با گفتن حرف هایی چنین 

وانمود کردند که اکبر را من آورده ام. این ها همان 
افرادی هستند که موفقیت و صعود به لیگ برتر را مغایر 
با اهداف و خواسته های خود می دانند و با هر وسیله ای 

درصدد تخریب و عقب ماندگی تیم بر می آیند و باعث 
بوجود آمدن حواشی ها و مشکالت برای تیم می شوند. 
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در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام بـا ابـراز خرسـندی از بازگشـت 
مجـدد قطار سـازمان تامیـن اجتماعی 
بـه ریـل قانـون و قانـون مـداری گفت: 
متاسـفانه در دولـت قبـل این سـازمان 
بـه سـازمانی شـخصی بـا اهدافـی غیر 
از خدمـت رسـانی بـه بیمـه شـدگان 

تبدیـل شـده بود.
بـه گـزارش  روابـط عمومـی مجمع 
اهلل  آیـت  نظـام،  مصلحـت  تشـخیص 
صبـح  رفسـنجانی،  هاشـمی  اکبـر 
و  تعـاون، کار  دیـروز در دیـدار وزیـر 
رفـاه اجتماعـی و مدیرعامـل، معاونـان 
و مدیـران سـازمان تامیـن اجتماعی با 
تاکیـد بر اهمیـت ماموریـت اصلی این 
سـازمان در تامیـن رفـاه مـردم افـزود: 
تامیـن اجتماعـی یک ضـرورت و اصل 
بسـیار مهم در تامین آسـایش و امنیت 
روحـی و روانـی مـردم اسـت، سـازمان 
تامیـن اجتماعی باید محـور نیرومندی 
بـرای حـل مشـکات مـردم نیازمند و 

رفـع تبعیض باشـد.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام، بـا بیـان اینکه بـا تحقـق تامین 
اجتماعـی کامل، انسـان از بـدو تولد تا 
لحظـه مـرگ نبایـد هیچ گونـه دغدغه 
ای در زمینـه درمـان، تغذیه، مسـکن، 
تحصیـل و شـغل داشـته باشـد، اظهار 
داشـت: اگـر تامیـن اجتماعـی شـامل 
دیگـر  و  شـود  جامعـه  افـراد  همـه 
فـردی نگـران تامیـن نیازهـای اولیـه 
و ضـروری زندگـی خویـش نباشـد و 
اگـر امـکان شـغل نداشـته نباشـد و از 
حقـوق بیـکاری اسـتفاده کنـد، جامعه 
ا ی اسـامی، انسـانی، آرام و بـا نشـاط 

خواهیـم داشـت.
آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی افزود: 
وقتـی نیازهـای اولیه انسـان هـا تامین 
بـه  منـد  عاقـه  کـه  آنهایـی  شـود، 
اجتماعـی  موقعیـت  و  بهتـر  زندگـی 
تـاش  و  کار  طبیعتـا  هسـتند،  برتـر 
بیشـتری مـی کننـد کـه بـه جایـگاه 

مـورد نظـر خود دسـت یابنـد، ولی اگر 
افـراد، درگیـر رفـع نیازهـای ابتدایـی 
خود باشـند، قطعـا نمی توانند رشـد و 
پیشـرفت قابل توجهی داشـته باشـند.

وی همچنیـن بـه الیحـه فقرزدایی 
و تامیـن اجتماعـی همگانـی در دولت 
سـازندگی اشـاره کرد و گفـت: اگر این 
الیحـه که با سـال هـای پایانـی دولت 
قطعـا  شـد،  مـی  اجـرا  شـد،  مقـارن 
انقابـی در زندگـی مـردم بـه لحـاظ 
برخـورداری از امکانـات و ضرورت های 

اولیـه زندگـی بـه وجـود مـی آمد.
رفسـنجانی،  هاشـمی  اهلل  آیـت 
از سـخنان خـود،  در بخـش دیگـری 
›رقابت‹ را یک اصل اساسـی و پذیرفته 
شـده در اقتصـاد دانسـت و افـزود: اگر 
و  اقتصـادی  رونـق  شـاهد  بخواهیـم 
برخـورداری مـردم از زندگـی ایـده آل 
و مناسـب باشـیم، بایـد بـه ایـن اصـل 

توجـه ویـژه داشـته باشـیم.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت 

نظام، تفسـیر اصـل 44 قانون اساسـی 
را برگرفتـه از اصل مهـم رقابت قلمداد 
کـرد و گفـت: براسـاس ایـن اصـل که 
را  اقتصـادی  انقـاب  انتظـار  رهبـری 
در دولـت سـابق داشـتند، دولـت بایـد 
تمـام فعالیـت و کارهایـی کـه مربـوط 
بـه حاکمیت نیسـت، بـه مـردم واگذار 

. کند
زمینـه  اگـر دولـت  داد:  ادامـه  وی 
بخـش خصوصـی در  فعالیـت  و  ورود 
همـه پـروژه هـا و بخش های کشـور را 

فراهـم کنـد، با توجه به نیروی انسـانی 
عاقـه منـد، توانمنـد و تحصیـل کرده 
ای کـه داریـم، مـی توانیـم کشـور را 
بـه یـک کارگاه عمومـی تولیـدی برای 
ارائـه  و  تجـارت  توسـعه،  سـازندگی، 
خدمـات مطلوب تبدیل کنیم و شـاهد 
رونـق تولیـد، خـروج از رکـود و رشـد 
و توسـعه کشـور در همـه زمینـه هـا 
باشـیم. آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، 
و  زندگـی  کار،  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
فعالیـت در فضای رقابت سـالم، بسـیار 

اثرگذار و سـودمند اسـت، گفـت: افراد 
توانمنـد و بـا انگیزه اگر در این شـرایط 
قـرار بگیرند، برای اینکـه از قافله عقب 
نماننـد و خـود را بـه دیگران برسـانند، 
خـود  دانـش  و  تجربـه  بـه  روز  هـر 
مـی افزاینـد و سـعی مـی کننـد جـزء 
بهتریـن و برتریـن هـای حـوزه کاری 

باشـند. خود 
وی تاکیـد کـرد: امیدوارم در سـایه 
کشـوری  زمان)عـج(  امـام  عنایـات 
باشـیم. داشـته  پیشـرفته  و  سـرافراز 

آیت اهلل هاشمی:

رهبری انتظار انقالب اقتصادی 
را در دولت سابق داشتند

خبر

کاغذ اخبار

ایرنـا نوشـت: رئیـس فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای 
اسـامی بـا انتقـاد از کسـانی کـه می خواهنـد هنرمنـدان را 
مخالـف ارزش هـا نشـان دهنـد گفـت: »نباید یک نشـریه به 
خـود اجـازه دهـد به هنرمنـدان این گـروه تأثیرگـذار جامعه 
توهیـن کنـد.« محمدرضـا عـارف  دیـروز در دیـدار جمعـی 
از اعضـای شـورای تهیه کننـدگان سـینما افـزود: »اگـر قـرار 
باشـد بسـاط توهیـن و هتک حرمت در رسـانه ها باب شـود، 
سـنگ روی سـنگ بنـد نمی شـود.« نماینـده مـردم تهـران 
در مجلـس شـورای اسـامی بابیـان اینکـه انقـاب اسـامی 
ایـران یـک انقـاب فرهنگی بـود و هنرمنـدان به ویـژه اهالی 
سـینما می توانند پیام رسـان فرهنـگ اصیل ایرانی-اسـامی 
در مجامـع جهانـی باشـند، گفت: »تـاش عـده ای در بعد از 
پیـروزی انقاب اسـامی فاصلـه انداختن بین اقشـار مختلف 
جامعـه ازجملـه هنرمنـدان بـا نظـام بـود، اما جامعـه هنری 
کشـورمان نشـان دادند دل بسـته انقاب هسـتند و نمود این 
دل بسـتگی در آثـار متعـدد سـینمایی اسـت کـه ارزش های 

انقـاب را بـه تصویر می کشـند.«
را  هنرمنـدان  می خواهنـد  کسـانیکه  از  انتقـاد  بـا  وی 
مخالـف ارزش هـا نشـان دهنـد، خاطرنشـان کـرد: »اکثریت 
جامعـه هنـری کشـور مـا نه تنهـا هیـچ تعارضـی باارزش هـا 
ندارنـد، بلکـه تبلیغ کننـده ارزش ها هسـتند.« عضو شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی بـر لـزوم اصـاح ذهنیـت جامعـه 
متدیـن کشـور نسـبت بـه برخـی سـوءتفاهم ها دربـاره آثـار 
هنـری تأکیـد کـرد و گفـت: »بایـد از آثـار هنـری به ویـژه 
صنعـت سـینما در تقویـت همبسـتگی ملـی اسـتفاده کـرد. 
در مقطـع فعلـی مهم تریـن مسـئله کشـور وحـدت در درون 
خانـواده انقـاب و بیـن اقـوام مختلـف اسـت و هنرمنـدان با 
زبـان هنـر می تواننـد نقـش مؤثـری در ارتقـاء همبسـتگی 
ملـی داشـته باشـند.« عـارف بابیـان اینکـه صنعـت سـینما 
می توانـد در تولیـد ثـروت ملـی نقش آفریـن باشـد، بـر لزوم 
اولویـت دادن ایـن حـوزه از سـوی مسـئوالن تأکیـد کـرد و 
گفـت: »مشـکات بـه حقی کـه اهالـی هنر مطـرح می کنند 
عمومـاً در بخش هـای مختلف وجـود دارد و بایـد با عزم ملی 
و نـگاه بلندمـدت بـه رفـع آن هـا اقـدام کـرد.« وی بـا انتقاد 
از کسـانیکه جامعـه هنـری را وجـه المصالحـه جریـان های 

سیاسـی قرار می دهند، خاطرنشـان کـرد: »برخوردهایی که 
بـا آثـار سـینمایی مـی شـود بیشـتر ناشـی از اعمال سـلیقه 
اسـت و نبایـد آن را به سیاسـت های نظام مرتبط دانسـت.« 
عـارف بـا اظهـار نگرانـی از اشـاعه تولیـدات رسـانه های 
خـارج از کشـور در بیـن خانـواده هـا کـه بـا هـدف از بیـن 
بـردن کیـان خانـواده سـاخته مـی شـود، گفـت: »برخـی 
تولیـدات شـبکه هـای ماهـواره ای بـا تفکـر انحرافـی در 
تـاش هسـتند قبح روابـط غیراخاقـی در بین خانـواده ها 
را از بیـن ببرنـد و بـا کمـال تأسـف تـا حـدودی هـم موفق 
بـوده اند و تأسـف بـار آنکه صدا و سـیما نتوانسـته نیازهای 
مخاطبیـن خـود به ویژه جوانـان را به درسـتی تأمین کند.« 
وی تصریـح کـرد: »در جامعـه نوعـی عصبیـت کامـی و 
رفتـاری را شـاهد هسـتیم و هنرمنـدان می تواننـد بـا آثـار 
خـود فضـای جامعـه را تلطیـف کننـد.« رئیس فراکسـیون 
امیـد بـا تأکیـد بـر اینکـه اهالی سـینما باید چشـم و گوش 
نظـام باشـند، از آمادگـی فراکسـیون امیـد بـرای پذیـرش 
طـرح هـای کارآمـد جهـت بهبـود وضعیـت هنرمنـدان و 
تاثیرگـذاری بیشـتر هنـر در کاهـش مشـکات و مسـایل 

اجتماعـی و فرهنگـی خبـر داد.

باشـگاه خبرنـگاران جـوان نوشـت: نشسـت خبـری محمـد 
باقـر نوبخـت سـخنگوی دولـت یازدهـم و رئیـس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور در سـالگرد تنفیـذ حکـم 
رهبـر معظـم انقـاب بـرای حجت االسـام حسـن روحانی 
رئیـس جمهـور کشـورمان برگـزار شـد. سـخنگوی دولـت 
گفـت: »فرجـام برجـام را نبایـد فقـط در رابطـه بـا آمریـکا 
تعریـف کـرد چراکه بعـد از اجـرای برجام صـادرات نفت به 
دو میلیون و پانصد و شـصت و هشـت بشـکه در روز رسیده 
اسـت.« گزیـده صحبت هـای نوبخـت در ادامه آمده اسـت: 
* کمتـر از شـش مـاه از اجـرای برجـام می گـذرد و یـک 
میلیـون سـقفی که برای صـادرات مجاز بوده، اما توانسـتیم 
ایـن میـزان را بـه دو میلیـون و 568 هـزار بشـکه در روز 
برسـانیم، بایـد ایـن میـزان را در قیمـت برابـری ریـال بـه 
دالر محاسـبه کنیـم تـا مشـخص شـود از رفـع تحریـم بـه 
منابـع مـا چیـزی اضافـه شـده یا خیـر؛ به غیـر از اعـداد و 
ارقامـی کـه از آن صحبـت می کنیـم بـه عنـوان مثـال 1.7 
میلیـارد دالر بعـد از برجـام از آمریکایی ها بـه خاطر منابعی 
کـه از پیـش، قبـل از انقـاب در اختیارشـان بـود را تحویل 

. فتیم گر
 قصـد نـدارم بگویـم در فضـای پسـابرجام چـه اقداماتـی 
را بـرای دسـتیابی بـه حقوقمـان صـورت دادیـم. امـا وزیـر 
خزانـه داری آمریـکا اعـام کـرد کـه بیـش از 3 میلیـارد  و 
418 میلیـون دالر سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی در 
ایـران بعـد از برجـام افزایـش یافتـه و 4.2 میلیـارد دالر 
انـرژی  مـگاوات  هـزار   6 بـرای  خارجـی  سـرمایه گذاری 
الکتریکـی کـه در کشـور بایـد ایجـاد شـود صـورت گرفتـه 

. ست ا
 رابطـه خصمانـه آمریـکا بـا ایـران غیرقابـل پنهان اسـت 
و مـا قاطعانـه از فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری دربـاره 
کشـوری کـه عنـوان نمـادی از خصومـت اسـت را تقدیـر 

می کنیـم.
  ایـران تاییـد صلـح آمیز بـودن فعالیت هسـته ای خود را 
از آژانـس گرفتـه و بعد شـروع به اجرای برجام کرده اسـت.

 مخالفت های آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد.
  تعویـق آزمـون اسـتخدامی از سـوی رئیـس جمهـور بـه 

خاطـر حساسـیت وی بـر روی مسـئله حقوق شـهروندی و 
حقـوق زنـان اسـت چرا کـه در اطاعیـه این آزمون نسـبت 
موضـوع جنسـیتی قابـل قبولـی در نظـر گرفته نشـده بود، 
امـا ایـن موضـوع در حال بررسـی اسـت و گـزارش آن ارائه 

می شـود.
 بعضـی از رسـانه ها توجـه خاصـی نسـبت بـه »حسـین 
را  آن  کـه  کردنـد  زنی هایـی  گمانـه  و  داشـته  فریـدون« 
هرچـه  آنهـا  بـودن  دروغ  امیـدوارم  و  می کنیـم  تکذیـب 

سـریعتر روشـن شـود
 وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی مرجـع رسـمی صـدور 
مجـوز کنسـرت ها اسـت، کنسـل شـدن برخـی کنسـرت ها 
علیرغـم داشـتن مجـوز رسـمی نوعـی نابسـامانی اجتماعی 

اسـت و چندان خوشـایند نیسـت.
تکـرار  احکامـی  مرتبـا  توسـعه  پنجـم  برنامه هـای  در   
می شـد، امـا در برنامـه ششـم آن مـوارد را یـک جـا جمـع 
کردیـم و بـه مجلـس تحـت عنـوان »احـکام دائـم« دادیم. 
یـک حکـم دائمـی اسـت که بـه مجلـس ارائه دادیـم و یک 
حکـم نیـز فقـط مختص این پنج سـال اسـت کـه آن را هم 

بـه مجلـس ارائـه داده ایم.

به بهانه 12 مرداد سالروز تحویل کلید پاستور

سه سال اوِل چهار 
رئیس جمهور

عصـر ایـران نوشـت: دیـروز دوازدهـم مـرداد 
بـود. روزی کـه رئیسـان جمهـوری در دوره های 
می گیرنـد.   تحویـل  رسـماً  را  مقـام  ایـن  اخیـر 
حکـم هـر رئیس جمهـور منتخـب در هـر چهـار 
سـال در چنیـن روزی بـه امضـای مقـام معظـم 
مجلـس  در  نیـز  بعـد  روز  و  می رسـد  رهبـری 
شـورای اسـامی سـوگند یـاد می کنـد. مراسـم 
اول بـه »تنفیـذ« و دومـی به »تحلیف« شـهرت 
رسـمی  آغـاز  سـالگرد  سـومین  دیـروز  و  دارد 
ریاسـت جمهـوری حسـن روحانـی در 12 مرداد 

1392 بـود.
ایـن گفتـار بـر آن اسـت کـه سـه سـال اول 
پایـان  از  پـس  رئیس جمهـور  چهـار  صـدارت 

کنـد. مقایسـه  را  نخسـت وزیری  دوران 
هاشـمی   جمهـوری  ریاسـت  اول  سـال  سـه 
رفسـنجانی )68 تـا 71(هرچنـد پـس از جنـگ 
8 سـاله و در غیـاب امـام خمینـی سـپری شـد 
امـا بـه خاطـر پیشـینه نفـوذ و اقتـدار هاشـمی 
جدیـد  رهبـری  بـا  دیریـن  دوسـتی  سـابقه  و 
از ورود  ایشـان  جمهـوری اسـامی و اسـتقبال 
او بـه صحنـه اجرایـی حتـی قبـل از انتخابـات 
بـا مانـع جـدی روبـه رو نبـود.  هرچنـد اکثریت 
مجلـس سـوم را جنـاح چـپ سـنتی تشـکیل 
می داد و از سـکوت او در قبال تفسـیر استصوابی 
از نظـارت ناخرسـند بودند اما همـان نمایندگان 
هاشـمی را بـه ریاسـت مجلـس سـوم انتخـاب 
کـرده بودنـد و در انتخابـات نیز تنهـا یک رقیب 
صوری داشـت. مشـکات هاشـمی بعدازآن سـه 
سـال و بـا شـتاب گرفتـن سیاسـت تعدیـل در 
سـال های 73 و 74 شـروع شـد و می توان گفت 
سـه سـال اول دوره هشت سـاله را بـا مشـکاتی 
به مراتـب کمتـر از بعدازآن پشـت سـر گذاشـت.
رئیـس  جمهـوری  ریاسـت  اول  سـال  سـه 
دولـت اصاحـات )76 تـا 79( نیـز اگرچـه بـا 
کاهـش فاحـش قیمت نفـت و نیـز وقایعی چون 
18 تیـر و قتل هـای زنجیـره ای و تـرور سـعید 
حجاریان   هر سـه در سـال 78- روبـه رو بود اما 
حمایـت گسـترده مـردم و فعاالن جامعـه مدنی 
و نقش آفرینـی بی سـابقه مطبوعـات بـه او انرژی 
مـی داد و می تـوان سـه سـال اول را به نسـبت 5 
سـال بعـد شـاداب تر و موفق تـر دانسـت. چراکه 
مهم ترین وعده او– توسـعه سیاسـی- با تشـکیل 
توقیـف  بـا  و  بـود  تحقق یافتـه  مجلـس ششـم 
ایـن سـه سـال  پایـان  گسـترده مطبوعـات در 

صـدای او کمتـر و کمتـر بـه گـوش رسـید.
 سـه سـال اول ریاسـت جمهـوری محمـود 
بـا  بعـد  سـال   5 از  او  بـرای  نیـز  احمدی نـژاد 
دشـواری کمتری سـپری شـد. افزایـش ناگهانی 
قیمـت نفـت موهبتـی بـود کـه بـه هیچ یـک از 
دولت هـای قبـل از او اعطـا نشـده بـود.  درآمـد 
متوسـط دولـت دوران جنگ از نفت هرسـال 14 
میلیـارد دالر بـود، دولـت  سـازندگی15 میلیارد 
دالر و در دولـت اصاحـات بـه 19 میلیـارد دالر 
رسـید. همیـن عـدد در دولـت مهـرورزی به 74 

میلیـارد دالر در سـال رسـید. 
روحانـی  جمهـوری  ریاسـت  اول  سـال  سـه 
امـا هیچ یـک از ویژگی هـای سـه دوره قبـل را 
نداشـته و دوسـوم آن هـم بـا انتظـار نفس گیـر 
توافق هسـته ای سپری شـده و از یک سـال اخیر 
نیـز نیمـی بـاز با انتظـار تصویـب و تائیـد برجام 
در داخـل و اجرایـی شـدن آن گذشـته و تازه از 
از  نیمـه دی مـاه 1394 و درحالی کـه 30 مـاه 
عمـر دولت گذشـته بود برجـام وارد فـاز اجرایی 
حساسـیت  خاطـر  بـه  هنـوز  درحالی کـه  شـد 
محدودیت هـای  پول شـویی  قوانیـن  سـر  بـر 
بانک هـای ایرانـی را تمـام و کمال برنداشـته اند. 
را  روحانـی  اول  سـال  سـه  کـه  ازاین روسـت 
مشـابه  بازه هـای  بـا  قیـاس  مقـام  در  می تـوان 
دشـوارترین  حتـی  و  دانسـت  دشـوارتر  قبلـی 
بـازه  نـه ماننـد  لقـب داد زیـرا  ناهموارتریـن  و 
ارکان  از حمایـت همه جانبـه درون  تـا 71   68
نظـام برخـوردار بـوده نـه همچـون دوره 76 تـا 
79 جامعـه در تب وتـاب و شـور سیاسـی اسـت 
و نـه ماننـد سـال های 84 تـا 87 پـول نفـت، در 
اختیـار و دولـت بخت یـار.  در ایـن سـه سـال 
کارگـزاران  و  روحانـی  همـت  و  وقـت  دشـوار 
ارشـد او در وهلـه نخسـت صـرف عادی سـازی 
امـور شـده اسـت.  همیـن عادی سـازی را اما به 
خاطـر دشـواری کار می تـوان فوق العاده دانسـت 
ولـو در آن سـو بدعهدی هایی شـده باشـد و همه 
تردیـد  اگـر  باشـد.   نشـده  بـرآورده  انتظـارات 
داریـد بـه ایـن نکتـه بیندیشـید کـه 80 درصـد 
بودجـه ایـران صـرف هزینه های جاری می شـود 
و بخـش قابل توجهـی از ایـن هزینـه بـا درآمـد 
بازارهـای  کـه  نفتـی  می شـود.   تأمیـن  نفـت 
ازدسـت داده را بازپـس می گیـرد و تا پایان سـال 
عـدد روزانـه تولید به 4 میلیون بشـکه می رسـد.  
البتـه در این یک سـال پرسـش غالـب این که از 
غیرعـادی بـه عادی رسـیدیم اما قرار نیسـت در 
عـادی توقـف کنیـم. چشـم ها در این یک سـال 

بـه دنبـال عبـور از ایـن نقطه انـد.

محمدرضا عارف:

تالش عده ای فاصله انداختن بین اقشار 
مختلف جامعه با نظام است

سخنگوی دولت:

فرجام برجام را نباید فقط در رابطه با آمریکا 
تعریف کرد

مناسبت

افقی
1-ناحیه ای قدیمی در اروپا در شـمال کشـور یونان که تحت اداره 
اسـکندر سـوم بود- نقاش، مجسمه سـاز، معمار و شـاعر ایتالیایی، 

صاحب مجسـمه عیسی و موسـی در موزه لوور
2-سیم برق- تن و پیکر- مار بزرگ

3-طـا- حشـره مزاحم- بـاغ مهریه حضرت فاطمـه )س(- جنس 
لب غا

4-بخشـندگی- پرنده ای شبیه گنجشـک- عقاید- نویسنده شوخ 
انگلیسی طبع 

5-اولی نمایشنامه و دومی نام دیگر غامحسین ساعدی است
6-جانشین پیامبر )ص(- پیروزی و رستگاری- عتیقه و ارزشمند

بازیهـای خـاص  از  زننـد-  بسـیار  غربـت  در  7-عـدد خیطـی- 
هپـروت از  بخشـی  ثروتمنـدان- 

8-برجسـتگی روی السـتیک- مخزن آب حمام- ناپختـه- دل آزار 
کهنه

9-پایـه و اسـاس- قایـق کوچـک- گل سـیاه و تیـره تـه حـوض- 
سـخت زمین 

10-از فنون کشتی- صفر- به نمایش درآمدن و به صحنه رفتن
11-نام کوچک تاگور ، شاعر هندی

12-گنـدم آسـیاب شـده- النـه تـازی- شـیوه و راه و روش- کوهه 
پیشـین زین اسب

13-عامت مفعولی- کنز فارسی- گوشه و زاویه- میوه خوب
14-سمت چپ- شهری در شمال ایتالیا- خط کش بیگانه
15-بزرگترین جزیره اندونزی- از رشته های ژیمناستیک

عمودی
1-سـاتراپ ایرانی که علیه اردشـیر دوم شـورید- از کرمهای معده 

و روده
2-از تقسـیم های جغرافیایی- مرکز اسـتان تبـت در چین- جانور 

شکن فندق 
3-ماه دیروز- مراقب- رسوب مایعات- محبوب تازی

4-آماس- سال ترکی- از حروف الفبای یونانی- نشانی جغرافیایی
5-آهنگسـاز فرانسـوی سـازنده آهنگهـای انقابـی و از نخسـتین 

اسـتادان کنسـرواتور معـروف بـه گوسـک
6-معادل و هم تراز- رنگ- یک شکل و یکنواخت

7-عامـت جمـع فارسـی- انـدرون و شـکم- نـزد ایرانیان اسـت و 
بـس- راه بـی پایان

8-اثر چربی- فراست- درخت ترسو- پرنده باوقار
9-مبل بی پایه- پول خارجی- رویه کفش- رشته باریک

10-جسـم خشـک و متبلـوری کـه در آب نامحلول اسـت ولی در 
الـکل سـرد و در بعضی روغنها حل می شـود و بـرای درمان بعضی 
از زخمهـا بـه کار مـی رود- چـوب کوتـاه الـک و دولـک- واضـح و 

نمایان
11-نوشته ای از محمدعلی جمالزاده

12-زیور ناخن- بینی- نیروگاه شمالی- زخم
13-حرف تنفر- سختی و فراوانی- بستن- آزاد و رها

14-از گیاهان ضدنفخ- حواری خائن- دورنگ
15-دوربین زیردریایی- ریاکار
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عکس: سمیرا سیفی

می دانم!

آخر يک روز 

خسته می شود از نیامدنش 

شوخی که نیست !

مگر آدم 

چقدر می تواند نیايد!؟                                                                                                                                          

                     آرش نژادی

عکس نوشت

تیاتر

صد سال پیش از تنهایی ما
نمایـش »صـد سـال پیـش از تنهایـی مـا« به نویسـندگی سـجاد 
افشـاریان و کارگردانـی و بازی سـیامک صفری از 13 تـا 16 مردادماه 
1395 در دو سـانس سـاعت 19 و سـاعت 21 در سـالن فرصـت 
شـیرازی واقـع در هتـل بـزرگ شـیراز )دروازه قرآن( بـه روی صحنه 
 www.irantic.com مـی رود. فـروش بلیت ایـن نمایش از سـایت

صـورت مـی پذیرد.
یاداداشـت کارگـردان : صدسـال پیـش از تنهایی ما ، داسـتان صد 
سـال پیـش از تنهایـی مـا و شماسـت. در کنـار آزادی و تهرانـی کـه 
از دور نزدیـک تنهـا 021 اش ثابـت مانـده و هـر روزه هـزاران اتفـاق 
مـی افتـد و هـزاران نفر بـا تنهایی خویـش همراه می شـوند ، نمایش 
تعبیـر یـک جنون آنـی و هـر روزه آدم های همین کوچـه خیابان ها 
، پیـاده رو هـا و سـنگفرش هاسـت. قصـه آدم هـای واقعـی کـه توی 
شـلوغی ایـن شـهر با بنای سـاختمان ها و بـرج ها ، با کـف اتوبان ها 
یکـی مـی شـن و مـا دیگه اصـا اون هـا رو نمی بینیـم. اونـی که ما 
قصـه شـو تعریف می کنیم اسـمش 021 کـه روستاشـون خیلی دیر 
کشـف شـده ، پاشـده اومـده طهـرون تـو دل میـدون آزادی کارگری 
کـه طهـرون ازش یه شـاعر درسـت مـی کنه. یـه کم که خـوب نگاه 

کنیـم مـی فهمیـم طهـرون از هر کـدوم از ماها چی سـاخته.

ورزش
با حضور ناصر شجاعی، به عنوان داور 

برترین های رقابت های پاورلیفتینگ کشور 
معرفی شدند 

در مسـابقات پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی باشـگاه های کشـور که از تاریخ 5 
تـا 8 امردادمـاه به میزبانی کرمانشـاه برگزار شـد، ناصر شـجاعی ، قهرمان کرمانی 
و اسـبق پاورلیفتینگ ایران و آسـیا در قالب هیات ژوری در این مسـابقات حضور 

کرد. پیدا 
بـه گـزارش سـایت فدراسـیون بدنسـازی و پـرورش انـدام بـه نقـل از روابـط 
عمومی هیات بدنسـازی و پرورش اندام اسـتان کرمانشـاه، مسابقات پاورلیفتینگ 
بـا لـوازم قهرمانـی باشـگاه هـای کشـور در 4 رده سـنی نوجوانـان، جوانـان، 
بزرگسـاالن و پیشکسـوتان در اوزان مختلـف در در سـالن وزنه بـرداری کـوروش 
باقـری در مجموعه ورزشـی تختی کرمانشـاه برگزار شـد. در پایان ایـن رقابت ها 
که به مناسـبت گرامیداشـت شـهداي مدافع حـرم و عملیـات غرورآفرین مرصاد 
پبرگـزار شـد، تیـم های برتر کشـور در 4 رده سـنی به شـرح زیر معرفی شـدند:

 رده سني نوجوانان
-تیم پاور اسپرت استان کرمانشاه)مقام اول(

-تیم استان آذربایجان غربی)مقام دوم(
-تیم استان اصفهان)مقام سوم(

رده سني جوانان
-تیم رکورد استان کرمانشاه)مقام اول(

-تیم بازرگاني حائري)مقام دوم(
-تیم استان کرمان)مقام سوم(

رده سني بزرگساالن
-تیم هیأت بدنسازي و پرورش اندام استان کرمانشاه)مقام اول(

-تیم شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه)مقام دوم(
-تیم استان قزوین)مقام سوم(

رده سني مستر یک
-تیم رکورد استان کرمانشاه)مقام اول(

-تیم آذربایجان شرقي)مقام دوم(
-تیم استان قزوین)مقام سوم(

رده سني مستر دو
-تیم رکورد استان کرمانشاه )مقام اول(

-تیم استان کردستان)مقام دوم(
-تیم استان خو زستان)مقام سوم(

 اطالعات

سکه

11,230,000 ریال طرح جدید

11,245,000 ریال طرح قدیم 

5,630,000 ریال نیم سکه 

2,900,000 ریال ربع سکه 

1,850,000 ریال یک گرمی

طال

1,147,190 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,529,460 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,360 ریال دالر آمریکا

39,650 ریال یورو

9,690 ریال درهم امارت

5,400 ریال  یوآن 

46,910 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

17 تا 33/آفتابی امروز

17 تا 34/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
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 اعـام مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

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

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

سایر همکاران:  عطیه بهره بر، عباس صفا، 
سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقیم تحریریه:32471390 دورنگار:32435910

اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ: مهدوی

)بوعلی-32134838(


