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یک سـاله  سـپرده  سـود  نـرخ 
اگرچـه از ابتـدای تیرمـاه 15 درصـد 
تعیین شـده بـود امـا همچنـان برخـی 
خـود  سـپرده گذاران  بـه  مؤسسـات 

می دهنـد. بیشـتری  سـود 
نـرخ  مرحلـه   2 در  گذشـته  سـال 
سـود بانکـی بـا کاهـش مواجـه شـد. 
ابتـدا بـر اسـاس مصوبـه هـزار و صد و 
نود و هشـتمین جلسـه شـوراي پول و 
اعتبـار بـا موضـوع سیاسـت های پولي 
اردیبهشـت ماه  در  کشـور  اعتبـاري  و 
سـپرده های  سـود  نـرخ  سـقف   94
بانکـی یک سـاله حداکثـر 20 درصـد 
تعییـن شـد. امـا کمتـر از 9 مـاه بعـد 

پانزدهمیـن  و  دویسـت  و  هـزار  در  و 
جلسـه شـورای پول و اعتبـار در بهمن 
همـان سـال نـرخ سـود سـپرده بانکی 
سـود  نـرخ  و   18 حداکثـر  یک سـاله 
روزشـمار 10 درصـد تعییـن شـد. بـا 
این حـال ایـن پایـان ماجـرا نبـود و از 
ابتـدای سـال جـاری هـم زمزمه هایی 
بـه  بانکـی  سـود  کاهـش  بـر  مبنـی 
تیرمـاه  از  درنهایـت  و  رسـید  گـوش 
بـا توافـق بانک هـا و هماهنگـی بانـک 
مرکـزی و پـس از تائید شـورای پول و 
اعتبـار، نرخ سـود سـپرده از 18 به 15 

درصـد کاهـش یافـت. 
صفحه 2

سخنگوی شورای شهر کرمان:

دیوان عدالت 
اداری حکم 

تعلیق عضویت 
سعید گیالنی را 

دارای وجاهت 
قانونی ندانست

8

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
مزایده گذار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان.

موضـوع مزایـده: فـروش آهـن آالت اسـقاط و بشـکه روغنـی فرسـوده موجـود در مناطـق و کارخانـه 
زرند. زغالشـوئی 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 95/06/03
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا...صدوقی- شرکت معادن زغال سنگ کرمان.

تضمیـن شـرکت در مزایده: مبلغ 430/000/000 ریال جهت آهن آالت اسـقاط و مبلـغ 10/000/000 
ریال جهت بشـکه های فرسـوده.

تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 95/06/14
تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 95/06/15

مبلغ خرید اسناد: 200/000ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس: 03432117726
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
مزایده گذار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان.

موضـوع مزایـده: اجـاره مجموعـه فرهنگـی رفاهـی مرحـوم کاشـیگر مشـتمل بـر سـالن غـذا خـوری، 
آشـپزخانه، سـالن پذیرائـی، سـالن سـینما، سـرویس عمومـی، اتـاق نگهبانـی  دفتـر، انبـار و ... همـراه بـا 

تجهیزات.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 95/06/03

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا...صدوقی- شرکت معادن زغال سنگ کرمان.
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 140/000/000 ریال

تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 95/06/14
تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 95/06/15

مبلغ خرید اسناد: 200/000ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس: 03432117726
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی واگذاری 13 قطعه زمین تجاری و 3 قطعه مسکونی
در شهر جیرفت از طریق برگزاری مزایده عمومی )نوبت اول(

ــده  ــق مزای ــع در شــهر جيرفــت را از طری ــل واق ــان در نظــر دارد امــاک مشــروحه ذی ــوب اســتان کرم اداره کل راه و شهرســازی جن
عمومــی بــه فــروش برســاند . لــذا متقاضيــان محتــرم مــی تواننــد جهــت بازدیــد و اخــذ فــرم شــرایط شــرکت در مزایــده در محــدوده 
زمانــی تعييــن شــده  بــه اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: شهرســتان جيرفــت – حــد فاصــل ســيلو و پليــس 

راه – بلــوار ورودي شــهرک صنعتــي شــماره 2 مراجعــه نماینــد.
تذکرات :

1- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پيشنهادها و گشایش آنها:
محل دریافت اسناد مزایده: اداره کل راه و شهر سازی جنوب استان کرمان )اداره درآمد و هزینه های عملياتی اتاق 206( .

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1395/05/23 تا تاریخ 1395/05/31.
محل تحویل پيشنهادها: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبيرخانه(.

مهلت تحویل پيشنهادها: از تاریخ 1395/06/01 تا ساعت 8 صبح مورخ 1395/06/13.
محل گشایش پيشنهادها: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دفتر مدیریت(.

زمان گشایش پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/06/13.  
لیست امالک مورد مزایده 

ف
دی

ر

مساحت عرصه شماره پالک
)مترمربع(

قیمت کارشناسی 
کل )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده )ریال(

قطعه زمين تجاری شماره 1 از کد تجاری 1039 قسمتی از پاک 198 فرعی از 1
70560258/000/00013/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر بهشت زهرا (

قطعه زمين تجاری شماره2 از کد تجاری 1039 قسمتی از پاک 198 فرعی از 2
70560258/000/00013/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر بهشت زهرا (

قطعه زمين تجاری شماره 3 از کد تجاری 1039 قسمتی از پاک 198 فرعی از 3
70560258/000/00013/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر بهشت زهرا (

قطعه زمين تجاری شماره 4 از کد تجاری 1039 قسمتی از پاک 198 فرعی از 4
70560258/000/00013/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر بهشت زهرا (

قطعه زمين تجاری شماره 5 از کد تجاری 1039 قسمتی از پاک 198 فرعی از 5
70560258/000/00013/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر بهشت زهرا (

قطعه زمين تجاری شماره 6 از کد تجاری 1039 قسمتی از پاک 198 فرعی از 6
70560258/000/00013/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر بهشت زهرا (

قطعه زمين تجاری شماره 7 از کد تجاری 1039 قسمتی از پاک 198 فرعی از 7
70566/7266/800/00014/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر بهشت زهرا (

قطعه زمين تجاری شماره 6 از کد تجاری 1036 قسمتی از پاک 198 فرعی از 8
70560270/000/00014/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر 11 هکتاری – سيلو  (

قطعه زمين تجاری شماره 7 از کد تجاری 1036 قسمتی از پاک 198 فرعی از 9
70560270/000/00014/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر 11 هکتاری – سيلو  (

قطعه زمين تجاری شماره 8 از کد تجاری 1036 قسمتی از پاک 198 فرعی از 10
70560270/000/00014/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر 11 هکتاری – سيلو  (

قطعه زمين تجاری شماره 9 از کد تجاری 1036 قسمتی از پاک 198 فرعی از 11
70560270/000/00014/000/000 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر 11 هکتاری – سيلو  (

قطعه زمين تجاری شماره 10 از کد تجاری 1036 قسمتی از پاک 198 فرعی 12
60270/000/00014/000/000از 705 اصلی بخش 45 کرمان )سایت مسکن مهر 11 هکتاری – سيلو  (

قطعه زمين تجاری شماره 13 از کد تجاری 1018 قسمتی از پاک 176 فرعی 13
50250/000/00013/000/000از 705 اصلی بخش 45 کرمان )شهرک فجر(

قطعه زمين مسکونی شماره 117 تحت پاک 1886 فرعی مفروز و مجزا شده از 14
2295/51/182/000/00060/000/000 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان 

قطعه زمين مسکونی شماره 234 تحت پاک 1844 فرعی  مفروز و مجزا شده 15
307/51/230/000/00062/000/000از 2 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان 

قطعه زمين مسکونی تحت  پاک 548 فرعی مفروز و مجزا  از 2 فرعی از 706 16
263789/000/00040/000/000اصلی بخش 45 کرمان 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

 موسسه افضل توس از بانک مرکزی مجوز ندارد و بیشتر از 
بخشنامه بانک مرکزی به سپرده گذاران سود می دهد

 موسسات اعتباری کوثر، کاسپین و عسکریه مجوز دارند ولی بیشتر 
از بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان سود می دهند

شهریورماه رئیس جدید
 مشخص می شود

جالل پور
رئیس افتخاری 

اتاق بازرگانی ایران
---------  صفحه 3 ---------

سردار بنی اسدی، فرمانده انتظامی 
استان کرمان:

چراغ وقف در 
نیروی انتظامی 
روشن شده است

---------  صفحه 6 ---------

جاده ادویه 
ثبت ملی 
می شود

---------  صفحه 7 ---------

فرماندار جیرفت:

جیرفت وارث
 پنج هزار چاه 

غیرمجاز از سال 84 
به بعد است

---------  صفحه 7 ---------

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با »محمد علی گالب زاده« درباره »همایون کرمانی«؛

حسادت ها اجازه نداد همایون استعداد خود را بروز دهد
   صفحه  5   صفحه  4

 ما
یام

ر/پ
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گزارش »پیام ما« از نرخ سود سپرده گذاری در برخی مؤسسات اعتباری

موسسات مالی  مجاز  با سودهای غیرمجاز

»پیام ما« تاثیر وابستگی را 
بر رشد کودکان بررسی می کند

 دل بسته ام
اما وابسته نیستم
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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

اخبار آبفا

ارتقای کیفیت آب 
دوازده شهر استان

محمـد طاهـری مدیرعامـل شـرکت آب 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  فاضـاب  و 
از  بهداشـتی  و  این کـه رسـاندن آب سـالم 
رسـالت های مهـم شـرکت آبفا اسـت، گفت: 
»در همیـن راسـتا شـرکت آب و فاضـاب 
سـالم،  آب  تـا  می کوشـد  کرمـان  اسـتان 
بهداشـتی و باکیفیـت در تمـام نقاط اسـتان 

بـه دسـت مشـترکین برسـاند.«
ارتقـای  زمینـه  همیـن  »در  افـزود:  وی 
کیفی آب دوازده شـهر اسـتان در دستور کار 
قـرار گرفت کـه در حال حاضر در شـهرهای 
کوهبنـان، کیانشـهر و ریحانشـهر )از توابـع 

زرنـد( در مرحلـه بهره بـرداری قـرار دارد.«
کیفـی  »ارتقـای  داشـت:  بیـان  طاهـری 
آب در شـهرهای سـیرجان و رفسـنجان در 
مرحلـه اجـرا و در شـهرهای ریگان،فهـرج و 
نرماشـیر )از توابـع بم( و سـاردوئیه )از توابع 
جیرفـت( در مرحلـه انعقاد قرارداد اسـت. « 
مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان اضافـه 
پاریـز،  شـهرهای  در  طـرح  »ایـن  کـرد: 
هماشـهر و زیـد آبـاد )از توابـع سـیرجان(، 
خاتـون آبـاد )از توابـع شـهربابک( و نـگار از 
توابـع )بردسـیر( در مرحلـه ارزیابـی مالـی 

دارد.« قـرار 

رفع شکل کم آبی 
قسمتی از کهنوج 

رضـا بهرامـی مدیـر امـور آب و فاضـاب 
»به منظـور  گفـت:  کهنـوج  شهرسـتان 
کهنـوج  شـهر  از  قسـمتی  بـه  آب رسـانی 
و  عشـایری  کـوی  آزادگان،  )شـهرک 
نخلسـتان( عملیات حفر و تجهیز سـه حلقه 
چـاه و سـاخت مخـزن 5000 مترمکعبی در 

گرفـت.« قـرار  کار  دسـتور 
وی افـزود: »پـس از حفـر و تجهیـز سـه 
حلقـه چـاه بـه عمـق 140 متـر و دبـی 25 
 5000 مخـزن  سـاخت  و  ثانیـه  بـر  لیتـر 
بـا  انتقـال  مترمکعبـی ،10 کیلومتـر خـط 
اجـرا  پلی اتیلـن   400 و   350 لوله هـای 
شـد و چاه هـای ذکرشـده و مخـزن در مدار 

گرفتنـد.« قـرار  بهره بـرداری 
بهرامـی خبـر داد کـه این عملیـات با 35 
میلیـارد ریـال هزینـه اجرا شـد که بـا اتمام 
آن مشـکل کم آبـی قسـمتی از شـهر کهنوج 
)شـهر آزادگان، کوی عشـایری و نخلسـتان( 

برطرف شـد.

آب رسانی به شهر بلوک
بـا اعتبـار 2/1 میلیـارد ریـال ، عملیـات 
آب رسـانی بـه شـهر بلوک بـه پایان رسـید. 
اکبـر مشـایخی مدیـر امـور آب و فاضـاب 
توجـه  »بـا  گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
عملیـات  بلـوک،  شـهر  در  آب  کمبـود  بـه 
آب رسـانی بـه این شـهر در دسـتور کار قرار 
گرفـت.« وی افـزود: »در همیـن راسـتا یک 
حلقـه چـاه حفـر و تجهیز شـد )عمـق 120 
متـر و دبـی 35 لیتر بـر ثانیـه( و 5 کیلومتر 
لوله هـای  بـا   250 قطـر  بـه  انتقـال  خـط 
بـا  بـرق  خـط  کیلومتـر  یـک  و  پلی اتیلـن 
هزینـه 2/1 میلیـارد ریال اجرا شـد .« شـهر 
بلـوک بـا 800 اشـتراک در 90 کیلومتـری 
جیرفـت قـرار دارد و در سـال 93 از آبفار به 

آبفـا تحویـل داده شـد.

کرمان ویچ

نرخ سـود سپرده 
یک سـاله اگرچـه از 
ابتـدای تیرمـاه 15 
درصـد تعیین شـده 
همچنـان  امـا  بـود 
برخـی مؤسسـات به سـپرده گذاران 

خـود سـود بیشـتری می دهنـد.
سـال گذشـته در 2 مرحلـه نرخ 
سـود بانکـی بـا کاهش مواجه شـد. 
ابتدا بر اسـاس مصوبه هـزار و صد و 
نود و هشتمین جلسـه شوراي پول 
و اعتبـار بـا موضـوع سیاسـت های 
در  کشـور  اعتبـاري  و  پولـي 
نـرخ  سـقف   94 اردیبهشـت ماه 
سـود سـپرده های بانکـی یک سـاله 
حداکثـر 20 درصـد تعییـن شـد. 
امـا کمتـر از 9 مـاه بعـد و در هـزار 
جلسـه  پانزدهمیـن  و  دویسـت  و 
اعتبـار در بهمـن  شـورای پـول و 
سـپرده  سـود  نـرخ  سـال  همـان 
بانکی یک سـاله حداکثـر 18 و نرخ 
سـود روزشـمار 10 درصـد تعییـن 
شـد. بااین حـال ایـن پایـان ماجـرا 
نبـود و از ابتـدای سـال جـاری هم 
زمزمه هایـی مبنـی بر کاهش سـود 
بانکـی به گـوش رسـید و درنهایت 
و  بانک هـا  توافـق  بـا  تیرمـاه  از 
هماهنگـی بانـک مرکـزی و پس از 
تائیـد شـورای پـول و اعتبـار، نـرخ 
سـود سـپرده از 18 بـه 15 درصـد 
کاهـش یافـت. 14 تیرمـاه 95 هـم 
بانـک مرکزی با صـدور مصوبه ای با 
اعـام »تأیید و تصویب نرخ حداکثر 
سـپرده هاي  بـراي  درصـد   15
سـرمایه گذاري مدت دار یک  سـاله« 
تأکیـد کـرد ایـن مصوبـه از 16 تیر 
هنـوز  بااین حـال  الزم االجراسـت. 
برخـی مؤسسـات اعتبـاری مجـاز 
اجـرا  را  مصوبـه  ایـن  غیرمجـاز  و 

نمی کننـد.
افشاگری در یک برنامه 

تلویزیونی
اجرا نشـدن این قانـون از طرف 
بـه  اعتبـاری  مؤسسـات  برخـی 
برنامـه »پایش« شـبکه یک سـیما 

راه پیـدا کرد. شـامگاه یکشـنبه در 
ایـن برنامـه گزارشـی در خصوص 
پرداخـت سـودهای بیـش از نـرخ 
توسـط  مرکـزی  بانـک  مصـوب 
»آرمـان  اعتبـاری  مؤسسـات 
و  کاسـپین«  همـان  یـا  ایرانیـان 
»کوثـر« پخـش شـد و مسـئوالن 
شـعب برخـی از ایـن بانک هـا این 
پرداخت هـا را تائیـد کردنـد. بـرای 
اطـاع بیشـتر از میزان سـوددهی 
ایـن مؤسسـات و همچنیـن چنـد 
موسسـه دیگـر کـه بـه پرداخـت 
سـود خـوب شـهره هسـتند، به 5 
موسسـه کاسـپین، کوثر، عسکریه، 
ثامـن و افضـل تـوس سـر زدیـم.

کوثر؛ 
سود روزشمار 19 تا 21 درصد

کـه  کوثـر  اعتبـاری  موسسـه 
اعتبـاری  مؤسسـات  لیسـت  در 
دارد  قـرار  مرکـزی  بانـک  مجـاز 
شـد  موفـق   91 بهمن مـاه  در 
ثبـت  مجـوز  مرکـزی  بانـک  از 
موسسـه خـود را بگیـرد. البته این 
موسسـه از سـال 90 اولین شـعبه 
خـود را دایـر کـرده بـود. بـه یکی 
از شـعب موسسـه کوثـر در کرمان 
مراجعه کـردم. کارمند این شـعبه 
بـه مصوبـه  توجـه  »بـا  می گویـد 
اخیـر بانـک مرکـزی، سـود ما هم 
پاییـن آمـده اسـت. روزشـمار 8.5 
درصـد و سـاالنه 15 درصـد سـود 
کـه  می گویـم  او  بـه  می دهیـم.« 
راهـی بـرای سـود بیشـتر وجـود 
نـدارد، کـه پاسـخ می دهـد: »برای 
اینکه سـود بیشـتری به شما تعلق 
گیـرد، یـک راهـی وجـود دارد که 
فرصـت زیـادی بـرای اسـتفاده از 
ایـن راه وجـود نـدارد.« او اضافـه 
حسـاب  نـوع  »یـک  می کنـد: 
سـپرده داریـم کـه 15 تـا 30 روز 
خـود  پـول  بـه  نمی توانیـد  اول 
دسـت بزنیـد، امـا سـود روزشـمار 
آن ماهانـه بیـن 19 تـا 21 درصـد 
پـول شـما  بـا  مـا  اسـت.  متغیـر 
بـورس  سـهام  و  مشـارکت  اوراق 

برداشـت  و  می کنیـم  خریـداری 
سـود آن فقـط از طریـق مراجعـه 
اسـت.«  امکان پذیـر  بانـک  بـه 
ایـن در حالـی اسـت کـه موسسـه 
کوثر از اردیبهشـت سـال گذشـته 
بـه شـبکه شـتاب وصـل شـده و 
دریافت سـود روزشـمار 8.5 درصد 
کوثـر  عابـر  کارت هـای  از طریـق 

اسـت. امکان پذیـر 
کاسپین؛

 21 درصد سود ساالنه
موسسـه اعتباری آرمان ایرانیان 
جمیـع  از  کاسـپین  همـان  یـا 
فرشـتگان،  اعتبـار  تعاونی هـای 
امیـد جلیـن گـرگان، کشـاورزان 
اصفهـان،  حسـنات  مازنـدران، 
دامـداران و کشـاورزان کرمانشـاه، 
الزهـرا مشـهد، بدرتـوس و پیونـد 
شـکل گرفـت و در اسـفندماه 94 
موفـق بـه کسـب مجـوز از بانـک 
مرکزی شـد. کارمند یکی از شعب 
ایـن موسسـه اعتباری دربـاره نرخ 
سـود کاسـپین می گویـد: »سـود 
روزشـمار مـا از 14 درصـد شـروع 
می شـود. میـزان سـود بـه مبلـغ 
او  از  دارد.«  بسـتگی  سـپرده 
سـود  بیشـترین  کـه  می پرسـم 
سـپرده چقـدر اسـت کـه پاسـخ 
می دهـد: »نهایتـاً 20 درصد.« وی 
درباره سـود سـاالنه هـم می گوید: 
»سـود سـاالنه 21 درصد اسـت.« 
کارمنـد یکـی دیگـر از شـعب این 
موسسـه اعتباری اما سـود سـاالنه 
عنـوان  درصـد   25 را  سـپرده 
می کنـد. او می گویـد تـا چنـد ماه 
پیـش این سـود بـه 32 درصد هم 
می رسـید امـا امروز بانـک مرکزی 

سـودها را کاهـش داده اسـت.
عسکریه؛ 

20 درصد ساالنه با طرح ملل
اعتبـاری  و  مالـی  موسسـه 
عسـکریه کـه در صـدد تغییـر نام 
به »ملل« اسـت از سـال 92 موفق 
بـه کسـب مجـوز از بانـک مرکزی 
شـد و یـک ماهـی می شـود کـه 

شـده  وصـل  شـتاب  شـبکه  بـه 
اسـت. کارمنـد یکی از شـعب این 
سـود  »نـرخ  می گویـد:  موسسـه 
روزشـمار 10 درصد و سـود ساالنه 
15 درصـد بر اسـاس مصوبه بانک 
توضیـح  امـا  او  اسـت.«  مرکـزی 
می دهـد که ایـن موسسـه طرحی 
بـه نام »ملل« دارد که در آن سـود 
سـپرده سـاالنه 20 درصد اسـت و 
فرصـت زیـادی بـرای اسـتفاده از 

ایـن طـرح باقـی نمانده اسـت.
افضل توس؛ 

20 تا 22 درصد سود ساالنه
موسسـه اعتباری افضل توس از 
سـال 87 فعالیت خود را آغاز کرده 
امـا هنـوز موفـق بـه اخذ مجـوز از 
در  اسـت.  نشـده  مرکـزی  بانـک 
سـایت این موسسـه آمده »مراحل 
اخـذ مجـوز نهایی در دسـت اقدام 
می باشـد.« مسـئول یکی از شـعب 
دربـاره  کرمـان  در  موسسـه  ایـن 
تـا  »قبـًا  می گویـد:  سـود  نـرخ 
24 درصـد سـود سـاالنه پرداخت 
می شـد امـا در حـال حاضـر ایـن 
سـود بـه 20 درصـد کاهش یافتـه 
اسـت. نرخ سـود روزشـمار هم 18 
درصـد اسـت.« ایـن فرد در پاسـخ 
همـه  بـرای  کـه  ایـن سـؤال  بـه 

اسـت،  همین قـدر  سـود  مبالـغ، 
می گویـد: »بسـتگی بـه مبلـغ هم 
دارد.« بـه او می گویـم بـرای 500 
میلیـون تومـان چقدر سـود تعلق 
می گیـرد، پاسـخ می دهد: »شـاید 
بشـود مجوز گرفت که روزشـمار و 

سـاالنه 22 درصـد شـود.«
ثامن؛

 15 درصد سود ساالنه
در  ثامـن  اعتبـاري  موسسـه 
سـال 1376 به عنـوان یـک تعاونی 
اعتبـار فعالیـت خـود را آغـاز کرد. 
نـام این موسسـه ابتـدا ثامن االئمه 
گذشـته  سـال های  در  امـا  بـود 
پسـوند »ائمـه« از نام ایـن تعاونی 
اعتبـار حذف شـده اسـت. نـام این 
مؤسسـات  فهرسـت  در  موسسـه 
مرکـزی  بانـک  مجـاز  اعتبـاری 
دیـده نمی شـود امـا مدیـران ثامن 
مجـوز  اخـذ  حـال  در  می گوینـد 
نـرخ  اعتبـاری هسـتند.  موسسـه 
ایـن موسسـه هـم  سـود سـپرده 
طبق گفتـه کارمند یکی از شـعب 
ایـن موسسـه در کرمـان، مطابق با 
مصوبـه بانک مرکزی اسـت. بر این 
اسـاس بـه سـپرده های کوتاه مدت 
و سـاالنه 15 درصـد  10 درصـد 

سـود تعلیـق می گیـرد.

فایده سود بانکی کم
در حالی برخی مؤسسات اعتباری 
نسبت به کاهش سودهای پرداختی 
خـود اقـدام نکرده انـد که بـه اعتقاد 
کارشناسـان، کاهـش سـود بانکـی 
می توانـد بـه اقتصـاد کشـور کمک 
اقتصـاددان  تقـوی،  مهـدی  کنـد. 
اسـت: »زمانـی  معتقـد  دراین بـاره 
کـه نرخ هـا پاییـن می آیـد پـول یـا 
سـرمایه برای تولیدکننـدگان ارزان 
تولیدکننـدگان  بنابرایـن  می شـود 
هزینه هایشـان کاهـش پیدا می کند 
و عرضـه افزایـش پیـدا می کنـد.« 

احمد انارکـی محمدی، نماینده 
مردم رفسـنجان و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلـس در این خصوص 
بـه »پیـام مـا« مـی گویـد: »اگـر 
سـود سـپرده هـای بانکـی پاییـن 
بیایـد، کشـور از رکـود خـارج می 
شـود.« وی افزود: »طبیعتاً افرادی 
سـود 15 درصـدی بانک برایشـان 
از  را  جـذاب نیسـت پول هایشـان 
بانک هـا خـارج می کننـد و بخـش 
هـای دیگـر مـی رونـد. با ایـن کار 
مـی  رونـق  مـا  کشـور  در  تولیـد 
گیـرد و منجـر بـه رونق بـازار می 
شـود و در نهایـت بـه نفـع مـردم 

بـود.« خواهد 

بانـک مرکـزی نام بانک ها و مؤسسـات مجاز فعال در بازار پول کشـور را 
در سـایت خود قرار داده و  هشـدار داده که »بانک ها و مؤسسـات اعتباري 

یـا سـایر نهادهایي که نام آن ها در فهرسـت قرار نـدارد، داراي مجوز از این 
بانک نبوده  و مسـئولیت ناشـي از عملکرد ناصحیح آن ها مستقیماً متوجه 

کسـاني مي شـود که به این مؤسسـات مراجعه داشـته اند.« برای مشـاهده 
ایـن فهرسـت ها از رمزینه های زیر اسـتفاده کنید:

گزارش »پیام ما« از نرخ سود سپرده گذاری در برخی مؤسسات اعتباری

موسسات مالی  مجاز
 با سودهای غیر مجاز

استاندار کرمان خبر داد

اختصاص خط اعتباری
 ویژه محصوالت کشاورزی در استان

اسـتاندار کرمـان از اختصـاص خـط اعتبـاری ویـژه 
جهـت تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی در اسـتان 
خبـر داد و گفـت: »تولیـد این محصـوالت از نظر کمی 
و کیفی، مناسـب ارزیابی می شـود.« به گـزارش روابط 
رزم حسـینی  علیرضـا  کرمـان،  اسـتانداری  عمومـی 
شـامگاه دوشـنبه بـه اتفاق مجمـع نمایندگان اسـتان، 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی و مدیـرکل  
امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمـان در پایتخـت 
بـا علـی طیـب نیـا وزیـر اقتصـاد و دارایـی دیـدار و 
گفتگو کرد. اسـتاندار کرمـان در این دیـدار ضمن ارائه 
گزارشـی از وضعیت سـتاد اقتصاد مقاومتـی و اقدامات 
انجـام شـده در اسـتان، بـه طـور مفصل به بیـان طرح 
ملـی کردن اقتصـاد به ریاسـت وزیر اقتصـاد ودارایی و 
طـرح ابتـکاری مناطـق هشـتگانه اقتصـاد مقاومتی در 
اسـتان کرمـان پرداخت. رزم حسـینی بـر تامین منابع 

مالـی طرح ها و پـروژه های اقتصاد مقاومتی اسـتان از 
طریق صندوق توسـعه ملی و ارتبـاط دادن برنامه های 
اسـتان بـا فاینانـس هایی کـه دولـت دنبال مـی کند، 
تاکیـد کـرد. وی بـه وجـود یـک سـوم باغهای کشـور 
در اسـتان کرمـان اشـاره کرد و افـزود: »اسـتان از نظر 
تولیـد محصوالت باغی همچون پسـته،خرما و گردو در 
رتبـه های برتر کشـور قـرار دارد و بخـش قابل توجهی 
از اشـتغال اسـتان کرمـان نیز به تولیـد این محصوالت 
اختصـاص یافته اسـت.« اسـتاندار کرمـان از اختصاص 
خـط اعتبـاری ویـژه جهـت سـاماندهی و تنظیـم بازار 
محصوالت کشـاورزی در اسـتان خبر داد و یادآور شـد: 
»تولیـد این محصـوالت از نظر کمی و کیفی، مناسـب 
ارزیابـی می شـود و به همین دلیل خـط اعتباری ویژه 
جهـت خرید محصـوالت باغی در اسـتان جهت تنظیم 

بـازار اختصاص مـی یابد.«

خبر

آغاز طرح تقویت 
و تعویض تیرهاي فرسوده 

در شمال استان
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
شـمال از دسـتور وزیـر مبنـي بـر تقویـت و 
تعویـض بیـش از 24 هـزار پایـه فرسـوده در 
شـبکه هاي توزیع نیروي برق شـمال اسـتان 

کرمـان خبـرداد.
محمـود شـهبا افزود: »بـراي نخسـتین بار 
در کشـور طـرح سـه پایـه فلـزي مهـاري بـه 
منظـور حفـظ تعـادل، تـراز نمـودن و بتـن 
ریزي پاي تیرهاي فرسـوده در شـرکت توزیع 
نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمان سـاخته و 
اجرا شـد کـه خوشـبختانه روشـي مطمئن و 
مقـرون به صرفـه در تقویت تیرهاي فرسـوده 
اسـت و بـا 30 درصد هزینه تعویـض تیرهاي 
فرسـوده مـي تـوان پاي تیرهـا را تقویـت و از 

سـقوط آنـان جلوگیـري کرد.«

بانک های تجاری دولتی بانک های تخصصی دولتیبانک هاي قرض الحسنه بانک های غیردولتیمؤسسات اعتباری صندوق هاي قرض الحسنه

کدام بانک ها و مؤسسات مجازند؟

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir



شماره پیاپی 693  
چهارشنبه 20 مردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
500022030343

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

کاغذ اخبار

 خبر

واکنش کرباسچی به خبر 
استعفای جهانگیری از 

حزب کارگزاران
ایسـنا نوشـت: دبیـر کل حزب کارگـزاران 
اخبار مربوط به اسـتعفای اسـحاق جهانگیری 

از حـزب کارگـزاران را تکذیـب کرد. 
غامحسـین کرباسـچی در این باره اظهار 
کـرد: از زمانـی که آقـای جهانگیـری معاون 
اول رئیـس جمهـور شـدند ترجیـح دادنـد با 
در  موقعیـت خـود  و  بـه مسـئولیت  توجـه 
دولـت لبـاس حزبـی پررنگـی نپوشـند.وی 
ادامـه داد:  شـورای مرکـزی کارگـزاران نیـز 
که ریاسـت افتخـاری را به آقـای جهانگیری 
داده بـود اکنـون بـا ایشـان توافق کـرده که 
این مسـئولیت تشـریفاتی را نداشته باشند و 
آقـای محسـن هاشـمی آن را اداره می کنند.

ایشـان  کـه  گفـت  بایـد  حـال  عیـن  در 
هیـچ وقت در جلسـات شـرکت نمـی کردند 
و  نـوروزی  دیدارهـای  در  گاهـی  فقـط  و 

دارنـد. حضـور  کنگره هـا 

توصیه نایب رییس اصالح طلب مجلس
 به روحانی: 

هوای حامیان تان را 
داشته باشید

 عصـر ایران نوشـت: نایب رییـس مجلس 
دهـم گفـت: آقـای روحانـی بـرای موفقیـت 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری آینـده باید 
هـوای کسـانی را که از وی حمایـت کرده اند 

باشد.  داشـته 
آیـا  اینکـه  مـورد  در  پزشـکیان  مسـعود 
حمایـت اصـاح طلبـان از روحانی مشـروط 
خواهـد بـود یـا نـه گفت: بـه هر حـال آقای 
روحانـی باید کسـانی را که از وی پشـتیبانی 
و دفـاع کردنـد و او را قبـول کردنـد مـورد 
حمایـت قـرار دهد و در واقـع رییس جمهور 
بایـد هوای کسـانی کـه خواهـان وی بوده و 

هسـتند داشـته باشد.
نماینـده مـردم تبریـز ادامـه داد: در همـه 
حـوزه هـای سیاسـی و اقتصـادی قـدم اول 
بـرای موفقیت این اسـت که هوای مشـتری 
را داشـته باشـیم، مشـتری کسـی اسـت که 
در دکان مـا آمـده اسـت و مـی خواهـد از ما 
جنـس بگیـرد و این یعنـی ما را قبـول دارد 
و بایـد هـوای ایـن مشـتری را داشت،کسـی 
کـه در دکان مـا نمی آید و مـا را قبول ندارد 
دلیلـی نـدارد خودمان را بکشـیم کـه وی ما 

را قبـول کند. 
وزیـر بهداشـت دولـت اصاحـات خاطـر 
اگـر  روحانـی  آقـای  دولـت  کـرد:  نشـان 
می خواهـد موفـق باشـد بایـد هوای کسـانی 
را کـه دولـت وی را قبـول دارنـد و برای این 
دولـت مایـه گذاشـته و کار کرده اند داشـته 
بایـد  ایـن یـک قاعـده اسـت کـه  باشـد و 

رعایـت شـود.
وی بـا بیـان اینکـه دولـت آقـای روحانی 
در خیلـی جاهـا هوای افـرادی را کـه از وی 
حمایـت کرده انـد نداشـته گفت:اولیـن قـدم 
آقـای روحانـی بـرای موفقیـت در انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری آینـده باید این باشـد که 
هـوای کسـانی را کـه از وی حمایـت کـرده 
انـد داشـته باشـد و در گام بعدی مـی توانند 
با کسـانی کـه وی را قبـول ندارند بنشـینند 

و بحـث کنند.

سوال همشهری از دبیرکل موتلفه: 

چرا کسی توی دهن 
احمدی نژاد نمی زند؟

روزنامه شـرق نوشـت: خبرنگار همشهری 
محمدنبـی  پاسـخ  و  پرسـش  جلسـه  در 
حبیبـی، دبیـرکل موتلفـه بـا اشـاره بـه نوع 
بـازی مؤتلفـه در انتخابـات مجلس گذشـته 
خطـاب بـه حبیبـی گفـت کـه شـما نقـش 
پایـداری و رهپویـان را  تدارکاتچـی جبهـه 
بـازی کردید و در شـرایطی کـه احمدی نژاد 
پرچـم تبییـن گفتمـان انقـاب را برداشـته 
تـوی  چـرا  و  هسـتید  کجـا  شـما  اسـت، 
دهانـش نمی زنیـد؟ دبیـرکل مؤتلفـه پاسـخ 
داد: »مـا موافـق این نـوع ادبیات نیسـتیم و 

شـما هـم تکـرار نکنیـد«.

آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اسـامی 
بعدازظهـر دیروز در دیـدار وزیر، معاونان و 
مدیـران وزارت اطاعات، ایـن وزارتخانه را 
»سـنگری بسیار مهم و حساس« و »چشم 
بینـا و بیـدار نظـام اسـامی« خواندنـد و 
تأکیـد کردند: »وزارت اطاعات، پوسـته ی 
سـخت نظـام اسـت و بـه هیچ وجـه نباید 

شود.« آسـیب پذیر 
 بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دفتر 
مقام معظـم رهبری، آیـت اهلل خامنه ای با 
تشـکر از زحمـات مؤمنانـه و شـبانه روزی 
اطاعـات،  وزارت  مختلـف  بخشـهای 
را در  انقـاب اسـامی  بقـای  و  پیـروزی 
گـروی حفـظ ایمـان دانسـتند و افزودنـد: 
مقابـل  در  جهانـی  اسـتکبار  »ناکامـی 
نظـام اسـامی بـا وجـود انبـوه توطئه ها و 
شـگردهای گوناگونـی کـه از روز اول علیه 
انقـاب بـه کار گرفتنـد، جز با پشـتوانه ی 
»ایمـان«، ممکـن نبـود.« رهبـر انقـاب، 
هـر اقدامـی در تضعیـف ایمـان مـردم و 

مسـئوالن را »خیانت« خواندنـد و گفتند: 
»آن نیـروی دفاعـی کـه کشـور را در همه 
ایـن سـالها حفـظ کـرده، نیـروی ایمـان 
اسـت و اگـر ایـن سـاح قـوی و کارآمـد 
تضعیـف شـود، آفـات فراوانـی بـه دنبـال 

خواهـد داشـت.« 
تقویـت  زاویـه،  همیـن  از  ایشـان 
جنبه هـای معنـوی و ایمانـی را در وزارت 
و  دادنـد  قـرار  تأکیـد  مـورد  اطاعـات 
اطاعـات،  »وزارت  کردنـد:  خاطرنشـان 
بـه  کـه  اسـت  نظـام  سـخت  پوسـته ی 
شـود،  آسـیب پذیر  نبایـد  هیچ وجـه 
بنابرایـن تقویـت عناصـر مهمـی همچون 
ایمـان و معنویـت در ایـن وزارتخانـه باید 
بیـش از هـر دسـتگاه دیگری مـورد توجه 

گیـرد.« قـرار 
ظرفیـت  بـه  اشـاره  بـا  انقـاب  رهبـر 
غنـی وزارت اطاعـات در برخـورداری از 
نیروهـا و جوانـان مؤمـن و انقابـی تأکید 
کردنـد: »نسـل جدیـد وزارت اطاعـات را 

همچون گذشـته، ارزشـی و انقابی رشـد 
و ارتقـا دهید.« آیت اهلل خامنـه ای، وزارت 
نظـام  بیـدار  و  بینـا  چشـم  را  اطاعـات 
افزودنـد: »مبانـی و  اسـامی خواندنـد و 
بایـد  اسـامی  انقـاب  جهت گیری هـای 
بـه طـور کامـل در وزارت اطاعـات حفظ 

» شود.
ایشـان، مبانی انقاب اسـامی را آثار و 
بیانـات صریح امـام خمینـی)ره( خواندند 
و تأکیـد کردنـد: »ایجـاد خـط فاصـل بـا 
از  امریـکا  یعنـی  اسـتکبار  رأس جریـان 
بزرگـوار  امـام  قطعـِی  مبانـی  مهمتریـن 
ایـن مسـئله جـای هیچگونـه  و  ماسـت 
آیـت  نـدارد.«  سـهل انگاری  و  مسـامحه 
اهلل خامنـه ای خاطرنشـان کردند: »وزارت 
بخشـی کـه می توانـد  اطاعـات در هـر 
پایگاهـی بـرای کمیـن دشـمن و ضربـه 
بگیـرد،  قـرار  اسـامی  نظـام  بـه  زدن 
بایـد حضـور داشـته باشـد و آن بخش را 
حـوزه کاری خـود بداند.« »نقـش وزارت 

اطاعـات در تحقـق اقتصـاد مقاومتـی« 
انقـاب  رهبـر  کـه  بـود  دیگـری  نکتـه 
مـورد تأکید قـرار دادنـد و گفتند: »عاج 
اقتصـاد  کشـور،  مشـکات  از  برون رفـت 
مقاومتـی اسـت کـه کارهایی نیـز در این 
زمینـه آغـاز شـده اما بایـد نتیجـه کارها 
در عمـل دیـده شـود.« ایشـان، همچنین 

بـر نقـش وزارت اطاعـات در برخـورد و 
تأکیـد  اقتصـادی  مفاسـد  از  پیشـگیری 
کردنـد. پیـش از سـخنان رهبـر انقـاب 
والمسـلمین  حجت االسـام  اسـامی، 
علـوی وزیـر اطاعـات گـزارش جامعی از 
وزارتخانـه  ایـن  فعالیت هـای  و  برنامه هـا 

کرد. بیـان 

رهبر انقالب در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطالعات:

وزارت اطالعات نباید آسیب پذیر شود

    رهبری

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به هجمه ها در رابطه با برجام:

در مقابل جان 80 میلیون 
نفر مسئولیم

انـرژی  سـازمان  رئیـس 
اخیـر  هجمه هـای  اتمـی 
منتقـدان برجـام واکنـش 
گـزارش  بـه  داد.  نشـان 
انتخـاب؛ گزیـده سـخنان 
در  صالحـی  علی اکبـر 
کانـون حرفه ای رسـانه در 

می آیـد:  زیـر 
 خودسـتایي زیبنـده نیسـت ولي گاهي 
کـه  می شـود  زیـاد  انقـدر  هجمه هـا 
چهـل  مـا  دهیـم.  پاسـخ  می شـود  الزم 
خوانده ایـم.  را  رشـته  ایـن  درس  سـال 
انجـام  را  درصـد  بیسـت  غنی سـازی 
داده ایـم. 14-15 هـزار نفـر نیـرو داریـم 
شـاید یکـي دو نفـر هـم جابجـا شـده اند. 
نکرده ایـم.  اخـراج  را  کسـي  می گوییـم 
اکنـون  ماشـین  هـزار   20 می گوینـد   

شـده.  هزارتـا   5
هزارتـا   20 می گوییـم 
بود ولـي ده هزارتایش 
فـرض  نمی کـرد.  کار 
کنیـد االن 190 هـزار 
سالي  داشـتیم  ماشین 
اورانیـوم  تـن  سـیصد 
خـام می خواسـت کـه 
تبدیـل  غنی شـده  اورانیـوم  تـن  بـه 30 

شـود. 
 در طـول عمـر راکتور آب سـنگین اراک 
،90 تن آب سـنگین براي 40 تا 50 سـال 
می خواهیـم . سـالي 20 تـن آب سـنگین 
تولیـد می کنیـم کـه در عـرض 5 سـال 
را  مـازادش  خـب  تـن.   100 می شـود 
می گوینـد   ، می فروشـیم  می فروشـیم.  

چـرا؟ نمی فروشـیم می گوینـد چـرا؟

 افتخـار می کنیـم اورانیـوم غنی شـده را 
بـه قیمـت خـوب می فروشـیم و در ازاي 
ان 220 تـن اورانیـوم گرفته ایـم. متحیرم 

از هجمه هـا. 
 آقـای روحاني اکنون در سـفر هسـتند. 
کلنـگ  اجـازه  و  بازگردنـد  کشـور  بـه 
زنـي نیروگاه هـای جدیـد را هـم داشـته 
شـود  آغـاز  پروژه هـا  ایـن  اگـر  باشـیم. 

در  مـا  ملـي  پروژه هـاي  بزرگ تریـن  از 
بـود.  صنعـت هسـته ای خواهـد 

اراک  راکتـور  قلـب  در  می گوینـد   
نیسـت  قلـب  می گوییـم  ریختیـد.  بتـن 
کاالندریـا اسـت. آمریکایی هـا هـم حـرف 
تکـرار  و  گرفته انـد  را  عزیـزان  ایـن 

 . می کننـد
 کار مـا حسـاس اسـت. بایـد مراقبـت 

فـراوان بکنیـم. در مقابـل 80 میلیـون 
مثـل  حادثـه ای  اگـر  مسـئولیم.  نفـر 
در  را  قـاره  یـک  دهـد  رخ  چرنوبیـل 
مـا  می گوینـد  بعضی هـا  برمی گیـرد. 
نیـروگاه  داخـل  فرزندمـان  و  زن  بـا 
امـا  هسـتید  شـجاع  شـما  می رویـم، 
نفـر  میلیـون   80 بـه  نمی تـوان نسـبت 

بـود. بی توجـه 

حـدود دو هفتـه پیش محسـن 
جـال پور، رئیـس اتـاق بازرگانی 
ایـران بـه دلیـل بیمـاری و فشـار 
کاری از سـمت خـود اسـتعفا داد 
ولـی بافاصلـه هیات رئیسـه اتاق 
بازرگانـی بـا اسـتعفای او مخالفت 
کردنـد لـذا جـال پـور از طریـق 
اتـاق کرمـان بـه اسـتعفای خـود 
اقـدام کـرد و درنتیجـه پذیرفتـه 
اتـاق  در  وی  اسـتعفای  شـدن 
کرمـان، مخالفـت هیـات رئیسـه 
اتـاق بازرگانـی ایران هـم کاری از 

پیـش نخواهـد بـرد.
نشسـت  یکشـنبه  روز  لـذا 
روسـای  شـورای  اضطـراری 
هیـات  و  بازرگانـی  اتاق هـای 
رئیسـه اتـاق بازرگانـی و صنایع و 
معـادن ایران بـرای تعیین تکلیف 
نهایـی اسـتعفای محسـن جـال 
پـور و رایزنی هـا بـرای چگونگـی 
برگـزاری انتخابـات جدید صورت 
گرفـت. بـر اسـاس توافق روسـای 

شـد  مقـرر  بازرگانـی،  اتاق هـای 
عـاوه بـر اینکـه محسـن جـال 
افتخـاری  رئیـس  به عنـوان  پـور 
اتـاق ایـران ادامـه همـکاری دهد، 
رئیـس جدیـد  نیز در شـهریورماه 
سـلطانی،  پـدرام  شـود.  انتخـاب 
ایـن  در  ایـران  اتـاق  نایب رئیـس 
زمـان  تـا  اینکـه  بابیـان  نشسـت 
تعییـن رئیـس جدیـد  اتـاق اخذ 
و  اتاق هـا  روسـای  از  مشـورت 
اتـاق   زعمـای  و  پیشکسـوتان 
مطلـوب و ضـروری اسـت، گفـت: 
هیـات  مردادمـاه  جلسـه  »در 
نماینـدگان، تاریـخ انتخابات برای 
تعییـن رئیـس جدیـد را تعییـن 
می کنیـم و امیدواریم در شـهریور 

شـود.«  انجـام  انتخابـات 
گزینه های دولتی برای 
ریاست پارلمان بخش 

خصوصی
در میـان گزینه هـای احتمالـی 
نـام گزینه هایـی همچـون منصور 

محمدرضـا  معـاون  معظمـی، 
نعمـت زاده، وزیـر صنعـت، معدن 
مدیرعامـل سـازمان  و  تجـارت  و 
صنایـع  نوسـازی  و  گسـترش 
ایـران )ایـدرو( و مجتبـی خسـرو 
صنعـت،  وزیـر  قائم مقـام  تـاج، 
مسـعود   و  تجـارت  و  معـدن 
گمـرک  رئیـس کل  کرباسـیان، 
جمهوری اسـامی ایـران به عنوان 
چشـم  بـه  دولتـی  گزینه هـای 

. د می خـور
در حال حاضـر برخی از فعاالن 
اقتصـادی نگران این هسـتند  که 
اتـاق بازرگانـی به عنـوان پارلمـان 
بخـش خصوصـی که اتفاقـاً مدتی 
هـم هسـت کـه لـب بـه انتقـاد از 
فضـای د ولتـی اقتصاد ایـران و به 
بازی نگرفتن در دوران پسـابرجام 
گشوده اسـت، به دسـت دولتی ها 
سـپرده شـود تـا کمتریـن صدای 
انتقـاد از سـوی فعـاالن اقتصادی 
ایـران شـنید   اقتصـاد  در فضـای 

شـود . آن هـا به شـدت ایـن کار را 
اشـتباه می دانند .برخـی از فعاالن 
این کـه  معتقدنـد   اقتصـادی 
ریاسـت اتـاق بازرگانـی به دسـت 
دولـت بیفتـد و درواقـع پارلمـان 
بخـش خصوصـی بشـود ، پارلمان 
بخش دولتی، کامًا کار اشـتباهی 
اسـت. ازنظـر آن ها اتـاق بازرگانی 
ارزش حرفـه ای دارد   ایـران یـک 
کـه دولـت نمی توانـد آن را اداره 

. کند
کـه  اسـت  ایـن  مثـل  درواقـع 
کسـی کـه خـاف اعتقادات شـما 
را دارد در کنـار شـما بنشـیند و 

بخواهـد بـا شـما کار کنـد .
گزینه های احتمالی رئیس 

آینده اتاق بازرگانی
گزینه هـای  روزهـا  ایـن  در 
ریاسـت  بـرای  زیـادی  احتمالـی 
اتـاق بازرگانـی ایـران، در پارلمان 
اسـت.  مطـرح  خصوصـی  بخـش 
یـک منبـع آگاه از اتـاق ایـران 
ریاسـت  گزینه هـای  مـورد   در 
گفـت:  »کسـب وکار«  بـه  اتـاق 
بازرگانـی  اتـاق  آینـده  رئیـس 
اسـت  قـرار  کـه  کسـی  درواقـع 

پرچـم دار  و  سـکان دار  آینـده  در 
بایـد   ، باشـد  خصوصـی  بخـش 
قبـل از آنکـه از هیـات نمایندگان 
رأی اعتمـاد بگیـرد ، معتمـد بـود 
ن خـود را در کار و سـال هایی که 
در امـر تجـارت بوده اسـت، اثبات 
کـرده باشـد. او بایـد حرف هایی را 
بزنـد که از دل تجـار و صنعتگران 

بیـرون بیایـد . 
بازرگانـی  اتـاق  ازآنجاکـه 
و  تجـار  بیـن  اسـت  واسـطه ای 
قطعـاً  دولـت،  بـا  صنعتگـران 
کـه  شـود  زده  بایـد  حرف هایـی 
بـه دل دولـت و مجلس بنشـیند، 
در ایـن صـورت اسـت کـه آن هـا 
هـم بـه بخـش خصوصـی کمـک 
یکـی  خواهنـد  کـرد. همچنیـن 

دیگـر از اعضـای اتـاق در گفتگـو 
با»کسـب وکار« در مـورد ریاسـت 
آینده اتـاق ایران گفـت: پدر علم، 
تجربه اسـت و لذا گزینـه انتخابی 
برای ریاسـت اتـاق بازرگانی ایران 
بایـد بـر اسـاس حاکمیـت تجربه 
درواقـع  یعنـی  شـود.  انتخـاب 
کسـی کـه تجربـه علمـی و عملی 
گزینـه  بهتریـن   ، باشـد  داشـته 

بـرای ریاسـت اسـت.
بر اسـاس گفته های ایـن منابع 
مهم تریـن  ایـران،  اتـاق  در  آگاه 
در  آن هـا  نـام  کـه  گزینه هایـی 
فعـاالن  و  اتـاق  اعضـای  بیـن 
اقتصـادی زمزمـه می شـود، چهار 
نایب رئیـس فعلـی اتـاق بازرگانـی 
سـلطانی،  پـدرام  یعنـی  ایـران 
مسـعود  خوانسـاری، محمدرضـا 
شـافعی  غامحسـین  و  انصـاری 
هسـتند، همچنین عـا میرمحمد 
هیـات  عالـی  مشـاور  صادقـی، 
رئیسـه نیـز گزینـه احتمالی دیگر 

اسـت.
گمانه زنی هایـی  همچنیـن 
اتاق هـای  روسـای  مـورد  در 
اسـت. مطـرح  شهرسـتان ها 

شهریورماه رئیس جدید مشخص می شود

جالل پور، رئیس افتخاری 
اتاق بازرگانی ایران
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کرمون

داستان

برخی محله های قدیمی 
کرمان، شخصیت پرور 

بوده اند 
یکـی از مشـخصه هـای کرمان 
در طـول تاریـخ ایـران ایـن بـوده، 
کـه همـواره خاسـتگاه فرهنـگ و 
هنـر و ادب بوده اسـت. و هر کدام 
از بـزرگان کرمـان بـه تنهایـی بـه 
عنـوان مفخـر یـک جامعـه کافـی 
اسـت. مـا کرمانـی هـا در طـول 
تاریـخ از ایـن شـخصیت هـا زیـاد 
هایـی  شـخصیت  ایـم.  داشـته 
کرمانـی،  فقیـه  عمـاد  همچـون 
ابوحامـد، افضل کرمانـی، خواجوی 
کرمانـی و در روزگاران بعـد فـؤاد 
راجـی  مابمانعلـی  و  کرمانـی 

کرمانـی. 
همـه ایـن هـا ثابـت کـرده انـد 
پـروردگاه  دیـار  ایـن  دامـان  کـه 
مـردان و زنـان بسـیاری اسـت که 
مـی تواننـد عـزت آفریـن شـوند. 
ایـن شـخصیت هـا کـه  از  یکـی 
بیش از یکصد سـال قبل در سـال 
شـد،  متولـد  خورشـیدی   1290

همایـون کرمانـی اسـت.
همایـون از محله »گلبـاز خان« 
همیشـه  محلـه  ایـن  برخاسـت. 
در  را  بزرگـی  هـای  شـخصیت 
خـود پـرورش داده اسـت. گلبـاز 
خـان یکـی از پهلوانانـی بـوده کـه 
هر کسـی در شـهر قصد مسـافرت 
داشـته، همسـر و فرزنـد و مـال و 
منـال خـود را بـه او می سـپرده و 
بـا خیـال راحت بـه مسـافرت می 
رفتـه اسـت. یـک چنیـن روحـی 
بـر ایـن محلـه حکمفرماسـت. بـه 
همیـن دلیـل مـی بینیـم کسـانی 
کـه در ایـن محلـه زندگـی کـرده 
و پـرورش یافتـه انـد، یـک از یک 

برجسـته تـر هسـتند.
نـژاد کرمانـی  دکتـر میمنـدی 
فرهنگـی  علمـی،  )شـخصیت 
و  شـجاع  سـادات  تاریخـی(،  و 
کار  تجربـه  همایـون  سـرانجام 
کرمانی اهل همین محله هسـتند. 
بنابرایـن نتیجـه مـی گیریم حتی 
اگـر یـک محله بـا سـاختار فکری 
ایـن  بگیـرد  شـکل  خداپسـندانه 
قابلیـت را دارد که شـخصیت های 
بزرگـی را در دامـان خـود پرورش 

. هد د

مرگ»ناهید«همایون را فرو 
ریخت

تحصیـات  روزگار  آن  در 
سـالی  قحـط  نبـود.  چنانـی  آن 
فرهنگـی بـود و فراگیـری دانـش 
بـه صـورت مامکتبی بـود. زمینه 
فرهنگـی  بالیـدن  بـرای  چندانـی 
وجـود نداشـت. که اگر ایـن زمینه 
وجـود داشـت همایـون بـا نبوغی 
کـه داشـت  می توانسـت یکـی از 
افتخارآفرینـان تاریـخ ادبیـات این 

کشـور باشـد.
سـالگی   18 سـن  در  همایـون 
تحویـل  فرزنـد   9 کـرد.  ازدواج 
جامعـه داد. همـه فرزندانـش هـم 
بـه  هسـتند.  آگاه  و  اسـتعداد  بـا 
هـر حـال یکـی از دشـواری هـای 
همایـون همیـن تعداد زیـاد فرزند 
بـود. مـی دانیـد کـه یک پـدر اگر 
رسـیدگی  فرزنـد   9 بـه  بخواهـد 
کنـد، همـه تـاب و توانـش گرفته 
مـرگ  دیگـر  نکتـه  شـود.  مـی 
دختـرش ناهیـد بـود که بـا مرگ 
او مـی توانیـم بگوییم کـه همایون 
فـرو ریخت. چون بسـیار دلبسـته 
و عاقـه منـد به دختر بـود. پدران 
هـم رابطـه بسـیار بایسـته ای بـا 
دختـران خـود دارنـد. همایـون در 
آن زمـان از بیمـاری های مختلفی 
از جملـه بیمـاری قلبـی، تنفسـی، 
ریـوی رنـج مـی بـرد. ایـن حادثه 
نیـز مزید بـر علت و باعث شـد که 
رمقـی بـرای همایـون باقـی نماند.

در کنـار همـه ایـن هـا خباثـت 
هایـی کـه گاهـی در بیـن برخـی 
پیـدا مـی شـود نیـز او را آزار مـی 
داد. دوسـتی بـه مـن مـی گفـت 
در همـه جـای دنیـا وقتـی که می 
در حـال  یـک همشـهری  بیننـد 

ترقـی و پیشـرفت اسـت، دسـتش 
را مـی گیرنـد. امـا در جامعـه مـا 
وقتـی می بیننـد یک کسـی دارد 
قدمـی برمـی دارد، پایـش را مـی 
مـی  پیشـرفتش  مانـع  و  گیرنـد 
شـوند. کسـی به این موضـوع فکر 
نمـی کند کـه اگر یک همشـهری 
دارد بـرای شـهر کمـر همـت مـی 
بنـدد، کمکـش کننـد نـه ایـن که 
در ایـن روزنامـه و آن روزنامه علیه 
او طنـز بسـازند. کاری بکننـد کـه 
بیـزار شـود. همـان کاری کـه بـه 
سـر خواجـو آوردنـد. خواجـو هـم 
بـه همیـن روز افتـاد بـه گونـه ای 
کـه گفت:»گـر از این منـزل ویران 

نـروم، چـون بـروم.« 
داعیه داران 

فرهنگ»همایون« را آزار 
دادند

دار  داعیـه  کـه  هایـی  همـان 
خدمـت بـه فرهنگ جامعـه بودند، 
شـروع بـه شـعر گفتـن و مطلـب 
نوشـتن علیه همایـون کردند. خب 
ایـن چـه خدمتـی اسـت؟ همایون 
در میـان هجمـه ای از رفتارهـای 
نامناسـب قـرار داشـت. مجموعـه 
ایـن حوادث باعث شـد که همایون 
نتوانـد کارایـی واقعـی و اسـتعداد 
حقیقـی خـود را بـروز دهـد. البته 
این سـنگ اندازی هـا تنها مختص 
همایـون تجربـه کار کرمانـی نبود. 
کـه  »روزگاری  کتـاب  اگـر  شـما 
صنعتـی  عبدالحسـین  گذشـت« 
کـه  بینیـد  مـی  بخوانیـد  را  زاده 
پرورشـگاه  بـرای سـاختن  نیـز  او 
بـا بدتریـن رفتارهـا و اتهامـات از 
شـد.  مواجـه  همشـهریان  سـوی 
چـه خـون دلی خـورد تا توانسـت 
بـرای احـداث پرورشـگاه زمینی را 
تصاحـب کنـد. منظورم این اسـت 
کـه ایـن گونه انسـان هـای مزاحم 
همیشـه بـوده اند. انسـان هایی که 
بـه قـول قـرآن کریم:»فـی قلوبهم 
مـرض« ایـن هـا چـون خودشـان 
کاری نمـی کننـد و نمـی توانند از 
راه درسـت بـه جایـی برسـند، می 
گوینـد بگـذار دیگران هم نرسـند. 
درد همایـون این بود کـه چرا عده 
ای خـون بـه دل مـن مـی کننـد؟ 
چـرا نمی گذارند مـن کارم را انجام 
باقـی  کـه  دیگـری  نکتـه  بدهـم. 

مـی مانـد ایـن اسـت کـه همایون 
بـه خاطـر مشـکاتی کـه داشـت. 
بـه دلیـل بیمـاری هـای متعـدد و 
سـرخوردگی که از جامعه داشـت، 
خـود را کنـار کشـید. بـه خاطـر 
مشـکات جسـمی مسـافرت نمی 
رفت. در شـب های شعر و مجالس 
ادبـی خارج از کرمان شـرکت نمی 
کـرد. بـرای شـناخته شـدن هـم 
شـرکت در این گونـه مجالس الزم 
اسـت. وگر نه در گوشـه کرمان آن 
زمان که کسـی شـناخته نمی شد. 
باالخـره باید از کرمان بیـرون برود 
که مشـهور شـود. باسـتانی پاریزی 
اگـر در کرمـان مانـده بـود، نهایتـا 

یـک معلـم خـوب بود. 
در یک شـهر کوچـک نمی توان 
خیلی رشـد کرد. مجموعـه این ها 
باعـث شـد همایـون جایـگاه خود  
را در ادبیـات معاصـر مـا به دسـت 
نیـاورد. اما بـا این حال اقتـدار او را 
در عرصـه شـعر نمـی تـوان نادیده 

گرفت.
همایون از محضر

 فؤاد کرمانی بسیار بهره برد
محدودیـت هـا و امکانـات ناچیز 
را  تحصیـل  ادامـه  اجـازه  کرمـان 
بـه بسـیاری از مـردم نمـی داد. نه 
تنهـا همایـون، بلکه قبـل از او فؤاد 
را  مشـکل  همیـن  هـم  کرمانـی 
داشـت. حـال که سـخن از همایون 
بـه میـان آمد، شـاید بد نباشـد که 
از فؤاد هم سـخن بگوییـم. زیرا این 
دو نفـر بسـیار بـا هم محشـور بوده 
انـد. و همایـون از اشـعار و محضـر 
فـؤاد بسـیار بهـره بـرد. پـدر فـؤاد 
جـر،  سـرای  کاروان  در  کرمانـی 
پشـم فروشـی داشـت. فـؤاد هـم 
شـاگرد پـدر بـود. یـک روز فـؤاد 

از پدراجـازه مـی خواهـد کـه نـزد 
اسـتاد بـرود و خوانـدن و نوشـتن 
بیامـوزد. امـا پـدر مخالـف بـود و 
مـی گفـت که:»خواندن و نوشـتن 
بـرای کسـی آب و نـان نمـی آورد. 
تـا ایـن کـه او پنهانـی بـه سـواد 
پـدر  روز  یـک  پرداخـت.  آمـوزی 
فهمیـد که فـؤاد سـواد یـاد گرفته 
اسـت. گفت:»باالخره کار خودت را 
کـردی و رفتی سـواد یـاد گرفتی؟ 
فـؤاد  بنویـس.«  یـک خـط  حـاال 
نوشـت. پـدر دسـت فـؤاد را گرفت 
و بـه بـازار بـرد. بـه سـبزی فروش 
گفت:»خـط پسـر مرا مـی گیری و 
به او سـبزی بدهی؟«پاسـخ سبزی 
قصـاب  نـزد  بـود.  منفـی  فـروش 
رفتنـد و همین اتفاق تکرار شـد و...
و  کـرد  پسـر  بـه  رو  پـدر   
گفت:»ببیـن گفتـم خـط و سـواد 
بـه درد نمـی خـورد و دنبـال ایـن 
اسـت.  همیـن  بـرای  نـرو  کارهـا 
هیـچ کـس بابـت ایـن خـط هـا 
سـبزی هـم بـه آدم نمـی دهـد.«
شـخصیت هـای مـا در چنیـن 
انـد.  یافتـه  پـرورش  وضعیتـی 
حـاال ایـن هـا را مقایسـه کنیـد با 
شـخصیت هایـی که در شـهرهای 
بـزرگ، در کتابخانـه هـای بـزرگ 
و در خانـواده هـای فرهنگی رشـد 
کـرده انـد. بنابرایـن اگـر مـا مـی 
گوییـم فـؤاد و همایـون مـا بزرگ 
اسـت  دلیـل  ایـن  بـه  هسـتند، 
اسـاس  بـر  را  بزرگـی  ایـن  کـه 
محرومیتـی کـه در زندگی داشـته 

انـد، مـی سـنجیم.
 40 دهـه  هـای  سـال  در  مـن 
افتخـار می کردم که »قسـم نامه« 
علـی اطهـری را حفـظ هسـتم. یا 
غـزل معـروف ایشـان»رفتی ولـی 

کجـا؟ که بـه دل جا گرفتـه ای« را 
حفـظ هسـتم. امـا اکنـون جوانان 
مـا ایـن گونه نیسـتند. مـن این را 
یـک نقـص بزرگ مـی دانـم. نمی 
دانـم ایـن نقـص بـزرگ بـه گردن 
کیسـت؟ آیا فضای مجـازی مقصر 
اسـت. خودمان کم کاریـم؟ پدران 
و مـادران مقصرنـد کـه نتوانسـته 
انـد فرهنـگ مـان را بـه فرزنـدان 
خـود نسـخه کننـد؟ گناهـش بـه 
اسـت  دانشـگاه  اسـتادان  گـردن 
کـه به ایـن مسـائل اهمیـت نداده 
اند؟ شـما جامعـه مطبوعات همت 
بـه  را  کرمـان  فرهنـگ  و  کنیـد 

جوانـان و کـودکان بیاموزیـد.
حرف های همایون نادرست 

نبود! 
زمانی من بـا همایون تجربه کار 
برخـورد کـردم که روزهـای عزلت 
و گوشـه نشـینی او بـود. همایـون 
دوسـت نداشـت حرف بزنـد. نمی 
خواسـت با کسـی محشـور باشـد. 
بیـش تـر اوقـات خـود را در خانـه 
مـی گذراند. با ایشـان گپ و گفتی 
داشـتم. مـن حرف هایی داشـتم و 
او گایـه هایـی داشـت. یـک روز 
کـه بسـیار دل افسـرده بـود، بـه 
ایشـان گفتم:»مـن به عنـوان یک 
جـوان فعـال در زمینـه فرهنـگ و 
ادب آمـده ام کـه مقـداری انـرژی 
بگیـرم. صحبـت هـای شـما مـرا 
پـاک ناامیـد مـی کنـد.« جـواب 
داد:»ان شـاء ا... کـه موفـق باشـی؛ 
امـا یـک روزی مـی فهمـی!« حاال 
با گذشـت دهه هـا از آن روز، نمی 
خواهـم قضـاوت کنـم کـه حتمـا 
همـه حرف هـای همایون درسـت 
بـوده؛ امـا مـی خواهـم بگویـم که 

زیـاد هـم نادرسـت نبود!

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با »محمد علی گالب زاده« درباره »همایون کرمانی«؛

حسادت ها اجازه نداد همایون 
استعداد خود را بروز دهد

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و شانزده

]در آشـفتگی تهـران صنعتـی زاده و 
دیگـران از پلیـس فـرار می کننـد ... [

متاسـفانه ایـن درب بسـته بـود و کلیدش 
هـم نـزد یکـی از نایب های شـکم گنـده ای 
کـه در آن جـا ایسـتاده بـود مانـده و معلـوم 
درب  کـردن  بـاز  از  جهـت  چـه  بـه  نبـود 
خـودداری داشـت. عاقبـت بـا هـزار خواهش 
و تمنـا درب را بـاز کـرد و همگـی از آن جـا 
خـارج شـدیم. خیابان ها خلـوت بود و احدی 
بـه جـز نظامیان و پاسـبان های مسـلح دیده 

شـد. نمی 
پـس از چند سـال کـه از توقفـم در تهران 
گذشـت و پـس از اطمینـان از پیشـرفت کار 
خـود مصمم شـدم در تهـران سـکونت کنم. 
امـا افسـوس کـه بـاز تنهـا بـودم. زیـرا رقیه 
اوالدی برایـم نیـاورد و بـا آن کـه خاطـرات 
خوبـی از او داشـتم از او جـدا شـدم و مجدداً 
ایـن  در  برآمـدم.  جدیـدی  ازدواج  درصـدد 
دفعـه بـه همـه جـا آشـنا و اشـخاص زیادی 
را مـی شـناختم. امـا قبـل از هـر کار الزم 
بـود قبـا خانه ای برای سـکونت دسـت و پا 
کنـم و از حسـن اتفاق همان آشـنایی که در 
هنـگام عزیمـت بـه تهـران در طـول راه یزد 
و اصفهـان و تهـران بـا چنـد نفـر از کسـبه 
و تجـار زرتشـتی پیـدا کـرده بـودم، سـبب 
شـد کـه آن هـا مـرا درخریـد قطعـه زمیـن 
وسـیعی کـه از آقـای مسـتوفی الممالـک در 
خـارج دروازه یوسـف آباد ابتیاع کـرده بودند 
شـریک نماینـد و بـا آن کـه هیـچ سـابقه و 
از خریـد زمیـن و خانـه سـاختن  اطاعـی 
نداشـتم، بـا اطمینـان کامـل یـک سـهم از 
سـی و یک سـهم آن اراضـی را از قرار متری 
دو قـران خریـده و بـرای آن که تنها نباشـم، 
آقایـان عبداهلل دیدبان و حسـن معاصر را که 
هـر دو نفـر از همشـهریان کرمانـی بودند در 
آن زمیـن هـا شـرکت دادم و پس از تقسـیم 
و قطعـه بنـدی با قرعـه هر قطعـه زمینی به 

یـک نفـر از شـرکا اختصـاص یافت.
تفـاوت کار مـا یـا سـایر شـرکا ایـن بـود 
کـه سـایرین هر کـدام خانـه هـای متعددی 
داشـتند و برخـاف ما سـه نفر اجاره نشـین 
بودیـم و از آن بـه بعـد مـن به تنهایـی بدون 
آن کـه اشـکاالت زندگـی کـردن در خـارج 
شـهر و بـی آبـی و ناامنـی را در نظـر بگیـرم 
تصمیـم گرفتـم هرچـه زودتـر آن زمیـن را 
محصـور و اگـر بنـای مختصـری هـم شـده 
باشـد حتـی چنـد اطـاق سـاخته درآن جـا 

کنم. سـکونت 
بنایـی  درصـدد  کـه  همیـن  متاسـفانه 
برآمـدم معلـوم گردیـد در آن اراضی متروک 
و بایـر آب وجـود نـدارد. اگـر مـی خواسـتم 
و  شـد  مـی  تمـام  گـران  کنـم  حفـر  چـاه 
بایسـتی بـه عمـق هشـتاد متر آن چـاه حفر 
شـود. گذشـته از آن کـه مخارج چـاه کندن 
زیـاد مـی شـد درآوردن آب آن هـم بـا چرخ 
و ریسـمان و دلـو، کاری مشـکل و ایـن نیـز 
واضـح بود جایـی که آب برای بنایی نداشـته 
باشـد برای مصـراف زندگی هم وجـود ندارد 
و زندگانـی بسـیار شـاق و دشـوار می شـود.
بـه  چـون  مشـکات  ایـن  همـه  بـا  امـا 
خاطـرم می آمد اجاره نشـینی چه کار شـاق 
و مشـکلی اسـت و چگونـه کیفیـت خـوش 
زندگـی فـدای اجاره نشـینی می شـود. همه 
ناراحتـی و درد سـرها را کـه احسـاس مـی 

کـردم متحمـل شـدم.
بـا آن کـه بـه خاطـرم آمـد کـه در کرمان 
هـم پـدرم در خـارج شـهر خانـه و باغچـه 
ای بـدون آن کـه همسـایه ای داشـته باشـد 
بنـا کـرد و چگونـه شـب هـا بـا وحشـت و 
مشـکات بـه سـر مـی بردیـم. امـا طولـی 
نکشـید عـده ای از مردم به او تأسـی کرده و 
بـه تدریـج در اطـراف مـا خانه های سـاخته 
و محلـه ای خـوش آب و هـوا و سرسـبز بـه 

آمد. وجـود 

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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 کویـر کرمـان شـاعران نامـدار بسـیاری را به خـود دیده اسـت. از خواجو گرفتـه تا فؤاد 
و... یکـی از شـاعران معاصـر سـنتی سـرای ایـن خطه»همایـون کرمانـی« اسـت. همایـون 
شـاعری پرکار بوده اسـت. اشـعار او از حکمت، اخالق و اندرز بهره دارد. تصویرپردازی ها 
و بدیع سـرایی های این شـاعر به اشـعارش غنا بخشـیده اسـت. شـعله کرمانی در مقدمه 
دیـوان همایـون کرمانی می نویسد:»اسـتاد شـهریار که چون منظومه»دیگ جـوش« خود را 
مـی سـرود، هنگامـی کـه نوبت بـه شـاعران کرمانی رسـید... از همایـون بـه عنوان»کرامت 
کرمـان« یـاد کـرد؛ دگـر کرامـت کرمـان، همـی همایون اسـت/هم اطهـری که جوان اسـت و 

شـورش افزون اسـت.
دیـوان همایـون در دهـه 70 خورشـیدی توسـط مرکـز کرمـان شناسـی تهیـه، تدوین و چاپ شـده اسـت. 
بـه بهانـه تولـد همایـون کرمانی، »سـید محمد علـی گالب زاده« رییس مرکز کرمان شناسـی که با این شـاعر 
خـوش قریحـه محشـور بـوده اسـت، مطالبـی را بـا مـا در میـان گذاشـت که مطالعـه آن بـه دوسـتداران ادب 

کرمـان، توصیه می شـود.

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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زندگی

نکته

تاثیر شگفت انگیز داستان 
بر شخصیت کودک

 آنچـه دارای اهمیـت اسـت ایـن اسـت که 
داسـتان گویی کودک به لحاظ روان شناسـی 
قواعـد و قوانیـن خاص خـود را دارد وهمانطور 
کـه فیلـم وکارتن غیـر اخاقی اثـرات مخرب 
بـر شـخصیت کـودک دارد کتـاب بـی مفهوم 

وغیـر اخاقی هم آسـیب رسـان هسـتند. 
شـناس  روان  میرآخورلـی«  دکتر»الهـه 
تربیتـی درخصـوص نحـوه داسـتان گویی به 
کـودک درسـنین مختلـف می گویـد: اولیـن 
نکتـه مهـم در ایـن خصـوص ایـن اسـت که 
کـودکان از سـنین 2 سـالگی بـه بعـد قـادر 
هـر  در  لیکـن  هسـتند  داسـتان  درک  بـه 
سـنی موضـوع داسـتان و مدت زمـان تعریف 
کـردن داسـتان متفاوت اسـت.در دو سـالگی 
کـودکان می تواننـد داسـتان ها را گوش کنند 
ولـی مدت زمـان خواندن داسـتان باید کوتاه 
باشـد زیـرا در ایـن سـن کـودک بـه درکـی 
نرسـیده اسـت تـا داسـتان طوالنـی را درک 

کند. وتحمـل 
بهتـر اسـت ما از داسـتان های کوتـاه واقعی 
و مختصـر اسـتفاده کنیم که در مـورد زندگی 
روزمـره خـود کـودک اسـت.با افزایـش سـن 
حـدود سـه سـالگی کـودک می توان داسـتان 
را کمـی طوالنـی تـر کـرد ولـی بازهـم بایـد 
براسـاس زندگـی واقعـی کـودک باشـد تـا او 
بتوانـد آن شـرایط را در زندگـی عـادی ببیند 
و تـا سـه سـالگی از بازگوکـردن داسـتان های 

خیالـی و رویاگونـه بایـد پرهیز شـود.
وی می افزاید: کم کم از سـه سـالگی به بعد 
یعنـی حـدود سـنین 4 تا 6 سـالگی بـه دلیل 
اینکـه خیال پـردازی در کودک آغاز می شـود 
و کـودکان خیـال پـرداز می شـوند می تـوان 
از داسـتان هایی کـه در آن  ایـن موضوعـات 
وجـود دارد وبـا زندگـی روزمره متفاوت اسـت 
اسـتفاده کـرد.  بطـور مثـال داسـتان هایی که 
در آن حیوانـات صحبـت می کننـد و یـا در 
زندگـی روزمره قابل مشـاهده نیسـتند.تقریبا 
روال داسـتان گویـی بـه ایـن صـورت اسـت و 
بـا افزایش سـن می تـوان مدت زمان داسـتان 

گویـی را بیشـتر کرد.
روش غیر مستقیم برای القاء نکات 

تربیتی به کودک
وی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت داسـتان در 
الگوپذیـری کـودک اظهـار می کنـد: داسـتان 
طریـق  از  کـه  اسـت  روش هایـی  از  یکـی 
اثـر  کـودک  شـخصیت  بـر  می تـوان  آن 
گذاشـت؛کودکان از سـنین خاصـی بـه بعـد 
کامـا خیـال پـرداز می شـوند ودر مجمـوع 
بـا  بـه جایگزینـی خـود  قـادر  از دوسـالگی 
می تواننـد  و  هسـتند  داسـتان  شـخصیت 

کننـد. الگوبـرداری 
ایـن نکتـه بـه والدیـن امـکان می دهـد که 
بسـیاری از ویژگی هـای مناسـب اخاقـی را 
در قالـب داسـتان بـه کـودک منتقـل کننـد.

قصـه گویـی یـک روش غیرمسـتقیم بـرای 
کـه  اسـت  مطلـوب  اخاقـی  ویژگـی  ارائـه 
ممکـن اسـت در بیان مسـتقیم آن با مقاومت 
کـودک مواجه شـویم.به همین دلیل داسـتان 
می توانـد تأثیـر زیـادی بر شـخصیت و ویژگی 

اخاقـی کـودکان بگـذارد.
الگو پذیری کودک

دکتر میرآخورلـی تصریح می کند: از طرفی 
اگـر داسـتان جنبه هـای غیراخاقـی داشـته 
باشـد،تأثیر نامطلوبـی بـر کـودک می گـذارد 
و والدیـن در انتخـاب داسـتان بایـد وسـواس 
بسـیار  .کـودکان  دهنـد  خـرج  بـه  زیـادی 
تأثیرپذیرتـر از بزرگسـاالن هسـتند وخـود را 
در قالـب شـخصیت های اصلـی داسـتان قـرار 
می دهنـد وفـوق العـاده از ایـن شـخصیت ها 
انتخـاب  در  نکتـه  می پذیرند.اولیـن  الگـو 
داسـتان توجـه بـه سـن کـودک اسـت واگـر 
خاصـی  اخاقـی  ویژگی هـای  انتقـال  قصـد 
بـه کـودک داریـم بایـد متوجـه سـن کودک 
وپذیـرش ایـن ویژگی هـا از جانـب او باشـیم.

کـه  باشـد  ایـن  بـر  والدیـن  سـعی  بایـد 
خصوصیـات مثبت را به کودک منتقل کنند و 
به دلیل اینکه شـخصیت اصلی داسـتان اصوال 
یـک شـخصیت محبـوب بـرای کودک اسـت 
باید سـعی شـود نتیجـه مثبتی از شـخصیت 
گرفته شـود.اگر شـخصیت اصلی نکات منفی 
را نشـان می دهـد بایـد در انتهـای داسـتان 
نشـان داده شـود که او دچار مشـکل می شود 
و تصمیم هـای درسـت را جایگزیـن می کنـد. 
تأکیـد بـر این اسـت کـه ایـن داسـتان ها هم 
مفهـوم مناسـبی داشـته باشـند و هـم کامـا 
آموزنـده باشـند و ما حق نداریـم ذهن کودک 

را بـا موضوعـات غیراخاقـی پـر کنیم.

کـه  لحظـه ای  از 
کودکـی چشـم بـه 
می گشـاید  جهـان 
روبـرو  دنیایـی  بـا 
کـه   می شـود 
اسـت.  از مجهـوالت  پـر  او  بـرای 
مجهوالتـی کـه بـا حـل هـر کدام 
قـدم  بیشـتر،  رشـد  به سـوی 

 . نـد ر ا برمی د
دقیقـاً از لحظـه تولد و چه بسـا 
پیش تـر از آن دغدغـه ای همـه ی 
وجـود والدیـن را فـرا می گیـرد تـا 
راهـی را پیـش گیرنـد کـه کودک 
در بهتریـن شـرایط بـزرگ شـود. 
وقتـی صحبـت از بهترین شـرایط 
اسـت در اکثر مواقع شـرایط مادی 
تصـور می شـود. داشـتن سـرپناه، 
غـذا ،لبـاس و هر چیـز دیگری که 
بتـوان بـا »پـول« خریـداری کرد.

امـا همیشـه بهتریـن شـرایط را با 
پـول، نمی تـوان ایجاد کـرد. ایجاد 
شـرایط روانـی و عاطفـی مناسـب 
در رشـد کـودکان اهمیـت زیادی 
و  امـن  محیطـی  ایجـاد  بـا  دارد. 
مناسـب بـرای رشـد کـودک قطعاً 
ایـن امکان بـرای کودک بـه وجود 
خواهـد آمـد کـه در آینده انسـان 

سـالم و موفقـی شـود، آرزویی که 
همـه والدیـن بـرای کـودکان خود 

دارند.
محیط سالم برای رشد کودک 
یکـی از ارزشـمندترین نتایجـی 
کـه یـک محیط سـالم برای رشـد 
کـودک به وجود می آورد،احسـاس 
ایمنـی و امنیت اسـت. کـودکان از 
سـنین کـم بـرای رفـع نیازهـای 
اولیـه خود بـه والدین نیـاز دارند و 
با احسـاس دل بسـتگی بـه والدین 
نحـو  می کننـد.  رشـد  مراقـب،  و 
برخـورد والدیـن بـا ایـن احسـاس 
اسـت.  مهـم  بسـیار  دل بسـتگی، 
زیـرا در صـورت توجـه نکـردن به 
رفتـار صحیـح امـکان دارد، همین 
حـس دل بسـتگی طبیعـی تبدیل 
بـه وابسـتگی اختـال گونه شـود 
همـه ی  بـر  بزرگ سـالی  تـا  و 
بگـذارد.  تأثیـر  کـودک  زندگـی 
توجـه بـه احساسـات کـودک در 
سـنین پاییـن و بـرآوردن به موقـع 
خواسـته های او، زمینه ی سـامت 
روان کـودک در این مـورد را محیا 

می کنـد.
بـا  احسـاس دل بسـتگی  ایـن   
رشـد کـودک تغییر می کنـد، مثًا 

در کـودکان 12 تا18 ماهه معموالً 
ناشـی  کـه  دارد  وجـود  حسـی 
دل بسـتگی  احسـاس  همیـن  از 
اسـت و اضطـراب جدایـی نامیـده 
زمـان  ایـن  در  کـودک  می شـود. 
به واسـطه ی رفتارهـای والدین و با 
توجـه به نحـو بـرآوردن نیازهایش 
و  والدیـن  از  هنـگام جـدا شـدن 
واکنش هـای  مـادر،  بـه خصـوص 
می دهنـد. نشـان  را  متفاوتـی 

کودکانـی کـه دل بسـتگی تـوأم با  
باشـند،  کـرده  تجربـه  را  امنیـت 
پـس از جـدا شـدن موقـت از مادر 
چـه آشـفته شـده باشـند و چـه 
بازگشـت،  از  بعـد  باشـند  نشـده 
می کننـد.  برقـرار  ارتبـاط  او  بـا 
کـودک  کـه  درصورتی کـه  ولـی 
دل بسـتگی بدون امنیت را داشـته 
باشـد بعـد از بازگشـت مـادر بـا او 
هیـچ ارتباطـی برقـرار نمی کنـد و 
از او دوری می کنـد. ایـن تناقـض 
در حـس و رفتـار زنـگ خطـری 
اسـت، که متأسـفانه تعـداد زیادی 

نمی شـنوند. را  آن  والدیـن  از 
نیازهای عاطفی 

مهدکـودک  مربـی  »میتـرا« 
انـواع  بـا  رابطـه  در  او  اسـت 

»پیـام  بـه  کـودکان  دل بسـتگی 
مـا« می گوید:»مـن در مهدکودک، 
تحویـل  والدیـن  از  را  بچه هـا 
هـا  بچـه  از  هرکـدام  می گیـرم. 
رفتـار متفاوتی را نشـان می دهند.
بچه هـای بزرگ تـر راحت تـر مهـد 
را می پذیرنـد، کـودکان کوچک تـر 
اگـر  اکثـراً  سه سـاله  زیـر  تقریبـاً 
جـدا  گریـه  بـا  نباشـند  خـواب 
می شـوند و مدتـی آرام کردنشـان 
طـول می کشـد و تـا ظهـر معموالً 
آمـدن  بـا  و  می کننـد  فرامـوش 
والدیـن خوشـحال می شـوند. ولی 
هـم  عجیبـی  اتفاق هـای  گاهـی 
مهـد  بچه هـای  از  یکـی  میافتـد، 
موقـع جـدا شـدن از مـادر بسـیار 
بی تابـی می کـرد یـک روز اتفاقـی 
مـادر چنددقیقـه ای بعـد از جـدا 
شـدن، برگشـت کـه کودکـش را 
ببـرد. کـودک، مادر را پـس می زد 
و حاضـر نبـود به آغوشـش بـرود.
احساسـات بچه هـا قابل تشـخیص 
نیسـت. مـن فکـر می کنـم چـون 
نمی تواننـد،  بزرگ ترهـا  مثـل 
بگوینـد چـه حسـی دارند. بسـیار 
بایـد  و  می شـوند  آسـیب پذیرتر 
رفتارهایشـان  از  را  احساسشـان 

فهمیـد.«
رفـع نیازهـای عاطفـی در هـر 
سـنی از اهمیت باالیـی بر خوردار 
اسـت و در سـنین پایین تـر عـدم 
توجـه به آن هـا می توانـد زمینه ی 
اختـال وابسـتگی را فراهـم کنـد 
و فـرد بـا ترسـی دائمـی زندگـی 

. کند
تأثیر وابستگی بر فرزند 

پروری
روانشـناس  کاربخـش«  »علـی 
در رابطـه بـا حـس دل بسـتگی در 
کـودکان بـه »پیـام مـا« می گوید: 
»در همـه ی سـنین کـودکان بـه 

هسـتند  دل بسـته  خـود  والدیـن 
دوران  سـالگی   3 تـا   1 از  ولـی 
امنیـت  اگـر  کـه  اسـت  طایـی 
کامـل  به طـور  کـودک  عاطفـی 
تأمیـن نشـود، می تواند زمینه سـاز 
شـخصیت  اختال هـای  انـواع 
اختـال  و  شـود  بزرگ سـالی  در 
از  یکـی  »وابسـته«  شـخصیت 
ایـن  به طورکلـی  اسـت.  آن هـا 
وابسـتگی از کودکـی با فـرد بزرگ 
می شـود و بـر همـه کارکردهـای 
تأثیـر  او  احساسـی  و  اجتماعـی 
از  وابسـته،  می گذارد.کـودکان 
معمـوال  و  می ترسـند  اسـتقال 
هیـچ مسـئولیتی را نمی پذیرنـد و 
حتـی در گـروه همسـاالن ترجیح 
آن هـا  بـرای  دیگـران  می دهنـد، 
جهـت  آن   از  و  بگیرنـد.  تصمیـم 
کـه تـرس از دسـت دادن محبـت 
دیگـران را دارنـد، هیـچ زمانی نظر 
شـخصی خـود را بیـان نمی کننـد 
و ایـن چرخـه معیـوب وابسـتگی 
بـا آن هـا رشـد می کنـد و حتـی 
در آینـده بـر زندگـی زناشـویی و 
نحـو فرزنـد پـروری آن هـا تأثیـر 

می گـذارد.
به  طورمعمول، مـادران کودکان 
وابسـته خـود در کودکـی خألهای 
عاطفی داشـته اند و شخصیت های 

هستند.« وابسته ای 
»احمد« پدر یک دختر 4 سـاله 
اسـت، او می گویـد کـه کودکـش 
ادامـه  و  اسـت  وابسـته  بسـیار 
می دهد:»دختر من خیلی وابسـته 
اسـت، هیـچ کاری را تنهایی انجام 
نمی دهد همیشـه می ترسـد. حتی 
با اینکه 4 سـاله اسـت، هنـوز باید 
غـذا را بـه دهانـش بگذاریـم. ایـن 
نگرانـم می کنـد،  موضـوع خیلـی 
البتـه همسـرم هـم مقصراسـت.از 
وقتی کـه دختـرم خیلـی کوچـک 

بـود، همسـرم دائـم نگران بـود که 
بـه خـودش آسـیب بزنـد و اجـازه 
انجـام  را  کاری  هیـچ  نمـی داد، 
کـرد  را  کار  ایـن  آن قـدر  دهـد. 
کـه حـاال دختـر 4 سـاله، حتـی 
نمـی رود. هـم  دستشـویی  تنهـا 
نگـران آینـده ی او هسـتم هـر چه 
او  وابسـتگی  می شـود  بزرگ تـر 

می شـود.« مشـخص  بیشـتر 
اضطراب افسردگی

کاربخـش در رابطه با رفتارهای 
شـخصیت های وابسـته می گویـد: 
»وابسـته ها عاقـه زیـادی دارنـد 
بـه اینکـه دائـم از آن هـا مراقبـت 
شـود و همیشـه رفتـار مطیعانـه 
دارنـد و همیـن موضـوع می تواند 
آسـیب های زیـادی را بـه دنبـال 
داشـته باشـد. آن هـا حتـی بدون 
راهنمایـی توانایـی تصمیم گیـری 
احسـاس  تنهایـی  در  و  ندارنـد 

می کننـد. درماندگـی 
در  وابسـتگی  احسـاس  ایـن 
افـراط  دلیـل  بـه  هـم  کودکـی 
محبـت و هـم به دلیـل محرومیت 
و  می آیـد  وجـود  بـه  محبـت  از 
شـخصیت وابسـته در زنان بیشـتر 

می شـود. دیـده 
باید اشـخاص  به محـض آگاهی 
اقـدام  خـود  مشـکل  از  یافتـن 
کننـد، هرچـه سـریع تر مشـکات 
شـخصیتی تشـخیص داده شـود، 
درمـان راحت تـر انجـام می شـود. 
اختـال وابسـتگی می توانـد منجر 
بـه اضطـراب  و حتـی افسـردگی 

. د شو
از  یکـی  روان،  سـامت 
افـراد  سـامت  اجـزا  مهم تریـن 
اسـت و باوجـود هرگونـه اختالی 
در آن فـرد زندگـی  را آن گونه که 
بایـد درک نکـرده و از لذت هایش 

بهـره نخواهـد بـرد.

»پیام ما« تاثیر وابستگی را بر رشد کودکان بررسی می کند

 دل بسته ام؛ اما وابسته نیستم

تمـاس های مکرر در طـول روز، پیامک 
هـای پـی در پـی، تحمـل نکـردن دوری 
همسـر حتی برای زمان کوتـاه، اضطراب از 
جدایی، دلشـوره از بروز اتفاقی ناخوشـایند 
زمانـی که از یک دیگر دور هسـتند، تصور 
نکـردن ادامـه زندگـی در صـورت نبـودن 
همسـر و تـرس غیـر عـادی از جدایـی از 
مـواردی اسـت کـه شـخصیت هـای بیش 
از حـد وابسـته آن را تجربه مـی کنند.این 
هـا تنهـا تعـدادی از عائم وابسـتگی بیش 

از حـد در زندگی زناشـویی اسـت.
از طرفیـن  یکـی  در چنیـن شـرایطی 
زندگی مشـترک به حدی بـه طرف مقابل 
وابسـته مـی شـود کـه تـوان دوری او را 
نـدارد و بـه حدی به همسـر خـود نزدیک 
مـی شـود کـه زندگـی را برای وی سـخت 
و دشـوار مـی کند.مشـکل از جایی شـروع 
می شـود که ایـن نیاز به طـور باورنکردنی 
بـزرگ مـی شـود و فـرد بـه حدی تشـنه 

توجـه همسـر خـود می شـود کـه زندگی 
مشـترک را بـا رفتار خود مختـل می کند. 

زنان وابسته تر هستند
ریحانـه عزیـزی، روانشـناس بالینـی بـا 
اشـاره به سـال هـای پـس از ازدواج اظهار 
کـرد: وابسـتگی بـه همسـر در سـال های 
ابتدایـی زندگـی مشـترک کمـی پـر رنگ 
تـر اسـت امـا بـه مـرور زمـان ایـن نیـاز 
کـم رنـگ تـر مـی شـود.وی تصریـح کرد: 
در  همسـر  بـه  حـد  از  بیـش  وابسـتگی 
زندگـی مشـترک ممکـن اسـت بـرای هر 
یـک از زوجیـن اتفـاق بیافتـد. در کشـور 
هـای در حـال توسـعه یعنـی جوامعی که 
در آنهـا فردیت انسـان چندان مـورد توجه 
قـرار نمی گیـرد به خاطـر محدودیت های 
اجتماعـی و فرهنگـی کـه وجـود دارد و 
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن زنان در 
زندگـی بـه صـورت ناخـود آگاه دختـر ها 
وابسـته تـر بـار مـی آینـد، چنین افـرادی 

در زندگـی مشـترک کمتر تحمـل جدایی 
از همسـر خـود را دارند.عزیـزی ادامـه داد: 
اگـر وابسـتگی در زندگی مشـترک در حد 
نرمـال باشـد موجب بقـا و دوام زندگی می 
شـود امـا اگـر از حـد عـادی خـارج شـود 
ممکن اسـت طـرف مقابـل از ادامه زندگی 
خسـته شـود زیرا حـدی از اسـتقال برای 

هـر فـرد در طـول زندگـی اهمیـت دارد.
او نیز حق زندگی دارد 

بـه طور کلـی تشـخیص حد وابسـتگی 
بـر عهـده روان شـناس هـا اسـت و نمـی 
تـوان هـر شـخصی را بـه واسـطه محبـت 
بسـیار به همسـر متهـم به وابسـتگی های 
غیـر عـادی کرد.اگـر شـما جزو آن دسـته 
از افـرادی هسـتید کـه بیـش از انـدازه بـه 
همسـر خود وابسـته هسـتند بهتر است با 
مدیریـت احساسـات خـود از بـروز اتفاقات 
نـا خوشـایند در آینـده جلوگیـری کنید و 
اجـازه دهیـد تـا طـرف مقابلتـان زمانی را 

بـرای کارهای شـخصی خود سـپری کند. 
اعتـدال در رابطـه موجـب مـی شـود تا دو 
طـرف عاوه بر رسـیدگی به امور شـخصی 

خـود از بـا هـم بـودن لـذت ببرنـد و بـه 
زندگی مشـترک مانند یـک حصار محدود 

کننـده نـگاه نکنند.

عالئم وابستگی بیش از حد در زندگی زناشویی
 نگاه

دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
گفـت:  ایـران،  پزشـکی  علـوم 
نقطه شـروع طایـی برای سـالم 
زیسـتن، 1000 روز اول زندگـی 

اسـت.
به گـزارش مهر، دکتـر »احمد 
جنیـدی جعفـری« تاکیـد کـرد: 
نقطه شـروع طایـی برای سـالم 
زیسـتن، 1000 روز اول زندگـی 
یعنی از شـروع بـارداری تـا پایان 
بـارداری  روز  دوسـالگی)270 
اسـت؛  عمـر(  اول  روز   730 و 
دوره ای کـه کـودکان بیشـترین 
تاثیرپذیـری را از محـرک هـای 

محیـط اطـراف خـود دارنـد.

وی افـزود: تغذیـه مفید و موثر 
در 1000 روز اول سرنوشـت سـاز 
اسـت و بطـور مسـتقیم بـر روی 
سـامتی در بزرگسـالی و پیـری 
تاثیـر داشـته و بـرای پیشـگیری 
جملـه  از  آینـده  مشـکات  از 
چاقی مفـرط، دیابت وفشـارخون 
بـاال ضـروری اسـت. عضـو هیئت 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  علمـی 
ایـران تاکیـد کـرد: مـرگ و میـر 
ناشـی از بیمـاری عـروق کرونری 
در سـن بزرگسـالی بـا وزن نـوزاد 
متولـد شـده و تغذیـه ی او در دو 
دارد.  ارتبـاط  زندگـی  اول  سـال 
ایـن امـر نشـانگر اهمیـت تغذیه 

سـالم مـادر و مراقبتهـای دوران 
بـارداری، شـیردهی و حتـی قبل 
از بـارداری اسـت. جنیـدی ادامه 
داد: بـه عقیـده محققـان در ایـن 
دوره حیاتـی، محیـط زیسـت در 
معنای تغذیـه ای ، روانی عاطفی، 
اجتماعـی، اقتصـادی ردپای خود 
را روی ژن هـا برجـا مـی گـذارد. 
دانشـمندان،  افـزود:  جنیـدی 

متخصصیـن اقتصـاد و بهداشـت 
توافـق دارند کـه ارتقـاء تغذیه در 
طـول 1000 روز طایـی عمـر، 
یکـی از بهتریـن سـرمایه گذاری 
هایـی اسـت که مـی تـوان انجام 
داد. در واقـع 1000 روز طایـی 
روزنـه بـی نظیـر فرصت هـا برای 
سـاخت آینده سالمتر و شکوفایی 

بیشـتر آینده اسـت.

سالمت

نجمه سعیدی

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبابخانـه پـاک 14000 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان به 
مسـاحت 195/38 مترمربـع واقـع در کرمان جـاده قدیم ماهان کوچه 23 مـورد تقاضای آقای/

خانـم شـکراهلل نجـار درختنجانـی تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید حـدود دارد و 
اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 
13397-95/5/17 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت 8 
صبـح روز 9/6/95 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعان در محـل وقوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حدود و حقـوق ارتقاقی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثر ظـرف مدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ اعـام اعتراض 
مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت 
را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یـاد شـده و ارائه گواهی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهـد یافـت و هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 95/5/20

م الف 464 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت دودانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 831 یک فرعـی از 1 اصلی واقـع در بخش 
5 کرمـان کـه بشـرح ثبـت 337 صفحـه 201 دفتر 2 اماک بنـام اقای صادق محیـط  صادر و 
تسـلیم گردیده اسـت و حسب درخواسـت وارده بشـماره 95/11020/2072/و – 1395/5/18 
از طـرف ورثـه منضـم بـه دو فقره استشـهادیه مبنی بـر مفقود گردیدن سـند مالکیـت مذکور 
بعلـت جابـه جایی و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا به اسـتناد تبصره یک اصاحـی ماده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبت مراتب در یـک نوبت در تاریخ 1395/5/20 آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق الذکـر یا وجـود سـند مالکیت نزد خـود میباشـد ظرف مـدت ده روز 
پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و اماک ماهان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد.

تاریخ و روز انتشار 1395/5/20
م الف 465 کفیل ثبت اسناد و اماک ماهان- محمد رمضانی 

۱000 روز اول زندگی نقطه شروع طالیی 
برای سالم زیستن
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حقوق و حوادث

خبر

برق گرفتگی در مراسم 
عروسی یک روستا در بردسیر

جانشـین فرمانـده انتظامـی »بردسـیر«از 
روسـتای  اهالـی  از  نفـر   5 گرفتگـی  بـرق 
جغدری این شهرسـتان در هنگام برافراشـتن 

بیـرق عروسـی خبـر داد
»سـید علی حسـینی » گفت: طـی تماس 
تلفنـی احـدی از شـهروندان مبنـی بـر بـرق 
گرفتگی چنـد نفر از اهالی روسـتای جغدری 
از توابع شهرسـتان بردسـیر بافاصله ماموران 
پاسـگاه الله زار به محل وقـوع حادثه عزیمت 
کردنـد.  وی افـزود: مامـوران در محـل حادثه 
جهـت  اهالـی  از  تعـدادی  شـدند،  متوجـه 
برگزاری مراسـم جشـن عروسـی جمع شـده 
بودنـد که هنگام بر افراشـتن بیرق عروسـی ، 
بیرق وارد حریم شـبکه برق شده و آن افرادی 
کـه بـه طور مسـتقیم با بیـرق تماس داشـته 
انـد دچـار بـرق گرفتگی شـده اند.  جانشـین 
فرمانده انتظامی شهرسـتان بردسـیر افزود:در 
ایـن حادثـه تعـداد 5 نفـر مصدوم شـدند، که 
با فاصله توسـط اهالی روسـتا به بیمارسـتان 
:علـت  افـزود  وی  یافتنـد.  انتقـال  بردسـیر 
حادثـه توسـط کارشـناس اداره بـرق رعایـت 
نکـردن حریـم خط برق و بـی احتیاطی اعام 
شـده اسـت.  سرگرد »سـید علی حسینی« از 
مردم خصوصا سـاکنین روسـتاها خواسـت با 
توجه به اینکه برافراشـتن بیرق در مراسـمات 
عروسـی از رسومات این شهرسـتان می باشد 
لـذا در ایـن خصوص نـکات ایمنـی را رعایت 
کنیـد و در هنـگام برگزاری این مراسـم بیرق 
هـا را بـدور از هـر گونـه شـبکه هـای بـرق 

)ضعیـف و فشـار قوی( قـرار دهند

سارقان موتورسیکلت 
درکرمان دستگیر شدند 

شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده  جانشـین 
کرمـان گفت: دو سـارق موتورسـیکلت محله 
سرآسـیاب کرمان بعد از دسـتگیري از سـوي 
پلیـس بـه سـرقت 7 دسـتگاه موتورسـیکلت 

کردند. اعتـراف 
بنابراعـام پایـگاه خبری پلیس، سـرهنگ 
علـي کشـاورزي افـزود: در پي وقـوع چندین 
محلـه  در  سـیکلت  موتـور  سـرقت  فقـره 
موضـوع  ایـن  پیگیـري  کرمـان  سرآسـیاب 
ایـن  کانتـري18  مامـوران  کار  دسـتور  در 
فرماندهـي قرار گرفت.  وي خاطر نشـان کرد: 
مامـوران انتظامـي بـا انجام یکسـري اقدامات 
اطاعاتـي و پلیسـي، یـک نفر را شناسـائي و 
پـس از دسـتگیري جهت تحقیقات بیشـتري 
را بـه کانتـري منتقـل کردنـد.  سـرهنگ 
کشـاورزي بـا اشـاره بـه اعتـراف سـارق بـا 
مامـوران  دیگرگفـت:  نفـر  یـک  همدسـتي 
انتظامي بـا هماهنگي مقام قضایي همدسـت 
سـارق را در مخفیگاهـش کـه در حـال اوراق 
و  دسـتگیر  بـود  مسـروقه  موتورسـیکلت 
دربازرسـي از مخفیـگاه آنـان چهـار دسـتگاه 
اوراق  آن  دسـتگاه  دو  کـه  موتورسـیکلت 
شـده بودند کشـف شـد. وی گفت : سـارقان 
در بازجوئـي هـاي مامـوران انتظامـي بـه 7 
فقـره سـرقت موتورسـیکلت اعتـراف کردنـد.  
شهرسـتان  انتظامـي  فرماندهـي  جانشـین 
کرمـان خاطر نشـان کـرد: در جریان بررسـي 
سـرقت هـاي ایـن پرونـده، یـک نفـر مال خر 
نیـز شناسـایي و دسـتگیر شـد.  سـرهنگ 
کشـاورزي گفـت : سـارقان به همـراه مال خر 
بـه منظـور پیگیـري پرونـده تحویل دسـتگاه 

قضایـي شـدند.

خبـری  نشسـت 
فرماندهـی انتظامی 
کرمان،بـا  اسـتان 
رسـانه،  اصحـاب 
گرامیداشـت  بـرای 
روز خبرنـگار صبح دیـروزدر محل 
تـاالر کوثر ایـن فرماندهـی برگزار 
شـد. در ابتـدای ایـن مراسـم کـه 
رضا بنی اسـدی فرمانـده انتظامی 
اسـتان، خلیـل همایـی، مدیر کل 
امنیتی انتظامی حوزه اسـتانداری، 
علیرضـا پریـور، معاونـت اجتماعی 
مقامـات  از  دیگـر  جمعـی  و 
انتظامـی حضور داشـتند، معاونت 
مراسـم  ایـن  آغـاز  در  اجتماعـی 
ضمـن گرامیداشـت یـاد شـهدای 
شـهید  بخصـوص  و  خبرنـگار 
جمـع  در  حضـور  از  صارمـی، 
خبرنـگاران ابراز خوشـحالی کرد و 
در ادامـه سـردار رضا بنی اسـدی، 
فرمانده انتظامی اسـتان کرمان به 
وظایـف و نقش رسـانه هـا دراعتا 
و پیشـرفت امنیت و آرامش اشـاره 
کـرد و گفت: انتخـاب خبرنگاری و 
روزنامـه نویسـی، انتخابـی آگاهانه 
اسـت کـه عـاوه بـر اینکـه از نطر 
مـادی کمتریـن برداشـت را دارند 
امـا عشـق و عاقـه بـه ایـن کار، 
ایـن حیطـه سـخت  آنهـا را وارد 
و جـذاب و بعضـا مخاطـره انگیـز 

اسـت. کرده 
خبرنـگاران  داد:  ادامـه  وی 
واسـط بین مـردم و همه دسـتگاه 
هـای دولتـی و حکومتی هسـتند 
در  اسـت  الزم  اسـاس  وبرهمیـن 
و  نیـت  و حـس  کمـال صداقـت 
خالصانـه و بـرای رضـای خداونـد 
منـان کار کننـد و نـه در جهـت 
امیـال و خواسـته هـای شـخصی 
و یـا جانبدارانـه ازشـخص و گـروه 
خاصـی، چـرا کـه ایـن وابسـتگی  
هـم نارضایتـی خـدا را بـه دنبـال 
دارد و هم خوشـحالی دشـمنان را. 
کار خبرنگاران حسـاس اسـت و به 
درستی با مشـکات برخورد کنید 
نـه مانند یک جراح تـازه کاری که 
بـرای برداشـتن یک غـده از درون 
بـدن فردی، سیسـتم عصبـی او را 

هـم قطـع و نـاکار مـی کند.
سـرداربنی اسـد افـزود: همیـن 
چیزها،وظایـف شـما را مشـکل تر 
و حسـاس تـر مـی کنـد، انعکاس 
خدمـت  جهـت  در  بایـد  خبرهـا 
نـه  باشـد،  رسـانی و آگاه سـازی 
اینکـه بـا نشـر اخبـار نادرسـت و 
اکاذیـب، باعـث بدآمـوزی و برهم 
نگرانـی  ایجـاد  و  آرامـش  زدن 
جسـمی و روانـی در جامـع شـود. 
در هـر حال امیدواریم  با اسـتفاده 
از دیدگاههـای مثبت وسـازنده در 
کنـار هـم بـه وظیفـه اصلـی مان 
کـه همانـا امنیـت جامعـه و ارتقـا 
احسـاس امنیـت در بخـش هـای 
پیـش  اسـت،  جامعـه  متفـاوت 

برویـم کـه اگـر چنیـن کنیـم هم 
خداونـد راضـی اسـت و هـم خلق 

. ا خد
از  دیگـری  بخـش  در  وی 
حـوزه  در  وقـف  بـه  سـخنانش 
گفـت:  و  پرداخـت  انتظامـی 
خوشـبختانه اخیـرا شـاهدیم ایـن 
رونـق  جامعـه  در  مسـائل  گونـه 
بـا وقـف و  افـراد خیـر  گرفتـه و 
کار  انتظامـی  نیـروی  بـه  کمـک 
بسـیار با ارزشـی در جهت امنیت، 
پایـداری و ثبـات مـردم برداشـته 
انـد. نمونه بارز ایـن موضوع  اخیرا 
اتفـاق  رفسـنجان  شهرسـتان  در 
افتـاده کـه یک خیـر با اهـدا چند 
دسـتگاه اتومبیـل و بـاغ خـودش، 
چـراغ این کار خیر و خداپسـندانه 

را روشـن کـرد. 
کـرد:  تصریـح  بنی اسـدی 
پلیـس  همگانـی  نظـارت  دفتـر 
بـا شـماره تلفـن  اسـتان کرمـان 
و  نظـرات  دریافـت  آمـاده   197
پیشـنهادها و تقدیر شـهروندان از 
عملکـرد مامـوران انتظامـی اسـت 
بـرای  می تواننـد  شـهروندان  و 
فرمانـده  بـا  حضـوری  ماقـات 
انتظامی اسـتان و پیگیری مسـائل 
بـه  انتظامـی  حـوزه  مشـکات  و 
عبـاس  خیابـان  کرمـان،  آدرس 
آگاهـی،  پلیـس  جنـب  صباحـی 
پلیـس  همگانـی  نظـارت  دفتـر 

کننـد. مراجعـه  اسـتان 
فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان 
و  از عملکـرد  ادامـه گزارشـی  در 
کارهای انجام شـده در شهرسـتان 
کرمـان  اسـتان  گانـه   23 هـای 
را  آنهـا  مهمتریـن  کـه  پرداخـت 
درذیـل بـا هـم مـرور مـی کنیـم:

  آمـار کشـفیات کاالی قاچـاق 
گوشـی  نقلیـه،  وسـایل  از  اعـم 
تلفـن همـراه، وسـایل و تجهیزات 

پزشـکی، مواد مصرفـی و خوراکی، 
ماهـه  و غیـره، در 4  قاچـاق  دام 
ابتـدای سـال، بـا رشـدی نزدیـک 
بـه 40 درصـد بـه مبلغـی بالـغ بر 
312 میلیـارد و 826 میلیون ریال 

است. رسـیده 
و  علمـی  اقدامـات  زمینـه  در   
ابتـدای امسـال  از  پژوهشـی نیـز 
ارتقـا  و  جـذب  ماننـد  کارهایـی 
نخبـگان، حمایـت از پایـان نامـه 
هـای دانشـجویی و بکارگیری آنها 
در قسـمت های متفاوت، اقدامات 
علمـی و جغرافیایی در جهت آگاه 
سـازی در مناطق مختلف اسـتان، 
برگـزاری همایش ها، نشسـت ها، 
نمایشـگاه هـا و جلسـات متفـاوت 
زیـر  هـای  بخـش  در  علمـی 
انجـام  امنیـت  و  نظـم  مجموعـه 

شـده اسـت.
و  جلـد  یـک  انتشـار  و  چـاپ   
تالیـف دو جلـد کتـاب، یـک مورد 
فصـل نامـه تخصصـی وعلمی، 21 
مـورد برگـزاری اتاق فکـر از دیگر 
اقدامـات انجـام شـده در قسـمت 

باشـد. فرهنگـی می 
در  و  راهـور  پلیـس  درحـوزه   
اسـتان  شـهری  درون  تصادفـات 
امسـال،  نخسـت  ماهـه   4 در  و 
تعـداد مجروحین)چـه در صحنـه 
حادثـه و چـه منتقـل شـدگان به 
بیمارسـتان( بـا 11 درصد افزایش 
بـه حـدود 3970 نفرامـا  تعـداد 
صحنـه  در  )چـه  شـدگان  فـوت 
شـدگان  منتقـل  چـه  و  حادثـه 
کاهـش  شـاهد  بیمارسـتان(  بـه 
38 درصـد بـوده کـه بـه 57 نفـر 

اسـت. رسـیده 
 از ابتـدای سـال جـاری تا کنون 
بـرون  تصادفـات  در  نفـر   5663
شـهری، مصـدوم شـده انـد که در 
مقایسـه با مدت مشـابه سال قبل 

18 درصـد افزایش داشـته اسـت. 
در همیـن مـدت آمـار کشـته هـا 
بـه 247 نفـر رسـیده کـه کاهـش 
26 درصـدی را نشـان مـی دهـد.

تصادفـات  کل  مجمـوع  در   
اسـتان کرمـان، 3 درصـد منجر به 
فـوت، 54 درصـد باعـث جراحـت 
و مصدومیـت و مابقـی، خسـارات 

مـادی در پـی داشـته اسـت.
درون  تصادفـات  درصـد   78/3  
شـهر و 21/7 درصـد در خـارج از 

شـهرها اتفـاق افتـاده اسـت.
 در بخـش سـرقت ها،40 درصد 
داده  رخ  سـرقت های  مجمـوع  از 
درچهـار ماه نخسـت سـال جاری 
در سـطح اسـتان جزء سرقت های 
مهـم مانند سـرقت وسـیله نقلیه، 
سـرقت منـزل، مغـازه، کیف قاپی 
و ... بـوده کـه نسـبت بـه مـدت 
درصـد  دو  قبـل  سـال  مشـابه 
بـا  و  داشـته ایم  وقـوع  کاهـش 
 70 انتظامـی،  مامـوران  تـاش 
درصـد از ایـن سـرقت های مهـم 
کشـف شـده اسـت. ضمـن اینکه 
سـرقت  در  کشـف  درصـد   38
در  درصـد   8 مسـلحانه،  هـای 
آدم ربایـی، 18 درصـد در قتـل 
مسـلحانه و 24 درصـد در جرائـم 
خشـن و بقیـه در جرایـم دیگـر، 

افزایـش کشـف داشـتیم.
 در زمینـه وقـوع قتل بـا کاهش 
6 درصـدی و افزایش 10 درصدی 
بـا  مقایسـه  در  هـا  قتـل  کشـف 
روبـرو  قبـل  مشـابه سـال  مـدت 

بودیم. 
از  مخـدر،  مـواد  زمینـه  در   
مجمـوع کشـف بیـش از 35 تـن 
مـواد مخدر که رشـد 14 درصدی 
داشـته، 90درصـد یعنـی نزدیـک 
کیلـو  تریـاک، 861  تـن  بـه 32 
و  هروئیـن  کیلـو   279 مورفیـن، 

2466 کیلـو حشـیش بوده اسـت.
 48 بانـد در 17 مـورد درگیـری 
انتظامـی  نیـروی  مامـوران  بـا 
منهـدم و باعـث حـذف 3 شـرور 

اسـت. شـده 
 از دستگیرشـدگان حـوزه مـواد 
 111 و  مـرد  درصـد  مخـدر82 
بـا سـال  مقایسـه  در  زن  درصـد 
گذشـته افزایش نشـان مـی دهد.
 از مجموع دستگیرشـدگان، 81 
درصـد بیـکار، 32 درصد بیسـواد، 
زیردیپلـم  و  دیپلـم  درصـد   67
تحصیـات  دارای  درصـد  یـک  و 

عالـی هسـتند
و  ای  رایانـه   در بخـش جرائـم 
فضـای مجـازی، از ابتدای امسـال 
تـا کنـون، 97 پرونـده در فضـای 
ارجـاع  فتـا  پلیـس  بـه  مجـازی 
داده شـده کـه رشـد 38 درصدی 
را در مشـابه بـا سـال قبل داشـته 
کـه خوشـبختانه 99/5 درصد این 
پرونـده هـا کشـف جـرم و پایـان 

اسـت.  یافته 
از  غیرمجـاز  هـای  برداشـت   
حسـاب هـای افراد، کاهبـرداری، 
مزاحمـت هـای اینترنتـی، هتـک 
حرمـت و نشـر اکادیب بـه ترتیب 
بیشـترین پرونـده را در این زمینه 

داشـته اند.
زمینـه  در  پلیـس  اقدامـات   
اجتماعـی و فرهنگـی نیـز مثمـر 
ثمـر بـوده چـرا کـه در بعضـی از 
جاهـا مـی طلبـد بـرای مبـارزه با 
و  نکـرد  اسـتفاده  ازسـاح  جـرم 
بـا کارهـای ارشـادی و فرهنگـی 
نسـبت به آگاه سـازی مـردم اقدام 
کـرد. در همیـن راسـتا برگـزاری 
480 جلسـه آموزشـی در مدارس 
ارائـه  و  اسـتان  شـرق  محـروم 
خدمات مشـاوره فـردی به 1230 

نفـر انجـام شـده اسـت.

پـس از صحبـت هـای فرمانـده 
کرمـان، خلیـل  اسـتان  انتظامـی 
همایی، مدیـرکل امنیتی انتظامی 
بـه  اشـاره  بـا  اسـتانداری  حـوزه 
اینکـه امـروزه ایـران یـک جزیـزه 
امـن و با ثبـات در منطقـه تبدیل 
از  یکـی  در  گفـت:  اسـت  شـده 
و  امنیـت  هـای  دوره  بهتریـن 
آسـایش قـرار داریـم و ایـن امکان 
نـدارد اال بـا تـاش شـبانه روزی 
نیروهـای  نظامـی و انتظامی که از 
همـه آنـان تشـکر و قدردانـی می 

. کنیم
وی اصحـاب رسـانه را یکـی از 
حلقـه هـای زنجیره ایجـاد امنیت 
و آسـایش برشـمرد و افـزود: هیچ 
شـخص و ارگانـی نیسـت کـه در 
نداشـته  نقشـی  جامعـه  امنیـت 
باشـد و همـه بـا هـم در ایـن کار 
مهـم دخیل هسـتیم. بطـور مثال 
اگـر آموزش و پـرورش در موضوع 
مدرسـه شـین آبـاد کمی مسـائل 
نظـر  در  را  آسایشـی  و  امنیتـی 
مـی گرفـت و قبل از شـروع فصل 
را  آن  گرمایشـی  سـیتم  سـرما، 
بررسـی می کـرد، شـاید هیچ گاه 
آن فاجعـه پیش نمی آمـد و ایران 
را نگـران نمـی کرد. پـس همه به 
سـهم خود در ایجـاد نظم وامنیت 

. لیم مسئو
لـزوم  بـه  ادامـه  در  همایـی 
صحنـه  در  خبرنـگاران  حضـور 
هـای جـرم اشـاره کـرد و گفـت: 
چنیـن  ایـن  در  بایـد  شـماها 
داشـته  حضـور  هایـی  صحنـه 
تشـخیص  بتوانیـد  تـا  باشـید 
قابـل  ای  مسـئله  چـه  بدهیـد 
پرداختـن و طـرح در رسـانه هـا 
دارد؟ همـه جـرم هـا و حـوادث 
نیسـتند  شـدن  رسـانه ای  قابـل 
چـرا کـه بایـد همـه جوانـب آن 
را در نظـر گرفـت و بعـد مطـرح 
کـرد. بـه طـور مثـال در موضـوع 
خیلـی  اصفهـان،  اسیدپاشـی 
بیشـتر از آنکـه اصفهـان درگیـر 
ایـن موضوع شـود، وقـت و انرژی 
نگرانـی  کـه  چـرا  گرفـت  را  مـا 
آورده  بوجـود  ایـران  کل  بـرای 
را  مـردم  روان  و  روح  کـه  بـود 
آزرده کـرده بـود. بهتـر اسـت در 
انتخـاب موضـوع هـا و سـوژه هـا 

شـود. انجـام  بیشـتری  دقـت 
وی بـا اشـاره بـه کاهـش 67 
در  ای  جـاده  حـوادث  درصـدی 
دوربیـن،  بـا  کنتـرل  مسـیرهای 
کرمـان  اسـتان  داشـت:  بیـان 
کیلومتـر   16000 بـودن  دارا  بـا 
مسـیر جـاده ای، یکـی از اسـتان 
ایـران اسـت  هـای حادثـه حیـز 
کـه مـی تـوان بـا تجهیـز و نصب 
سـنج،  سـرعت  هـای  دوربیـن 
از  بـه جلوگیـری  زیـادی  کمـک 
دادن  دسـت  از  و  حـوادث  ایـن 

هـم وطنـان کـرد.

سردار بنی اسدی، فرمانده انتظامی استان کرمان:

چراغ وقف در نیروی انتظامی روشن شده است
همایی: خبرنگار باید در صحنه جرم حاضر باشد تا بتواند تشخیص دهد چه مسئله ای قابل مطرح کردن و پرداختن به آن است

اطـــــــالعیهآب ناجی زندگیست.
بدیـن وسـیله بـه اطاع کلیه مشـترکین محترم می رسـاند سـامانه تلفن گویا بـا شـماره ۱522 راه اندازی گردیده اسـت.از طریق 
ایـن سـامانه مشـترکین مـی تواننـد ضمن وارد نمودن شناسـه قبض اشـتراک خـود از وضعیت بدهی خـود اطاع پیدا کـرده و در 
صـورت داشـتن هـر یـک از کارت های عضو شـتاب و رمز اینترنت از طرق همین سـامانه نسـبت بـه پرداخت قبض اقـدام نمایند.
از قابلیـت هـای دیگـر ایـن سـامانه امـکان ثبـت شـماره تمـاس )تلفن همـراه، تلفن ثابـت( و ثبت شـماره کنتـور می باشـد.الزم 
بـه ذکـر اسـت در بعضـی از شـهرهای اسـتان امـکان دارد با شـماره ۱522 تمـاس برقرار نشـود که بایسـتی با پیش شـماره 034 

تمـاس گرفته شـود.
همچنین سـامانه ارسـال و دریافت پیامک شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان با شـماره اختصاصی 200034۱۱22 جهت اطاع 

از میـزان بدهـی و اعام شـماره مصرفـی آب بها راه اندازی گردیده اسـت.
1- جهـت اطـاع از میـزان بدهی، شـماره پرونده اشـتراک مندرج در قبض را به شـماره 200034۱۱22 ارسـال نمایید.جهت اعام 
شـماره مصرفـی کنتـور آب شـماره پرونـده اشـتراک بـه اضافـه رقـم مصرفـی کنتـور را بـه شـماره 200034۱۱22 به صـورت زیر 

ارسـال نمایید:
شـود(مثال:  اسـتفاده  فاصلـه  یـا  کامـا  نمـاد  از  کنتـور  شـماره  و  پرونـده  شـماره  )بیـن  مصرفـی  شـماره  پرونـده،  شـماره 

290000264792،56۱0
2-جهـت انصـراف یـا لغو ارسـال پیامک به شـماره تلفن همراه،شـماره پرونـده را به همراه نماد*به شـماره 200034۱۱22 ارسـال 

نمایید.
3-ثبت شـماره تلفن همراه از طرق سـایت اینترنتی شـرکت نیز امکان پذیر است.نشـانی سـایت: abfakerman.ir در قسـمت 

خدمات الکترونیکی مشـترکین
4-جهت راهنمایی، پیامکی بدون متن به سامانه 200034۱۱22 ارسال نمایید.

5-همچنین می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را نیز به این سامانه ارسال نمایید.
الزم به ذکر است پس از اعام شماره پرونده، قبوض جدید به شماره تلفن همراه مشترک ارسال خواهد شد.

 مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 

تخفیف ویژه عید سعید فطر تمدید شد
50 درصد تخفیف

عوارض صدور پروانه، تمدید پروانه
افزایش بنا، پایان کار

از تاریخ 95/5/۱7 الی 95/5/3۱ 
شهرداری کهنوج

استمداد از خیرین استان
 هیات امنا مسجد و حسینه حضرت رقیه)س( نیاز مبرم به مساعدت 

خیرین استان را دارد. هم اکنون نیازمند یاری شما هستیم.
شماره حساب مسجد حضرت رقیه )س( منوجان 0110704980004

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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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

ایـن   « گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
شهرسـتان وارث 5 هـزار چـاه غیرمجـاز 
از سـال 1384 اسـت کـه مدیـران وقـت 
بـا سـهل انگاری ایـن مشـکل را بـه وجود 

آورده انـد.«
 بـه گزارش ایرنا احمـد امینی روش در 
نشسـت شـورای حفـظ حقـوق بیت المال 
افـزود: »پیشـگیری  شهرسـتان جیرفـت 
احـداث  و  ملـی  زمین هـای  تصـرف  از 
جنـوب  منطقـه  در  غیرمجـاز  چاه هـای 
دسـتگاه های  کاری  اولویـت  کرمـان 

اسـت.«  اجرایـی 
وی ادامـه داد: »شهرسـتان جیرفـت با 
همـکاری و سیاسـت های خـوب شـورای 
حفـظ حقـوق بیت المـال شـاهد کاهـش 
تصـرف زمین هـای ملـی و حفـر چاه هـا 

رونـد  ایـن  امیدواریـم  لـذا  اسـت  بـوده 
همچنـان ادامـه داشـته باشـد.« وی بیان 
کـرد: »بایـد درزمینـه اسـتفاده بهینـه از 
آب و مدیریـت منابـع آبی فرهنگ سـازی 
و برنامه ریـزی کـرد تـا نسـل آینـده در 
ایـن بخش با مشـکل مواجه نشـود.« وی 
خاطرنشـان کـرد: »نقش دسـتگاه قضایی 
جیرفـت در رونـد برخـورد بـا متصرفـان 
حـوزه آب و زمین هـای ملـی، قابل تقدیـر 
اسـت و امیدواریـم این روند ادامه داشـته 

» باشد.
زمینـه  ایـن  در  »بایـد  افـزود:  وی 
در  و  کنیـم  جلـب  را  مـردم  مشـارکت 
ایـن راسـتا تجمیـع چاه هـای مناطـق در 
دسـتور کار شـورای حفاظـت از آب قـرار 
گیـرد.« مدیـر آب منطقـه ای شهرسـتان 

جیرفـت نیز گفـت: »80 درصـد چاه های 
غیرمجـاز  بـرق  از  جیرفـت  غیرمجـاز 
اسـتفاده می کننـد.« عـزت الـه محمـدی 
و  هـزار   2 از  »بیـش  افـزود:  سـلیمانی 
200 چـاه مجـاز و بیـش از 2 هـزار چـاه 
غیرمجـاز در شهرسـتان جیرفـت وجـود 

دارد.« 
یـک  »سـاالنه  کـرد:  تصریـح  وی 
آب  برداشـت  مترمکعـب  میلیـارد 
به صـورت غیرمجـاز در دشـت ها و کـف 
رودخانه هـای جیرفـت انجـام می شـود.« 
غیرمجـاز  چـاه   200« کـرد:  بیـان  وی 
بخـش سـاردوئیه از ابتـدای سـال جـاری 
تاکنـون مـورد بازدید قرارگرفتـه و اخطار 
ایـن چاه هـا صادرشـده اسـت.«  انسـداد 
مدیـر آب منطقـه ای جیرفـت ادامـه داد: 

چاه هـای  صاحبـان  بـا  برخـورد  »بـرای 
دسـتگاه  حمایـت  نیازمنـد  غیرمجـاز 
قضایـی و انتظامـی هسـتیم تا بـا برخورد 
چاه هـای  احـداث  از  قاطـع  و  به موقـع 
جدیـد جلوگیری کنیم.« وی خاطرنشـان 

کـرد: »نصـب کنتـور هوشـمند، انسـداد 
حـق  کاهـش  و  غیرمجـاز  چاه هـای 
برداشـت آب ازجملـه طرح هـای اداره آب 
منطقـه ای در مبـارزه بـا کاهـش سـطح 

اسـت.« بـوده  زیرزمینـی  آب هـای 

فرماندار جیرفت:

جیرفت وارث پنج هزار چاه غیرمجاز از سال 84 به بعد است

خبر

کرمان ویچ

گذشـته  هفتـه  شـن  طوفـان 
در »فهـرج« باعـث بیـرون آمدن 
بخشـی از »یـک جاده باسـتانی« 
شـد کـه گفتـه مـی شـود جـاده 
تاریخـی ادویـه، از انشـعاب هـای 

جـاده ابریشـم، اسـت.
نـو«  »کرمـان  گـزارش  بـه   
و  حفـظ  معـاون  روحـی  حمیـد 
احیـای اداره کل میـراث فرهنگی 
کـه  می گویـد  کرمـان  اسـتان 
بخش هایـی از این جاده در سـال 
87- 86 در منطقـه بم پیداشـده 
اسـت. اخیراً نیز میـراث فرهنگی 
کارهـای  انجـام  حیـن  کرمـان 
مرمتـی آثـار باسـتانی در منطقه 
فهـرج، بخـش دیگـری از جاده را 

کشـف کـرد. 
جـاده  بخـش  جدیدتریـن 
از  پـس  اخیـر،  روز  چنـد  در 
طوفـان شـن در منطقـه فهـرج، 

از  نـادری«  »میـل  نزدیکـی  در 
جـاده  ایـن  درآمـد.  زیرخـاک 
شـریان های  مهم تریـن  از  یکـی 
کـه  اسـت  بـوده  ابریشـم  جـاده 
بـا عبـور از نزدیکـی سـمنان بـه 
از  گـذر  بـا  و  می رسـید  تهـران 
بخش هایـی از اسـتان کرمـان بـه 
منطقـه چابهـار وارد می شـد و به 
می یافـت.  ادامـه  هنـد  سـمت 

مسـیر  ایـن  سراسـر  در 
کاروانسـراهای  و  خانه هـا 
نیـز  و  دارد  قـرار  هندوهـا 
میگوینـد  مـردم  کـه  محاتـی 
بـوده  هندوهـا  زندگـی  محـل 
اسـت. تـردد از هندوسـتان بـه 
ایـن  طریـق  از  ابریشـم  جـاده 
جـاده صـورت می گرفته اسـت. 
میـراث  کـه  می گویـد  روحـی 
ایـن  اسـت  تـاش  در  فرهنگـی 
در  کـه  کاروانسـراهایی  و  جـاده 

ثبـت  را  دارد  قـرار  آن  مسـیر 
مطالعاتـی  کارهـای  کنـد.  ملـی 
در جـاده در حـال انجـام اسـت، 
قـرار اسـت کاروانسـراهای اطراف 
شناسـایی  بـرای  و  مرمت شـده 
ادامـه مسـیر جـاده، حفاری هـای 
شـود.  انجـام  باستان شناسـی 
جـاده  از  دیگـری  بخش هـای 
در منطقـه بـم و ریـگان کـه در 
شـده،  پیـدا  گذشـته  سـال های 
نیـز فعـًا زیرخـاک مدفون انـد و 
نگهـداری می شـود تـا زمانـی که 
میـراث فرهنگـی بتوانـد کارهای 
حفاظتـی و مرمتـی آن را انجـام 
بـرای  بازدیـد  امـکان  و  دهـد 

شـود.  فراهـم  گردشـگران 
کـه  جـاده  از  بخش هایـی 
قـرار  نـادری  میـل  نزدیـک 
از  از طوفـان شـن  بعـد  و  دارد 
زیرخـاک سـر بـرآورد به صورت 
خشـکه چیـن، سـنگچین شـده 

اسـت. 
پـس از بیرون آمـدن این جاده 
معاونـت  مجموعـه  زیرخـاک،  از 
میـراث فرهنگی باوجود نداشـتن 
اعتبـار از تـوان کارشناسـی خود 
درخواسـت  بـا  نیـز  و  اسـتفاده 
همـکاری از یـک مشـاور خـارج 
از سـازمان، کارهـای مربـوط بـه 
مسـتند نـگاری و ثبـت ملـی این 

اثـر را آغـاز نمـوده اسـت.
به منظـور  ملـی  ثبـت  از  پـس 

ایـن  احیـای  و  کامـل  مطالعـه 
مسـیر  کاروانسـراهای  و  جـاده 
گرفتـه  نظـر  در  الزم  اعتبـار  آن 

شـد.  خواهـد 
در رابطـه بـا قدمت ایـن جاده 
و  دارد  وجـود  گمانه زنی هایـی 
از  جـاده  ایـن  می شـود  گفتـه 
مورداسـتفاده  اشـکانیان  زمـان 
بـوده و ارتبـاط تجـاری شـرق و 
غـرب را برقـرار می کـرده اسـت 
تـا زمانـی کـه ایـن حکومـت بـه 
دلیـل اختافـات داخلـی و جنگ 

بـا رومیـان دچـار ضعـف شـد.
شـرقی  همسـایه  طرفـی  از 
قـدرت  یعنـی »کوشـان«  ایـران 
گرفـت و توانسـت بخش هایـی از 
جـاده ابریشـم را دردسـت گیرد. 
اشـکانیان  سیاسـی  نظـر  از 
قرارگرفتـه  کوشـان  و  روم  بیـن 
از  نیـز  »کوشـانها«  بودنـد، 
ترانزیـت  و  تجـاری  مبـادالت 
زمـان  در  و  می کردنـد  اسـتفاده 
بـر  تسـلط  بـا  اشـکانیان  ضعـف 
ابریشـم  جـاده  از  بخش هایـی 
توانسـتد مال التجـاره را خـارج از 
دهنـد. عبـور  ایـران  سـرزمین 

 رومی هـا نیـز بـا اطـاع از این 
شـرایط بـا سـاطین »کوشـان« 
را  اشـکانیان  و  گرفتنـد  ارتبـاط 
اقتصـادی  سـخت  شـرایط  در 

قراردادنـد. 
بـا  »کوشـانیان«  واقـع  در 

دسـت  رومی هـا  همـکاری 
را  اشـکانی(  )پادشـاهی  ایـران 
از مبـادالت تجـاری بیـن شـرق 
و غـرب کوتـاه کردنـد. امـا ایـن 
شـرایط دیـری نپاییـد، بـا ظهـور 
ساسـانیان و تصرف بخش هایی از 
»کوشـان« شـرایط به حال سابق 
بازگشـت. دوباره دسترسـی ایران 
بـه ترانزیـت و مال التجـاره برقرار 
شـد و طبیعتـاً جـاده ادویـه هـم 
رونق گذشـته خـود را بازیافت. با 
وجـود گمانه زنی هـای ذکرشـده، 
روحـی معتقد اسـت که تـا پایان 
مطالعـات و تحقیقـات نمی تـوان 
و  اسـتفاده  بازمـان  رابطـه  در 
سـاخت ایـن جـاده اظهـار نظـر 

قطعـی نمـود.
میـراث  کل  مدیـر  وفایـی 
ایـن  در  هـم  کرمـان  فرهنگـی 
رابطـه بـه خبرگـزاری مهـر گفت 
در  شـده  کشـف  جـاده   « کـه 
فهـرج کـه طـی روزهـای اخیـر 
پـس از طوفان شـن نمایان شـد، 
امتـداد جـاده اودیـه اسـت که از 
چابهـار بـه سـمت فهـرج احداث 
دوم  جهانـی  جنـگ  دوران  در  و 

اسـت.«  احیـاء شـده 
وی از انجـام کارهای مطالعاتی 
بـر روی جـاده ادویـه در کرمـان 
خبـر داد و افـزود: »ایـن اثر یکی 
از جاذبـه های جدید گردشـگری 
در کرمـان محسـوب می شـود.« 

آالیندگی مجتمع کک سازی 
و پاالیش قطران زرند در حد 

استاندارد است
از ابتـدای دهه کرامت و به مدت 10 شـب 
پـارک شـهید شـهر زرنـد شـاهد برگـزاری 
جشـنواره شـب های تابسـتان بـوده اسـت و 
شـامگاه یکشـنبه ایـن جشـنواره بـه میزبانی 
مجتمـع کک سـازی و پاالیـش قطـران زرند 

شـد. برگزار 
مجتمـع  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کک سـازی در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور 
پرسـنل  خانـواده  و  شهرسـتان  مسـئوالن 
بـود،  همـراه  زرنـد  سـازی  کک  مجتمـع 
حسـین متصـدی مدیـر مجتمع کک سـازی 
بـا تبریـک دهـه کرامـت بـه بیـان گزارشـی 
از عملکـرد ایـن مجتمـع پرداخـت و گفـت: 
»بـا راه انـدازی مجتمع کک سـازی 800 نفر 
به طـور مسـتقیم و 2000 نفـر غیرمسـتقیم 

کارشـده اند.« بـه  مشـغول 
وی افـزود: »در بحث گـردش مالی به طور 
میلیـارد   50 بـه  نزدیـک  ماهیانـه  تقریبـی 
ریـال در زمینـه حقـوق و دسـتمزد پرسـنل 
بابـت  ریـال  میلیـارد  و 100  پیمانـکاران  و 
زغـال مصرفـی کارخانـه هزینه می گـردد که 
ایـن گـردش مالـی خوبـی بـرای شهرسـتان 

می شـود.« محسـوب 
متصدی در ادامه با اشـاره بـه فعالیت های 
انجام گرفتـه در بحـث رفـع آالیندگـی گفت: 
مجتمـع  سـخت کوش  پرسـنل  همـت  »بـه 
کک سـازی آالیندگی به میـزان قابل توجهی 
متعـدد  آزمایش هـای  و  پیداکـرده  کاهـش 
کـرده  ثابـت  محیط زیسـت  کارشناسـان 
قـرار  اسـتاندارد  در حـد  آالیندگـی  میـزان 

دارد.«

دیار کریمان میزبان 
کاروان رضوی شد

آسـتانه  در  و  کرامـت  دهـه  بـا  هم زمـان 
والدت امـام رضا )ع(، اسـتان کرمـان میزبان 
روابـط  گـزارش  بـه  رضـوی  شـد.  کاروان 
عمومـی سـتاد برگزاری جشـنواره زیر سـایه 
خورشـید اسـتان کرمـان، حسـن محمـدی 
پـور دبیـر ایـن جشـنواره  بـا اعام ایـن خبر 
گفـت: »کاروان رضوی برای هشـتمین سـال 
متوالـی بـرای برگـزاری جشـنواره زیر سـایه 

خورشـید بـه اسـتان کرمـان آمـده انـد.«
کرامـت  دهـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فرصـت  شـیعیان  هشـتم  امـام  والدت  و 
مغتنمـی بـرای گسـترش و نشـر معرفـت و 
معنویـت دینـی و ترویـج معـارف رضـوی در 
جامعـه اسـت، بیـان داشـت: »جشـنواره زیر 
سـایه خورشـید در 260 شـهر از 31 اسـتان 
کشـور و 45 شـهر از14 کشـور جهـان بـه 
همـت موسسـه خدمـات مشـاوره ای جوانان 
قـدس  آسـتان  اجتماعـی  پژوهش هـای  و 

می شـود.« برگـزار  رضـوی 
 محمـدی پور بابیـان اینکه این جشـنواره 
در اسـتان کرمـان بـا همـکاری دسـتگاه ها و 
نهادهـای مختلـف در قالـب سـتاد برگـزاری 
جشـنواره زیـر سـایه خورشـید برنامه ریـزی 
می شـود، خاطرنشان کرد: »اسـتان کرمان از 
دیروز)سه شـنبه( بـه مدت شـش روز میزبان 
برنامه هـای  برگـزاری  بـرای  رضـوی  کاروان 

متعـدد فرهنگـی، مذهبی اسـت.« 

روز خبرنگار
با طعم مس

روزنامه نـگاران  مردادمـاه؛  هجدهـم  روز 
و  خبرگزاري هـا  جرایـد،  خبرنـگاران  و 
و  صـدا  نمایندگـي  و  خبـري  پایگاه هـاي 
شـهربابک  و  رفسـنجان  شـهرهاي  سـیمای 
میهمـان مدیـران مس منطقه کرمـان بودند. 
منطقـه  عمومـي مـس  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان، نظـری مدیـر مـس منطقـه کرمـان 
صبـح دوشـنبه در جلسـه گرامیداشـت روز 
از  یکـی  رسـانه  »اصحـاب  خبرنـگار گفـت: 
قوی تریـن رکن هـا و نهادهـا در کمـک بـه 
مجموعـه مـس در خدمت رسـانی بهتـر بـه 

هسـتند.«  منطقـه 
وي افـزود: »تـا پایـان سـال 98 بایسـتي 
طرح هـاي  در  تومـان  میلیـارد  هـزار  پنـج 
توسـعه مـس سـرمایه گذاری شـود کـه 75 
درصـد آن مربوطـه بـه مـس منطقـه کرمان 
کنـدي  دالیـل  از  یکـي  نظـري،  اسـت.« 
اجـراي  در  مدیـران  دلسـردی  و  پروژه هـا 
امـور  در  سیاسـیون  دخالـت  را  پروژه هـا 

دانسـت.  تخصصـي 

جاده ادویه 
ثبت ملی می شود

خبر

افقی
1-غیر باالنس- همسایه شرقی ایران

2-جانشـینان- از کشـورهای آفریقایی- شاعر و نویسنده ایرانی 
قـرن نهم صاحب بهارسـتان ، نفحـات االنس و لوایح
3-جانشین او- حیرت- زدن توپ روی پا- عدد اول

4-راندن- میزان لنز- کتابی از فریدون توللی- میوه سام
5-گسترده ترین پهنه آبی جهان

6-عهـد و میثـاق- بـه هریـک از مجموعه الیه های سـنگهایی 
کـه براثـر آتشفشـان و یا زلزلـه روی هم قرار گرفتـه اند ، گفته 

می شـود- شهادت
7-نفس خسته- ارج و ارزش- سیم زمین- ضمیر گاوی

8-پسـتی در فوتبـال- از شـهرهای کویـری که بیسـواد ندارد- 
آنجـا کـه هوا نیسـت- از موجـودات نامرئی

9-کجاست- الگو و نمونه- خسیس- از نتهای موسیقی
10-هـم زمـان- میـان تهـی و توخالـی- بیماری کمـر با حرف 

اضافه
11-نبض بازار در دست آنان است

12-جسـمی کـه از ترکیب اسـید و بـاز به وجود مـی آید- رود 
صمد- سـفارش کننـده- چروک گیر

13-حـرف دهـن کجـی- فهرسـت غـذای رسـتوران- قـرض- 
طایفه حـرف 

14-کشـوری باسـتانی در بیـن النهریـن- ظرفـی اسـت- از 
وسـایل پذیرایـی

15-گیـاه مولـد محبـت- از مصالـح سـاختمانی ویـژه بامهـا و 
ها سـایبان 

عمودی
1-از حبوبات دولپه ای- مکتب اشتراکی

2-معتاد- چشمه- ثمر
3-آب بینی- غیرخصوصی- غربال کوچک- تلخ

4-پسوند جست و جو- فرام عکس- کشور اهرام- نیستی
5-مهمترین دغدغه قشر آسیب پذیر در زمینه رفاه اجتماعی

6-خـط فرضـی مرکـز زمیـن- ابتدای خلقـت- قاره سرسـبز و 
ثروتمند

7-حرف نفی بیگانه- گیج و گول- نمایشنامه- سودای ناله
8-از سـازهای ضربـی- گشـادی و فراخـی روزی- قطعه چوبی 
کـه بـرای بازماندن شـکاف جهت بریـدن یا تکه تکـه کردن در 

وسـط درز چـوب مـی گذارند- هردو بـازی تنیس
9-عضو رهرو- پیامبران- تنبل جالیز- از حروف ندا

10-آخر- غربال کوچک- دانشمند علم فقه
11-کتابی از ارنست همینگوی

جاسوسـی  سـازمان  خارجـی-  ماههـای  از  12-شناسـنامه- 
اول شـب آمریـکا- 

13-حرف فاصله- مرغ سعادت- مجلس شیوخ- پول ژاپن
14-کتای از ژان ژاک روسو- هم سفره- آهستگی

15-مرکـز جمهـوری قبـرس- از مصنوعـات نفتـی کـه بـرای 
بسـته بنـدی و تابلوسـازی اسـتفاده مـی شـود
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پرونده ثبت ملی جاده 
ادویه که انشعاب مهمی از 
جاده ابریشم است درحال 
تکمیل می باشد، قرار بر 
این است که این جاده و 
کاراوانسرهای اطرافش 
مرمت شده و امکان بازدید 
گردشگران فراهم شود.



عکس: تینا ساروی

نه اینکه این دریا را نمیشناسم 

نه ...

خیال تو

غرقم می کند...

هنگامه درخشان

عکس نوشت

خبر

خانواده سالم و موفق
خانواده سالم و موفق با حضور دکتر انوشه 

21 مرداد ماه- ساعت 15 الی 20- در خانه شهر

خبر

رتبه چهار کنکور ریاضی  و فیزیک به 
سیرجانی ها رسید

دانش امـوز رشـته ریاضـی و فیزیـک سـیرجانی رتبـه چهـارم 
کنکـور سراسـری را از آن خـود کـرد. 

بـه گـزارش »کرمان نو« دکتر خدایی رئیس سـازمان سـنجش 
کشـور در کنفرانس خبری حاضر شـد واسـامی برگزیدگان کنکور 
سـال 95  را اعـام کـرد. در ایـن میـان اقـای حسـین مقـدس از 
سـیرجان موفق به کسـب رتبه چهار کشـوری و رتبه یک منطقه 
دو در گـروه ریاضـی فیزیـک  شـده اسـت. بر اسـاس اعـام نتایج 
اولیـه کنکـور 95 حسـین مقـدس تنها فـرد حاضـر در رتبه های 
یـک تـا ده در گـروه هـای آموزشـی برتـر از  اسـتان کرمـان بوده 
اسـت. »پیـام مـا« و »کرمـان نـو« ایـن موفقیـت را بـه ایشـان و 
مدیـران آمـوزش و پـرورش اسـتان و سـیرجان تبریـک می گوید.

آتش سوزی در محوطه منطقه نظامی 
شهرک هوانیروز مهار شد

بـه گـزارش »کرمان نو« از محل حادثه آتش سـوزی در منطقه 
بیـن فـرودگاه و شـهرک هوانیروز اتفـاق افتاده و طـاق زارهای گز 

دچار اتش سـوزی شدند.
بر اسـاس گـزارش روابط عمومـی اداره آتش نشـانی این حادثه 
صبـح امـروز اتفـاق افتـاده کـه در سـاعت 9 و 23 دقیقـه اولیـن 
تمـاس بـا فوریـت های اتش نشـانی گرفته شـد و سـاعت 9 و 36 
دقیقه اولین ماشـین در محل حادثه حضور یافته اسـت. مسـئول 
روابـط عمومـی اداره آتـش نشـانی کرمان ضمن بیان این مسـئله 
کـه از اولیـن زنـگ تا رسـیدن اولین ماشـین به محـل حادثه 15 
بار زنگ به اتش نشـانی زده شـد و بر اسـاس وسـعت آتش از سـه 
ایسـتگاه آتـش نشـانی ماشـین به محل اعـزام شـد . وی گفت در 
ایـن عملیـات بـا تـاش آتش نشـان ها در سـاعت 11 و 28 دقیقه  
آتـش مهـار شـد. همـت زاده تاکیـد کـرد علـت حریق در دسـت 
بررسـی می باشـد. بابایـی مسـئول فرماندهـی ایـن عملیـات بـه 
»کرمان نـو« می گویـد کـه وسـعت اتـش سـوزی زیـاد بـود و بـه 
لحـاظ اهمیتی که این منطقه داشـت در مدت اتش سـوزی مدیر 
عامـل اتش نشـانی کرمان فرماندار و مسـئولین شـهرک هوانیروز 
در محل حادثه حضور یافتند. بر اسـاس شـواهد و حضور خبرنگار 
»کرمان نـو« در محـل شـعله هـای آتش به حـدی زیاد بـود که از 
در ورودی شـهرک دیده می شـد و با دود بسـیار زیادی نیز همراه 

بـوده اسـت.این حادثه تلفات جانی نداشـت.

 شهر

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امـکان انتخـاب صندلـی در اسـتان 
بـرای  را  خـود  آمادگـی  کنسـرت  کرمـان  اسـت.  کرمـان 
همـکاری بـا برگزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهای 

فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع فـروش بلیط نیسـت 
بلکـه مـی توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطه بـه صورت 

آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سياسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتياز: موسسه مطبوعاتی پيام آوران کرمان

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

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

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سيستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمعه سعيدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطاعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پيام خسروی سعيد

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

سایر همکاران:  عطيه بهره بر، عباس صفا، 
سپيده ایران منش و احمد اميرتيموری

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقيم تحریریه:32471390 
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آیين نامه اخاق حرفه ای پيام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پيش چاپ و چاپ: مهدوی
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استخدام خبرنگار
موسسه مطبوعاتی پیام آوران صاحب امتیاز روزنامه 
پیام ما جهت پوشش وقایع کرمان جنوبی به یک 

خبرنگار- گزارش نویس ساکن جیرفت نیازمند است 
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سخنگوی شورای شهر کرمان:

دیوان عدالت اداری حکم تعلیق 
عضویت سعید گیالنی را دارای 

وجاهت قانونی ندانست

حجت االسـام ربانی زاده، سخنگوی شـورای شهر کرمان در 
خصـوص لغـو رای تعلیـق عضویت سـعید گیانی از این شـورا 
گفـت: » از نظـر قانونـی وقتی که عضوی از اعضـا در هیات حل 
اختـاف اسـتان سـلب عضویت می شـود، ایشـان مـی تواند در 
شـورای حل اختاف مرکزی مسـتقر در وزارت کشـور اعتراض 

کنـد و  پرونده مجددا بررسـی می شـود.« 
وی افـزود: »بنـا بـه دالیل متعـدد و مسـتندات و مدارکی که 
در پرونـده بـوده، هیـات مرکزی حکـم صـادره را دارای وجاهت 
قانونـی نمـی دانـد و حکـم را نقض می کنـد. قانونا ایشـان می 
توانسـته بـه دیـوان عدالـت اداری اعتـراض کنـد و طبـق قانون 
اعتـراض خـود را ادامـه می دهـد و پرونـده مجددا بررسـی می 

شود. 
دیـوان عدالـت اداری طبق بررسـی هایی که انجـام می دهد، 
کل حکـم صـادره از اسـتان را دارای وجاهـت قانونی نمی داند و 
حکـم را نقـض مـی کنـد و نتیجتا این عضو در جلسـه شـورای 

شهر شـرکت کرد.«


