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 نداشتن قرارداد؛ مشکل دردسرساز مهم ترین پروژه شهری کرمان

آزادی برای کرمانی ها
 گران تمام شد

بحـث بر سـر پـروژه میـدان آزادی 
شـهر  شـورای  عمومـی  نشسـت  در 
کـه  گرفـت  بـاال  حالـی  در  کرمـان 
رفتـن  باالتـر  از  شـورا  ایـن  رییـس 
پیش بینی هـا  بـه  نسـبت  هزینه هـا 

داد. خبـر 
شـهر  شـورای  عمومـی  نشسـت 
شـامگاه  گذشـته  مطابـق  کرمـان 
یکشـنبه در محـل خانه شـهر کرمان 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه مطابـق 
میـدان  پـروژه  وضعیـت  معمـول 
آزادی جـزو بحث هـای اصلی بـود اما 
صحبتی که مشـرفی، رییس شـورای 
وضعیـت  از  نشـان  داد  انجـام  شـهر 
نه چنـدان خـوب ایـن پـروژه داشـت. 
وی گفـت: »در بحـث مالـی میـدان 
آزادی فکـر می کردیـم ایـن پـروژه با 

هزینـه کمتری جمع شـود امـا بعد از 
انجام مراحل کار و محاسـبات متوجه 
شـدیم هزینه باالتـری دارد.« سـعید 
گیالنـی، عضـو شـورای شـهر پاسـخ 
داد: »وقتـی کاری را بـدون قـرارداد 
ایـن مشـکالت  بـا  شـروع می کنیـد 
هـم روبـرو می شـویم. همـان زمـان 
روشـن  را  قـرارداد  تکلیـف  گفتیـم 
کنیـد.« جعفـری دیگـر عضـو شـورا 
هـم گفـت: »روز اول گفتیـم سـاخت 
را شـروع نکننـد تا زمانی کـه قرارداد 
و  کردیـد  شـروع  امـا  تنظیم نشـده؛ 
حـاال در بحـث هزینه هـا بـه مشـکل 

برخوردیـم.«
دو  ایـن  جـواب  در  مشـرفی 
اظهـار کـرد: »دو سـال قبـل  عضـو 
تصویب شـده بـود کـه طـرح میـدان 

آزادی و چنـد طـرح دیگر بـه قرارگاه 
خاتـم داده شـود و مـا به نوعی مجبور 
پـروژه  گذشـته  سـال  مهـر  بودیـم. 
میدان آزادی شـروع شـد. ما در بحث 
محاسـبات غیرقانونـی عمـل نکردیم 
را  قـرارداد  االن  می گویـم  مـن  امـا 
کنیـم.«  تنظیـم  علمـی  روش  بـا 
وی همچنیـن گفـت قـرارگاه خاتـم 
گفتـه تـا 22 بهمـن عملیـات اجرایی 
پـروژه میـدان آزادی به پایـان خواهد 
رسـید. در ایـن بحـث درنهایـت قـرار 
شـد امـروز جلسـه ای در دفتر سـعید 
گیالنـی با حضـور مشـاوران قـرارگاه 
خاتـم و نمایندگان شـهرداری برگزار 
شـود تـا در خصوص محاسـبات مالی 

شـود. نتیجه گیـری  آزادی  میـدان 
صفحه 7
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تجدید میثاق کارکنان 
شرکت گاز استان کرمان 
با آرمان های دفاع مقدس   
در  مقـدس  دفـاع  هفتـه  مناسـبت  بـه 
ودیعتـی  محمدعلـی  حضـور  بـا  مراسـمی 
مدیرعامل شرکت گاز اسـتان کرمان، اعضای 
هیأت رییسـه و  بـا همکاری پایـگاه مقاومت 
بسـیج شـهید تندگویـان، کارکنـان شـرکت 
نکوداشـت  و  قدردانـی  به پـاس  اسـتان  گاز 
مـردان بی ادعـای هشـت سـال دفـاع مقدس 
ضمـن برگـزاری همایش پیـاده روی و حضور 
در گلـزار شـهدا بـا آرمان هـای ایـن عزیـزان 

نمودند.  بیعـت 

فروش لیفان ایکس 60 
ممنوع شد

جـام جـم آنالیـن نوشـت: گـروه صنعتـی 
فـروش خودروهـای  متولـی  موتـور  کرمـان 
لیفـان و جـک در اقدامـی عجیـب خـود بـه 
نمایندگی هـای فـروش خـود دسـتور داد تـا 
تحویـل و فروش خـودرو ایکس ۶۰ را متوقف 
خریـداران  برخـی  مراجعـه  از  پـس  کنـد. 
ایکـس۶۰ بـه نمایندگی هـای فـروش گـروه 
صنعتـی کرمـان موتـور، باوجود ارائه شـرایط 
شـرکت  این کـه  بابیـان  نمایندگـی  فـروش 
فـروش خـودروی لیفـان ایکـس ۶۰ اتومـات 
را تـا اطـالع ثانوی ممنـوع کـرده، از احتمال 
ارائـه فراخـوان بـرای رفـع عیب ایـن خودرو 
خبـر داد! هرچنـد ایـن نمایندگـی جزییـات 
بیشـتری در مـورد ایـن فراخـوان ارائـه نکرد 
امـا تأکیـد کـرد : »وقتـی برای فـروش لیفان 
ایکـس ۶۰ اقـدام کردیـم اعـالم کرده انـد تـا 
هیـچ خودرویی فعـاًل فاکتور نشـود.« تاکنون 
مدیـران ایـن گـروه صنعتی در ایـن خصوص 

بـه ارائـه پاسـخی نپرداخته انـد.

گشایش سوگواره ملی 
فرهنگ اقوام و میراث 

معنوی در کرمان 
اقـوام و میـراث  سـوگواره ملـی فرهنـگ 
معنـوی در آسـتانه مـاه محـرم در دانشـگاه 
آزاد اسـالمی واحـد کرمـان گشـایش یافـت. 
به گـزارش ایرنـا دبیر سـوگواره ملی فرهنگ 
اقـوام و میـراث معنـوی عصـر دیـروز گفـت: 
»ایـن سـوگواره در راسـتای حفـظ و ترویـج 
آیین هـای سـوگ و عـزاداری اقـوام مختلـف 
ایرانی در کرمان برگزار شـد.« حجت االسـالم 
مجتبـی عـرب نـژاد گفـت: »این سـوگواره از 
یازدهـم مهـر تا چهاردهم مهرماه و از سـاعت 
مفاخـر  پردیـس  آمفی تئاتـر  در  تـا 2۰   17
می شـود.«  برگـزار  کرمـان  آزاد  دانشـگاه 
از سراسـر کشـور و  وی گفـت: »1۰ گـروه 
بـا حضـور میهمانانـی از خراسـان شـمالی، 
تهـران، مازندران و بوشـهر آیین های مختلف 
سـوگ را در چهار روز برگـزار می کنند.« این 
سـوگواره در قالب هـای تعزیـه، پرده خوانـی، 
سـنگ زنی )کهن(، مقتـل خوانـی، آیین های 
سـنتی سـوگ، نقالـی حماسـی و ورزش های 

پهلوانـی و زورخانـه ای اسـت.

آغاز فصل گردشگری در 
بلند ترین تپه های شنی 

فرمانـدار ریگان گفت: »با آغـاز فصل پاییز 
و خنـک شـدن هـوا فصل گردشـگری نیز در 
بلند تریـن تپه هـای شـنی ایـران در ریـگان 
شروع شـده اسـت .« بـه گـزارش فـارس امین 
باقـری اظهـار داشـت: »با توجه بـه اینکه هوا 
در ایـن شهرسـتان ایـن روزها بسـیار مطبوع 
ایـران در  بلند تریـن تپه هـای شـنی  اسـت، 
سـمت  بـه  را  زیـادی  گردشـگران  ریـگان 
خـود جـذب کـرده اسـت.« وی عنـوان کرد: 
»بلند تریـن تپه هـای شـنی ایـران بـا ارتفـاع 
75 متـر و وسـعت 3۰ کیلومترمربـع ازجمله 
طبیعـی  چشـم اندازهای  و  بدیـع  مناظـر 
شهرسـتان ریـگان اسـت.« وی تصریـح کرد: 
سـتارگان  رصـد  روزهـا  ایـن  »گردشـگران 
ایـران  شـنی  تپه هـای  بلند تریـن  در  را 
انتخـاب کرده انـد کـه تـا پاسـی از شـب بـه 
رصـد سـتارگان می پردازنـد.« باقـری گفـت: 
»تپه های شـنی عـالوه بر جاذبه گردشـگری، 
ریـگ  کـه  دارنـد  نیـز  درمانـی  خاصیـت 
درمانـی در بلند تریـن تپه هـای شـنی ایـران، 

گردشـگران زیـادی را جـذب می کنـد.«

کرمان ویچ

ذخیـره  میـزان 
طـال  قابل قبـول 
طـالی  معـدن  در 
زرترشت در جنوب 
کرمـان باعث شـده 
تـا اولیـن کارخانـه 
تولیـد شـمش طـالی اسـتان در 

ایـن منطقـه سـاخته شـود.
کارخانـه ای که می تواند سـاالنه 
طـال  شـمش  کیلوگـرم   1۰۰
تولیـد کنـد. ایـن در حالـی اسـت 
نه تنهـا  کرمـان  اسـتان  در  کـه 
شـمش  تولیـد  کارخانـه  تاکنـون 
اسـاس  بـر  کـه  نداشـتیم  طـال 
صنعـت،  سـازمان  رییـس  آنچـه 
معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان 
کرمـان بـه »پیـام مـا« می گویـد، 
زرترشـت،  طـالی  معـدن  به جـز 
دیگـر  در  فعـال  طـالی  معـدن 
نقـاط اسـتان نداریم. البتـه معدن 
طـالی زرترشـت هـم نزدیـک بـه 
فعال شـده.  کـه  اسـت  سـال   2
داسـتان ایـن معـدن بـه سـال 74 
برمی گـردد. یـک شـرکت تهرانـی 

معدنـی  به عنـوان  را  معـدن  ایـن 
خصوصـی ثبـت می کند امـا پروانه 
بهره بـرداری معـدن بـه سـال 88 
می رسـد. در ایـن زمـان 18۶ هزار 
معـدن  ایـن  طـالی  ذخیـره  تـن 
بـوده اسـت امـا تـا سـال 92 و تـا 
قبـل از آغـاز بـه کار دولـت تدبیـر 
و امیـد اقدامـی در جهت اکتشـاف 
جدید صـورت نمی گیـرد. با تغییر 
دولـت و رایزنی هایـی کـه صـورت 
می گیـرد، شـرکت مالـک معـدن 
ترغیـب می شـود کـه مجـدداً بـه 
بـا  را  اقداماتـی  و  بیایـد  منطقـه 
کمـک یـک سـرمایه گذار دیگر در 
جهت اکتشـاف جدید انجـام دهد. 
یـک  راسـتا در طـول  در همیـن 
سـال و نیـم حـدود پنـج میلیـارد 
تومـان هزینـه می شـود و میـزان 
ذخیـره طـالی معـدن به بیـش از 
سـه برابـر افزایـش می یابـد. ایـن 
معـدن  تنـی  هـزار   5۰۰ ذخیـره 
طـالی زرترشـت موجب می شـود 
کارخانـه  اولیـن  سـاخت  جرقـه 
شـمش طال در اسـتان کرمـان در 

نزدیکـی ایـن معـدن زده شـود و 
درنهایت تیرماه سـال جـاری جواز 
سـوی  از  کارخانـه  ایـن  سـاخت 
وزارت صنعـت صـادر شـد و قـرار 
اسـت بـا همـکاری چنـد شـرکت 
خارجـی، ایـن کارخانـه در زمینی 
بـه مسـاحت 5۰ هـزار مترمربـع و 
 1۰4 از  بیـش  سـرمایه گذاری  بـا 

میلیـارد ریـال سـاخته شـود. 
عیار طالی زرترشت 5 برابر 

میانگین کشور
موجـب  کـه  مهمـی  نـکات  از 
شـده سـرمایه گذاران معدن طالی 
زرترشـت بـه فکر سـاخت کارخانه 
تولیـد شـمش طـال بیفتنـد، عیار 
بـاالی طـالی ایـن معـدن اسـت. 
به طوری کـه بـه گفتـه اسـکندری 
رییـس سـازمان صنعـت،  نسـب، 
معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان، 
عیار سـنگ معـدن زرترشـت 5.5 
P.P.M )5.5 گـرم طـال در هـر 
تـن خـاک( اسـت. ایـن در حالـی 
معـدن  کشـورمان  در  کـه  اسـت 
آذربایجـان  اسـتان  در  زرشـوران 

طالیـی  معـادن  ازجملـه  غربـی 
اسـت کـه از ایـن نظـر بـه معـدن 
حسـین  اسـت.  شـبیه  زرترشـت 
قلـی قوانلـو، مجـری طـرح معدن 
و تجهیـز کارخانه طالی زرشـوران 
به خبرآنالیـن می گوید: »میانگین 
 p.p.m 5.5 عیار معدن زرشـوران
در یک تـن خـاک اسـت و ایـن بـه 
معنـی آن اسـت در هـر تـن خاک 
ایـن معـدن 5.5 گـرم طـال وجود 
دارد، میـزان و عـددی کـه بسـیار 

مناسـب و قابـل  توجـه اسـت. در 
حـال حاضر ازنظـر اسـتانداردهای 
معـدن   P.P.M اگـر  جهانـی 
طالیی ۰.5 درصد باشـد آن معدن 
در  می شـود  محسـوب  اقتصـادی 
حالـی  کـه شـرایط معـدن طـالی 
زرشـوران 1۰ از ایـن نظـر بیـش 
از 1۰ برابـر اسـتانداردهای جهانی 
اسـت و برداشت از آن کاری بسیار 
بـه  طورکلـی  اسـت.  اقتصـادی 
میانگین عیـار و اسـتاندارد معادن 

طـالی کشـور p.p.m 1.5 اسـت 
موتـه  معـدن  بـرای  ایـن عـدد  و 
)سـومین معدن بزرگ کشـور بعد 
از زرشـوران( 2 اسـت ولـی بـرای 
زرشـوران 5.5 اسـت، یعنـی بیش 
از دو برابـر موتـه و از ایـن لحـاظ  
بی نظیـر اسـت.« ایـن صحبت های 
قلـی قوانلـو دربـاره معـدن بـزرگ 
طـالی  معـدن  بـرای  زرشـوران، 
زرترشـت، واقـع در جنـوب کرمان 

هـم صـادق اسـت.

با ساخت اولین کارخانه تولید شمش طال در استان

جنوب کرمان طالیی می شود

تغییـر  از  نشـان  آمارهـا  مـا-  پیـام 
چشـمگیر آرایـش صـادرات کرمـان دارد 
میـزان  بـار  اولیـن  بـرای  به طوری کـه 
بـه  معـدن  و  صنعـت  حـوزه  صـادرات 
کشـاورزی و پسـته نزدیـک شـده اسـت.

انتخـاب  کارگـروه  در  گذشـته  روز 
محـل  در  اسـتانی  نمونـه  صادرکننـده 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان 

میـزان  خصـوص  در  آمـار  دو  کرمـان، 
صـادرات پسـته و قالـی کرمانـی منتشـر 
شـد. مصطفی زریسـفی، معـاون بازرگانی 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
اسـتان کرمـان در ایـن کارگـروه گفـت: 
»در سـال های اخیـر بیـش از 9۰ درصـد 
صـادرات اسـتان مربـوط بـه محصـوالت 
پسـته بوده اسـت. ترکیب صادرات اسـتان 

حـوزه  صـادرات  اکنـون  و  کـرده  تغییـر 
صنعـت و معـدن اسـتان کرمـان بیـش از 
49 درصـد از کل سـهم صادرات اسـتان را 
بـه خود اختصاص داده اسـت.« او در مورد 
میـزان صـادرات قالـی کرمـان هـم گفت: 
حـدود ۶۰  بـه  کرمـان  قالـی  »صـادرات 
میلیـون دالر رسـیده اسـت.« بـرای اطالع 
بیشـتر از جزئیـات این آمارها با زریسـفی 

تمـاس گرفتیـم.
صـادرات  افزایـش  خصـوص  در  وی 
حـوزه صنعـت و معـدن کرمـان بـه »پیام 
مـا« گفـت: »در یکـی دو سـال گذشـته 
آرایش صـادرات کرمـان بدین صـورت بود 
کـه حـدود 87.5 درصـد بـه محصـوالت 
بـود  پسـته  آن  عمـده  کـه  کشـاورزی 
اختصـاص داشـت و 12.5 درصـد هـم بـه 
محصـوالت صنعتـی و معدنـی مثل مس، 
قالـی و سـیمان اختصاص داشـت اما در ۶ 
ماهه نخسـت سـال جاری ایـن آرایش 51 

بـه 49 شـده اسـت و محصـوالت صنعتی 
کرمـان  صـادرات  درصـد   49 معدنـی  و 
بازرگانـی  معـاون  می شـوند.«  شـامل  را 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه ایـن تغییـر 
ناگهانـی به چـه دلیل بـوده، گفـت: »یک 
محصـول صنعتـی بـه نـام »نانـو کامپانـد 
مسـتر بـچ« در سـیرجان تولیـد می شـود 
کـه در جاده سـازی و بتن سـازی اسـتفاده 
 15۰ از  بیـش  محصـول  ایـن  می شـود. 
 ۶ در  را  کرمـان  صـادرات  دالر  میلیـون 
ماهـه نخسـت امسـال شـامل می شـود.« 
اگرچـه زریسـفی یـک محصـول صنعتـی 
را از دالیـل افزایـش صـادرات صنعتـی و 
معدنـی اسـتان عنـوان می کنـد امـا نباید 
گذشـته،  سـال  اواخـر  کـه  بـرد  یـاد  از 
قـادر مدیـرکل گمـرکات اسـتان کرمـان 
از کاهـش صـادرات پسـته خبـر داده بود. 
ایـن کاهـش صـادرات در کنار آمـاری که 

از  نشـان  داده  کرمـان  بازرگانـی  معـاون 
حـال وروز نه چنـدان خـوب پسـته کرمان 

. ست ا
از طـرف دیگـر امـا حـال قالـی کرمـان 
به طوری کـه  می شـود.  بهتـر  روزبـه روز 
مـا«  »پیـام  بـه  زریسـفی  آنچـه  طبـق 
می گویـد، صـادرات قالـی کرمان در سـال 
94 نسـبت بـه سـال 93، چهار برابر رشـد 
داشـته و از 25 میلیون دالر به ۶۰ میلیون 
قالـی  عمـده  البتـه  اسـت.  رسـیده  دالر 
کرمـان از گمـرکات تهران صادر می شـود. 
معـاون بازرگانـی کرمـان دلیـل افزایـش 
صـادرات قالـی کرمـان را این گونـه عنوان 
کـرد: »بعدازاینکـه چنـد قالـی کرمانی در 
حراجی هـای مشـهور دنیـا مثـل لنـدن و 
نیویـورک بـا قیمـت باالیـی فـروش رفت، 
رونـد صـادرات قالـی کرمـان هـم رشـد 
صـادرات  از  کرمـان  قالـی  سـهم  کـرد.« 

فـرش در کشـور، 12 درصـد اسـت.

تغییر چشمگیر در آرایش صادرات کرمان

قالی اوج گرفت، پسته سقوط کرد

گزارش

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

در سـومین جلسـه گـروه اقتصـاد دانـش بنیـان 
سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان کرمـان 
کـه در پـارک علـم و فنـاوری اسـتان کرمـان برگزار 
شـد؛ بـا تأسـیس و راه انـدازی مرکـز رشـد تخصصی 

فـرآوری مـواد معدنـی زرنـد موافقـت شـد. 
سـتاد  بنیـان  دانـش  اقتصـاد  گـروه  دبیـر  قـوام 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان کرمـان گفـت: 
»بـا توجـه به پتانسـیل های شهرسـتان هـای بافت، 
سـیرجان و زرنـد وجـود مراکـز رشـد تخصصـی در 
حـوزه مـواد معدنی در ایـن مناطـق از نیازهای بومی 
اسـتان کرمان محسـوب می گردد و شایسـته اسـت 
جهـت تأسـیس ایـن مراکـز بـا همـکاری فرمانداری 
هـا، صنایـع بـزرگ و متوسـط اسـتان، دسـتگاه های 
و  آموزشـی  مراکـز  و  هـا  شهرسـتان  ایـن  اجرایـی 
پژوهشـی بـا محوریـت پـارک علـم و فناوری اسـتان 

کرمـان، اقدامـات الزم صـورت گیـرد.« 
منتظـر دبیـر کمیتـه اقتصـاد مقاومتی شـهرداری 

کرمـان گفـت: »طبـق تفاهـم نامـه ای کـه بـا پارک 
اسـتان کرمـان منعقد مـی گردد اماکن مسـکونی که 
بـه شـرکت هـای دانش بنیـان واگـذار می گـردد؛ با 
هماهنگـی هـای الزم از سـوی شـهرداری، قابلیـت 
تغییـر کاربری بـه اماکن تجاری را خواهند داشـت.«

روشـنایي  وضعیـت  کاري  گـروه   53 حضـور  بـا 
معابـر 1۶ شـهر در محـدوده شـمال اسـتان کرمـان 

شـد. بازدید 
توزیـع  شـرکت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه   
نیـروي بـرق شـمال اسـتان معـاون بهـره بـرداري 

و دیسـپاچینگ ایـن شـرکت در خصـوص برگـزاري 
مانـور گروهـي روشـنایي معابر گفت: »بـا هماهنگي 
بـه عمـل آمـده از سـوي دفتـر نظـارت بـر بهـره 
بـرداري مقرر شـد در تاریـخ 95/7/3 مانـور گروهي 
روشـنایي معابـر در تمامـي ادارات و مدیریـت هاي 
توزیـع بـرق محـدوده شـمال اسـتان کرمـان انجام 

 » . د گیر
مانـور  انجـام  از  هـدف  داغـي  قراچـه  محسـن 
بازدیدهـاي  انجـام  را  معابـر  روشـنایي  گروهـي 
دوره اي عنـوان کـرد و گفـت: »در راسـتاي اصـالح 
معابـر  روشـنایي  وضعیـت  روشـنایي،  تأسیسـات 
شـهرهاي کرمان )غرب و شـرق(، رفسـنجان، زرند، 
گلبـاف،  چتـرود،  انار،شـهربابک،  کوهبنـان،راور، 
نـوق، کشـکوئیه و شـهداد  ماهـان،  باغیـن،  رایـن، 
از سـاعت 2۰ تـا 22 در اقدامـي گروهـي بازدیـد و 
اقدامـات الزم بـراي بهبـود وضعیت روشـنایي معابر 

حـوزه شـمال کرمـان انجـام شـد.«

موافقت کارگروه اقتصاد دانش بنیان با تأسیس 
مراکز رشد تخصصی فرآوری مواد معدنی 

اصالح تاسیسات روشنایی با بازدید معابر 
محدوده شمال استان 

 خبر خبر

بهره برداری از کارخانه تا 2 سال دیگر
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در رابطـه بـا سـاخت کارخانـه شـمش طـا در جنـوب 
اسـتان گفـت: »معـدن طـای زرترشـت در 10 کیلومتـری روسـتای زهمـکان از توابـع شهرسـتان فاریـاب در 
جنـوب کرمـان قـرار دارد. طبـق شـواهد باستان شناسـی به دسـت آمده، سـابقه اسـتخراج از ایـن معـدن بـه 
چنـد هـزار سـال قبـل برمی گـردد کـه در آن زمـان عملیـات جداسـازی طـا بـه روش آسـیاب کـردن سـنگ طـا 
انجـام می گرفتـه اسـت.« محمـود اسـکندری نسـب افـزود: »ازآنجایی کـه طـا به عنـوان یـک فلـز اسـتراتژیک، 
ازلحـاظ سیاسـی و اقتصـادی، پشـتوانه مالـی کشـورها بـوده و نقـش مهمـی را در بازارهـای جهانـی ایفـا می کنـد، 
اکتشـاف و بهره بـرداری از پتانسـیل های طـا در تمامـی نقـاط کشـور دارای اهمیـت فـراوان بوده به عـاوه اینکه 
در اشـتغال زایی نقـاط محـروم نیـز نقـش مؤثـری خواهـد داشـت. با سـاخت ایـن کارخانـه هم 100 نفر مشـغول 
بـه کار خواهنـد شـد.« وی اضافـه کرد: »البته به جز معدن زرترشـت، در دو سـال گذشـته سـعی شـد اکتشـاف 
در سـایر نقـاط پتانسـیل دار ایـن منطقـه نیـز دنبـال شـود که خوشـبختانه یـک معدن طـای دیگر نیز شـناخته و 
فعـال شـد. بـا توجـه بـه اینکـه رونـد مطالعـات جهـت اجرای ایـن کارخانـه به کمـک سـرمایه گذار خارجـی در حال 
انجـام اسـت، فعال سـازی معـدن دوم به تأمیـن مواد معدنـی موردنیاز کارخانه زرترشـت کمک خواهـد کرد.« او 
ذخیـره معـدن جدیـد را بالغ بـر 17 هـزار تـن عنـوان کـرد که بـا سـرمایه گذاری بالغ بر 8 میلیـارد ریـال به زودی 

بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید و بـرای 20 نفـر به طـور مسـتقیم اشـتغال ایجـاد خواهـد کـرد.

بزرگ ترین معادن طای کشور را بشناسید
روزنامـه آسـیا در مـورد مهم تریـن معـادن طـای ایـران می نویسـد: باوجـودی کـه ایـران جـزو کشـورهای 
مطـرح در زمینـه تولیـد طـا محسـوب نمی شـود کشـورمان رتبـه 54 تولیـد طـا را در جهـان در اختیـار دارد 
امـا سـرمایه گذاری در معـادن طـای ایـران طـی چنـد سـال گذشـته هم زمـان بـا رشـد قیمـت جهانی طـا، روند 
رو بـه رشـدی را نشـان می دهـد. هم اکنـون اکتشـافات طـا در بیشـتر اسـتان های کشـور ازجملـه آذربایجـان 
شـرقی و غربـی، کردسـتان، کرمـان، خراسـان رضـوی و جنوبـی، اصفهـان، یـزد، مرکـزی، قم و همـدان، ارغش 
نیشـابور، سـقز ، طرقبه مشـهد و سیسـتان و بلوچسـتان در دسـت اجرا بوده و به گفته سـازمان زمین شناسی 
و اکتشـافات معدنـی کشـور حجـم ذخایـر قطعـی و احتمالـی طای کشـور نیز بالغ بـر 320 تن می شـود. همچنین 
اسـتان های تهـران، اصفهـان، خراسـان رضـوی و آذربایجـان شـرقی چهـار قطـب تولیـد طـای کشـور محسـوب 
می شـوند. معـدن طـای  زرشـوران به عنـوان بزرگ ترین معدن طای ایـران در 35 کیلومتری شهرسـتان تکاب 
و 15 کیلومتـری مجموعـه سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری تخـت سـلیمان )آذربایجـان غربـی( ، معـدن 
طـای آق دره به عنـوان دومیـن معـدن طـای کشـور در 30 کیلومتـری شهرسـتان تـکاب )آذربایجـان غربـی( و 
معـدن طـای موتـه در نزدیکـی روسـتای موتـه و روسـتای ربـاط تـرک و در فاصلـه 50 کیلومتـری از شـهرهای 
گلپایـگان، دلیجـان و میمـه در مرکـز کشـور بزرگ تریـن معـادن طـای کشـور محسـوب می شـوند. عیـار ایـن 

معـادن بـه ترتیـب 5.5، 1.5 و p.p.m 2 اسـت.
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گزیده سؤال پورابراهیمی از ظریف
 ایـن سـؤال وجود دارد کـه وزارت خارجه در 

این شـرایط جنـگ اقتصادی چـه کار می کند؟
 از برخـی سـفرا دربـاره میـزان صـادرات و 
واردات کشـور سـؤال می کنیـم، اصـًا اطاعـی 
ندارنـد؛ سـفرای مـا همه چیـز را بلدنـد غیر از 

اقتصاد!
رویکـرد  بـا  خارجـه  امـور  وزارت  عملکـرد   
شـده  توأمـان  سیاسـی  و  امنیتـی  حوزه هـای 

اسـت.
 وزارت خارجـه بایـد بـه ایـن سـؤال پاسـخ 
بدهـد کـه بـه چـه علـت در عرصـه دیپلماسـی 
ندارد./خبرگـزاری مهـر و  اقتصـادی فعالیـت 

میـزان

گزیده پاسخ ظریف به پور ابراهیمی
 سـابقه 3 سـال گذشـته وزارت امـور خارجه 
توانسـته ایم  حـوزه  ایـن  در  کـه  داده  نشـان 
حـد  تـا  را  بین المللـی  و  منطقـه ای  شـرایط 
قابل توجهـی تعدیـل کنیـم تـا جذب سـرمایه و 

باشـد. امکان پذیـر  فنـاوری 
 فضـای بین المللـی همـکاری بـا ایـران قبـل 
امـروز  امـا  بـود  هزینه بـر  یازدهـم  دولـت  از 
دیگـر  کشـورهای  بـرای  ایـران  بـا  همـکاری 

اسـت. افتخارآفریـن 
 سـفرا از ایـن موضـوع نگرانـی دارنـد کـه 
متهـم به فسـاد اقتصـادی شـوند./ خبرگزاری 

خانـه ملـت و میـزان

پاسخ محکم ظریف به نماینده دلواپس
محمدجـواد ظریـف همچنیـن بـه سـؤاالت کریمـی قدوسـی، نماینـده مشـهد پاسـخ های محکمـی داد. به گـزارش خبرگـزاری خانه 
ملـت، وی بابیـان اینکـه ادعـا در خصـوص جابجایـی دکتـر امیر عبدالهیـان به علت نگرانـی خارجی ها توهین به نظام و کشـور اسـت، 
گفـت: »مـا بـه خاطـر نگرانـی  خارجی هـا، مسـئوالن خـود را تغییـر نخواهیـم داد و ایـن حـرف هیچ اسـاس و پایـه ای نـدارد.«  ظریف 
همچنیـن اظهـار کـرد: »واقعـاً متأسـفم کـه از تریبـون مجلـس شـورای اسـامی به دنیـا اعام می شـود که وزیـر خارجـه ای که موظف 
اسـت دسـتورات مقـام معظـم رهبـری را اجرا کند، زمینه سـاز تغییر سیاسـت خارجی جمهوری اسـامی ایران در منطقه اسـت، این 
حـرف از هیچ کـس پذیرفتـه نیسـت؛ چـون هیچ کس چنین حقـی را ندارد من از شـما تقاضا می کنم برای ماحظـات زودگذر و کوچک 
سیاسـی داخلی وجه سیاسـت خارجی انقابی و مبارز ایران را در جهان خدشـه نکنید. به شـما هم اجازه نمی دهیم چنین تهمتی را 
بـه سیاسـت خارجـی ایـران بزنید و اجازه دهید که دشـمنان این کشـور جرات پیدا کنند کـه این التائات را بگوینـد.« وزیر خارجه 
کشـورمان در پاسـخ به سـؤال دیگر کریمی قدوسـی درباره مخالفت وزارت امور خارجه با برگزاری نمایشـگاه هولوکاسـت توضیح 
داد: »ضمـن احتـرام بـه آزادی بیـان، اعتقاد شـخصی ام این اسـت که ایـن موضوع کمک به مظلوم نمایی رژیم غاصب صهیونیسـتی 
اسـت و کمک به مردم فلسـطین نیسـت. همه کسـانی که در حوزه فعالیت های بین المللی حضور دارند و در خط مقدم جبهه مبارزه 
بـا صهیونیسـم هسـتند هم نظـر بنـده هسـتند. ضمـن اینکـه بنـده کاری را محکـوم نکـردم بلکـه گفتـم مـا در این موضوع شـرکت 

نمی کنیـم و ایـن کاری اسـت که توسـط بخش غیردولتی انجام شـده اسـت.« 

کاغذ اخبار

گزارش

گزارش المانیتور از توجه رسانه های ایران به 
مناظره انتخاباتی اخیر در امریکا؛

ترامپ و کلینتون تیتر یک 
همه رسانه های ایران شدند

المانیتـور نوشـت: رسـانه های ایرانـی اولیـن 
و  جمهوری خـواه  کاندیـدای  بیـن  مناظـره 
به طـور  در 28 سـپتامبر  را  آمریـکا  دموکـرات 
گسـترده منعکـس کردند. تحلیل هـای دو طرف 
کـه در دانشـگاه هوفتسـرا نیویـورک بـه مناظره 
پرداختنـد نشـان داد کـه ایـران بـار دیگـر در 
مرکـز درگیـری کاندیداهـای ریاسـت جمهوری 
جـوان،  روزنامـه  اسـت.  قرارگرفتـه  آمریـکا 
روزنامـه ای کـه بـه اصولگرایـان نزدیـک اسـت 
در مقالـه ای روز 27 سـپتامبر از ایـن مناظـره با 
عنـوان »مسـابقه ضـد ایرانـی« یادکـرد. روزنامه 
کیهـان ایـن مناظـره را مسـابقه ایـران سـتیزی 
کلینتـون و ترامـپ در اولیـن مناظـره تلویزیونی 
نامیـد و نوشـت: »ترامـپ« تهدیـد کـرده بود به 
ایـران حملـه می کنـد و کلینتـون نیـز بـر ادامه 
فشـارهای اقتصـادی و سیاسـی علیه کشـورمان 

تأکیـد کـرده بود.
کیهـان از منتقـدان توافـق هسـته ای اسـت. 
ایـن روزنامه کـه بـه اصولگرایان تنـدرو در ایران 
تعلـق دارد فرامـوش کـرد که به دفـاع کلینتون 
از برجـام بپردازد. در این میـان روزنامه ابتکار در 
پوشـش خبری ایـن مناظره به ارتبـاط وای فای 
دانشـگاه هوفتسـر پرداخت و نوشـت: نخسـتین 
مناظـره انتخاباتـی ریاسـت جمهوری آمریکا بین 
هیـالری کلینتـون و دونالـد ترامپ دیشـب آغاز 
شـد که هزینـه ای 2۰۰ دالری بـرای خبرنگاران 
در برداشـت. به گزارش گیزمودو، خبرنگارانی که 
برای پوشـش مسـتقیم این مراسـم در دانشـگاه 
هوفسـترا جمع شـده بودند، مجبور شـدند برای 
انتقال سـریع اخبار خود از طریق اینترنت، 2۰۰ 
دالر بـرای اسـتفاده از سیسـتم وای فای پرداخت 
کننـد. ایـن در حالـی بود کـه روزنامه نـگاران در 
صورت اسـتفاده از تلفن برای انتقـال اخبار، باید 
۶۰۰ دالر پـول پرداخـت می کردنـد و هزینـه 
اتصـال چنـد دسـتگاه بی سـیم، 35۰۰ دالر بود. 
همچنیـن هزینه اسـتفاده از هر صندلـی در این 
مراسـم 75 دالر اسـت. ایـن هزینه هـا یـک امـر 
معمـول در زمان مناظـرات انتخاباتی محسـوب 
می شـود، ایـن روزنامـه هزینه هـای مناظره های 
انتخاباتی را در مقایسـه با انتخابات سـال 2۰12 
رو بـه افزایـش توصیف کرد و گفـت هزینه ها به 
شـکل غیرمعقولی افزایش یافته اسـت. همچنین 
خبرنـگاران اجـازه اسـتفاده از هات اسـپات های 
وای فـای شـخصی را ندارنـد و بایـد از اینترنـت 

ارائه شـده در دانشـگاه اسـتفاده کنند
ریاسـت  انتخاباتـی  رقابت هـای  آسـتانه  در 
 جمهـوری ایران در سـال آینده حمیدرضا آصفی 
سـخنگوی سـابق وزارت امـور خارجـه ایـران در 
سـرمقاله ای در روزنامـه شـرق در خصوص تأثیر 
ایـران  بـر  آمریـکا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
تصریـح کـرد انتخابـات ایـران بـه دلیـل قواعـد 
خـاص و حساسـیت های ویژه درونـی آن باوجود 
اهمیتـی که بـرای همـه جهـان دارد، از مباحث 
بیـرون از ایـران تأثیـری نمی پذیـرد. او گفـت: 
امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه هـر دو طـرف در 
ایاالت متحـده ایـده مشـابهی در خصـوص ابعاد 

عمومـی درگیـری بـا ایـران دارند.
روزنامـه  مختلـف،  تحلیل هـای  میـان  در 
شـرق، در سـرمقاله ای بـا عنـوان »چـرا ایـران 
محـور مناظـره انتخاباتی ترامپ کلینتون شـد« 
موضـع متفاوتـی در مقابـل آنچـه آصفـی گفته 
بـود گرفتـه اسـت. ایـن مقالـه با نقـش محوری 
ایـران در سیاسـت خارجـی آمریـکا در مناظـره 
اول ترامـپ و کلینتون آغازشـده و در ادامه گفته 
کـه یک سـوی میـدان مـردی اسـت که بـا توپ 
و گلولـه مقابل ایـران ایسـتاده، می خواهد برجام 
را پـاره و بـه قایق های ایران شـلیک کند. سـوی 
دیگـر زنـی اسـت کـه اگرچـه نرمـش اوبامـا در 
مقابـل ایـران را نـدارد، امـا بـه مذاکـره بـا ایران 
افتخـار می کنـد. آن هـا بـه جـد دربـاره ایـران 
بحـث می کننـد و تحلیلگـران ایرانی بـر این باور  
هسـتند کـه نباید حرف هـای انتخاباتـی آن ها را 

چنـدان جـدی گرفت.

وزیـر خارجه کشـورمان 
بـرای  گذشـته  روز  کـه 
سـؤاالت  بـه  پاسـخ 
کریمـی  و  پورابراهیمـی 
قدوسـی بـه صحـن علنی 
صحبت هایـش  بـا  بـود،  رفتـه  مجلـس 
توانسـت نماینـدگان مجلـس را قانع کند.

محمدجـواد ظریـف در حالی در صحن 
علنـی مجلـس شـورای اسـالمی حاضـر 
چهـار  پاسـخگوی  می بایسـت  کـه  شـد 
سـؤال باشد. یک سـؤال در زمینه فعالیت 
وزارت خارجـه در زمینـه اقتصـادی که از 
طـرف محمدرضـا پورابراهیمـی، نماینده 
مـردم کرمان و راور در مجلس طرح شـده 
بـود و سـه سـؤال سیاسـی کـه حسـین 
کریمی قدوسـی، نماینده دلواپس مشـهد 

طـرح کـرده بود. 
سـؤال نماینـده کرمان از وزیـر خارجه 
بـه مردادمـاه جـاری برمی گـردد. سـؤالی 
کـه طبـق گفته نجفـی، عضو کمیسـیون 
ایـن  در  ابتـدا  مجلـس  ملـی  امنیـت 
کمیسـیون از طـرف پورابراهیمـی مطرح 
شـد اما توضیحات ظریف بـا این مضمون 

کـه »معتقـدم وزارت امور خارجـه باید به 
معیشـت مـردم کمـک کنـد و در خدمت 
توسـعه کشـور باشـد« نتوانسـت نماینده 
کرمـان را قانـع کنـد و طبـق تشـخیص 
کمیسـیون امنیـت ملی، این سـؤال برای 
اعـالم وصـول در صحـن علنـی بـه هیأت 

رییسـه مجلـس تقدیم شـد.
وزارت  بـود  معتقـد  پورابراهیمـی 
خارجـه در بحـث دیپلماسـی اقتصـادی 
از  همیـن خصـوص  در  و  نیسـت  فعـال 
وزیـر خارجه سـؤال دارد. بـه همین دلیل 
روز گذشـته وزیـر خارجـه کشـورمان بـه 
صحـن علنـی مجلـس رفـت و این بـار با 
توضیحاتـی که داد توانسـت پورابراهیمی 
را، البتـه به صـورت مشـروط، قانـع کنـد. 

قانع شد اما با شرط
وزیـر خارجـه کشـورمان »تسـهیل امر 
اقدامـات  از  را  سـرمایه گذاری خارجـی« 
مثبـت وزارت خارجه عنـوان کرد و اعالم 
کـرد کـه »وزارت امـور خارجـه آمادگـی 
دارد دغدغـه نماینـدگان مجلـس دربـاره 

موضوعـات اقتصـادی را رفـع کند.« 
ایـن  دادن  بـا  هـم  کرمـان  نماینـده 

توضیـح کـه »اگـر آقـای ظریـف برنامـه 
انجـام  را  اقتصـادی  سـاختار  تحـوالت 
و پـس از گذشـت 3 مـاه گـزارش آن را 
به مجلس شـورای اسـالمی و کمیسـیون 
از  کـرد  اعـالم  دهنـد«  ارائـه  اقتصـادی 
توضیحـات ظریف قانع شـده اسـت. البته 
وزیـر خارجه کشـورمان تنهـا وزیری نبود 
کـه از طـرف پورابراهیمـی مـورد سـؤال 

می شـود. واقـع 
امـروز علـی جنتـی، وزیـر ارشـاد بـه 
کمیسـیون فرهنگـی مـی رود تا به سـؤال 
پورابراهیمـی و چهار نماینده دیگر پاسـخ 
دهـد و  عبدالرضـا رحمانـی فضلـی، وزیر 
کشـور هـم فردا در کمیسـیون شـوراها و 
سیاسـت داخلـی مجلس حاضر می شـود 
تـا به دو سـؤال پورابراهیمی و 1۶ سـؤال 

15 نماینـده دیگـر پاسـخ دهد.
زاهـدی،  محمدمهـدی  همچنیـن 
راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده  دیگـر 
در مجلـس هـم فـردا از فرهـادی، وزیر 
علـوم، در کمیسـیون آمـوزش مجلـس 
بـه همـراه پنـج نماینـده دیگـر سـؤال 

. سـد می پر

مخالفت 135 نماینده با سؤاالت 
نماینده دلواپس

نماینـده  دیگـر  قدوسـی  کریمـی 
سـؤال کننده از ظریـف، دربـاره »گـزارش 
قانونـی وزارت امـور خارجه در اجرای مفاد 
برجـام، تغییـر معـاون عربـی - آفریقایـی 
وزارت امور خارجه و علت مخالفت آشـکار 
وزیـر امـور خارجه در رسـانه های غربی در 
مخالفـت بـا برگـزاری نمایشـگاه افسـانه 
 135 کـه  پرسـید  سـؤال  هولوکاسـت« 
نماینده مجلـس از 253 نماینده حاضر در 
مقابـل 1۰5 نماینـده دیگر، پاسـخ ظریف 

بـه ایـن سـؤاالت را قانع کننـده دانسـتند. 
نماینـدگان  معـدود  از  قدوسـی  کریمـی 
دلواپـس مجلـس دهـم شـورای اسـالمی 
اسـت. او 1۶ فروردیـن 94 هـم در مجلس 
بـا محمدجواد ظریـف درگیر شـده بود. از 
مشـهورترین اظهارنظرهـای قدوسـی هـم 
بـه متهم کردن حسـن روحانی بـه »دادن 
اطالعـات مهـم فقهی بـه انگلسـتان« بود. 
آن طـور که ایسـنا نوشـت، وی گفتـه بود: 
»رییـس جمهـور در رسـاله دکتـرای خود 
اطالعـات مهمـی در حـوزه فقـه و فقاهت 
در اختیـار انگلیسـی ها قـرار داده اسـت.«

بحث وزیر خارجه و نماینده کرمان درباره کم کاری سفرا در اقتصاد

پاسخ های قانع کننده ظریف به مجلس

     سیاست

ایسـنا نوشت: تئوریسـین اصالحات در 
پیشـنهادی از اصالح طلبـان درخواسـت 
را  خـود  حقوقـی  فیش هـای  تـا  کـرد 
منتشـر کننـد و پیش قـدم اجـرای قانون 

»از کجـا آورده ایـد« شـوند. 
نگرانـی ایـن روزهای سـعید حجاریان 
بـرای  کـه  اصالح طلبـان  بـرای  نه تنهـا 
نظـام اسـت. او می گویـد بـا این انگشـت 
اتهامـی کـه دو جناح سیاسـی ایـران در 
رابطـه با فسـادهای اقتصـادی مقابل هم 
گرفته انـد ؛ هرکسـی می توانـد از بیـرون 

کل نظـام را فاسـد بنامد. 
ازاین رو اسـت که در آخرین پیشـنهاد 
آن هـا  از  مطبوعـش  جنـاح  بـه  خـود 
می خواهـد کـه پیش قـدم عرصـه مبارزه 
حقوقـی  فیش هـای  شـوند،  فسـاد  بـا 
از  آزمـون  در  کننـد،  منتشـر  را  خـود 
اگـر  و  کننـد  شـرکت  آورده ایـد  کجـا 
فاسـدی را در میـان خـود یافتنـد از آن 
برائـت بجوینـد. حجاریـان در پاسـخ بـه 
ایـن پرسـش کـه آیـا طـرح فسـادها و 
حقوق هـای نجومـی در مقابـل هـم یک 

بـازی سیاسـی بـرای انتخابـات نیسـت، 
گفـت: »اگـر ایـن قصـه را بخواهند کش 
بدهنـد، عده ای از مـردم می گویند ما در 
انتخاباتی که هر دو جناحش در فسـادها 
دست داشـته، شـرکت نمی کنیم. چنین 
رویـه ای معمـوالً خواسـت جنـاح راسـت 
مشـارکت  می خواهنـد  .آن هـا  اسـت 
خـوب  و  بیاورنـد  پاییـن  را  انتخاباتـی 
مشـخص اسـت که بـا کاهش مشـارکت 
راسـت ها  نقشـه ی  می کنیـم.  ضـرر  مـا 
همیـن اسـت نمی خواهنـد مبـارزه کنند 
بلکـه می خواهنـد با ایجـاد هیاهو صحنه 

را بـه نفـع خـود تغییـر می دهنـد.« 
وی در ادامـه خطـاب بـه اصالح طلبان 
گفـت: »بهتریـن کاری کـه اصالح طلبان 
می تواننـد در ایـن فرصـت انجـام دهنـد 
ایـن اسـت کـه نشـان دهنـد نیروهـای 
هسـتند.  مـردم  و  نظـام  قابل اطمینـان 
خودشـان  داخـل  در  اگـر  بـدون شـک 
نمونه ای از فسـاد و فاسد را دیدند، سریعاً 
بـدون در نظـر گرفتـن مصالـح جناحـی 
بایـد اعالم کننـد و از او برائـت جویند.« 

اصالح طلبـان  بـه  ادامـه  در  حجاریـان 
بـا  مبـارزه  پرچـم دار  تـا  داد  پیشـنهاد 
فسـاد باشـند، فیش های حقوقـی خود را 
منتشـر کننـد و در آزمون قانـون از کجا 
آورده ایـد شـرکت کننـد. وی در همیـن 
راسـتا گفـت: »بـد نیسـت کـه در ایـن 
میـان اصالح طلبـان فیش هـای حقوقـی 
خـود را منتشـر کننـد. اعـالم کننـد که 
قـوه قضاییـه قانـون از کجـا آورده ایـد را 
از آن هـا شـروع کند.  من معتقد هسـتم 
اکثریـت قریـب به اتفـاق اصالح طلبـان از 

ایـن آزمـون سـربلند بیـرون می آینـد.
جوان هـای اصالح طلـب کـه تـازه وارد 
از خودشـان  صحنـه شـده اند و چیـزی 
قدیمی هـا  و  بزرگ ترهـا  ندارنـد، 
آزمـون  ایـن  در  و  شـوند  پیش قـدم 
کـه  اینجاسـت  نکتـه  کننـد،  شـرکت 
داشـت  وجـود  میانشـان کسـی  از  اگـر 
و  بـود  کـرده  اسـتفاده  رانت هـا  از  کـه 
در اموراتـش فسـاد مشـاهده شـد را هم 
بایـد معرفـی کننـد و به هیچ وجـه از او 
هسـتم  مطمئـن  مـن  نکننـد.  حمایـت 

ایـن امتحـان  از  اصالح طلبـان روسـفید 
می آینـد.« بیـرون 

ایـن تئوریسـین اصالح طلب بـار دیگر 
بـر تقـدم مبـارزه بـا فسـاد سیاسـی در 
مقابـل مبـارزه با فسـاد اقتصـادی تأکید 
کـرد و گفـت: »قبـاًل هـم گفتـم در این 
مصاحبـه هـم می گویـم، مبارزه با فسـاد 
سیاسـی بـر مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی 
اولویـت دارد. اگـر شـرایط سیاسـی برای 
می رفـت،  پیـش  خـوب  اصالح طلبـان 
به عنـوان  دیگـری  افـراد  امـروز  حتمـاً 

وارد  اصالح طلـب  لیسـت  کاندیدهـای 
مجلـس می شـدند، بعـد از آن هـا بهتـر 
می شـد خواسـت که بـا فسـاد اقتصادی 
مبـارزه کننـد. حـاال در همیـن لیسـت 
هـم افـرادی قـوی و باتجربه هسـتند، ما 
بقیشـان هـم مدت زمـان الزم را دارند تا 
کار و راه را یـاد بگیرنـد. نکتـه در همین 
مثالی اسـت که زدم؛ اگر فسـاد سیاسـی 
نباشـد راه بـرای ورود فاسـد اقتصـادی و 
یـا راه بـرای دسـت اندازی فاسـدان بـه 

اقتصـاد بسـته می شـود.«

پیشنهاد حجاریان به اصالح طلبان:

فیش های حقوقی خود را منتشر کنید تا در مبارزه
با فساد پیش قدم شوید

خبر
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1  تبلیغ مستقیم برای قالیباف در برنامه«دورهمی«
رسـانه های  و  اصولگـرا  جریـان  نوشـت:تالش های  شـرق  روزنامـه 
وابسـته بـه آن به ویـژه صداوسـیما بـرای کمـک بـه بازسـازی چهـره 
قالیبـاف ایـن روزها کاماًل مشـهود اسـت. نمونه آن برنامه  جمعه شـب 
»دورهمـی« مهـران مدیـری بـا حضـور پروفسـور سـمیعی اسـت کـه 
بـه یـک برنامـه تبلیغـی تمام عیـار بـرای قالیبـاف از زبـان یـک جراح 

مشـهور بدل شـد. 
سـخنان فـردی کـه در بیـن تـوده مـردم تـا حـدی از مرجعیـت عام 
برخـوردار اسـت در مقـام تمجید و تعریف از شـهردار در شـرف نامزدی 
پایتخـت، غیرمسـتقیم بـازی در زمیـن و بـه نفـع سیاسـت اصولگرایان 

بود.

2   کنایه عضو جبهه پایداری به عدم کاندیداتوری 

احمدی نژاد 
تسـنیم نوشـت: عضو شـورای مرکـزی جبهه پایـداری گفـت: عاملی 
کـه ممکـن بـود میـان جریـان انقالبـی مانـع وحـدت شـود، از عرصـه 
رقابـت 9۶ کنـار رفتـه و هیچ بهانه ای بـرای عدم وحـدت و اجماع روی 

گزینـه اصلـح رای آور وجـود ندارد. 

حجت االسـالم قاسـم روان بخـش بابیان اینکـه تقسـیم بندی اصولگرا 
و اصالح طلـب دیگـر اعتبار خود را ازدسـت داده اسـت، گفـت: ما اکنون 
بـا جریـان انقالبـی و غیرانقالبـی مواجـه هسـتیم و این 2 جریـان فراتر 

از جریـان اصولگـرا و اصالح طلب اسـت.

3   تکذیبیه مطهری درباره سخنان منتشرشده از 

وی درباره حجاب
خانـه ملـت نوشـت: نایب رئیـس مجلـس گفـت: نقل جملـه »حجاب 
را نمی تـوان بـا اجبـار بـه مردم تحمیـل کرد و بایـد اختیاری باشـد« از 
سـوی خـود را تکذیـب می کنـم. علـی مطهـری  در توضیـح خبری که 
برخـی رسـانه ها بـه نقـل از وی مبنـی بـر اینکـه »حجـاب را نمی تـوان 
بـا اجبـار بـه مردم تحمیـل کرد و بایـد اختیاری باشـد«، گفت : اساسـاً 
امـام  بین المللـی  دانشـگاه  در  مـن  صحبت هـای  در  مطلبـی  چنیـن 
خمینـی قزویـن وجـود نداشـت و معلـوم نیسـت ایـن جملـه را از کجا 

آورده اند. 
نایب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: مـن فقـط در زمینـه 
اهمیـت موضـوع عفـاف و حجاب و مقایسـه روش اسـالمی و روش غربی 
و مشـکالت دنیـای غـرب در ایـن زمینه صحبت کـردم. لـذا مطلب فوق 

را  تکذیـب می کنـم.

4   واکنش نوبخت به جابجایی های مرتبط با 

استیضاح فانی: تا تعیین تکلیف استیضاح هیچ تغییری 
نباید انجام شود

ایسـنا نوشـت: عضو هیئت رئیسـه فراکسـیون امید گفت: آقای نوبخت 
گفتـه اسـت تـا تعییـن تکلیـف مسـئله اسـتیضاح با وقـوع هـر تغییری 
در بیـن مدیـران آموزش وپـرورش در کلیـه سـطوح برخورد خواهد شـد. 
فاطمه سـعیدی با اشـاره به جلسـه فراکسـیون امید با محمدباقر نوبخت 
گفـت: در ایـن جلسـه نوبخت دربـاره برنامه ششـم توضیحاتـی ارائه کرد 
و نماینـدگان فراکسـیون نیـز انتقـادات خـود را به برنامه ششـم توسـعه 
مطـرح کردنـد. وی اظهـار کـرد: بـا توجه به موارد مطرح شـده اسـتیضاح 
وزیـر آموزش وپـرورش در این جلسـه، بنده نیز نسـبت به برخـی اتفاقات 
نگران کننـده ازجملـه وقـوع تغییـرات در وزارت آموزش وپـرورش ماننـد 
تغییـران مدیـران بـه درخواسـت اسـتیضاح کنندگان اشـاره کـردم. وی 
افـزود: فراکسـیون امیـد تصمیـم گرفـت از اسـتیضاح حمایـت نکنـد و 
حتی امضاکنندگان اسـتیضاح که وابسـتگی به فراکسـیون امید داشـتند 
امضـای خـود را پس گرفتند تا در این شـرایط وزیری از دولت اسـتیضاح 
نشـود امـا قـرار نیسـت شـاهد معاملـه صندلی هـای مدیـران در وزارت 
آموزش وپـرورش باشـیم و اسـتیضاح کنندگان بـرای وزارتخانـه تعییـن 

تکلیـف کننـد که چـه کسـی مدیر کدام اسـتان باشـد!

 میز خبر



شماره پیاپی 737  
دوشنبه 12 مهرماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 4

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

کرمون

حیات

سـابات هـای قدیمـی )کوچـه هـای 
تنـگ و مسـقف( سـال هـا خانـه ای را 
در خـود جـا داده اسـت کـه هـر سـال 
از ابتـدای محـرم بـر عـزای حسـین)ع( 
مـی گریـد و بـه مـدت 14 روز میزبـان 
ای  خانـه  اسـت.  حسـینی  عـزاداران 
خشـت و گلـی بـا سـقف هـای گنبدی 
و اتـاق هایـی که دور تـا دور حیاط قرار 

اند. گرفتـه 
خیلـی هـا در ایـن سـال هـا بـرای 
بـه  )ع(  حسـین  امـام  بـر  عـزاداری 

ایـن خانـه آمـده انـد و رفتـه انـد؛ امـا 
عضـو ثابـت ایـن عـزاداری 4 شمشـاد 
همیشـه سـبز دور تا دور حوض سـنگی 
وسـط حیـاط خانـه اسـت. البته شـاید 
شمشـادها به یـاد نیاورند مرحوم سـید 
حسـین خشـرو جد بزرگ ایـن خانواده 
را کـه در واقـع بنیانگـذار ایـن مراسـم 

. د بو
محمـد  سـید  مرحـوم  قطعـا  ولـی 
خوشـرو را بـه یـاد دارنـد. آن هنگام که 
بـه دعوت آخریـن هیات عـزاداری ظهر 

عاشـورا بـه احتـرام ارباب و سـینه زنان 
اربـاب عمامـه از سـر بـر مـی داشـت و 
روی منبـر مـی ایسـتاد و روضـه وداع 
امـام تشـنه لـب را مـی خوانـد و اشـک 

ریخت. مـی 
در ایـن 14 روز خیمـه عـزاداری بـر 
سـتون هـای آن برافراشـته مـی شـود، 
سـاعت 2 نیمه شـب عاشـقان حسـینی 
در  چـه  و  زمسـتان  سـرمای  در  چـه 
گرمـای تابسـتان درب منـزل صـف می 

کشـند تـا درب بـاز شـود.
 چنـد نفـر با بسـته هـای نـان و پنیر 
و گـردو از میهمـان اهـل بیـت پذیرایی 
مـی کننـد. ظـرف چنـد دقیقـه همـه 
جمعیـت  از  مملـو  حیـاط  و  هـا  اتـاق 
مـی شـود در خانـه را می بندنـد و بقیه 

جمعیـت در سـابات هـا مـی نشـینند.
باقـی  صبـح  اذان  تـا  سـاعت  یـک 
اسـت و بـه نمـاز شـب ایسـتادن مـردم 
در سـحرگاهان در ایـن خانـه تماشـایی 
عشـق  از  سرشـار  کـه  نمـازی  اسـت. 
و معنویـت اسـت.  ماهـی هـای قرمـز 
حـوض، شمشـادها، خیمـه و منبـر بـا 
مـردم و مـداح هم صـدا می شـوند و از 
منزل سـادات خوشـرو سـالم بـه ارباب 

مـی دهنـد.
در ایـن جمـع پیرمرد ها، پیـرزن ها، 

جوانـان و نوجوانـان زیـادی بـه چشـم 
مـی خورنـد؛ امـا زیباتـر از همـه زنان با 
کـودکان شـیرخوار هسـتند کـه از هـم 
اکنـون مـی خواهنـد کودکانشـان را بـا 
ذکـر یـا حسـین آشـنا کننـد. بعـد از 
زیـارت عاشـورا دعای علقمـه نیز قرائت 

شـود.  می 
خانـدان  ایـن  بـزرگ   88 سـال  تـا 
مرحـوم آقـا سـید محمـد خوشـرو نیـز 
جلـوی درب ورودی مردانـه به عزاداران 
خـوش آمـد مـی گفـت. بعـد از فـوت 
ایشـان سـید محمـد نـوه اش بـا کمک 
بقیـه ایـن خیمـه را برپـا مـی کنـد و 
بـه جـای پـدر بزرگـش درب منـزل به 
خـوش آمدگویی عـزاداران می پـردازد.
ابتـدای  در  خوشـرو  محمـد  سـید 
ایسـنا  ایـن گفـت و گـو بـه خبرنـگار 
مـی گویـد: ایـن مجلـس از زمـان جـد 
مـا سـید حسـین خوشـرو پابرجاسـت. 
وی در سـال 133۶ فـو ت کـرد و از آن 
زمـان تـا سـال 88 فرزند ایشـان سـید 
محمد -پدربـزرگ من- این مسـوولیت 
را بـر عهـده گرفـت و تا به امـروز تقریبا 
قدمـت ایـن مجلـس حـدود 9۰ سـال 

. ست ا
گذشـته  دهـد:در  مـی  ادامـه  وی 
مراسـم به ایـن راحتی برگزار نمی شـد 

و حتـی عـده ای قصـد برچیـدن آن را 
داشـتند و در جـو و فضـای خفقانی که 
رضاخـان ایجـاد کـرده بـود بـدون هیچ 
دسـتگاه صوتـی پنهانی برگزار می شـد. 
وی تصریـح مـی کنـد: طبـق رسـم 
در  کـه  قدیمـی  قـرآن  دو  همیشـگی 
قـرار  )ع(  امـام حسـین  اعـالی  تربـت 
دارد بـه دو پایـه چوبـی خیمـه متصـل 
و خیمـه برافراشـته می شـود و گوشـت 

قربانـی پخـش مـی شـود.
حجت االسـالم و المسـلمین خوشرو 
تصریـح می کنـد: در زمان جد ما سـید 
حسـین، در خانـه دیگـری ایـن مراسـم 
برگـزار مـی شـد. وقتی که سـید محمد 
فرزنـد ایشـان)پدر بـزرگ مـن( ازدواج 
مـی کنـد. ایـن خانـه را سـید حسـین 
برایشـان خریـداری مـی کنـد و از آن 
زمـان بـه بعـد مراسـم در ایـن محـل 

برگـزار می شـود.
از  نفـر  افزایـد: حـدود 3۰  مـی  وی 
در  روز  ایـن 14  در  و خانم هـا  آقایـان 
کنـار نوه هـا، دختران و پسـران خانواده 
خوشـرو با یکدیگـر همکاری مـی کنند 
یکـی  شـود  برگـزار  مجلـس  ایـن  تـا 
چایـی مـی ریـزد، دیگـری فرش هـا را 
پهـن مـی کنـد و هـر کـس عهـده دار 
مسـولیت خاصـی در ایـن مـدت اسـت. 

خانه خوشرو 
میراث

سـنگ زنـي کـه بـا نـام هـاي 
زنـي)در  َکـرب  ماننـد  دیگـري 
و  گیـالن  نقـاط  از  بعضـي 
زنـي  َچقـي  َچـق  و  مازنـدران( 
)نائیـن و محمدیـه اسـتان یـزد( 
مجموعـه  از  یکـي  عنـوان  بـه 
روش هـاي عـزاداري، بـه شـیوه 
اجـرا  اي گفتـه مـي شـود کـه 
کننـدگان ایـن مراسـم درحیـن 
خوانـدن مرثیـه در سـوگ امـام 
ریتـم  بـا  همـراه  )ع(  حسـین 
تکـه  بـا زدن دو  نوحـه،  خـاص 
بـه  شـکل  اي  دایـره  چـوب 
یکدیگـر همـراه بـا حرکـت هاي 
همگـون و ریتمیـک به عـزاداري 
وجـه  چـه  گـر  پردازنـد.  مـي 
اشـتراک ایـن مراسـم در تمامي 
نقـاط اسـتفاده از دو تکـه چوبي 
اسـت کـه به هـم مـي زننـد. اما 
در اجـرا  و زمـان آن تفاوت هاي 
مـي  چشـم  بـه  توجهـي  قابـل 
خـورد. فلسـفه انجام این مراسـم 
بنـا بـه روایـات شـفاهي موجـود 
کننـده،  برگـزار  مناطـق  در 
نمـادي اسـت از سـنگ بـر سـر 
زدن بـه عـزاي امـام حسـین)ع( 
چـوب  زمـان  مـرور  بـه  کـه 
اسـت.  شـده  سـنگ  جایگزیـن 
عـده اي نیـز فلسـفه ایـن کار را 
اعتـراض گروهـي در  و  نمایـش 
روز عاشـورا در مخالفـت با شـمر 
بـه قصـد تاختـن اسـب بـر پیکر 

داننـد. مـي  امـام حسـین)ع( 
تشـخیص  و  تعییـن  موضـوع 
خاسـتگاه  و  تاریخـي  پیشـینه 
شـکل  و  زنـي  سـنگ  مراسـم 
گیـري آن هنـوز در پـرده اي از 

ابهـام باقي مانده اسـت. از آن جا 
کـه شـیوه برگـزاري این مراسـم 
در نقـاط مختلـف کشـور طیـف 
گسـترده اي را در بـر مي گیرد و 
سـند مکتوب و مستندي در این 
مـورد در هیچ یـک از محل هاي 
برگـزار کننـده وجـود نـدارد. به 
ناگزیـر هـر یـک از مـردم برگزار 
کننـده ایـن مراسـم بنا بـه اقوال 
فلسـفه  و  پیدایـش  در  شـفاهي 
برگـزاري آن سـخن مـي گویند. 
صـرف نظـر از تأثیـر و تأثراتـی 
فرهنگـی  تاریـخ  در  ریشـه  کـه 
مـا دارد بـه احتمال قوی سـنگ 
زنـی و جـوش زنی به شـکلی که 
اکنـون در روسـتای کهـن  هـم 
مشـاهده مـی شـود یـا در عصـر 
صفـوی و یـا پـس از آن شـکل 
اگـر چـه ممکـن اسـت  گرفتـه 
دو  ایـن  در  هماهنـگ  حـرکات 
مراسـم ریشـه در مراسـم بومـی 

باشد. داشـته 
روسـتاهاي  از  برخـي  در 
سـمنان کـه مجـري ایـن آییـن 
سـنتي - مذهبـي هسـتند ایـن 
سـوگواري  حکایـت  را  مراسـم 
و عـزاداري قـوم بنـي اسـد مـي 
روز  واقعـه  از  پـس  کـه  داننـد 
رسـند  مـي  کربـال  بـه  عاشـورا 
و وقتـي بـا پیکـر هـاي بـي سـر 
و پـاره پـاره امـام حسـین)ع( و 
یارانشـان مواجـه مـي شـوند بـه 
نشـانه عـزاداري سـنگ هایـي را 
بـر مـي دارنـد و به سـر و صورت 
خـود مـي زننـد. مـردم سـمنان 
قدمـت این مراسـم را بـه تقریب 
بـرآورد  پیـش  سـال   2۰۰ تـا 

برگـزار  بیـن  در  نماینـد.  مـي 
و  یـزد  از  مناطقـي  کننـدگان 
کرمـان نیـز در این رابطـه اتفاق 
از  اي  عـده  نـدارد.  وجـود  نظـر 
برگـزار کنندگان خاسـتگاه آن را 
مشـهد و یـا یـزد مي داننـد و در 
مـورد تاریـخ آن نیـز جـز روایات 
قابـل  شـفاهي، مـدرک و سـند 
شـود.  نمـي  مشـاهده  اعتبـاري 
یـزد  محمدیـه  و  ناییـن  مـردم 
قدمـت ایـن آییـن را 4۰۰ سـال 

مـي داننـد.
هیـچ  کهـن  روسـتاي  پیـران 
و  خاسـتگاه  مـورد  در  یـک 
پیشـینه ایـن مراسـم نظـر قابل 
اسـتنادي  خـور  در  و  تأمـل 
ندارنـد. همچنـان کـه در دیگـر 
مراکـز برگـزاري این مراسـم این 
موضـوع صـدق مـی کند. شـاید 
و  اطالعـي  بـي  از دالیـل  یکـی 
نبـود سـند مکتـوب، عـدم توجه 
جـدی به ایـن مراسـم و مکتوب 
نشـدن آن حتـی در کتـاب های 
مذهبـی مربـوط به عـزادری امام 
موجـب  کـه  )ع(باشـد  حسـین 
فقـر جدی آگاهـی در این زمینه 
اقـوال  بـه  اسـتناد  شـده اسـت. 
بسـیار در  تشـتت  شـفاهی کـه 
آن هـا وجـود دارد نمـی توانـد 
باشـد.  داشـته  علمـی  پشـتوانه 
سـالخوردگان  از  بسـیاري  امـا 
روسـتای کهـن از زمانـی کـه به 
خاطـر دارنـد و پدرانشـان به یاد 
مـی آورده انـد، شـاهد برگـزاری 
انـد و بـرای  ایـن مراسـم بـوده 
فرزندانشـان تعریـف کـرده انـد. 
سـالخوردگان روسـتا در عظمت 

و شـکوه برگزاري مراسـم سـنگ 
زنـی از گذشـته تـا کنون سـخن 
هـا دارنـد. تقریبـا تمامـي آن ها 
در 1۰۰سـال گذشـته از نجـاری 
به نـام مرحوم سـید علي رضوي 
یـاد مـي کننـد که سـنگ هـا را 
خـود مـي سـاخته و نوحـه هاي 
ویـژه مراسـم را نیـز بـا شـور و 
هیجـان اجـرا مـي نموده اسـت. 
مراسـم سـنگ زنـي از هفتـم تـا 
دهـم محـرم هـر سـال در حیاط  

مسـجد اجـرا مـي شـود. 
کـه  کسـاني  از  یـک  هـر 
سـنگ مـي زننـد، در هـر یک از 
دسـتان خـود یک سـنگ)چوب 
مخصـوص( را گرفتـه و دوش بـه 
دوش هـم قرار مـي گیرند. نوحه 
خـوان در میـان جمـع، ایسـتاده 
و سـنگ زنـان بـا ضـرب آهنگي 
تنـد و پـر شـتاب، هـم آهنگ با 
نوحـه خـوان بـا حرکاتي سـریع 
و پـرش هایـي ناگهانـي دو تکـه 
سـنگ را به تنـاوب و به گونه اي 
مـوزون در حـال پـرش هنگامي 
کـه بـر روي یک پـا قـرار گرفته 

و پـاي دیگـر را اندکـي از زانـو 
خمانـده انـد بر هـم مـي کوبند. 
راسـت  دسـت  کـه  هنگامـي 
قـرار  ران  بـر روي جلـو  تقریبـا 
مـي گیـرد، دسـت چـپ از آرنج 
میـان  سـنگ  و  خمیـده  کامـال 
بـا  شـانه  مـوازات  از  را  مشـت 
شـدت به پایین فـرود آورده و بر 
روي سـنگ دیگـر مي زننـد. در 
ادامه، دسـت چپ بـر روي ران و 
دسـت راسـت با شدت سـنگ را 
بـر روي سـنگ دیگـر مـي کوبد. 
خـوردن دو سـنگ بـر روي هـم 
درسـت همزمـان با پـرش و قرار 
گرفتـن پـا بـر روي زمین صورت 

گیرد. مـي 
پـس از دو مرحله زدن سـنگ 
در جلـو، دو دسـت در باالي سـر 
بـه صورت کامال عمود دو سـنگ 
را بـه هـم مـي زننـد. در مـدت 
زمانـي کـه این مراسـم ادامه مي 
یابـد صـداي هـم آهنـگ ایجـاد 
شـده از ضـرب آهنـگ سـنگ و 
پـا فضاي تأثیـر گـذاري را ایجاد 

نماید. مـي 

آیین سنگ زنی
در روستای َکهن کرمان

چهره درخشان
 سید علی اکبر صنعتی

بخش 1
پرورشـگاه صنعتـی کرمـان کـه بـه 
سـال  در  صنعتـی  اکبـر  حـاج  همـت 
در  را  بزرگانـی  شـده،  تاسـیس   1295
از  یکـی  اسـت.  پـرورده  خـود  دامـان 
ایـن بزرگان»سـیدعلی اکبـر صنعتـی« 
اسـت. سـید علی اکبـر صنعتـی نقاش 
و مجسـمه سـاز معـروف ایـران اسـت. 
کتاب»چهـره هـای درخشـان« نوشـته 
ایـن  زندگـی  بـه  زاده  یوسـف  حبیـب 

پرداختـه اسـت؛ هنرمنـد شـهیر 
آدم هـا از یـک لحـاظ شـباهت زیـادی بـه 
زغـال دارنـد. هر چه بیش تر سـختی بکشـند 
تواناتـر و قـوی تـر مـی شـوند. درسـت مثـل 
المـاس، ایـن قیمتـی تریـن و سـخت تریـن 
بـا همـه درخشـندگی و  سـنگ جهـان کـه 
زیبایـی خیره کننده خـود، روزگاری فقط یک 
تکـه زغـال بـوده؛ امـا گذشـت زمـان و تحمل 
فشـار بسـیار زیـاد، کـم کـم آن را از جسـمی 
سـیاه و کثیـف، بـه گوهـری شـفاف و روشـن 
تبدیـل کـرده اسـت. شـاید بـه همیـن خاطر 
اسـت که بیش تـر مردان و زنان بـزرگ تاریخ، 
کسـانی بـوده انـد کـه عمـری را با سـختی ها 

مبـارزه کـرد و هرگـز ناامیـد نشـده اند.
میهـن ما نیـز مثل گنجی شـایان، سرشـار 
از ایـن المـاس های بـا ارزش و گران بهاسـت. 
یکـی از ایـن گوهرهای کـم نظیـر، هنرمندی 
به نام اسـتاد سـیدعلی اکبر صنعتی، مجسـمه 
سـاز و نقاش معاصر اسـت. مردی که توانسـته 
با دسـت هـای مهربان خود صدها مجسـمه از 
انسـان های دوسـت داشـتنی دنیا را بسـازد و 
آن هـا را جاودانـه کند. مردی کـه لحظه های 
گـذرای زندگی را مثل یک شـکارچی صید در 

تابلوهای خـود ماندگار کرده اسـت.
اسـتاد علـی اکبـر صنعتـی، درسـال 1295 
هــ.ش در کرمـان بـه دنیـا آمـد. پـدرش پس 
از جنـگ جهانـی اول بـه مـرض طاعـون در 
گذشـت و مـادرش کـه تنهـا و مثـل بسـیاری 
بـه  بـود،  دسـت  تهـی  روزگار  آن  مـردم  از 
بـه  را  او  آینـده فرزنـدش،  از  نگرانـی  خاطـر 
مرحـوم حـاج علـی اکبـر صنعتـی- موسـس 
»آن  سـپرد.  کرمـان-  پرورشـگاه »صنعتـی« 
مـرد خیراندیش کـه روزی از سـفر مکه برمی 
گشـته، همـراه چنـد نفر از دوسـتان خـود به 
دیـدن سـیدجمال الدین اسـدآبادی مـی رود. 
سـید از او سـوال مـی کنـد: مگـر شـما اهـل 
سیاسـت هسـتید که پیش مـا آمـده اید؟ می 
گویـد: نه، مـی خواهم در خدمت شـما عبادت 
کنم. سـید در جـواب می گوید:عبـادت به جز 
خدمـت خلـق نیسـت. بـه کرمـان برگـرد و 
اطفـال بی سرپرسـت را از گوشـه و کنار جمع 
کـن و برایشـان سـر پناهـی فراهـم کـن و بـه 
آن هـا تعلیـم بـده! چون تمـام بدبختـی های 
مـا از جهـل و نادانـی اسـت. بـه ایـن ترتیـب 
او بعـد از بازگشـت بـه کرمـان، بـرای عمل به 
وظیفـه دینـی خـود بـا دسـت خالـی و تنها با 
یـاری چنـد نفـر از افـراد نیکـوکار، شـروع بـه 
سـاختن پرورشـگاه مـی کنـد. در آن وقـت، 
یـک قطعـه زمیـن ده هـزار متـری در کرمـان 
وجـود داشـت که قصـد داشـتند در آن زندان 
بسـازند. او به مسـؤولین شـهر می گویـد، این 
زمیـن را بـه مـن بدهیـد، در عـوض مـن هـم 
قـول مـی دهـم کاری بکنـم کـه اصـاًل نیازی 
بـه زنـدان نباشـد. چـون غالبـاً همیـن اطفال 
و  دزد  کـه  هسـتند  سرپرسـت  بـی  و  یتیـم 
جنایتـکار مـی شـوند. سـرانجام بـه همت آن 
مـرد بـزرگ، پرورشـگاه سـاخته مـی شـود. او 
در کنـار پرورشـگاه یـک کارگاه پارچـه بافـی 
هـم درسـت مـی کنـد تـا بچه هـا، نصـف روز 
درس بخواننـد و نصـف روز کار کننـد. او چون 
دسـت انـدرکار صنعـت پارچـه بافـی بـود، نام 
خانوادگـی خـودش را هم »صنعتـی« انتخاب 
کـرده بـود.  بـه ایـن ترتیـب در کرمـان جای 
امنی سـاخته شـد تا در آینده، سـیدعلی اکبر 
و بسـیاری از دیگر کودکان فقیـر آن روزگار را 
در پنـاه خـود بگیـرد؛ همـان طور کـه صدف، 
مرواریـد را در پنـاه خـود می گیـرد و پرورش 

دهد. مـی 

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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حقوق و حوادث

خبر
امام جمعه کرمان:

نظم و انضباط را سرلوحه 
کار خود قرار دهید 

بـا  دیـدار  در  اسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
نماینـده ولـي فقیـه در کرمان گفـت: حمایت 
ائمـه ي جمعـه از پلیس باعث دلگرمي اسـت. 
سـردار »رضـا بني اسـدي« صبح دیـروز به 
همـراه جمعـي از فرماندهـان و معاونان پلیس 
یحیـي  »سـید  اهلل  آیـت  دیـدار  بـه  کرمـان 
از حضـور وي در مراسـم  و  جعفـري« رفـت 
صبحـگاه نیروهـاي مسـلح در هفتـه ي ناجـا 

کرد. تقدیـر 
وي حضـور امـام جمعـه ي محبـوب کرمان 
را سـبب وحـدت در اسـتان خوانـد و افـزود: 
حضـور و حمایـت ائمـه ي جمعـه از پلیـس 

باعـث دلگرمـي اسـت.
تبریـک  ضمـن  اسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
بـه مناسـبت زادروز آیـت اهلل جعفـري، اظهـار 
داشـت: 3۶ سـال سـکان امام جماعت شـهري 
سیاسـي ماننـد کرمان را حفظ کـردن نیازمند 
مدیریـت توانمنـدي اسـت کـه کمتـر کسـي 
اشـراف  افـزود:  وي  دارد.  را  قابلیتـي  چنیـن 
پدرانـه شـما سـنگ صبـوري بـراي همـگان 
اسـت و امیدواریـم سـایه تـان همـواره بر سـر 
مـا باشـد و امیدواریـم بتوانیم بـا تامین امنیت 
خدمـات مطلوبـي را بـه کرمانـي هـاي عزیـز 
ارائـه کنیـم. در ایـن مراسـم حجـت االسـالم 
امـام  المسـلمین »سـید یحیـي جعفـري«  و 
جمعـه کرمـان خطـاب بـه فرمانـده انتظامـي 
اسـتان گفـت: نظم و انضبـاط را سـرلوحه کار 
خـود در امـور مختلـف قـرار دهیـد چـرا کـه 
توجـه بـه این مسـاله پیشـرفت را تسـریع مي 
بخشـد.  امـام جمعـه کرمـان هفتـه ي نیروي 
پرسـنل  و  هـا  یـگان  همـه  بـه  را  انتظامـي 
انتظامـی تبریـک گفـت و افـزود: ایمـان، تقوا 
و عمـل صالـح مـالک برتري انسـان ها اسـت. 
حضـرت  سـخنان  بـه  اسـتناد  بـا  وي 
محمـد)ص(، تصریـح کرد: سـلمان فارسـي با 
وجـود اینکـه پیـش از اسـالم آوردن زرتشـتي 
بـود بـه جایگاه واالیي دسـت یافـت اما عموي 

پیامبـر بـه جایگاهـي دون تنـزل یافـت. 
امـام جمعـه کرمـان »ال الـه اهلل« و »محمد 
رسـول اهلل« را راز نجـات انسـان هـا معرفـي 
بـه صـورت  چنانچـه  داشـت:  اظهـار  و  کـرد 
عملـي به این دو شـعار اعتقاد داشـته باشـیم، 
تمـام ملـت هـا در برابـر مـا تسـلیم خواهنـد 
شـد. وي گفـت: باید همـواره به دنبـال رضاي 
خـدا و کار براي خلق باشـیم و این مسـاله راه 

سـعادت انسـان ها اسـت. 
نماینـده ولـي فقیـه در کرمـان خطـاب بـه 
فرمانـده انتظامي اسـتان گفـت: نظم و انضباط 
را سـرلوحه ي کار خـود در امـور مختلـف قرار 
دهیـد چـرا کـه توجه به این مسـاله پیشـرفت 
را تسـریع مـي بخشـد.  وي در پایـان بابـت 
پلیـس  از  امنیـت در کرمـان  تامیـن نظـم و 
تقدیـر کـرد و گفـت: دعـاي خیـر مـا همـواره 

پشـت و پناه شـما اسـت.

قاچاقچیـان با سـود زیـادی که از 
تجـارت سـیاه شـان بـه دسـت مـی 
آورند به صـورت قدرتمندانه باندهای 
و  دهنـد  مـی  تشـکیل  را  مخوفـی 
سـازمان یافته دسـت به قاچـاق مواد 

مخـدر مـی زنند.
براسـاس اعالم رئیس  کمیسـیون 
مـواد مخـدر سـازمان  ملـل، درآمـد 
سـاالنه قاچاقچیـان مـواد مخـدر در 
در  دالر  322 میلیـارد  حـدود  دنیـا 
سـال تخمیـن زده می شـود؛ یعنـی 
درآمـدی  دالر!  8۰۰ میلیـون  روزی 
از  بسـیاری  بودجـه  چندبرابـر  کـه 
کشـورهای آفریقایی و آسیایی است.

مالـی  گـردش  هـم  ایـران  در 
قاچاقچیـان مـواد مخدر باالسـت. به 
گفته مسـئوالن سـتاد مبارزه با مواد 
مخـدر، قاچاقچیـان مـواد مخـدر در 
کشـور سـاالنه حدود 3 میلیـارد دالر 

درآمـد دارنـد.
بـا ایـن درآمـد هنگفـت طبیعـی 
دنبـال  بـه  قاچاقچیـان  کـه  اسـت 
خـود  فعالیـت  دامنـه  گسـترش 
ازای  در  کـه  درآمـدی  هسـتند. 
و  تبـاه  زندگـی  هـزار  هـزاران  آن 
مـروری  ادامـه  در  می شـود.  نابـود 
خواهیـم داشـت بـر درآمـد و برخی 
جزییـات جالـب فعالیـت بزرگ ترین 
قاچاقچیـان مواد مخدر در کشـور که 

شـده اند. گرفتـار  قانـون  بنـد  در 
قورباغه مکران، بزرگترین 
قاچاقچی مواد مخدر کشور

»ن« معـروف بـه قورباغـه مکران، 
مخـدر  مـواد  قاچاقچـی  بزرگتریـن 
بین المللی کـه  قاچاقچـی  کشـور؛ 
مخـدر  مـواد  قاچـاق  بـر  عـالوه 
مسـیرهای  از  کشـور،  داخـل  بـه 
اختصاصـی بین المللی بـرای ترانزیت 
مـواد مخـدر بـه  کشـورهای  حاشـیه 
سـومالی  و  تانزانیـا  خلیج فـارس، 

اسـت. کـرده  اسـتفاده 
تشـکیل  بـا  مکـران  قورباغـه 
باندهـای بـزرگ و گسـترده مافیایی 
بزرگتریـن  بـه  ترانزیـت  و  توزیـع 
قاچاقچـی کشـور تبدیـل شـده بود.

 71 از  سـال  مکـران  قورباغـه 
فعالیتـش را در زمینـه قاچـاق مـواد 
مخـدر به صـورت حرفه ای آغـار کرد. 
او طـی 24 سـال تجـارت سـیاهش، 
بالـغ بـر 8۰۰ تـن مـواد مخـدر را به 
اقصی نقـاط دنیـا قاچاق کرده اسـت.

بیـش از 3۰۰ نفر تحـت هدایت او 
در قالـب باندهای قاچـاق مواد مخدر 
مکـران  قورباغـه  داشـتند.  فعالیـت 
همچنیـن بـا 11 بانـد بـزرگ دیگـر 
قاچـاق مـواد مخدر همکاری داشـته 

است.
اواسـط تیرمـاه امسـال بـود کـه 
خبـر دسـتگیری »ن« معـروف بـه 
قورباغه مکران از سـوی سردارحسین 
پلیـس سیسـتان  رئیـس   رحیمـی، 
 و بلوچسـتان رسـانه ای شـد. کسـی 
 کـه به گفتـه مقامـات پلیس کشـور 
بـزرگ ترین قاچاقچی دستگیرشـده 

پـس از انقـالب اسـت.
قورباغـه مکـران در طـول سـال ها 
قاچـاق و ترانزیـت مواد مخـدر ثروت 
بـود.  آورده  دسـت  بـه  هنگفتـی 
بلندپایـه  مامـوران  اعـالم  براسـاس 
پلیـس کشـور تاکنـون نزدیـک بـه 
1۰۰ خانـه در نقـاط مختلف کشـور 
مشـهد،  دلـگان،  زاهـدان،  ازجملـه 
تهـران، جیرفـت، کـرج، ایرانشـهر و 
اسـتان های غربـی از ایـن قاچاقچـی 

بین المللـی کشـف شـده اسـت.
همچنیـن از قورباغه مکران هنگام 
15 میلیـارد  بیـش  از  دسـتگیری 
تومـان وجـه نقـد بـه همـراه اسـناد 
گروگانگیـری و ترانزیـت مـواد مخدر 
بـه کشـورهای مختلف کشـف شـد. 

قاچاقچـی  ایـن  امـوال  شناسـایی 
بـزرگ همچنـان ادامـه دارد.

باندهـای مختلـف قورباغـه  مکران 
عـالوه  بـر قاچـاق مـواد مخـدر بـه 
ایـران، در خارج از کشـور هم فعالیت 
گسـترده ای داشـتند. آنها مواد مخدر 
را از کشـور افغانسـتان بـه پاکسـتان 
منتقـل می کردنـد و پـس از انتقـال 
ایـن مـواد به بنـادر این کشـور، مواد 
بـه کشـورهای آفریقایـی  را  مخـدر 
قاچـاق  خلیج فـارس  حاشـیه  و 

می کردنـد.
قاچاقچی بی سواد با 2  هزار  

میلیارد تومان درآمد
یکـی  خلیج فـارس«  »تمسـاح 
دیگر از سرشـاخه های اصلـی قاچاق 
مـواد مخـدر اسـت کـه طی دو سـال 
از  تومـان  2 هزار میلیـارد  از  بیـش 
طریق قاچـاق و ترانزیت مـواد مخدر 

بـه جیـب زده بـود.
تمسـاح خلیج فـارس در پوشـش 
در  ملکـی  معامـالت  بنـگاه دار 
اسـتان  شهرسـتان های  از  یکـی 
هرمـزگان فعالیـت می کـرد کـه طی 
چندین سـال فعالیـت تبهکارانه، مواد 
مخـدر تریاک را از کشـور پاکسـتان 
تأمیـن و با هدایت به سـمت آب های 
آزاد )دریـای عمـان و خلیج فـارس( 
بـه کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس 

اسـت. ترانزیـت می کـرده 
قاچاقچی 2هزارمیلیـارد تومانی یا 
همـان تمسـاح خلیج فـارس، متولـد 
سـوابقش  در  و  اسـت   سـال 13۶1 

فـرار از سـربازی دیـده می شـود.
وجـود  بـا  خلیج فـارس  تمسـاح 
نوشـتن  و  خوانـدن  سـواد  آن کـه 
نـدارد، یکی از بزرگترین شـبکه های 
قاچـاق و توزیـع مـواد مخـدر را در 
ایـران و پاکسـتان رهبـری می کرده 
اسـت. او در چهره هـای  مختلـف و 

جنـوب  در  پوشـش های  گوناگـون 
ایـران و پاکسـتان فعالیـت داشـته 
و عالوه بـر قاچـاق مـواد مخـدر در 
جنـوب  امـالک  فـروش  و  خریـد 
کشـور به خصـوص اسـتان هرمزگان 

فعـال بـوده اسـت.
عمده فعالیـت مجرمانه قاچاقچی 
2هزار میلیاردی، در جنوب  پاکستان 
و مناطـق جنوبی کشـور بـود. او مواد 
مخـدر را از طریـق اسـتان هرمزگان 
بـه کشـورهای  آن  نـوار سـاحلی  و 
جنوبـی دریـای عمـان و خلیج فارس 

ترانزیـت می کرده اسـت.
تمساحی که کارمند قورباغه بود

تمسـاح  دربـاره  جالـب  نکتـه 
خلیج فـارس ایـن اسـت کـه او یکـی 
از اعضـای اصلـی و فعـال بانـد بزرگ 
قورباغـه مکـران بـوده اسـت، البتـه 
دسـتگیری  از  پـس  ارتبـاط  ایـن 
قورباغـه مکـران فاش شـد. تمسـاح 
 93 سـال  مهرمـاه   در  خلیج فـارس 
و  اطالعاتـی  کار  5 سـال  از  پـس 
امنیتـی پلیـس در اسـتان هرمزگان 

دسـتگیر شـد.
او کـه بیشـتر مواقـع در یکـی از 
خلیج فـارس  حاشـیه  کشـورهای 
سـکونت داشت، در یکی از ترددهایی 
کـه به منظـور انجـام هماهنگی های 
مربـوط به عملیـات مجرمانه شـبکه 
تحـت امـرش بـه خـاک ایـران انجام 
 داد، به دنبـال یـک عملیـات پیچیده 
بـه دسـتور  و  اطالعاتـی شناسـایی 
اسـتان هرمـزگان  دسـتگاه قضائـی 

دسـتگیر  شد.
حجـت  االسـالم   گفتـه  بـه 
رئیـس  کل  اکبـری،  والمسـلمین 
دادگسـتری استان هرمزگان، تمساح 
خلیج فارس و شـبکه تحـت فرمانش 
مجرمانه شـان  فعالیـت  مـدت  در 
بیـش از یک صـد تـن مـواد مخـدر 
را از طریـق دریـا ترانزیـت کردند که 
گـردش مالی ناشـی از ایـن عملیات 
قاچـاق بیـش از 55۰ میلیـارد تومان 

می شـود. زده  تخمیـن 
این تبهـکار بیـش از 25۰میلیارد 
تبدیـل  نقدینگـی  بـه  را  تومـان 
بیـش  همچنیـن  و  اسـت  کـرده 
و  امـالک  تومـان  5۰۰ میلیـارد  از 
مسـتغالت را در شـهرهای مختلـف 
درآورده  تملـک خویـش  بـه  ایـران 

اسـت.
سلطان کوکائین تهران

سـلطان  پنجـک«  »حسـین 

کوکائیـن تهـران، سـرکرده یکـی از 
بزرگتریـن باندهـای توزیـع کوکائین 
در پایتخـت اسـت که فقط 32 سـال 

دارد.
کوکائیـن  سـاقی  بزرگتریـن 
پایتخـت بیـش از یـک دهـه اسـت 
کـه بـه صـورت گسـترده و حرفه ای 
در کار قاچـاق و توزیـع ایـن مـاده 
طـی  او  اسـت.  گرانقیمـت  مخـدر 
سـال ها فعالیـت مجرمانـه اش، ثروت 
زیـادی به دسـت آورده اسـت. پلیس 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر ارزش ریالـی 
اموال »پنجـک« را 4۰میلیارد تومان 

تخمیـن زده اسـت.
تهـران  سـلطان  کوکائیـن  امـا 
اردیبهشـت ماه   اواسـط  بانـدش  و 
سـال 93 طـی یـک عملیـات فنـی 
و اطالعاتـی ۶ماهـه بـه دام مامـوران 
پلیس افتادند. از او هنگام دسـتگیری 
2 کیلوگـرم کوکائیـن، انواع و اقسـام 
مواد مخدر و مشـروبات الکلی کشف 

و ضبـط شـد.
بـه گفتـه سـردار علـی مویـدی، 
رئیـس پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر 
ناجا »پنجک« دارای 17 مورد سابقه 
ازجملـه  امنیتـی  سـازمان های  در 
و  پلیـس  سـپاه،  اطالعـات،  وزارت 
غیـره اسـت، امـا بنـا بـه دالیلـی که 
هنوز مشخص نیسـت این فرد آزاد و 
مجـدد به چرخـه توزیع مـواد مخدر 

بود. بازگشـته 
پنجک و جشن یک میلیاردی

کوکائیـن  فـروش  راه  از  پنجـک 
ثـروت زیـادی را بـه هـم زده بـود. 
ارزش دارایی هـای او از سـوی پلیـس 
اعـالم  تومـان  از 4۰میلیـارد  بیـش 

شـده اسـت.
عـالوه بـر ایـن، تاکنـون چندیـن 
دسـتگاه خودرو لکسـوس، جنسیس 
و... از او کشـف شـده اسـت. پنجـک 
حتـی یـک قایـق تفریحـی لوکـس 
در  کـه  بـود  کـرده  هـم خریـداری 
یکـی از بنـادر شـمالی کشـور پهلـو 
گرفتـه اسـت. پنجک چنـدی قبل از 
دسـتگیری به مناسبت 4۰میلیاردی 
یـک  در  جشـنی  اموالـش  شـدن 
ویالی بـزرگ در اطراف کـرج برگزار 

بود. کـرده 
جشـن  ایـن  برگـزاری  بـرای  او 
هزینـه  تومـان  یک میلیـارد  حـدود 
کـرده بـود تـا بـه دوسـتانش نشـان 
شـده  پولـداری  و  گنـده  آدم  دهـد 

اسـت.

جمعه خان و 
ترانزیت هرویین به اروپا

جمعـه گم شـادزهی )معـروف بـه 
جمعه خـان( یکی دیگر از قاچاقچیان 
معروف و سـابقه دار شـرق کشور بود. 
و  بین المللـی  قاچاقچیـان  از  یکـی 
قدیمی انتقال تریاک از افغانسـتان و 
پاکسـتان به ایران. ایـن تبهکار نقش 
عمـده ای در قاچاق تریاک، هرویین و 
مرفین به اروپا و کشـورهای حاشـیه 
خلیج فـارس داشـت. او چندبار موفق 

بـه فـرار از تلـه ماموران پلیس شـد.
جمعه خـان در  سـال 82 هنگامـی 
کـه یـک محمولـه بـه وزن 2تـن و 
کاروان  یـک  قالـب  در  را  3۰۰کیلـو 
حمـل می کـرد، پـس از رویارویـی بـا 
پلیـس اقـدام بـه درگیری مسـلحانه 
چنـد  درگیـری  ایـن  در  کـه  کـرد 
تـن از پرسـنل نیـروی انتظامـی بـه 
شـهادت رسـیدند. مدت هـا پـس از 
ایـن درگیری او در کشـور سـاکن بود 
و ترانزیـت مواد مخدر از افغانسـتان و 
پاکسـتان را هدایت می کرد، به طوری 
کـه بارهـا محموله هـای بـزرگ او در 
کشـورهای مختلـف کشـف و ضبـط 
می شـد. بانـد جمعه خان بـرای انتقال 
مـواد مخـدر بـه ایـران از شـگردهای 
مختلـف و جدیـدی در اوایل دهه 8۰ 
اسـتفاده می کـرد. آنهـا محموله هـای 
مـواد مخـدر را پـس از جاسـازی در 
تانکرهای سـوخت، به کشـور ارسـال 
می کردنـد و ایـن محمولـه از سـوی 
تهـران،  در  او  بانـد  عوامـل  دیگـر 
سـراوان، زاهـدان و خـاش با اسـتفاده 
از اشـرار مسـلح که عموما از بسـتگان 
وی بودنـد، توزیع می شـد و در اختیار 

دیگـر قاچاقچیـان قـرار می گرفـت.
جمعه خـان پـس از انتقـال مـواد 
افیونـی بـه کشـور ابتـدا آنهـا را در 
کـوه  در  سـراوان  شـهر  ارتفاعـات 
سـفید دپـو و در مرحلـه بعـدی این 
مـواد مخدر شـامل هرویین و مرفین 
را از طریـق دریا به کشـورهای عربی 

و اروپـا ترانزیـت می کـرد.
اوایـل  در  سـرانجام  جمعه خـان 
کـه  زمانـی  مردادمـاه  سـال 138۶ 
بـرای معاملـه 3تـن مـواد مخـدر از 
مخفیـگاه خـود در دوبـی خارج شـد 
و بـا مـدارک جعلـی تحـت عنـوان 
آمـد،  تهـران  بـه  پیامـی  امـان اهلل 
هنـگام انجـام معاملـه بیـش از 2 تن 
مواد مخدر از سـوی پلیـس مبارزه با 

مـواد مخـدر ناجـا دسـتگیر شـد.

سرنوشت قاچاقچیان
میلیاردی مواد مخدرایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول

شـماره2۶247-84/1۰/27دفترخانه  رهنـی  سـند  بموجـب 
اسنادرسـمی51- جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه95۰۰۰۶۶ 
لـه: بانـک کشـاورزی شـعبه مرکـزی جیرفـت علیـه: مهـدی افتخـاری کنزرکـی 
و غیـره تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدام 
ننمـوده اسـت ،برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسنادرسـمی الزم االجـرا 
قانـون ثبـت اسـناد و امـالک کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقـه 
قطعیـت  از  پـس  و  انجـام  دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس  توسـط  الزم  ارزیابـی 
ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجـرای نسـبت بـه مـورد وثیقـه: الف- 
ششـدانگ خانـه و باغچـه پالک28فرعـی از79 اصلـی بـه مسـاحت11۰۰مترمربع 
آدرس: جبالبـارز شـمالی روسـتای سـقدر آگهـی نوبتـی منتشـر تحدیـد حـدود 
بعمـل نیامـده حـدود اظهـاری بدیـن شـرح: شـماال- درسـه قسـمت کـه قسـمت 
دوم شـرقی اسـت اول بطول2۰متـر بـه خانـه و بـاغ جـالل امیـری دوم وسـوم 
بطولهای1۰متـر وبـه دیـوار حمـام سـقدر شـرقا-بطول3۰متر درب و دیواریسـت 
بـه کوچـه جنوبـا- بطول3۰متـر بـه خانـه مـروج کشـاورزی غربـا- بطول4۰متـر 
1- مسـاحت کل زمین11۰۰مترمربـع  نظریـه کارشـناس:  برابـر  بـه جـدول آب 
بـه مبلغ22۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال2- خانـه مسـکونی نیمـه تمام)مصالـح بنایـی( بـه 
قدیمـی  مسـکونی  خانـه   -3 مبلغ255/۰۰۰/۰۰۰ریـال  بـه  مسـاحت85مترمربع 
بـه  سـاز  جدیـد  درب  مبلغ11۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال4-  مسـاحت11۰متربه  بـه 
مبلـغ12/۰۰۰/۰۰۰ ریـال 5- درب ورودی قدیمـی5/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶- درختان 
بـه  جمعـا-  1۶9/۰۰۰/۰۰۰ریـال  آلـو(  هلـو،  سـیب،  انـار،  گـردو،  سردسـیری) 
پالک3۰فرعـی  باغچـه  قطعـه  یـک  ششـدانگ  ب:  ریـال  ارزش771/۰۰۰/۰۰۰ 
از79 اصلـی بـه مسـاحت3۰25مترمربع آدرس: جبالبـارز شـمالی سـقدر آگهـی 
نوبتـی منتشـر تحدیـد حـدود بعمـل نیامـده اسـت حـدود اظهـاری بدیـن شـرح: 
شـماال و شـرقا بطولهای4۰متـر و4۰متـر در امتداد رودخانه خشـک  و راه ماشـین 
رو دیواریسـت بـه رودخانـه خشـک جنوبـا و غربـا بطولهای7۰متـر و ۶۰متـر و 
45متـر بـه دامنـه کـوه برابـر نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: 1- تعـداد 
درختـان پرتقـال۶۰۰ اصلـه بـه مبلـغ12۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال 2- اسـتخر ذخیـره 
آب75/48مترمکعـب بـه مبلـغ113/22۰/۰۰۰ ریـال 3- زمیـن محل احـداث باغ 
ریـال  مبلـغ۶۰/5۰۰/۰۰۰  بـه  بـه مسـاحت3۰25مترمربع  بـا منبـع آب چشـمه 
جمعـا بـه ارزش293/72۰/۰۰۰ ریـال پ: ششـدانگ بـاغ مرکباتـی پالک29فرعی 
از79 اصلـی بـه مسـاحت12۶۰مترمربع آدرس: جبالبـارز شـمالی سـقدر آگهـی 
نوبتـی منتشـر تحدیـد حـدود بعمـل نیامـده اسـت حـدود اظهـاری بدیـن شـرح: 
شـماال بطول۶3متـر بـه دامنـه کـوه شـرقا بطول38متـر بـه باغچـه رحمـت اهلل 
باغچـه  بـا  باغچـه مذکـور غربـا بطول1۰متـر  بـه  افتخـاری جنوبـا بطول۶۰متـر 
انـار و غیـره بـه  مذکـور برابـر نظریـه کارشـناس: 1- تعـداد درختـان مرکبـات 
حجم115/2۰مترمکعـب  بـه  آب  ذخیـره  اسـتخر  ریـال2-  مبلـغ8/۰۰۰/۰۰۰ 
بـه  مسـاحت12۶۰مترمربع  بـه  زمیـن  مبلغ138/24۰/۰۰۰ریـال3-  بـه 
مـورد  ارزش  الوصـف  مـع  171/74۰/۰۰۰ریـال  جمعـا  مبلغ25/5۰۰/۰۰۰ریـال 
مزایـده اخیـر1/23۶/4۶۰/۰۰۰ ریـال جلسـه مزایـده از سـاعت9الی12 صبـح روز 
شـنبه مورخـه ۰1 /95/۰8 در محـل شـعبه اجـراء اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
جیرفـت برگـزار - مزایـده از مبلـغ مذکور شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی 

فروختـه خواهـد شـد. ضمنـاً - فـروش نقدی بـوده و پرداخـت کلیه قبـوض آب و 
بـرق و غیـره تـا تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعـی آن معلوم شـده و 

یـا نشـده بـه عهـده برنـده مزایـده مـی باشـد.
تاریخ انتشار:95/۰7/12

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت 
م/الف:528

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

حسـین آبـادی جـوراوری فرزنـد محمـد بـه نشـانی راور، خ امـام خمینـی، 
ک2۶، منـزل شـخصی

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
محمدحسینی نژاد برفدئی فرزند علی به نشانی کرمان- زرند )مجهول المکان(

محکوم به:
بموجب درخواسـت اجرای حکم مربوطه به شـماره 951۰۰934499۰۰۰7۰ و شـماره 
دادنامـه مربوطـه 95۰99734499۰۰۰8۶ محکوم علیه محکوم اسـت به تنظیم سـند 
اتومبیـل سـواری به شـماره انتظامـی 13ه483ایران12 در یکی از دفاتر اسـناد رسـمی 

و نیـم عشـر کـه در اجرای احکام مدنی محاسـبه خواهد شـد.
محکـوم علیـه مکلف اسـت از تاریـخ ابـالغ اجرائیه: 1-ظـرف ده روز مفاد آنـرا بموقع 
اجـرا گذارد)مـاده 34 قانـون اجرای احـکام مدنـی( 2-ترتیبی بـرای پرداخت محکوم 
بـه بدهـد. 3-مالـی معرفـی کنـد کـه اجـرا حکـم و اسـتیفا محکـوم بـه از آن میسـر 
باشـد. چنانچـه خـود را قـادر بـه اجـرای مفـاد اجراییـه ندانـد بایـد ظـرف سـی روز 
کلیـه امـوال خـود را شـامل تعداد یا مقـدار و قیمت همـه اموال منقـول و غیرمنقول، 
بـه طـور مشـروح مشـتمل بـر میـزان وجـوه نقـدی کـه بـه هـر عنـوان نـزد بانکها و 
موسسـات مالـی و اعتبـاری ایرانـی یـا خارجـی دارد بـه همـراه مشـخصات دقیـق 
حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالـی کـه او بـه هر نحـو نزد اشـخاص ثالـث دارد و کلیه 
مطالبـات او از اشـخاص ثالث و نیز فهرسـت نقـل و انتقاالت و هر نـوع تغییر دیگر در 
امـوال مذکـور از زمـان یک سـال قبل از طـرح دعوای اعسـار به ضمیمه دادخواسـت 
اعسـار بـه مقـام قضائـی ارائـه نماید واال به درخواسـت محکوم له بازداشـت می شـود 
)مـواد8و 3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیت مالـی1394(. 4-خـودداری محکوم علیه 
از اعـالم کامـل صـورت امـوال بـه منظور فـرار از اجرای حکـم، حبس تعزیـری درجه 
هفـت را در پـی دارد. )مـاده 34 قانـون اجـرای احکام مدنـی و مـاده  2۰ق.م.ا و ماده 
1۶ قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394( 5-انتقـال مـال بـه دیگـری به هر 
نحـو بـا انگیـزه فـرار از ادای دیـن به نحوی کـه باقیمانده امـوال بـرای پرداخت دیون 
کافـی نباشـد موجـب مجـازات تعزیـری درجـه شـش یـا جزای نقـدی معـادل نصف 
محکـوم بـه یـا هـر دو مجازات مـی شـود. )مـاده 21 قانون نحـوه اجـرای محکومیت 
مالـی 1394(. ۶-چنانچـه صـورت امـوال پـس از مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی 
محکـوم علیـه از زنـدان منـوط بـه موافقـت محکـوم لـه یـا تودیـع وثیقـه یـا معرفی 
کفیـل توسـط محکـوم علیـه خواهـد بـود. )تبصـره 1 مـاده 3 قانـون نحـوه اجـرای 

مالـی 1394(« محکومیت 
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره 5 حوزه قضایی شهرستان راور
 فاطمه مطهری فرد
م الف 129

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9300097
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهـن نسـبت بـه پرداخت بدهـی خـود در مهلت 
تعییـن شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقررات مـاده واحـده قانون 
بنـا بـه  اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 138۶ و 
درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پـالک شـماره 472۰ فرعـی از 2788 اصلـی واقـع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان ضلـع غربـی پـارک مطهـری- کوچه شـماره 12- 
پـالک 7- کدپسـتی:75974-7۶177 که سـند مالکیـت آن در صفحـه 93 دفتر 1۰4 

امـالک ثبـت و صـادر شـده اسـت بـا حـدود اربعه
شـماال اول بطـول نـه متـر و ده سـانتی متـر دیوار بـه دیوار خانـه چهارهـزار و هفتصد 

و دوازده فرعـی
شـرقا بطـول بیسـت و چهارمتـر و هشـتاد و پنـج سـانتی متـر دیـوار بـه دیـوار خانـه 

چهارهـزار و هفتصـد و بیسـت و یـک فرعـی 
جنوبا بطول ده متر و نیم درب و دیواریست بشاع

غربـا بطـول بیسـت و چهارمتـر و هشـتاد سـانتی متر دیـوار به دیـوار خانه چهـار هزار 
و هفتصـد و نـوزده فرعـی کال از دو هـزار و هفتصد و هشـتاد و هشـت اصلی می باشـد.

برطبـق نظریـه کارشـناس اعیانـی با زیربنـای 17۰ مترمربع با اسـکلت آجری و سـقف 
تیرآهنـی بـا قدمت حدود 3۰ سـال درعرصه ای بمسـاحت 2۶۰ مترمربـع واقع گردیده 
اسـت. دارای اشـتراکهای و امتیـازات آب، بـرق، گاز و تلفـن می باشـد و ضمناً سیسـتم 
سـرمایش کولـر آبـی و گرمایـش بخـاری مـی باشـد بـا توجـه بـه جمیع جهـات فوق 
الذکـر ارزش ششـدانگ ملـک مورد نظـر معـادل 4/37۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال )چهارمیلیارد 
و سـیصد و هفتـاد میلیـون ریـال( بـرآورد و اعـالم مـی گردد بـه مالکیت خانم اشـرف 

ابراهیمی
و ششـدانگ پـالک شـماره ۶751 فرعـی از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان 
بـه آدرس کرمـان- خیابـان گلدشـت- خیابـان حجتـی کرمانی- پالک 73- کدپسـتی 
37437-7۶17۶ کـه سـند مالکیـت آن در صفحـه 32 دفتر 148 امـالک ثبت و صادر 

شـده اسـت با حـدود اربعه:
شماال به طول 11 متر دیوار به دیوار خانه پالک ۶889 فرعی

شرقا به طول 24/5 متر دیوار به دیوار خانه پالک ۶757 فرعی
جنوبا به طول 11 متر درب و دیواری است به پیاده رو خیابان حجتی

غربـا بـه طـول 24/5متـر دیـوار بـه دیوار سـاختمان تکیـه پـالک ۶89۰ فرعـی کال از 
2787 اصلـی 

بر طبق نظریه کارشناس
در حـال حاضـر مسـکونی می باشـد. قابل ذکر اسـت ملک بـر خیابان حجتـی کرمانی 

واقع شـده است.
ایـن ملـک طبق سـند مالکیـت، دارای 2۶9/5 مترمربع عرصه می باشـد که ششـدانگ 

آن متعلـق به وقف می باشـد.
اعیان

سـاختمان ملـک فوق شـامل دو طبقه اسـت. طبقه همکف دارای سیسـتم دیـوار باربر 
و سـقف تیرچه بلوک با حدود 32-31 سـال قدمت می باشـد. طبقه اول دارای سـقف 
سـبک شـیروانی )ورق گالوانیـزه( بـا حدود 7-۶ سـال قدمـت می باشـد. توضیح اینکه 
ایـن سـاختمان دارای گواهـی پایان کار شـماره 87۰۰7۰48 مورخ 2/9/87 می باشـد. 
مطابـق ایـن گواهـی زیربنای طبقه همکـف 182 مترمربـع و طبقـه اول 132 مترمربع 

می باشـد.

سیستم سرمایش آن کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد.
امتیازات و انشعابات متعلقه

ایـن ملـک دارای دو امتیـاز بـرق تـک فـاز، یک انشـعاب آب، یـک انشـعاب گاز و تلفن 
می باشـد.

سایر توضیحات
صحت و اصالت اسناد مربوطه به عهده متقاضی می باشد. 9-1-

ایـن ارزیابـی براسـاس اینکـه عرصه و اعیان در مسـیر هیـچ کدام از طـرح های مصوب 
شهری نباشـند انجام شـده است.9-2-

ایـن ارزیابـی براسـاس اخـذ مفاصـا حسـاب از سـازمانها و دوایـر زیربـط از جملـه اداره 
اوقـاف انجـام شـده و کلیـه هزینه هـای آن بـه 9-3- 

عهده مالک می باشد
ارزش روز ملک

بنـا توجـه بـه توضیحـات فوق موقعیـت منطقـه و وضعیت ملـک، ارزی روز ششـدانگ 
ملـک فـوق بـا کلیـه متعلقـات، انشـعابات و امتیازات به شـرح زیـر بـرآورد و اعالم می 

گردد.
ریال 3/487/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل ارزش ملک: سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون ریال
با امتیازآب، برق، گاز، تلفن طبق سـند رهنی شـماره 1295۶9   87/8/29 دفترخانه 35 
کرمـان در رهـن بانـک صنعـت و معدن واقع میباشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهر روز سـه 
شـنبه مورخـه 95/8/4 اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمان در ضلع شـمالی پارک نشـاط 
از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبالغ پایه کارشناسـی که قطعـی گردیده 
اسـت شـروع و به باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش کال نقدی اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی های مربـوط به آب و بـرق و گاز اعم از حق انشـعاب 
یـا حـق اشـتراک و مصرف در صورتـی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشـته باشـد و 
نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنده مزایده اسـت ضمن آنکه پس از انجام 
مزایـده در صـورت وجـود مـازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از محـل مازاد به 
برنـده مزایده مسـترد میگـردد ضمناً چنانچـه روزمزایده با تعطیل رسـمی مصادف گردد 
روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبیـن می توانند جهت کسـب 

اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 95/7/12

م الف ۶22 سیدرضا انصاری- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 9300092
آقای سیدحسـن طباطبائی فرزند سیدماشـااهلل بـآدرس کرمان خیابان مطهری 
نمایشـگاه دهکـده اتوموبیـل در خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق لـه 
محمدرضـا قاسـمی و علیـه شـما نظر به اینکه ششـدانگ پـالک 2۰۰۰ فرعـی از 9 اصلی 
بخش 4 کرمان توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 8/855/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابـی گردیـده اسـت چنانچـه به مبلـغ ارزیابی اعتراضـی داریـد مراتب اعتـراض خود را 
ظـرف مـدت 5 روز بـا تادیه هزینه کارشناسـی به مبلغ 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال علی الحسـاب به 
ایـن شـعبه اعـالم نمائیـد بدیهی اسـت به اعتراض خـارج از مهلـت مقرر و بـدون پرداخت 

هزینـه کارشناسـی مجدد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد.
م الف ۶25 
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همراهی مدیر مستعفی با 
رئیس کمیته ملی المپیک

حضـور و همراهـی مدیـر کل سـابق اداره 
ورزش و جوانـان در مراسـم بازدیـد کیومـرث 
هاشـمی، رئیس کمیته ملـی المپیک  و کیمیا 
علیـزاده، مدال آور المپیکی کشـورمان از یکی 
از مـدارس دخترانـه کرمـان کمـی عجیـب و 
شـبه برانگیزبـود، بـا علم بـه اینکه مـی دانیم 
وی کارمنـد آمـوزش و پرورش اسـت و شـاید 
بازدیـد  ایـن  بـرای  اداره متبوعـش  از سـوی 
اعـزام شـده ولـی بـاز جـای  سـوال اسـت که 
چـرا از اداره ورزش و جوانـان اسـتان و حتـی 
شهرسـتان، هیـچ کـس در این مراسـم حاضر 
نبـود؟ آیـا حضـور رییـس کمیتـه  المپیـک و 
اولیـن زن مـدال آور المپیکی ایران در اسـتان 
کرمانـی که هیچ ورزشـکاری در آن مسـابقات 
نداشـته) بجز زهـرا نعمتی( آنقـدر بی اهمیت 
و سـاده اسـت کـه دوسـتان جدیـد و قدیم ما 
در اداره ورزش و جوانان هیچ حضوری نداشـته 
باشـند و به جای خود مدیران سـابق را در این 
راه نظـاره گر باشـند؟ به راسـتی نقش مدیران 

قبلـی در ایـن مراسـم چه بوده اسـت؟

بازگشت کرستیچوویچ به 
مس رفسنجان

مدیرعامـل باشـگاه صنعت مس رفسـنجان 
گفت:  میشو کرسـتیچوویچ بار دیگر سرمربی 
تیـم فوتبال مـس رفسـنجان و جایگزین علی 

اصغر کالنتری شـد.
علـی زینلـی روز یکشـنبه در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: وی فصـل گذشـته 
سـرمربی تیـم و ابتـدای فصل جـاری نیز جزء 
گزینـه هـای اصلـی مـا بـود. وی بیـان کـرد: 
قبـال بـا کرسـتیچوویچ بـر سـر مسـائل مالی 
بـه توافـق نرسـیده بودیم امـا پـس از اینکه از 
کرواسـی آمد چندین جلسـه را برگزار کردیم 
تا به توافق رسـیدیم و شـب گذشته عهده دار 
مسـئولیت تیم شـد. وی گفت: بعد از اینکه با 
علـی اصغـر کالنتـری به صـورت توافقـی جدا 
شـدیم، باشـگاه، هیـات امنـا و هیـات مدیـره 
دنبـال گزینـه خـوب بـرای جایگزینـی بودند. 
افـزود:  رفسـنجان  باشـگاه مـس  مدیرعامـل 
امیدواریـم بـا درایتی کـه کرسـتیچوویچ دارد 
و برنامـه ریـزی و حمایت شـرکت ملی صنایع 
امنـاء  هیـات  و  مدیـره  هیـات  ایـران،  مـس 
بتوانیـم مـس رفسـنجان را به روزهـای خوب 
خـود بازگردانیـم. تیم فوتبال مس رفسـنجان 
در جـام آزادگان از 8 بـازی 4 امتیـاز گرفتـه 
و در رده شـانزدهم جـدول اسـت. ایـن تیـم 
در هفتـه نهـم جـام آزدگان، جمعـه 1۶ مهـر 
بـه رشـت مـی رود تا در بـازی خـارج از خانه 
مقابـل تیـم سـپیدرود این شـهر قـرار گیرد.

هادی کاربخش 
میزبـان  شـب  شـنبه  کرمـان 
آییـن تجلیـل از کیمیـا علیـزاده، 
سـهراب مرادی و سـعید عبدولی، 
در  ایـران  ورزش  آوران  مـدال 
المپیـک 2۰1۶ برزیـل بـود. ایـن 
مراسـم همزمـان با مراسـم افتتاح 
فروشـگاه نسـل جدیـد فروشـگاه 
رفـاه کارگـران، شـعبه »خواجوی 
کیومـرث  حضـور  بـا  کرمـان«، 
ملـی  کمیتـه  رییـس  هاشـمی، 

المپیـک برگـزار شـد
شـرکت فروشـگاه های زنجیره 
ای رفـاه پیـش از ایـن بـا امضـای 
تفاهـم نامـه ای بـا کمیتـه ملـی 
المپیک، حامی مـدال آوران ایران 
در المپیک شـد که بر این اسـاس 
5۰ میلیـون تومـان رفـاه کارت به 
همـراه یـک سـهمیه اسـتخدام از 
بسـتگان درجـه یک مـدال آوران 
در شـرکت رفـاه به عنـوان پاداش 
بـه قهرمانـان طالیـی المپیک، در 
اینکـه  بـود، ضمـن  گرفتـه  نظـر 
این شـرکت برای کیمیـا علیزاده، 
اولیـن بانـوی مـدال آور ایرانی در 
المپیـک، پاداشـی معـادل طالیی 
هـای المپیک در نظـر گرفته  بود 
کـه در ایـن مراسـم بـه قهرمانـان 

اهدا شـد.
در حاشـیه این مراسـم فرصتی 
گویـی  و  گفـت  تـا  داد  دسـت 
صمیمـی بـا چند تـن از میهمانان 
در  باشـیم.  داشـته  مراسـم  ایـن 

عبدولـی،  سـامان  سـراغ  ابتـدا 
کشـتی گیـر ملـی پـوش فرنگـی 
ایـران در وزن 75 کیلوگـرم کـه 
متولـد 13 آبـان 13۶8 در شـهر 
وی  رفتیـم.  اسـت،  اندیمشـک 
کـه سـابقه کسـب چندیـن مدال 
رنگارنـگ از مسـابقات آسـیایی و 
جهانـی و برنـز المپیک ریـو را در 
کارنامـه دارد، دربـاره کرمـان می 
گویـد: نخسـتین بـار اسـت که به 
ایـن اسـتان مـی آیـم، متاسـفانه 
و  بـه دلیـل مشـغله هـای کاری 
خانوادگـی تـا کنـون کمتـر موفق 
بـه سـفر شـده ام ولـی امیـدوارم 
بیشـتری  فرصـت  ایـن  از  پـس 
دسـت دهـد تـا بتوانـم بـه کرمان 
سـفر  ایـران  شـهرهای  سـایر  و 
کنـم. در ایـن فرصـت کـم موفـق 
شـدیم ماهـان و دیدنی های آن را 
ببینیـم و واقعا شـگفت آور اسـت 
در دل کویـر و بیابـان بـاغ زیبـا و 
پرآبـی مانند باغ شـازده را ببینی. 

بسـیار زیبـا و دیدنـی بـود.
بسـیار  را  مـردم  برخـورد  وی 
گـرم وصمیمـی دانسـت و افـزود: 
برخوردهـای  و  مـردم  همیـن 
گـرم آنهاسـت کـه مـا را یـاری و 
امیـدوار مـی کنـد بـه شـرکت در 
مسـابقات و کسـب افتخـار بـرای 
ایـران. کرمـان هم مـردم خونگرم 
و صمیمـی دارد و همیـن حضـور 
دهنـده  نشـان  دوسـتان  و  شـما 
مهربانـی  و  نـوازی  میهمـان 

شماسـت.
عبدولـی کـه 5 مـدال طـالی 
فرنگـی جهان را در اختیار دارد، از 
کشـتی پهلوانـی جنـوب و جنوب 
شـرق ایـران بـه نیکـی یـاد کـرد 
و گفـت: ایـن منطقـه از ایـران از 
قدیـم خاسـتگاه پهلوانـان بـزرگ 
ماننـد رسـتم دسـتان و  نامـی  و 
غیره بـوده ولـی اکنون متاسـفانه 
ازکشـتی ایـن منطقـه کمتـر یـاد 
و  اهالـی  اگـر  شـود،  مـی  بـرده 
اسـتعدایابی  بـه  کشـتی  بـزرگان 
را  اسـتعدادها  ایـن  و  بپردازنـد 
در  تـوان  مـی  دهنـد،  پـرورش 
آینـده شـاهد حضـور ورزشـکاران 
اسـتان در رده های ملی بود. الزم 
اسـت همیـن جـا موفقیـت هـای 
اخیـر کشـتی گیـران کرمانـی از 
جملـه کسـب مقام سـوم کشـتی 
فرنگـی جوانـان کشـور را به مردم 

خـوب کرمـان تبریـک بگویـم.
کیمیـا علیـزاده دختـر برنـزی 
المپیـک ریـو کـه اولیـن و تنهـا 
تریـن مـدال تاریـخ بانـوان ایـران 
آورد،  دسـت  بـه  را  المپیـک  در 
ایـن  میهمانـان  از  دیگـر  یکـی 

بـود.    مراسـم 
کیمیـا علیزاده زنوریـن 19 تیر 
1377 در کـرج بـه دنیـا آمد و در 
بازی هـای المپیک ریـو 2۰1۶ در 
وزن 57 کیلوگـرم زنـان صاحـب 
گـردن آویـز برنـز شـد. او هـم که 
اولیـن بـار اسـت بـه کرمان سـفر 

کـرده در ایـن بـاره معتقد اسـت: 
کرمـان را زیبـا و خـارج از تصـور 
در همیـن  و  دانـد  مـی  خـودش 
شـدیم  موفـق  کـه  کوتـاه  زمـان 
از بـاغ شـازده و شـاه نعمـت اهلل 
دیـدن کنیـم، واقعـا لـذت بخـش 
و  اهلل  نعمـت  شـاه  تعریـف  بـود. 
شـخصیت و آرامگاهش را شـنیده 
بـودم امـا وقتـی از نزدیـک دیدم 
بـه زیبایی و شـکوهش پـی بردم، 
بخصوص سـقف ها و کاشـی های 
بـکار رفتـه درآن کـه بـه راسـتی 

زیبـا و بـی نظیـر بود. 
خـودش  گفتـه  بـه  علیـزاده 
کرمـان  هـای  سـوغاتی  عاشـق 
اسـت و از خوراکـی هـای معروف 
کرمـان بـه کلمپـه و قوتـو اشـاره 
مـی کنـد و مـی گوید: شـنیده ام 
کـه ایـن کلمپـه و قوتـو کرمـان 
معرف اسـت و قـرار اسـت با خود 
سـوغات ببریم همچنین شـیرینی 
بـه نـام کمـاچ در این جاسـت که 
خیلـی معـروف اسـت و باید حتما 

امتحـان کنـم.
ایرانـی  تکوانـدوکار  بانـوی 
درصحبـت هایش بـه المپیک ریو 
اشـاره مـی کنـد و مـی افزایـد: تا 
کنـون ایـن مطلـب را در جایـی 
ذکـر نکـرده ام امـا ایـن جـا اقرار 
مـی کنـم کـه بعـد از باختـم بـه 
حریـف اسـپانیایی، حـس کـردم 
صفـر  بـه   1۰۰ از  بدنـم  انـرژی 
رسـیده و آرزو کـردم تکوانـدوکار 
باالتـر  مراحـل  بـه  اسـپانیایی 
مجبـور  مـن  تـا  نکنـد  صعـود 
شـیابچانگ  روی  دوبـاره  نباشـم 
بروم، حسـابی احسـاس خسـتگی 
و افـت قـوای بدنـی مـی کـردم و 
مجـدد  نداشـتم  آمادگـی  اصـال 
درمسـابقات المپیک شـرکت کنم 

امـا تنهـا عاملـی که باعث شـد به 
هـا  مشـاوره  برگـردم،  مسـابقات 
و صحبـت هایـی بـود کـه اسـتاد 
و مربـی مـن کـه بـه آن اعتقـاد 
مـن  بـا  دارم،  کامـل  اعتمـاد  و 
هسـتم  بازیکنـی  مـن  داشـتند، 
کـه وقتـی انگیـزه ام را از دسـت 
بدهـم، خیلـی سـخت به مسـابقه 
بـر مـی گـردم ولـی اگـر انگیـزه 
کافـی داشـته باشـم تا آخـر ادامه 
مـی دهـم. صحبـت های اسـتادم 
دلیـل برگشـتم بـود، خیلـی جاها 
شکسـت خـوردم، زمیـن خـوردم 
بدهـم  ادامـه  نخواسـتم  دیگـر  و 
امـا نیرویـی کـه اسـتادم بـه مـن 
داد و ناامیـد نشـدنم باعـث شـد 
تـا آخـر ادامـه دهـم. در بـازی بـا 
حریـف تایلنـدی علیرغـم اینکـه 
5 امتیـاز عقـب افتـادم امـا ناامید 
نشـدم، چون مـی خواسـتم و می 
دانسـتم برنـده می شـوم وخدا رو 

شـکربرنده هـم شـدم.
کیمیـا دربـاره مسـابقات آتـی 
اش مـی گویـد: مردادمـاه سـال 
آینـده مسـابقات جهانـی کـره را 
پیـش رو داریـم امـا شـرکت من 
بـه  بـا توجـه  ایـن مسـابقات  در 
آسـیب دیدگـی مچ پایـم که قرار 
جراحـی  مهرمـاه  اواسـط  اسـت 
اش کنـم، نامعلـوم اسـت. هرچند 
مـن بـا توجه بـه شـناختی که از 
ایشـان  تجربـه  و  دارم  ام  مربـی 
امیـدوارم  آمـاده سـازی مـن  در 
بتوانـم بـه این مسـابقات برسـم، 
بـا ایـن حـال بایـد منتظـر بمانم 
و ببینـم در آینـده چـه اتفاقاتـی 

خواهـد افتـاد.
محمـود عبداللهـی، مدیر روابط 
عمومـی کمیتـه ملـی المپیک نیز 
در گفـت و گویی کوتـاه با روزنامه 

پیام مـا، ضمن ابراز خوشـحالی از 
سـفر بـه کرمـان در مـورد عـدم 
مسـئولین  از  یـک  هیـچ  حضـور 
رئیـس  سـفر  در  اسـتان  ورزش 
کمیتـه ملـی المپیـک گفـت: این 
از موضـوع ورزشـی  سـفر خـارج 
بـوده و بـه دعـوت یـک شـرکت 
نمـی  و  شـده  انجـام  خصوصـی 
تـوان از مسـئولین ورزش اسـتان 
توقـع خاصـی داشـت با ایـن حال 
شـاید عدم اطالع رسـانی درست، 

باعـث آن شـده اسـت.
محمدحسـین میثاقی، خبرنگار 
و مجـری ورزشـی سـیما نیز یکی 
از مدعویـن ایـن مراسـم بـود کـه 
ازسـفر  یـاددآوری خاطراتـش  در 
کرمـان بـه سـال هـای اوج تیـم 
فوتبـال مـس کرمـان و همچنین 
حضـور ایـن تیـم در فینـال جـام 
و  اشـاره   93-92 فصـل  حذفـی 
بیـان کـرد: عجـب تیـم خـوب و 
یکدسـتی بـود آن تیـم، حضور در 
مراتـب باالی فوتبال ایـران و جام 
باشـگاههای آسـیا خاطرات خوبی 
برای من و سـایر دوسـتان کرمانی 
داشـت امـا حیـف که دیگـر تکرار 
نشـد ولی امیـدوارم باز هم شـاید 
حضـور تیـم هـای خـوب کرمانی 
در سـطح اول ورزش و فوتبال ایرا 

و آسـیا باشیم.
میثاقـی از عـادل فردوسـی پور 
بـه عنـوان اسـتاد خودش یـاد می 
کنـد و مـی گویـد: عـادل عاشـق 
کرمان اسـت و همیشـه به کرمانی 
بـودن خـودش افتخـار مـی کنـد 
و اگـر گاهـی گالیـه ای از فوتبـال 
کرمـان مـی کنـد، فقـط بـه دلیل 
همیـن دوسـت داشـتنش اسـت و 
خیلـی دلـش مـی خواهـد فوتبال 

ایـن اسـتان پیشـرفت کند.

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با بانوی مدال آور المپیک ریو

دعا می کردم حذف شوم

کاریکاتور
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معـاون آمـوزش متوسـطه وزیـر آمـوزش 
فرهنگیـان  »مطالبـات  گفـت:  پـرورش   و 
بازنشسـته تا پایان مهر سـال جاری پرداخت 
می شـود.« بـه گـزارش ایرنـا علـی زرافشـان 
دیـروز در نشسـت شـورای آموزش وپـرورش 
سـیرجان افـزود: »3 هـزار نفـر از فرهنگیـان 
بازنشسته کشـور، پاداش بازنشستگی خود را 

نکرده انـد.« دریافـت 
وی گفـت: »چهـار هـزار و 5۰۰ میلیـارد 
مطالبـات  پرداخـت  به منظـور  تومـان 
فرهنگیـان بازنشسـته کشـور تخصیص یافته 
انجام شـده  نیـز  آن  مقدماتـی  اقدامـات  و 
اسـت.« وی ادامـه داد: »یـک هـزار و 5۰۰ 
را  خـود  سـربازی  خدمـت  طـالب،  از  نفـر 
در مـدارس شـبانه روزی و بخـش پرورشـی 

می گذراننـد.« آموزش وپـرورش 
وزیـر  متوسـطه  آمـوزش  معـاون 
و  »مبلغیـن  کـرد:  اظهـار  آموزش وپـرورش 
روحانیـون در دهـه نخسـت ماه محـرم نیز از 
طریـق اتحادیه انجمن اسـالمی دانش آموزان 
به مـدارس اعـزام می شـوند.« وی ادامـه داد: 
»روحانیـون به منظـور تشـریح احـکام دینی، 
آموزش و معرفی سـیره حضرت امام حسـین 
بـرای دانش آمـوزان و  انقـالب کربـال  )ع( و 
الگوسـازی در ایـن راسـتا بـه مـدارس اعـزام 

می شـوند.«
وی از ایجـاد ۶5۰ دارالقـرآن باهـدف ارائه 
آموزش هـای قرآنـی در آمـوزش  و پـرورش 
سراسـر کشـور خبـر داد و گفـت: »دارالقرآن 
هـا در راسـتای اجـرای برنامه هـای مذهبی و 

برگزاری نماز جماعت در اول وقت شـرعی در 
مـدارس با همکاری طـالب و روحانیون فعال 
می شـوند.« زرافشـان با اشـاره به اسـتفاده از 
حضـور فرهنگیـان در زمینـه برگـزاری نمـاز 
حضـور  امـکان  کـه  مدارسـی  در  جماعـت 
از  »بیـش  گفـت:  نـدارد  وجـود  روحانیـون 
جـاری  سـال  طـی  دانش آمـوز  هـزار   73۰
در اردوی راهیـان نـور و بازدیـد از مناطـق 
عملیاتی جنوب کشـور شـرکت کردند.« وی 
از اعـزام دانش آمـوزان بـه مناطـق عملیاتـی 
به عنـوان اقدامـی فرهنگـی و تأثیرگـذار نـام 
بـرد و اظهـار کـرد: »توجه به تمهیـدات الزم 
در راسـتای بهینه سـازی برنامه ها و اسـتفاده 
از اتوبوس هـای مطمئـن و رعایـت حدنصاب 
ظرفیـت خودروهـا می توانـد خطـرات ایـن 

سـفرها را بـه صفر برسـاند.«
 زرافشـان همچنیـن بـا بیـان اینکـه 3۰۰ 
پژوهـش سـرای دانش آمـوزی در کشـور از 
سـال 81 تـا 92 ایجـاد شـده اسـت گفـت: 
»طـی3 سـال گذشـته 315 پژوهش سـرای 

جدیـد در کشـور ایجـاد شـده اسـت.« وی 
گفـت: »هـم اکنـون 715 پژوهـش سـرا در 
کشـور وجـود دارد و در تالش هسـتیم 1۰۰ 
پژوهـش سـرای دیگـر را در کشـور احـداث 

» کنیم.

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر داد

پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته تا پایان مهر

خبر

کرمان ویچ

سـر  بـر  بحـث 
پروژه میـدان آزادی 
در نشسـت عمومـی 
شورای شـهر کرمان 
در حالی بـاال گرفت 
ایـن  رییـس  کـه 
شـورا از باالتـر رفتن هزینه ها نسـبت 

داد. خبـر  پیش بینی هـا  بـه 
شـهر  شـورای  عمومـی  نشسـت 
شـامگاه  گذشـته  مطابـق  کرمـان 
یکشـنبه در محل خانه شـهر کرمان 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه مطابـق 
میـدان  پـروژه  وضعیـت  معمـول 
آزادی جـزو بحث هـای اصلـی بود اما 
صحبتی که مشـرفی، رییس شـورای 
شـهر انجـام داد نشـان از وضعیـت 
نه چنـدان خـوب این پـروژه داشـت. 
وی گفـت: »در بحـث مالـی میـدان 
آزادی فکـر می کردیـم ایـن پـروژه با 
هزینه کمتری جمع شـود امـا بعد از 
انجام مراحل کار و محاسـبات متوجه 
شـدیم هزینـه باالتری دارد.« سـعید 
گیالنـی، عضـو شـورای شـهر پاسـخ 
داد: »وقتـی کاری را بـدون قـرارداد 
شـروع می کنیـد بـا ایـن مشـکالت 
هـم روبـرو می شـویم. همـان زمـان 
روشـن  را  قـرارداد  تکلیـف  گفتیـم 
کنیـد.« جعفـری دیگـر عضـو شـورا 
هـم گفـت: »روز اول گفتیم سـاخت 
را شـروع نکننـد تا زمانی کـه قرارداد 
و  کردیـد  شـروع  امـا  تنظیم نشـده؛ 

حـاال در بحـث هزینه هـا بـه مشـکل 
برخوردیـم.« مشـرفی در جـواب این 
دو عضـو اظهـار کـرد: »دو سـال قبل 
تصویب شـده بـود کـه طـرح میـدان 
آزادی و چنـد طـرح دیگر بـه قرارگاه 
خاتم داده شـود و مـا به نوعی مجبور 
پـروژه  گذشـته  سـال  مهـر  بودیـم. 
میدان آزادی شـروع شـد. ما در بحث 
محاسـبات غیرقانونـی عمـل نکردیم 
را  قـرارداد  االن  می گویـم  مـن  امـا 
بـا روش علمـی تنظیـم کنیـم.« وی 
همچنیـن گفـت قـرارگاه خاتم گفته 
تـا 22 بهمـن عملیات اجرایـی پروژه 
میـدان آزادی به پایان خواهد رسـید. 
در این بحث درنهایت قرار شـد امروز 
جلسـه ای در دفتـر سـعید گیالنی با 
و  خاتـم  قـرارگاه  مشـاوران  حضـور 
نمایندگان شـهرداری برگزار شـود تا 
در خصوص محاسـبات مالـی میدان 

آزادی نتیجه گیـری شـود.
ساخت سه تقاطع غیرهمسطح 

جدید در کرمان
موسسـه جهـاد نصـر با همـکاری 
تقاطـع  سـه  کرمـان  شـهرداری 
کرمـان  شـهر  در  غیرهمسـطح 
شـهردار  بابایـی،  علـی  می سـازد. 
کرمـان در این جلسـه گفـت: »جهاد 
نصر بـا قـرارداد EPCF در خصوص 
تقاطع ها وارد همکاری شـده اسـت.« 
مشـرفی رییس شورای شـهر کرمان 
هم گفت: »شـهرداری پیشـنهاد داده 

جهاد نصـر در پروژه هـای تقاطع غیر 
همسـطح چهـارراه نیکـزاد و تقاطـع 
غیـر همسـطح در جلـوی ترمینـال 
و تقاطـع غیـر همسـطح در سـه راه 
اهلل آبـاد همـکاری کنـد.« طبق گفته 
وی، جهـاد نصـر هـم تا میـزان 1۰۰ 
میلیـارد تومان )۶۰ میلیارد عمرانی و 
4۰ میلیارد آسـفالت( بـرای همکاری 
اعـالم  کرمـان  شـهر  پروژه هـای  در 
آمادگـی کرده اسـت. سـعید گیالنی، 
عضو شـورای شـهر کرمـان پس ازاین 
صحبت ها خواسـتار بررسـی جزئیات 
کار شـد کـه مشـرفی گفـت: »حتماً 
جزئیات در شـورا بررسـی می شـود.« 
درنهایـت بـا نظـر اعضـای شـورا بـا 
کلیـات همـکاری موافقـت شـد امـا 
قرار شـد جزئیـات قرارداد شـهرداری 
با جهاد نصر در شـورای شـهر کرمان 

ظـرف 15 روز بررسـی شـود.
اعضای کمیسیون کالن شهر 

مشخص شدند
یکـی از دسـتور کارهـای جلسـه 
شـب گذشـته شـورای شـهر کرمان، 
تعییـن و تکلیـف کمیسـیون ها بـود 
کـه اعضـای یـک کمیسـیون مهـم 
مشـخص شـدند. بـرای کمیسـیون 
کالن شهر شـورای شـهر کرمان ابتدا 
منصـوری،  زاده،  پنجعلـی  گیالنـی، 
زاده،  ربانـی  جوانمـرد،  جعفـری، 
مشـرفی، مویـدی، زاهـدی و منصور 
ایرانمنش نامزد شـدند. البته نامزدی 

از  مویـدی بـه درخواسـت تعـدادی 
مشـرفی  نامـزدی  و  شـورا  اعضـای 
بـه درخواسـت مویـدی بـود. قبـل از 
رای گیـری امـا ربانـی زاده، زاهدی و 
مشـرفی کنـار رفتنـد تا هفـت عضو 
کمیسیون کالن شهر مشخص شوند. 
البته قبل از مشـخص شـدن اعضای 
این کمیسیون، ربانی زاده، سخنگوی 
در  اعضـا  برخـی  عملکـرد  از  شـورا 
کمیسـیون ها انتقـاد کـرد. وی گفت: 
»آن طـور کـه مـن در جریان هسـتم 
بعضـی از کمیسـیون ها بـا اکثریـت 
اعضـا تشـکیل نمی شـود. شـنیده ام 
که بعضـی از کمیسـیون ها با حداقل 
اعضـا مثـاًل یـک یـا دو نفر تشـکیل 
کمیسـیون ها  دارم  تقاضـا  می شـود. 
با اکثریت تشـکیل شـود تـا مصوبات 
پختـه  ارائـه  هنـگام  کمیسـیون ها 
را  ربانـی  مشـرفی، حـرف  باشـند.« 
تائیـد کـرد و تقاضـا کـرد از این بعد 
همـه کمیسـیون ها بـا اکثریـت اعضا 
تشـکیل و مصوبات بررسـی شـوند و 
بعد در جلسـه عمومی مطرح شـوند. 

شورای چهارم، نمونه است!
مشـرفی همچنیـن در این جلسـه 
بـا گالیـه از اینکـه »مردم به درسـتی 
از اقدامات شـورای شهر کرمان مطلع 
نیسـتند« عملکرد شـورای چهارم در 
مقابل شـوراهای دوم و سـوم را نمونه 
دانست! رییس شـورا در حالی چنین 
موضعـی گرفت که حواشـی شـورای 
شـهر چهـارم، از اختالف با اسـتاندار 
تـا اختالف هـای درونـی شـورا، هنوز 

از اذهان پاک نشـده اسـت.
بررسی معضل متکدیان

نشسـت  مهـم  اتفاقـات  دیگـر  از 

کرمـان،  شـهر  شـورای  عمومـی 
مدیـرکل  صادقـی،  یحیـی  حضـور 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـتان 
کرمـان در ایـن نشسـت بـود. بحـث 
اصلـی بـا حضـور ایـن مسـئول هم، 
رسـیدگی به معضل وجـود متکدیان 
بـود.  در خیابان هـای شـهر کرمـان 
سـعید گیالنـی دراین باره گفـت: »در 
در  متکدیـان  جمـع آوری  خصـوص 
سـطح شـهر چند طـرح باهـم انجام 
می شـود ولـی بـاز مـا شـاهد حضور 
متکدیان هستیم.  در مورد متکدیان، 
کمیتـه امداد بایـد به صـورت پایلوت 
در ایـن زمینـه برنامه ریـزی کنـد و 
بـرای اشـتغال زایی ایـن افـراد فکری 
شـود. حتـی در زمینـه اشـتغال زایی 
شـرکت های  از  بعضـی  افـراد  ایـن 
خصوصی حاضر هسـتند تعـدادی از 
ایـن افـراد را بپذیـرد و بخـش دیگـر 
هـم کمیته و بهزیسـتی و شـهرداری 
برنامـه بریزد و بـرای مابقی متکدیان 
که همچنان در سـطح شـهر هستند 
شـهردار  شـود.«  برخـورد  قانونـی 
کرمـان از انعقـاد تفاهـم بـا کمیتـه 
امـداد در خصـوص مـکان نگهـداری 
متکدیـان و سـاماندهی و برگشـتن 
بـه جامعـه خبـر داد. منصـوری در 
»اسـاس  کـرد:  اظهـار  زمینـه  ایـن 
بـه  رسـیدگی  امـداد  کمیتـه  کار 
متأسـفانه  امـا  اسـت  مسـتمندان 
بیـن  همـکاری  کرمـان  شـهر  در 
شـهرداری، کمیته امداد و بهزیسـتی 
وجـود نـدارد.« صدیقه زاهـدی دیگر 
عضـو شـورا گفـت: »کمیتـه امـداد 
4۰۰ ماشـین در اختیـار خانم هایـی 
جـای  کـه  گذاشـته  بی سرپرسـت 

تشـکر دارد امـا اگـر ممکن اسـت به 
حاشـیه شـهر ورود پیدا کنـد چراکه 
اکثـراً معتـاد هسـتند. معضلـی مثل 
متکدیـان تنهـا جنبه ظاهـری ندارد. 
ایـن افراد بیماری هایـی مثل هپاتیت 
و ایـدز دارنـد. در کرمان حـدود 12۰ 
ارگان هـا  کـه  داریـم  متکـدی  نفـر 
و  اعتیـاد  زمینـه  در  بایـد خصوصـاً 
بیماری هـا ورد پیـدا کننـد. موضـوع 
دیگـر هم زنـان خیابانی هسـتند که 
اعتراضـات زیـادی داشـته اسـت و به 
نظـر من معضـل اصلی مـا تن پروری 
ایـن افراد اسـت.« مؤمنـی دیگر عضو 
شـورا هـم از مدیـرکل کمیتـه امداد 
خواسـت کـه بـه معضـل بیـکاری و 
به طورجـدی  متکدیـان  جمـع آوری 
تـری ورود کنـد. صادقـی، مدیـرکل 
خصـوص  در  هـم  امـداد  کمیتـه 
را  توضیحاتـی  اداره  ایـن  اقدامـات 

کـرد. مطرح 
در حاشیه:

* مشـرفی، رییس شـورای شهر از 
دیگـر اعضـا خواسـت با رایزنـی برای 
انتخابـات سـال آینده شـورای شـهر 
بـه یک لیسـت واحد برسـند. این در 
حالـی اسـت دوره بعد تعـداد اعضای 
شـورای شـهر کرمـان بایـد 11 نفـر 
باشـند. مؤمنـی، عضـو شـورا هـم به 
ایـن مسـئله اشـاره کرد و خطـاب به 
مشـرفی گفـت: »درهرصـورت چهار 

نفـر نمی توانند وارد شـورا شـوند.«
بـه  دیوان بیگـی، عضـو شـورا،   *
یـک  فرزنـدش،  عروسـی  مناسـبت 
اخالقـی  آیین نامـه  دربـاره  کتـاب 
بـه  فاطمـی   - علـوی  همسـران 

داد. هدیـه  خبرنـگاران 

جمعیت استان در سرشماری 95؛ 

احتماالً 3 میلیون
مدیـرکل آمـار و اطالعات سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اسـتان در جلسـه شـورای توسـعه و 
برنامه ریـزی گفتـه پیش بینـی می شـود پـس از 
سرشـماری سـال 95 جمعیت اسـتان 3میلیون 
نفـر باشـد. بـه گـزارش پایـگاه خبـری »کرمـان 
می کنـد  پیش بینـی  سـلیمانی  مهـرداد  نـو«، 
کرمانی هـا در سرشـماری اینترنتـی 3۰ تـا 4۰ 
درصد مشـارکت داشـته باشـند. وی اسـتفاده از 
اینترنـت را ویژگـی بـارز سرشـماری 95 عنـوان 
کـرد کـه زمـان خروجـی را به شـدت کاهـش 
داده و از تبلـت بجـای کاغـذ اسـتفاده خواهـد 
شـد.  او بـر پرهیـز از جابجایـی جمعیـت تأکید 
کـرد و اضافـه کـرد کـه بسـیاری از مشـکالت 
سرشـماری های قبلـی کاهش یافتـه و اطالعـات 
مربـوط بـه مهاجرت، گروه های سـنی، جنسـی، 
مسـکن، اطالعـات بیمـه ای، اتبـاع خارجـی و ... 
در سرشـماری سـال جـاری اسـتفاده می شـود. 
بـه گفتـه سـلیمانی در سرشـماری سـال 9۰ ، 
1۰هـزار خانـوار غایب داشـتیم. او بر جایگاه مهم 
شـهر کرمـان تأکیـد دارد و می گویـد  وضعیـت 
مناسـبی در مرحلـه ثبت نـام در کرمـان نداریـم.  
مدیـرکل آمـار و اطالعـات سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریزی اسـتان از اسـتفاده کلـی و منطقه ای 
اطالعـات گفـت و اینکـه تـا صبـح امـروز سـه 
درصد میانگین کشـوری ثبت نـام اینترنتی برای 
اسـتان  ثبت نـام در  سرشـماری داشـته اند کـه 
کرمـان یـک درصـد کمتـر از میانگین کشـوری 
بـوده اسـت. سـلیمانی می گویـد کـه متقاضیان 
شـرکت در سرشـماری را بـرای بـار اول از طریق 
سـامانه مدیریـت کردیـم بـر ایـن مبنا ۶هـزار و 

5۰۰ متقاضـی داشـتیم.

951 کیلومتر بزرگراه در 
جنوب کرمان نیاز است

کرمـان  جنـوب  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
گفـت: »951 کیلومتـر بزرگـراه بـرای تکمیـل 
شـبکه بزرگراهـی جنـوب کرمـان نیـاز اسـت و 
امیدواریـم بـا تأمیـن مالـی ایـن شـبکه تکمیل 
سـاردویی  محمـد  ایرنـا  گـزارش  بـه  شـود.« 
ضمـن  بزرگراه هـا  ایـن  سـاخت  »بـا  افـزود: 
توسـعه منطقـه، کریدورهـای شـمال - جنوب و 
شـرق - غـرب کشـور تکمیل می شـود و شـاهد 
تسـهیل در حمل ونقـل جـاده ای خواهیـم بود.« 
وی خاطرنشـان کـرد: »از ابتـدای تأسـیس ایـن 
اداره کل تاکنـون 18۰کیلومتر بزرگراه در جنوب 
اسـتان کرمان احداث شـده اسـت.« وی از جنوب 
کرمـان به عنـوان یکـی از مهم تریـن قطب هـای 
کشـاورزی کشـور نـام بـرد و گفت: »بـا توجه به 
نیـاز انتقال فوری محصوالت تولیدی کشـاورزان، 
وجـود معـادن، مناطق باسـتانی و عبـور بارهای 
ترانزیتـی از ایـن محور و نبـود راه آهن در منطقه 
توسـعه بزرگراه هـا بـه حیاتی تریـن نیـاز جنوب 
و  راه  مدیـرکل  اسـت.«  تبدیل شـده  اسـتان 
شهرسـازی جنـوب کرمـان بیـان کرد: »امسـال 
73 کیلومتـر بزرگـراه بااعتبـار یک هـزار و 1۰2 
میلیـارد ریـال در دست سـاخت اسـت و بـرای 
سـاخت 142 کیلومتر بزرگـراه دیگر پیگیر انجام 

مقدمـات کار هسـتیم.«

موافقت سازمان میراث 
فرهنگی با احداث باغ موزه 

ملی پسته در رفسنجان
فرمانـدار رفسـنجان گفـت: »رئیـس سـازمان 
میـراث فرهنگـی کشـور با احـداث باغ مـوزه ملی 
پسـته در ایـن شهرسـتان موافقت کرده اسـت.« 
افـزود:  مالنـوری  حمیـد  فـارس،  گـزارش  بـه 
»رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور با این 
موضـوع اعـالم موافقـت کرده اسـت که ایـن کار 
انجـام می شـود و مـکان ایـن مـوزه در حمیدآباد 
رفسـنجان اسـت.« به گفته مالنوری این اتفاق از 
دسـتاوردهای همایش رفسـنجان، تدبیر و توسعه 
اسـت. وی بـه دیگـر دسـتاوردهای ایـن همایش 
دسـتاوردهای  از  »یکـی  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
سـتاد  راه انـدازی  و  دبیرخانـه  ایجـاد  همایـش 
و ثبـت ملـی پسـته بـود.« فرمانـدار رفسـنجان 
عنوان کرد: »دسـتاورد دیگـر آن احیای مجموعه 
ورزشـی دانشـگاه ولیعصر بود که در این همایش 
بخـش خصوصی آمادگـی خود را بـرای راه اندازی 
و برقـراری ایـن مجموعه به طور دائـم اعالم کرده 
اسـت تا در اختیار همشـهریان باشـد.« وی دیگر 
دسـتاورد ایـن همایـش را راه اندازی اتـاق صنایع 
باالدسـتی و پایین دسـتی مس بیان کرد و گفت: 
»2۶ طـرح در حـوزه مـس در رفسـنجان ایجـاد 
می شـود.« مالنـوری اظهـار کـرد: »تفاهم نامه ای 
بیـن فدراسـیون بازی هـای بومی محلی کشـور و 
فرمانـداری رفسـنجان مبنی بر اینکه رفسـنجان 
محلـی  و  بومـی  بازی هـای  پایـگاه  به عنـوان 

منطقـه ای تبدیل شـود امضا شـد.«

 نداشتن قرارداد؛ مشکل دردسرساز مهم ترین پروژه شهری کرمان

آزادی برای کرمانی ها
 گران تمام شد

خبر

افقی
1- رشته کوهی در اسیا- فیلمی با بازی پرلن هاوارد

2- خیابانی در کرمان- قلعه حکومتی
3- بهبود یافتن زخم- جوانمرد- ضمیر جمع

4- حـذف گزینـش- حـرارت باالی بـدن- روشـندل- ضمیر 
اشاره

از  یونـان-  فوتبـال  تیـم  اسـت-  حیوانـی  صـدای  5-نیـم 
عـراق شـهرهای 

رقمـی-  دو  عـدد  فـارس-  در  شـهری  عربـی-  ضمیـر   -۶
ماشـین السـتیک 

7- خمیر بی مایه- مهمانسرای مدرن- سالک
8- از توابـع تنگسـتان بوشـهر- خوردنـی ناگهانـی- اسـباب 

بـازی بچـه ها
9- سـطر و نوشـته- ویتامیـن انعقـاد خـون- پایتخـت نروژ- 

ست د
1۰- سیم دلکو- همراه تب- نوعی سال.

11- تکرار حرف- ابداع کننده- جنس کندو
12- گردن- حرفی سوار بر خودش- زیرک و هوشیار

13- از اصطالحات پزشکی- پراکنده- زاپاس
داسـتان-  و  خبرتـازه  جهـان-  هـای  کاتولیـک  14-رهبـر 

آلمـان در  شـهری 
15- وسیله کار قصاب- دیگ سنگی مشهد

عمودی
1- از اثار خواجوی کرمانی- باالی فرنگی

2- نواحی سردسیری - بازتاب
3- مرتبه و بار- از  شاعران ایرانی - کودک تازه راه افتاده.

4- نام دخترانه - خودنمایی و سروصدا 
5- بی عرضه و ولنگار- لیست غذا

۶- اسب چاپار- نوعی از واژه ها
7- سفید آذری- عنکوب در گویش محلی کرمانی

معـروف-  فیلـم  تکرارحـرف-   - مرکـزی  اسـتان  شـهر   -8

رادیویـی تقویـت 
9- از ادارات دولتی- ملعون پدر و مادر شدن 

1۰- آزادیخواهی سیاسی- افت صدمه
11- رود روسیه- جدید و تازه- جشن و مهمانی- تولد

12- میکروب شناسی
شـهرهای  از  مـارال-  و  جیـران  جمـع-  عالمـت  از   -13

خوزسـتان
14- شهری در استان کرمان- دست- پایه و اساس

15- آحاد- ویزا- گل خوشبو
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نمایشگاه

نمایشگاه نقاشی زهره توسلی
زمان : 9 الی 14 مهر/ ساعت : 3۰/17 الی 2۰

در نگارخانه هومهر

یادداشت 

تغییـر نقش هـای سـنتی 
زنـان و تقاضـای روز افزون 
مشـارکت  بـرای  آنـان 
مختلـف  عرصه هـای  در 
واقعیـت  بـه  امـروز 
جامعـه ی  انکارناپذیـر 
ایـران تبدیل شـده اسـت. ایـن وضعیـت 
ارزش هـا،  نظـام  در  دگرگونـی  حاصـل 
رشـد اندیشـه های متضاد با مردسـاالری، 
گسـترش آگاهی هـای عمومـی، ارتقـای 
تحصیـالت تخصصـی زنـان و هم چنیـن 
تغییـر سـاختارهای اجتماعـی و فرهنگی 
در دهه هـای اخیـر اسـت. در ایـن زمینـه 
می تـوان بـه افزایـش سـهم نسـبی زنـان 
شـاغل اشـاره کرد. در نگاه اول اصلی ترین 
مسـائل  زنـان  اشـتغال  بـرای  انگیـزه 
اقتصـادی بـوده اسـت امـا امـروزه حتـی 
زنـان مرفـه بـرای کسـب موفقیت هـای 
فـردی و ایجـاد جایگاه اجتماعی مناسـب 
دارنـد.  تمایـل  منـزل  از  خـارج  کار  بـه 
عـالوه بـر این داشـتن شـغل متناسـب با 
روحیـات و تحصیالت در بهبـود وضعیت 
روحـی و روانـی و ارتقای سـطح سـالمت 

اجتماعـی تأثیـر بـه سـزایی دارد.  
اثرات اشتغال بر سالمت جسم و 

روان زن
اخیـر  دهه هـای  در  تحقیقـات 
نشـان دهنده ی آن اسـت کـه زنان شـاغل 
بـه میزان کمتری نسـبت به زنـان خانه دار 
بـه  افسـردگی مبتـال می شـوند. اشـتغال 
سـبب افزایش اعتمادبه نفـس و عزت نفس 
در زنان می شـود و سـالمت روحی و روانی 
آنـان را بهبود می بخشـد.  بـه گفته ی این 
گـروه عموماً فرض می شـود خانـه داری از 
وظایـف زنان اسـت اما با نگاهـی ظریف تر 

متوجه می شـویم آشـپزی، ظرف شستن، 
گردگیـری و ... اموری اسـت که از عهده ی 
هرکسـی برمی آید و نباید منحصر به زنان 
دانسـته شـود. خانـه داری کاری تکـراری، 
خسـته کننده و فاقـد خالقیـت اسـت کـه 
افسـردگی و یکنواختـی در  بـروز  باعـث 
زنـان می شـود. ارتبـاط بـا محیـط بیـرون 
از منـزل و محیـط اطـراف بـه پویایـی و 
سـرزندگی زنان شـاغل می انجامد ازاین رو 
کیفیـت  ازلحـاظ  معمـوالً  شـاغل  زنـان 
زندگـی اجتماعـی و خانوادگـی موقعیـت 
بهتـری نسـبت بـه زنـان خانـه دار دارنـد.  
زنـان شـاغل خـود پنـداره مثبت تـری از 
خوددارنـد و اشـتغال را باعث شورونشـاط 
خـود می داننـد. اشـتغال زنـان منجـر بـه 
افزایـش  انگیزه و امید بـه زندگی در  آنان 
می شـود و هم چنیـن موجـب می گـردد 
خـود را عضو مفیـد و سـازند ه ای از جامعه 
بداننـد.    تحقیقـات حاکـی از آن اسـت 
که کار بر سـالمت جسـمی زنان نیز تأثیر 
دارد. زنـان شـاغل ازنظر جسـمی سـالم تر 
از زنان خانه دار هسـتند و سـاعات کمتری 
احسـاس بیماری می کنند. کسـانی که در 
سـنینی هسـتند کـه  توانایـی کار کـردن 
دارند ولی نتوانسـته اند شـغلی بیابند اغلب 
از مشـکالتی مثـل سـردردهای میگرنـی، 
بی خوابـی، یـاس، فقـدان انگیـزه، انـدوه، 
تنهایـی، افسـردگی و احسـاس پوچی رنج 

می برنـد. 
تأثیرات مثبت اشتغال مادران بر 

فرزندانشان
آمـار نشـان می دهد کـه فرزنـدان مادران 
شـاغل نسـبت به فرزندان مادران خانه دار 
عزت نفـس بیشـتر و اختـالالت رفتـاری 
کمتـری دارنـد، اعتمادبه نفـس و نمـرات 

خود کفایـی  از  دارنـد،  بهتـری  درسـی 
بیشـتری برخوردارند، سازگاری اجتماعی 
بیشـتری دارنـد و تمایل بیشـتری به کار 
کـردن دارند. اشـتغال زنـان به عنوان یک 
پدیـده ی اجتماعـی بـر تربیـت کـودکان 
شـاغل  مـادران  می گـذارد.  تأثیـر  آنـان 
مسـتقل  و  مسـئولیت پذیر  فرزندانـی 

تربیـت می کننـد.
اشتغال و رضایتمندی از زندگی 

خانوادگی
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه اشـتغال 
زنان بر رضایتمنـدی از زندگی خانوادگی 
نیـز تأثیـر دارد و اثرات مطلوبـی بر روابط 
خانوادگـی بـر جـای می گـذارد. چنانچـه 
درآمد خانواده از سـوی هر دو زوج باشـد 
باعـث سـهولت زندگـی می شـود. زنـان 
شـاغل بیشـتر از زنـان خانـه دار از زندگی 
زناشـویی خـود لـذت می برند و احسـاس 
بهتـری نسـبت بـه فرزنـدان خوددارنـد. 
از شـاغل بـودن  البتـه حمایـت همسـر 
زن تأثیـر زیـادی بر احسـاس رضایت زن 

دارد. 
اشتغال و کاهش خشونت فیزیکی 

علیه زنان
می کننـد  کار  کـه  زنانـی  معمـوالً 
قـدرت چانه زنـی بیشـتری در عرصـه ی 
خانواده دارنـد و بـه سـبب پایـگاه مالـی 
میـزان  می تواننـد  کرده انـد  کسـب  کـه 
را  خـود  علیـه  خانگـی  خشـونت های 
خانـه دار  زنـان  معمـوالً  دهنـد.  کاهـش 
خانگـی  خشـونت های  قربانـی  بیشـتر 
نشـان  توصیفـی  مطالعـات  هسـتند. 
قربانیـان  از  درصـد   28 کـه  می دهـد 
خشـونت خانگی شـاغل و 71 درصد غیر 

بوده انـد. شـاغل 

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن 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.

دبیر سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
دبیر سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش
دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی

دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

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 )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

عکس: محمد خضری مقدم

چه سرنوشت غریبی که کرم ابریشم

تمام عمر می تنید 

و به فکر پریدن بود

عکس نوشت

 از خورشید جهت تولید برق یاری بگیریم
اســتان کرمــان  بــه علــت ارتفــاع مناســب از ســطح دریــا، کــم بــودن غلظــت جــو، شــدت تابــش، خشــک بــودن هــوا و اختــالف شــدید 
دمایــی روز و شــب، وزش بــاد، مناســب بــودن طــول روز و وجــود زمیــن هــای کافــی، بــرای اســتفاده از انــرژی هــای خورشــیدی بســیار 

مناســب مــی باشــد.
مزایای انرژی سیستم تولید برق خورشیدی متصل به شبکه:

- خیلی سریع تر از دیگر نیروگاه های سوخت فسیلی و تجدیدپذیر قابل تصب می باشند.
- تولید برق آنها تضمین شده است و موثرترین روش جهت کاهش مصرف در ساعات پیک میباشد.

ــا تولیــد بــرق بــه شــبکه سراســری نیــرو برســانند و در عیــن امــکان تأمیــن شــبکه های کوچــک  - نیروگاه هــای خورشــیدی می تواننــد ب
ناحیــه ای، احتیــاج بــه تأســیس خطــوط فشــار قــوی طوالنــی جهــت انتقــال بــرق ندارنــد و نیــاز بــه هزینــه زیــاد احــداث شــبکه های انتقــال 

نمی باشــد.
- جهت استفاده بلند مدت با اطمینان باال مورد استفاده قرار میگیرند و از لحاظ تولید انرژی تثبیت شده می باشند.

- قیمت انرژی بصرفه تر از خرید از بازار خرده فروشی است.
- سیستم های خورشیدی 3۰ تا ۶۰ درصد برق مصرفی را تامین می نمایند.

- با نرخ خرید تضمینی برق 8۰۰ تومان بازگشت سرمایه آنها کمتر از 5 ساله می باشد.
- به دلیل عدم استفاده از منابع فسیلی و جلوگیری از آالیندگی جزء نیروگاههای پاک می باشند.

- نیروگاه هــای خورشــیدی نیــاز بــه ســوخت ندارنــد و برخــالف نیروگاه هــای فســیلی کــه قیمــت بــرق تولیــدی آنهــا تابــع قیمــت نفــت 
ــی را  ــرق مصرف ــای ب ــوان به ــن نوســان وجــود نداشــته و می ت ــای خورشــیدی ای ــر می باشــد. در نیروگاه ه ــال تغیی ــوده و همیشــه در ح ب

بــرای مــدت طوالنــی ثابــت نگهداشــت.
- نیروگاه هــای خورشــیدی بدالیــل فنــی و نداشــتن اســتهالک زیــاد، دارای عمــر طوالنــی می باشــند و نیــاز بــه هزینــه تعمیــر و نگهــداری  

ــی ندارند. خاص
چگونه از انرژی خورشیدی در آمد کسب کنیم

بازگشــت بــه مصوبــه شــماره 95/14273/3۰/1۰۰ مــورخ 1395/2/19 وزیــر محتــرم نیــرو در زمینــه خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر و پــاک شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان در صــدد اســت بــر اســاس مصوبــه فــوق و تصویــب نامــه شــماره  
15344۰/ت 52375 ه مــورخ 94/11/21 هیــات محتــرم وزیــران در زمینــه آئیــن نامــه اجرایــی مــاده ۶1 قانــون اصــالح الگــوی مصــرف و 
انجــام کلیــه امــور مرتبــط، قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق تولیــد شــده از نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی را بــا مشــترکین بــرق تــا 
ســقف انشــعاب آنهــا منعقــد نمایــد. مــدت قــرارداد خریــد تضمینــی بــه مــدت بیســت ســال از شــروع انغقــاد قــرارداد میباشــد. بطوریکــه بــه 
ازای هــر کیلــووات ســاعت بــرای مــدت 1۰ ســال از دوره قــرارداد بــر اســاس قیمتهــای خریــد در آن ســال مــی باشــد و در 1۰ ســاله دوم 

نــرخ خریــد بــرق ســی درصــد )3۰%( کاهــش داده مــی شــود.

قیمتهای خرید تضمینی در سال 95

نرخ پایه خرید تضمینی برقمولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعابردیف
 )ریال بر کیلوات ساعت(

57۰۰بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر1

7۰۰۰با ظرفیت 1۰۰کیلووات و کمترخورشیدی2
8۰۰۰با ظرفیت 2۰کیلووات و کمتر

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــه ش ــورا ب ــا حض ــرکت و ی ــایت www.Solar.nked.co.ir ش ــه وب س ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
ــا شــماره  ــا ب ــه ی ــت مصــرف مراجع ــت مشــترکین-دفتر مدیری ــر – معاون ــان توانی ــان خواجــو- خیاب ــع در خیاب ــان واق شــمال اســتان کرم

ــد. ــل نمایی ــاس حاص ــاس۰3432539۶92 تم تم
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان

سیمین سلطانی نژاد
کارشناس ارشد روانشناسی 


