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جناب آقای دکتر احمد اکبری 
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما، از خداوند صبری عظیم برای شما

و خانواده محترمتان خواستاریم.
روزنامه پیام ما

دادستان کرمان خبر داد
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سال گذشته سهم استان کرمان از حقوق دولتی وصولی معادن کمتر از 20 درصد بود

سهم ناچیز کرمان
 از معادن

وزرای ارشاد، ورزش و آموزش  و پرورش می روند؟

سه شنبه استعفا

روایت هوشنگ مرادی کرمانی از کرمان دهه 30

بازار کرمان برای همیشه
در ذهنم مانده است

معـادن اسـتان کرمـان اگرچه 36 
کل  معـادن  دولتـی  حقـوق  درصـد 
کشـور را وصـول می کنـد امـا تنهـا 
20 درصـد از سـهم قانونی اسـتان از 
ایـن میزان در سـال 94 بـه اعتبارات 

کرمـان اضافه شـد.
براسـاس قانون معادن، هر شـرکت 
بهره بـرداری  پروانـه  کـه  معدنـی 
از  بایـد درصـدی  دارد  را  معـادن  از 
بهـای مـاده معدنـی موضـوع پروانـه 
را به عنـوان حقـوق دولتـی بـه خزانه 
دولـت واریـز کنـد. براسـاس همیـن 
از  درصـد   15 بایـد  سـاالنه  قانـون، 
میزان وصول حقـوق دولتی مجموعه 
اعتبـارات  بـه  اسـتان  یـک  معـادن 
همـان اسـتان اضافـه شـود. اتفاقـی 
کـه در سـال های پیش بـرای کرمان 
رخ نـداده اسـت، آن هـم درحالی کـه 
اسـتان کرمـان ازنظر اسـتخراج مواد 

معدنی در کشـور رتبه اول را داراست 
و سـهم 15 درصـدی ایـن اسـتان از 
حقـوق دولتـی معـادن، چشـمگیر و 
قابل توجه اسـت. سرپرسـت سـازمان 
اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
کرمـان در رابطـه با پتانسـیل معدنی 
ایـن اسـتان بـه »پیـام ما« گفـت: » 
ارزش مـواد معدنـی اسـتان کرمـان 
سـه هزار و 500 میلیارد تومان اسـت 
و مـا بـا 60 میلیـون تـن اسـتخراج 
مـواد معدنی از 40 نـوع ماده معدنی، 
رتبـه  اول کشـور را داریـم.« او تأکید 
بایـد  قانـون  براسـاس  کـه  می کنـد 
15 درصـد حقـوق دولتـی وصولـی 
معـادن، بـه اسـتانی کـه معـدن در 
آن قـرار دارد برسـد و اولویـت هـم با 
شهرسـتان هایی اسـت که معـادن در 

آن هـا وجـود دارد.
صفحه 2
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 خبر

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تهیه نقشه گسل های کرمان
معـاون وزیر راه و شهرسـازی گفـت: »وزارت 
راه و شهرسـازی چهار کالن شـهر کـرج، تبریز، 
تـا نقشـه  کرمـان و مشـهد را موظـف کـرد 
تهیـه کننـد  را  اصلـی  پهنه هـای  گسـل های 
و بـرای شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی 
بفرسـتند.« بـه گفتـه شـکرچی زاده ازاین پـس 
به عنـوان نقطـه  بـر روی نقشـه  نقاطـی کـه 
پرخطـر ازنظـر زلزلـه محسـوب می شـوند باید 
ایمنـی بیشـتری را در ساخت وسـازها لحـاظ 
ازنظـر  محدودیت هایـی  هم چنیـن  کننـد. 
قـرار می گیـرد. کار  در دسـتور  ساخت وسـاز 

شرکت 389 هزار
خانواده کرمانی در سرشماری 

اینترنتی
معـاون آمـار و اطالعـات سـازمان برنامـه و 
اسـتان کرمـان گفـت: »یک میلیـون  بودجـه 
و 334 هـزار نفـر در قالـب 3۸9 هـزار خانـوار 
کرمانـی در سرشـماری نفوس و مسـکن سـال 
اسـتان  سراسـر  از  اینترنتـی  به صـورت   95
کرمـان ثبت نـام کرده انـد.« به گزارش تسـنیم، 
معـاون آمار و اطالعات سـازمان برنامه و بودجه 
»کرمانی هـا  داشـت:  اظهـار   کرمـان  اسـتان 
در سرشـماری اینترنتـی نفـوس و مسـکن 7 
درصـد باالتـر از میانگیـن کشـوری مشـارکت 
داشـتند و 42 درصـد از جمعیـت کرمـان در 
ایـن سرشـماری ثبت نـام کرده انـد.« مهـرداد 
سـلیمانی محمدی بـا بیـان اینکـه یک میلیون 
و 334 هـزار نفـر در قالـب 3۸9 هـزار خانـوار 
کرمانـی در سرشـماری نفوس و مسـکن سـال 
95 به صورت اینترنتی از سراسـر اسـتان کرمان 
ثبت نـام کرده انـد گفـت: »رتبـه اسـتان کرمان 
در سرشـماری اینترنتـی سـال 95 در مرتبـه 
دوازدهـم کشـور اسـت.« وی خاطر نشـان کرد: 
مراجعـه  و  حضـوری  به صـورت  »سرشـماری 
مأمـوران در درب منـازل همشـهریان در حـال 

اسـت.« انجام 

هشدار دامپزشکی نسبت 
به شیوع تب برفکی

بـا  مبـارزه  و  بهداشـت  اداره  سرپرسـت 
بیماری های دامی اداره کل دامپزشـکی اسـتان 
کرمـان ضمن هشـدار به دامـداران در خصوص 
خسـارت های بیمـاری تـب برفکی گفـت: »فاز 
دوم واکسیناسـیون تـب برفکـی از اول مهرماه 
جـاری آغازشـده اسـت.« بـه گـزارش ایسـنا، 
»ویـروس  گفـت:  پنـاه  یـزدان  محمدمهـدی 
مولـد بیمـاری تب برفکـی ازجملـه مقاوم ترین 
ویروس هـای شناخته شـده در طبیعـت اسـت، 
ایـن ویـروس قـادر اسـت در محیـط خـارج از 
بـدن دام تـا مـدت 40 روز در بسـتر فضـوالت 
و ترشـحات بـدن زنـده و عفونت زا باقـی بماند 
فراورده هـای  و  دام  خـوراک  در  هفته هـا  و 
دامـی ازجملـه پشـم و پوسـت دام زنـده مانده 
و از مکانـی بـه مـکان دیگـر انتقـال یابـد.« به 
گفتـه سرپرسـت اداره بهداشـت و مبـارزه بـا 
بیماری های دامی اداره کل دامپزشـکی اسـتان 
کرمـان، از خسـاراتی کـه بیمـاری تـب برفکی 
بـر جـای می گـذارد می تـوان به کاهـش تولید 
شـیر در گله های مبتال، کاهش تولید گوشـت، 
کاهـش تولید پشـم و در دام های جـوان نهایتاً 
بـه مـرگ اشـاره کـرد و لـذا دامداران بایسـتی 
و هم چنیـن  قرنطینـه ای  و  بهداشـتی  نـکات 
واکسیناسـیون را جـدی بگیرنـد. وی با اشـاره 
بـه مـواردی ازجملـه پراکندگـی جغرافیایـی و 
تنـوع آب و هوایی اسـتان، حجـم قابل مالحظه 
دامداری هـای سـنتی و دام عشـایر، تـردد دام 
و احتمـال ورود دام هـای جدیـد گفـت: »دائماً 
خطـر افزایش موارد ابتالی بیمـاری وجود دارد 
بـه همیـن دلیل بیمـاری باید تحـت مراقبت و 
رصـد در نواحـی مختلـف اسـتان قـرار گیرد.«

زلزله های پیاپی این بار به 
منوجان رسید

سـاعت  ریشـتر   3.0 بزرگـی  بـه  زلزلـه ای 
منوجـان  شهرسـتان  دیـروز  صبـح   0۸:20
را لرزانـد. بـه گـزارش »کرمـان نـو« از  مرکـز 
ژئوفیزیـک دانشـگاه تهـران  ایـن زمین لـرزه 
در عـرض جغرافیایـی 27.110 درجـه و طـول 
جغرافیایی 57.793 درجه رخ داده اسـت. عمق 
ایـن زمین لـرزه در 19 کیلومتری سـطح زمین 
ثبت شـده اسـت. طی هفته  های گذشته استان 
کرمـان  شـاهد زلزله هـای متعـدد در مناطـق 
مختلفـی ازجمله کهنوج و بم بوده اسـت و این 
شـهرها بارهـا رنـگ زلزله را بـه خـود دیده اند.

کرمان ویچ

اسـتان  معـادن 
اگرچـه  کرمـان 
36 درصـد حقـوق 
معـادن کل  دولتی 
وصـول  را  کشـور 
تنهـا  امـا  می کنـد 
20 درصـد از سـهم قانونی اسـتان 
بـه   94 سـال  در  میـزان  ایـن  از 

شـد. اضافـه  کرمـان  اعتبـارات 
هـر  معـادن،  قانـون  براسـاس 
پروانـه  کـه  معدنـی  شـرکت 
بهره بـرداری از معـادن را دارد باید 
معدنـی  مـاده  بهـای  از  درصـدی 
موضـوع پروانـه را به عنـوان حقوق 
دولتی بـه خزانه دولـت واریز کند. 
سـاالنه  قانـون،  همیـن  براسـاس 
بایـد 15 درصـد از میـزان وصـول 
حقـوق دولتـی مجموعـه معـادن 
یـک اسـتان بـه اعتبـارات همـان 
اسـتان اضافه شـود. اتفاقـی که در 
سـال های پیـش بـرای کرمـان رخ 
نـداده اسـت، آن هـم درحالی کـه 
اسـتخراج  ازنظـر  کرمـان  اسـتان 
مـواد معدنی در کشـور رتبه اول را 
داراسـت و سـهم 15 درصدی این 

اسـتان از حقـوق دولتـی معـادن، 
اسـت.  قابل توجـه  و  چشـمگیر 
سرپرسـت سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت اسـتان کرمـان در رابطه 
بـا پتانسـیل معدنی این اسـتان به 
»پیـام مـا« گفـت: » ارزش مـواد 
معدنـی اسـتان کرمـان سـه هـزار 
و 500 میلیـارد تومـان اسـت و ما 
بـا 60 میلیـون تن اسـتخراج مواد 
معدنـی از 40 نـوع مـاده معدنـی، 
او  داریـم.«  را  کشـور  اول  رتبـه  
تأکیـد می کنـد که براسـاس قانون 
دولتـی  حقـوق  درصـد   15 بایـد 
وصولـی معـادن، بـه اسـتانی کـه 
معـدن در آن قـرار دارد برسـد و 
شهرسـتان هایی  بـا  هـم  اولویـت 
اسـت کـه معـادن در آن هـا وجود 

دارد.
وصول 200 میلیارد حقوق 

دولتی از معادن کرمان
نـژاد  حسـینی  کـه  آن طـور 
حقـوق  درصـد   36 می گویـد، 
بایـد  دولتـی کـه معـادن کشـور 
بـه خزانـه واریـز کننـد، از معادن 
اسـتان کرمـان وصـول می شـود. 

ایـن 36 درصـد برابـر بـا حـدود 
200 میلیـارد تومـان اسـت. حاال 
اگـر براسـاس قانـون معـادن، قرار 
بـه  رقـم  ایـن  درصـد   15 باشـد 
اضافـه  کرمـان  اسـتان  اعتبـارات 
حـدود  در  رقمـی  بایـد  شـود، 
30 میلیـارد تومـان بـه اعتبـارات 
طریـق  ایـن  از  کرمـان  اسـتان 

شـود. اضافـه 
 ایـن در حالـی اسـت کـه بـه 
گفتـه رییـس سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی اسـتان، در سـال های 
گذشـته سـهم کرمـان از ایـن رقم 
خیلـی کـم بـوده و در سـال 94 
کمتـر از 20 درصـد )کمتـر از 6 
میلیـارد تومـان( از ایـن میـزان به 
اعتبارات اسـتان اضافه شـده است. 
پیش ازایـن  البتـه  کـه  موضوعـی 
بـا واکنـش مقامـات اسـتان  هـم 

بود. روبـرو شـده 
برج سازی در تهران با پول 

معادن کرمان
علیرضا رزم حسـینی، اسـتاندار 
بـود  مسـئوالنی  ازجملـه  کرمـان 
که نسـبت بـه این قضیـه اعتراض 

داشـت. او آذرمـاه 93 در دیـدار با 
منابـع  توسـعه مدیریـت،  معـاون 
و امـور اسـتان های وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت، از این وزارتخانه 
بـه  جدیـد  نگرشـی  بـا  خواسـت 
بخـش معـدن بپـردازد تـا درآمـد 
حاصـل از معادن در همان اسـتان 

و منطقـه هزینـه شـود. 
درآمـد  »نبایـد  گفـت:  وی 
حاصـل از معـادن در تهـران برای 
اموری مانند سـاختن بـرج هزینه 
شـود بلکه باید در اسـتان و همان 
منطقـه بـرای رفع فقـر، بیکاری و 
رفـاه اجتماعـی بـه کار رود.« رزم 

 52 فعالیـت  بـه  حتـی  حسـینی 
سـاله معـادن زغال سـنگ کرمـان 
اشـاره و ایـن انتقـاد را مطرح کرد 
کـه »پس ازایـن همه سـال تاکنون 
ایـن روند، توسـعه ای برای اسـتان 

کرمـان در برنداشـته اسـت.«
واریز 30 میلیارد به خزانه 

در شش ماه گذشته
اگرچـه نزدیـک بـه دو سـال از 
ایـن انتقـاد تنـد اسـتاندار کرمان 
سـهم  همچنـان  امـا  می گـذرد 
پولـی  از  کشـور  معـادن  بهشـت 
کـه معـادن بـه دسـت می آورنـد 
ناچیـز اسـت. گرچه امیـد می رود 

بـا اصـالح قانـون این سـهم اندک 
افزایـش پیدا کند چراکـه با توجه 
به پتانسـیل معدنـی کرمان، بیش 
از یک سـوم حقـوق دولتـی معادن 
می شـود  وصـول  اسـتان  ایـن  از 
و اگـر بخشـی از ایـن میـزان در 
اسـتان هزینه شـود، تاثیـر زیادی 
در توسـعه اسـتان خواهد داشـت. 
سـال  نخسـت  شـش ماهه  در 
جاری هـم بنا به گفته سرپرسـت 
سـازمان صنعت، معـدن و تجارت، 
معـادن  از  تومـان  میلیـارد   30
به عنـوان حقـوق دولتـی  کرمـان 

بـه خزانـه واریزشـده اسـت.

سال گذشته سهم استان کرمان از حقوق دولتی وصولی معادن کمتر از 20 درصد بود

سهم ناچیز کرمان
 از معادن

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

پتروشـیمی  مدیرعامـل  مـا-  پیـام 
بهانـه ای  را  فجـر کرمـان »کمبـود آب« 
ایـن  بـرای نـدادن برخـی امتیـازات بـه 
صنعـت در کرمـان عنـوان کـرد. صنعتی 
انتظـار  در  کرمانی هـا  سال هاسـت  کـه 

هسـتند. آن  از  بهره بـرداری 
احمدی نـژاد  اولیـن سـفر محمـود  در 
رییـس دولـت نهـم بـه کرمـان بـود کـه 
در  پتروشـیمی  واحـد  چهـار  احـداث 
اسـتان کرمـان مصـوب شـد. طبـق ایـن 
مصوبـه، طـرح احداث پتروشـیمی کرمان 
طرحی پنج سـاله و زمان شـروع آن سـال 

پایـان  تـا  بنابرایـن می بایسـت  بـود.   ۸6
الزم  صنایـع  ایجـاد  عملیـات   91 سـال 
پتروشـیمی در اسـتان به اتمام می رسید. 
ازآنجاکـه وزارت نفـت در آن زمـان قبول 
کـرده بـود که خـط لولـه انتقـال را آماده 
دهـد  تحویـل   91 سـال  را  گاز  و  کنـد 
حقیقـت  در   92-91 سـال  بنابرایـن 
بهره بـرداری  قطعـی  زمـان  می توانسـت 
مسـئوالن  امـا  باشـد.  پروژه هـا  ایـن  از 
دولـت نهـم کـه تا پایـان دولـت دهم هم 
بـر سـرکار بودنـد نه تنهـا نتوانسـتند این 
پـروژه را بـه مرحلـه اجـرا برسـانند بلکـه 

دلیـل اجـرا نشـدن ایـن پـروژه را نبـود 
»کم آبـی«  ازجملـه  الزم  زیرسـاخت های 
در کرمـان اعـالم کـرده بودنـد و این گونه 
بیـان می شـد کـه اجـرای ایـن پـروژه در 
کرمـان پشـتوانه اجرایـی ندارد. با شـروع 
دولـت یازدهم امـا ورق برای پتروشـیمی 
برگشـت. رزم حسـینی، اسـتاندار کرمـان 
بارهـا از تـالش بـرای راه انـدازی مجتمـع 
پتروشـیمی فجـر کرمـان خبـر داد و در 
ایـن راسـتا اقداماتی انجام شـد. حاال پس 
از گذشـت سـه سـال از آغاز به کار دولت 
تدبیـر و امید، حسـن عباسـی، مدیرعامل 
پتروشـیمی فجر کرمان اگرچه پیشـرفت 
قابل مالحظـه ایـن پـروژه مهـم را تأییـد 
از وجـود برخـی  امـا همچنـان  می کنـد 

می نالـد. مشـکالت 
هنوز افزایش خوراک پتروشیمی 

اجرا نشده
آن طور که ایسـنا نوشته، او در خصوص 
بحـث خـوراک مجتمـع پتروشـیمی فجر 
کرمـان گفـت: »در آغـاز پـروژه بـه بهانه 
اختصـاص  کـه  خوراکـی  آب،  کمبـود 
داده شـده قابل مالحظـه نبـود، امـا پـس 

و  طـرح  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  از 
اطمینـان وزیـر نفـت از نحـوه عملکـرد و 
تـوان این پـروژه، دسـتور افزایش خوراک 
را صـادر کردنـد. امیدواریم که مسـئولین 
مربوطـه، دسـتور وزیـر نفـت را مبنـی بر 
افزایـش خـوراک را اجـرا و هر چـه زودتر 

ایـن مجـوز را صـادر کنند.«
به بهانه کم آبی، به کرمان امتیاز 

نمی دهند
کـه  سـؤال  ایـن  طـرح  بـا  عباسـی   
شـرق  جنـوب  مـردم  بهانـه ای  چـه  بـه 
کشـور تاکنـون از صنعـت نفـت بـی بهره 
مانده انـد؟ بیان کـرد: »به لحـاظ آب های 
جـاری درحال حاضـر تمام ایران مشـکل 
کمبـود آب دارد و بـه اعتقـاد ما اسـتفاده 
از منابـع زیـر زمینـی آب بـرای صنعـت 
خیانتـی  پتروشـیمی  مثـل  پرمصرفـی 
اسـت بـه آینـدگان. لـذا تنهـا منابـع آب 
از  حاصـل  آب  یـا  صنعـت  نیـاز  مـورد 
آب  یـا  و  اسـت  پسـاب شـهری  تصفیـه 
حاصـل از شـیرین سـازی و انتقـال آب 
نـگاه کرمـان  ایـن  بـا  دریـا و معتقدیـم 
یکـی از مکان هـای با اهمیت بـرای ایجاد 

صنایـع بـزرگ خواهد بود، اگـر بنا به آب 
باشـد، مـا بـه آب دریـای عمـان و خلیج 
فـارس نزدیک تـر و ارجح تریم؛ متأسـفانه 
خیلـی از صنایـع بـزرگ داخـل کشـور از 
منابـع زیـر زمینـی اسـتفاده می کننـد و 
سـطح سـفره های آب زیرزمینی بسـیاری 
بسـیار  سـرزمینی  درون  اسـتان های  از 
پاییـن اسـت و اصـاًل تـوی بـوق و کرنـا 
هـم نمی کننـد امـا بـرای مـا کرمانی هـا 
نـدادن  بـرای  اصلـی  بحـث  همیشـه 
امتیـازات این چنینـی کمبـود آب مطـرح 

اسـت.«
وی همچنین گفـت: »یکی از معضالت 
تکنولوژی هـای لـب دریـا، خوردگـی می 
باشـد کـه کرمـان بـا داشـتن آب وهوای 
مناسـب از ایـن لحاظ  مزیت نسـبی دارد 
و البتـه منکـر مزایای ایجـاد کارخانه های 
از  غیـر  بـه  امـا  نمی باشـیم،  دریـا  لـب 
حمـل و نقـل ارزان و آب فـراوان که آنهم 
چنـدان ارزان نیسـت، خیلـی ارجحیتـی 
گزیـده  ادامـه  در  ندارنـد.«  کرمـان  بـر 
فجـر  پتروشـیمی  مدیرعامـل  اظهـارات 

کرمـان را می توانیـد بخوانیـد:

مدیرعامل پتروشیمی فجر کرمان سکوتش را شکست

کم آبی؛ بهانه ای برای ندادن امتیاز به کرمانی ها

 انتقاد

معادن جزو درآمدهای عمومی هستند
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمـان در خصوص 
سـهم ناچیـز کرمـان از حقـوق دولتـی وصولـی معـادن بـه »پیـام مـا« 

گفـت: »دو بحـث وجـود دارد.
یکـی بحـث ابـاغ اعتبـار و دیگـری تخصیـص اعتبـار. در بحـث ابـاغ 
اعتبـار، هر سـال انجام شـده اسـت، اگرچـه ممکن اسـت اختاف جزئی 
بـا آن 15 درصـد وجـود داشـته باشـد امـا بحـث ابـاغ اعتبـار انجـام 

می شـود، ولـی اعتبـار بـه طـور کامـل تخصیـص نمی یابـد.« 
جعفـر رودری افـزود: »حتـی می تـوان گفـت اعتبـار تخصیـص داده 
شـده درصـد جزئـی از اعتبار اباغ شـده اسـت. چراکـه درآمد معادن 
جـزو درآمدهـای عمومـی اسـت و ایـن درآمدهـا منـوط بـه تخصیـص 
از طـرف دولـت دارنـد. چنانچـه در طـول سـال درآمدهـای عمومـی 
دولـت بـه طـور کامـل محقـق نشـود، تخصیـص هـم کامـل نمی شـود. 
امـا بـا توجـه بـه عـدم تحقـق درآمدهـای عمومـی دولـت در سـال های 
گذشـته، میـزان اعتبـار تخصیـص داده شـده بـه کرمـان هـم کامـل 

نبـوده اسـت.« 

قانون معادن اصاح شود
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه چـه راهـی بـرای رفـع ایـن مشـکل وجـود دارد، گفـت: 
»بهتریـن راه اصـاح قانـون معـادن کشـور )از طریـق الیحـه دولـت و 
تصویـب مجلـس( و همچنیـن بنـا نهـادن یک ردپـای قانونـی در قوانین 
بودجـه سـنواتی کشـور اسـت. اگـر درآمـد معـادن، درآمـد اختصاصی 
محسـوب شـود، اگرچـه معادن به دولـت جمهوری اسـامی تعلق دارند، 
بازگشـت آن هـا بـه اسـتان کرمـان تضمیـن شـده اسـت.« طبـق گفتـه 
رودری »منابـع بودجـه اگـر اختصاصی باشـند، باید در همـان منطقه ای 
کـه به دسـت آمـده، هزینه شـوند. معادن امـا درآمد عمومی محسـوب 
می شـوند. درآمدهـای عمومـی هـم براسـاس اولویت هـای دولـت بـه 
مصارفـی کـه دیـده شـده، تخصیـص داده می شـود.« او بـا اشـاره بـه 
اینکـه از آنجایـی کـه همـه اسـتان ها معدنی نیسـتند پس این مشـکل 
اصـاح  خصـوص  در  »پیشـنهاد هایی  کـرد:  اضافـه  نـدارد،  عمومیـت 
پیگیـر  نماینـدگان هـم  برخـی  و  داده شـده  اسـتان  طـرف  از  قانـون 

هسـتند.«

قانون چه می گوید؟
بـر اسـاس مـاده 14 قانـون اصـاح قانـون معـادن کشـور دارنـده 
موضـوع  معدنـی  مـاده  بهـای  از  درصـدی  بایـد  بهره بـرداری  پروانـه 
پروانـه را بـه نـرخ روز در سـر معـدن بـه  صـورت اسـتخراج شـده 
به عنـوان حقـوق دولتـی بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداخـت 
نمایـد. ضوابـط تعییـن زمـان و میـزان درصـد یادشـده بـا توجـه بـه 
عوامـل مؤثـری همچـون محـل و موقعیـت معـدن، شـرایط و موقعیـت 
آرایـی، وضعیـت ذخیـره معدنـی، روش  کانـه  نـوع  و  میـزان  منطقـه، 
اسـتخراج، تعهـدات و سـود ترجیحی بهـره بردار در آییـن نامه  اجرائی 
ایـن قانـون مشـخص می شـود. درآمدهـای حاصـل از اجـرای ایـن ماده 
بـه  حسـاب خزانـه داری کل کشـور منظـور می گـردد. در تبصـره 6 این 
مـاده هـم آمـده اسـت: دولت مکلف اسـت پانـزده درصـد )15درصد( 
از حقـوق دولتـی وصولـی را بـه اعتبـارات همان اسـتان اضافـه نماید، 
و  ایجـاد زیرسـاخت و رفـاه  یادشـده جهـت  اعتبـار  تمـام  به طوری کـه 
واقع شـده،  آن  در  معـدن  کـه  اولویت بخشـی  بـا  شهرسـتان  توسـعه 

اختصـاص یابـد.

برجام نبود، پتروشیمی 
هم نبود

اقتصـادی  و  فنـی  بررسـی های  و  مطالعـات   
کل مجتمـع پتروشـیمی فجـر کرمـان را یکی از 

شـرکت های معتبـر دنیـا انجـام داده اسـت.
اقتصـادی  صرفـه  مجتمـع  ایـن  تولیـدات   

داشـت. خواهنـد  باالیـی 
ایـن  اتفـاق  امـکان  نبـود،  برجامـی  اگـر   
و  نداشـت  وجـود  کرمـان  در  تکنولـوژی 
کـه  داشـتند  را  شـانس  ایـن  کرمانی هـا 
زمانـی مـا وارد مذاکـرات قراردادی شـدیم، 
کـه جـو عمومـی و جهانـی نسـبتاً مثبتـی بـود.

گایه از سیستم اداری 
کشور

 سیسـتم اداری کشـور خـوب نیسـت، امروز 
قـوس  و  درکـش  خـوراک  تخصیـص  مجـوز 

اسـت. گیرکـرده  اداری 
ابتدایی تریـن مجوزهـا  بـرای گرفتـن  بایـد   
روزهـا در انتظـار بود و درنهایـت هم با صدها 
تعهـد و منـت کشـی چیـزی را که حقمان اسـت 

بگیریم.
 بسـیاری از امضاهایـی کـه در تهران صورت 
می گیـرد، توسـط افرادی صـادر می شـود که با 
کمتریـن اطاعـات بـوده و درعین حـال با اتاف 

وقـت زیادتر صـورت می گیرد.

فاکتور منفی برای مجوز 
محیط زیست وجود ندارد

 پتروشـیمی فجـر کرمـان تأییدیـه وزارت 
نفـت و وزارت نیـرو را در خصوص در کنترل 
بـودن پروسـه تولیـد و عـدم آالیندگـی آن ها 
و آب مـورد نیـاز را دارد و هیـچ فاکتور منفی 
بـر عـدم صـدور مجـوز زیسـت محیطی  مبنـی 
کمیتـه  کار  دسـتور  در  هنـوز  امـا  نـدارد. 
اسـت  نگرفتـه  قـرار  محیط زیسـت   2 مـاده 
مهـم  ایـن  نزدیـک  آینـده  در  امیدواریـم  و 
را  محیط زیسـت  مجـوز  و  گرفتـه  سـرانجام 

کنیـم. دریافـت 

بهره برداری تا سال 
2022 میادی

 راهـی کـه رفته ایـم غیـر قابل بازگشـت بوده 
و حتماً پتروشـیمی فجر کرمان اجرا خواهد شـد
میـادی،   2022 سـال  تـا  امیدواریـم   
عنـوان  بـه  کرمـان  فجـر  پتروشـیمی  مجتمـع 
پیشـرفته تریـن مجتمع پتروشـیمی کشـور به 

برسـد. بهره بـرداری 
دیدگاه هایـی  و  مشـکات  همـه  رغـم  علـی   
مبنـی بـر اینکـه ایجـاد پتروشـیمی در کرمـان 
مجتمـع  خوشـبختانه  اسـت،  ممکـن  غیـر 
پتروشـیمی فجـر کرمـان تـا کنـون بـا موفقیت 

اسـت. رفتـه  پیـش 
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سخنگوی دولت:

روحانی به تعهداتش پایبند 
است

ایلنـا نوشـت: سـخنگوی دولـت بـا اشـاره بـه 
برخـی موضوعـات سیاسـت داخلـی و وعده هـای 
رییـس جمهـور گفـت: »رییـس جمهـور هـم به 
همـه تعهـدات خود پایبند اسـت. برخـی وعده ها 
ممکـن اسـت بـه لحـاظ دشـواری هایی کـه دارد 
طـول بکشـد، امـا همـه وعده هـا در حـال انجـام 
اسـت.« محمدباقـر نوبخـت در نشسـت خبـری 
هفتگـی خـود گفـت: »راجـع بـه یـک موضـوع، 
رسـانه ای کردن به معنـای اقدام مؤثر و رسـانه ای 
نکـردن بـه معنـای فراموشـی آن نیسـت. اینکـه 
دولـت یـک اقـدام خـود را کـه در حـال انجـام 
اسـت رسـانه ای کند همیشـه خوب نیست. دولت 
بـه همـه مأموریت هایـی کـه قانونـا دارد عمـل 
می کنـد. آقـای روحانـی هـم بـه همـه تعهـدات 
خـود پایبنـد اسـت. برخـی وعده ها ممکن اسـت 
بـه لحاظ دشـواری هایی که دارد طول بکشـد، اما 
همـه وعده هـا در حـال انجـام اسـت.« نوبخت در 
توضیح موضوع اسـتیضاح وزیـر علوم گفت: »حق 
نماینـدگان اسـت کـه بتواننـد طرح اسـتیضاح را 
بـه مجلـس بدهنـد. مـن طـرح را ندیدم امـا وزیر 
علـوم حتمـاً بـرای پاسـخگویی بـه ایـن مسـائل 
آیـا  پرسـید  خبرنـگاری  کـرد.«  خواهـد  اقـدام 
گـزارش واگذاری های شـهرداری به دولت رسـید، 
کـه سـخنگوی دولـت پاسـخ داد: »خیـر؛ هنـوز 
گزارشـی ارائه نشده اسـت.« خبرنگاری از نوبخت 
پرسـید عـدم دخالـت نیروهـای مسـلح و قـوای 
سـه گانه در انتخابـات و شـائبه دخالـت دولـت در 
انتخابـات را چطـور مرتفـع می کنید، که او پاسـخ 
داد: »امیـدوارم همه کسـانی کـه مخاطـب ایـن 
سیاسـت ها هسـتند، به تأسـی از فرمان ها رهبری 
و وصایـای امـام اقـدام کنند. دولت هـم موظف به 
همین کار اسـت.« سـخنگوی دولت در پاسـخ به 
سـؤالی در مورد استعفای وزیر ارشـاد، اظهار کرد: 
»خودشـان گفتند چند روز صبـر کنید. دیگر من 

چـه کاره ام روی حـرف اول حـرف بزنـم.«

کاندیداهای محتمل جبهه 
پایداری برای انتخابات 

ریاست جمهوری
اعتمـاد نوشـت: جبهه پایداری آن چنان دسـت 
پـری بـرای عرضـه کاندیـدا نـدارد. کاندیداهـای 
آنـان حـول چند نام بیشـتر نمی گـردد و برخالف 
اصولگرایـان کـه می گوینـد 30 نفـر را فهرسـت 
کرده انـد تـا بـه ارزیابـی آنـان بپردازنـد جبهـه 
پایـداری در بهتریـن حالـت همـان 5-4 کاندیـدا 
را دارد.   مهم تریـن چهـره آن هـا سـعید جلیلـي 
اسـت کـه در ماه هـاي اخیـر انتقـادات بي پـرده و 
عریانـي را بـه دولـت روحانـي عرضـه مي کنـد. او 
اگرچـه یک بـار در زورآزمایـي انتخاباتي با حسـن 
را  روحانـي  آراي  یک چهـارم  از  کمتـر  روحانـي 
کسـب کـرده اسـت اما امیدوار اسـت بـا تمرکز بر 
نقـد دولـت این بـار رقیـب را به زیر بکشـد.  علي 
باقري، معاون سـعید جلیلـي در مذاکرات نافرجام 
هسـته اي دیگر گزینه اي اسـت که احتماالً جبهه 
او  مي دهـد.  قـرار  ارزیابـي  مـورد  را  او  پایـداري 
چهـره اي کمتـر شناخته شـده بـراي عامـه مردم 
اسـت و در کارنامـه اش عملکـرد اجرایـي دیـده 
نمي شـود. بـه همیـن دلیـل نیـز ممکـن اسـت 
بـا  و  شناخته نشـده  سیاسـي  رجـل  به عنـوان 
دسـت رد شـوراي نگهبـان مواجه شـود. عزت اهلل 
ضرغامـي، رییـس اسـبق صداوسـیما نیـز ایـن 
روزهـا بـر فعالیت هـاي خـود افـزوده و دیدارهاي 
سیاسـي و غیرسیاسـي اش را افزایـش داده اسـت. 
او در هفته هـاي گذشـته اعـالم کـرد فعـاًل بـه 
کاندیداتـوري فکـر نمي کنـد. قید »فعـاًل« که در 
جملـه ضرغامـي به کاررفته اسـت، نشـان مي دهد 
ممکـن اسـت روزي برسـد کـه او به ایـن موضوع 
فکـر کنـد و وارد فاز عملیاتـي نیز بشـود. کامران 
نظـر  اعـالم  از  پیـش  یک بـار  لنکرانـي،  باقـري 
رسـمي شـوراي نگهبـان از کاندیداتـوري بـراي 
کـرد.  کناره گیـري  ریاسـت جمهوري  انتخابـات 
پایـداري  گزینه هـاي  از  یکـي  مي توانـد  نیـز  او 
باشـد. صـادق واعـظ زاده نیـز مي توانـد در میـان 
گزینه هـاي پایـداري بگنجـد. او چهـره اي اسـت 
کمتـر شناخته شـده و بـه همـان نسـبت کمتـر 
تخریب شـده! واعـظ زاده معـاون علمـي محمـود 
احمدي نـژاد بـود و در حـال حاضـر عضـو مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام اسـت. او البتـه هرگز در 
مناصـب سیاسـي نبـوده و همـواره جـزو مدیران 
علمي کشـور بوده اسـت. فریدون عباسـي، رییس 
سـازمان انرژي اتمـي در دولت احمدي نژاد شـاید 
سیاسـي ترین رییس این سـازمان در طـول تاریخ 
و  منتقـدان  تندتریـن  از  یکـي  او  باشـد.  ایـران 
مخالفـان دولت روحاني اسـت که تـالش مي کند 
از هـر فرصتي براي منکوب کـردن دولت روحاني 
اسـتفاده کنـد. او یکـي از اصلي تریـن امیدهـاي 
نیروهـاي مخالـف دولـت اسـت. بااین حـال هنوز 
معلـوم نیسـت آیـا رییـس سـازمان انـرژي اتمي 
مي توانـد مصـداق رجل سیاسـي باشـد یـا خیر؟

پیـام مـا- رفتـن علـی جنتـی از وزارت 
ارشـاد در حالی در روزهای گذشـته قطعی 
شـده بـود کـه روز گذشـته دو وزیـر دیگر 
هـم راه جنتـی را ادامـه دادند تـا همه چیز 
بیانگـر عـزم روحانـی بـر ترمیـم کابینـه 

باشد. 
ایسـنا در ایـن رابطـه خبـر داد کـه بـه 
بـر  مبنـی  اخبـار  برخـی  انتشـار  دنبـال 
اسـتعفای جمعـی از وزرای دولـت یازدهم 
ازجملـه وزرای اقتصـاد و دارایـی، صنعـت 
و  فرهنـگ  جوانـان،  و  ورزش  معـدن،  و 
ارشـاد اسـالمی و آموزش وپـرورش، یـک 
منبـع آگاه در دولـت ضمـن تکذیـب خبر 
اسـتعفای وزرای اقتصاد و صنعت و معدن، 
گفـت: »آقایان جنتی، گـودرزی و فانی در 
راسـتای ترمیـم و تقویـت کابینـه یازدهم 
اسـتعفا داده انـد.« خبرگـزاری خبرآنالیـن 
هـم در این رابطه نوشـت کـه »زمزمه های 
اسـت،  باالگرفتـه  دولـت  در  ترمیـم 
می گوینـد وزرای آموزش وپـرورش، ورزش 
و جوانـان و فرهنگ و ارشـاد اسـالمی قرار 
اسـت از قطـار دولـت پیـاده شـوند، پیـاده 
شـدنی کـه از سـر قهـر و دلخـوری رییس 
دولـت از وزرایش یا بالعکس نیسـت؛ فصل 
تجدیدقـوای دولت فرا رسـیده اسـت. اصل 
موضـوع را دیگر کسـی تکذیـب نمی کند؛ 

آقـای رییـس جمهـور تصمیـم بـه ترمیم 
کابینـه گرفتـه اسـت؛ آن هم درسـت چند 
مـاه مانـده به انتخابـات ریاسـت جمهوری. 
ایـن خبـر اگـر در دوران رییـس جمهـور 
سـابق اعـالم می شـد چنـدان محـل تأمل 
محمـود  چراکـه  نبـود،  تحلیـل  حتـی  و 
احمدی نـژاد اولین نکته ای کـه در مواجهه 
با مسـائل بـه ذهنـش می رسـید »حذف« 
بـود و »تغییـر«. آنچـه امـا اخبـار ترمیـم 
کابینـه در روزهـای اخیـر را محـل تحلیل 
و تفسـیر می کنـد روش و منـش کامـاًل 
متفـاوت حسـن روحانی اسـت. گفته شـده 
وزرای آموزش وپـرورش، ورزش و جوانـان 
و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جـای خود را 
بـه چهره هـای جدیـد خواهنـد داد. آقـای 
رییـس جمهـور بـه ایـن نتیجـه رسـیده 
کـه کابینـه احتیـاج بـه تجدیدقـوا در این 
حوزه هـا دارد، بـرای گـذار از چالش هـا و 
بـرآوردن مطالبات. آنچه رهبـری در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی از دولت خواسـته اند و 
مـردم هـم مطالبه گر آن هسـتند. روحانی 
انباشـت  را  مطالـب  ایـن  نبایـد  می دانـد 
کنـد. حـاال که برجـام بـه نتیجه رسـیده، 
پاشـنه ای  از  را  ورزی  سیاسـت  در  بایـد 
دیگـر چرخانـد؛ از جامعـه، از فرهنـگ و از 
اقتصـاد. بایـد این بار اقـدام و عمـل را وارد 

حـوزه ای متفاوت تـر کنـد. قرار نیسـت کار 
زمین بماند دولت باید پرشـتاب و پیوسـته 
کار را ادامـه دهـد. نـه امروز بلکـه تا همان 
روز آخـر دولـت یازدهـم.« البتـه ایلنـا هم 
بـه نقـل از مدیـرکل دفتـر نظارتـی وزارت 
آمـوزش پرورش، اسـتعفای فانی را تکذیب 

کرد.
گزینه های احتمالی جایگزینی

سـایت انتخـاب اما پا را از ایـن هم فراتر 
گذاشـت و گزینه هـای احتمالی جایگزینی 
سـه وزیر مستعفی را منتشر کرد. سیدرضا 
صالحـی امیری یکـی از گزینه هـای اصلی 
وزیـر  به عنـوان  معرفـی  بـرای  دولـت 
پیشـنهادی بـه مجلـس اسـت. امیـری که 
ملـی  کتابخانـه  رییـس  در حـال حاضـر 
اسـت، یکـی از وزرای پیشـنهادی ورزش 
موفـق  نهـم  مجلـس  از سـوی  کـه  بـود 
سـوی  از  نشـد.  اعتمـاد  رأی  کسـب  بـه 
دیگـر، برخـی منابـع نزدیـک بـه دولـت 
نیـز »مونسـان« مدیرعامـل فعلـی منطقه 
آزاد کیـش را یکـی از گزینه هـای اصلـی 
وزارت ورزش می داننـد. مونسـان از دسـته 
مدیرانی اسـت که عملکـرد وی در مناطق 
آزاد، بـا واکنـش مثبت کارشناسـان مواجه 
شـده اسـت. او اینـک عضـو هیـأت مدیره 
پرسـپولیس نیز هسـت. همچنیـن نصراهلل 

سـجادی معـاون توسـعه ورزش قهرمانی و 
حرفـه ای وزارت ورزش و جوانان نیز گزینه 
دیگـر دولـت بـرای ایـن وزارتخانـه اسـت. 
سـجادی نیـز در ایـام تشـکیل کابینـه در 
سـال 92، پـس از صالحی امیـری به عنوان 
وزیـر پیشـنهادی ورزش بـه مجلـس نهـم 
معرفـی شـد کـه او نیـز موفـق بـه کسـب 
رأی اعتمـاد نشـد. منابـع مطلع، سـلطانی 
فـر را نیـز به عنـوان یکـی دیگـر از وزرای 
از  کرده انـد.  معرفـی  ورزش  پیشـنهادی 
دادگان هـم به عنوان دیگـر گزیدنه وزارت 
برننـد. برخـی نزدیـکان  نـام مـی  ورزش 
دولـت نیـز »نوبخـت« را به عنـوان گزینـه 
پیشـنهادی بـرای آموزش وپـرورش معرفی 

کرده انـد. 
در همیـن حـال، منابـع مطلـع گفته اند 
کـه قـرار اسـت نجفـی سرپرسـتی یکی از 
دو وزارتخانـه ورزش یـا آمـوزش  و پرورش 
را عهـده دار شـود . البتـه او ایـن موضـوع را 

تکذیـب کرد. همچنیـن اصولگرایان گزینه 
»حاجـی بابایـی« )وزیر آمـوزش و پرورش 
اصالح طلبـان  و  احمدی نـژاد(  دولـت 
»مرتضـی حاجـی« )وزیـر آموزش وپرورش 
دولـت اصالحـات( را بـه رییـس جمهـور 
پیشـنهاد داده اند. از سـوی دیگر، شنیده ها 
حکایـت از آن دارد کـه برخـی نزدیـکان 
دولـت، بـا مسـجد جامعـی وزیـر ارشـاد 
دولـت اصالحـات گفت وگوهایـی را بـرای 
تکیه بـر صندلـی ارشـاد پیشـنهاد داده انـد 

کـه بـا مخالفـت وی مواجـه شـده اند.
در ایـن مـورد، نزدیـکان دولـت نیـز از 
گزینه هـای قطعـی بـی اطالعنـد و همـه 
منتظـر اعـالم رسـمی نظر رییـس جمهور 
هسـتند. رییـس جمهـور اما معتقد اسـت 
تنهـا هنگامـی اسـتعفاهای سـه وزیـر را 
خواهـد پذیرفـت کـه گزینـه ی قطعی وی 
بـرای معرفـی بـه مجلـس، مشخص شـده 

. شد با

وزرای ارشاد، ورزش و آموزش  و پرورش می روند؟

سه شنبه استعفا

    دولت

رییـس مجمع شـخیص مصلحـت نظام 
در  را  یازدهـم  دولـت  بـرای  مزاحمت هـا 
انقـالب  از  پـس  دولت هـای  بـا  مقایسـه 
انتخـاب،  گـزارش  بـه  خوانـد.  بی سـابقه 
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، 
با یادآوری شـرایط بد سیاسـی و اقتصادی 
دولـت  بـه  آن  انتقـال  و  دولـت گذشـته 
اقدامـات  کـه  »کسـانی  گفـت:  یازدهـم، 
در  می دانسـتند،  معجـزه  را  دولـت  آن 
دولـت فعلی بـه کارشـکنی و مانع تراشـی 
می پردازنـد کـه شـاید این کارشـان را هم 
اعجـاز  می داننـد!« هاشـمی رفسـنجانی، 

در  را  یازدهـم  دولـت  بـرای  مزاحمت هـا 
بی سـابقه  انقـالب  از  پـس  دولت هـای 
دانسـت و گفت: »به اسـم نقد، کارشـکنی 
از  را  مـردم  می خواهنـد  و  می کننـد 
انتخـاب عاقالنـه خـود پشـیمان کننـد.« 
منطقـه ای  اوضـاع  از  تحلیلـی  بـا  وی 
سیاسـی  اتفاقـات  کـه  هزینه هایـی  و 
تحمیـل  ایـران  بـر  منطقـه  کشـورهای 
می کنـد، گفـت: »همـه باید کمـک کنیم 
تـا ایـران ضمـن حفـظ امنیـت مثال زدنی 
بدرخشـد  پیشـرفت ها  همـه  در  خـود، 
اسـتاندارد،  دسـت اندرکاران  البتـه  کـه 

پیشـتازان این حرکـت هسـتند.« آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی، در دیـدار جمعـی از 
خدمـات  و  تولیدکننـدگان  صنعتگـران، 
دارنـدگان  انجمـن  اعضـای  و  دهنـدگان 
نشـان اسـتاندارد ایران و همچنین اعضای 
بـا  مهسـتان  گـذاران  همایـش  شـرکت 
یـادآوری دو اتفاقـی کـه بـرای کارخانـه 
ساخت ماشـین فولکس و کارخانه ساخت 
گوشـی سامسـونگ افتاد، گفـت: »آن قدر 
بـرای کیفیـت محصـوالت خـود اهمیـت 
میلیاردهـا  حاضرنـد  کـه  هسـتند  قائـل 
دالر و یـورو ضـرر کننـد، امـا خوش نامـی 
تولیـدات خـود را حفـظ کننـد.« رییـس 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، بابیان 
چنـد آیـه و روایـت مربـوط بـه اهمیـت 
تفسـیری  و  تحلیـل  تولیـد،  در  کیفیـت 
امـروزی از نـام و آیـات سـوره »مطففین« 
ارائـه کـرد و گفـت: »واقعـاً بایـد گفت که 
وای بـر کسـانی که در انجـام وظایف خود 
به نحـو احسـن کوتاهی می کننـد. به ویژه 
اینکـه در تولیدات خویش، اسـتانداردها را 
رعایـت نمی کنند.«  هاشـمی رفسـنجانی، 
و  ایرانیـان  علمـی  سـوابق  یـادآوری  بـا 

بـرای  جندی شـاپور  دانشـگاه  جایـگاه 
گفـت:  دنیـا،  امـم  و  ملـل  دانشـمندان 
»تمـدن اسـالم بـا اسـتفاده از توانایی های 
علمـی جندی شـاپور در  مقاطـع ترجمـه 
و تحقیـق، بـه قله هـای درخشـش رسـید 
و غربی هـا از طریـق جنگ هـای صلیبـی 
و  شـدند  آگاه  تجـاری،  رفت وآمدهـای  و 
خـود  کشـورهای  پیشـرفت  بـرای  آن  از 
اسـتفاده کردنـد.« وی توجه به اسـتاندارد 
توسـط مسـئوالن و کارشناسـان ایرانـی را 
تـالش برای تداوم ارتقـای جایگاه ایران در 
مسـائل علمی، اقتصـادی، فرهنگی و تمام 
پیشـرفت ها دانسـت و گفـت: »اسـتاندارد 
گسـتره وسـیعی را شـامل می شـود کـه 
رقابت هـای  در  را  کشـور  آن هـا،  رعایـت 
موفـق  بازاریابی هـا  بـرای  بین المللـی 

می کنـد.« 
مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رئیـس 
نظـام، »قاچـاق« را نقطـه مقابـل »توجـه 
به اسـتاندارد« دانسـت و گفـت: »صاحبان 
در  کـه  می داننـد  قاچـاق  کاالهـای 
بـه همیـن خاطـر  رقابت هـا، می بازنـد و 
به عنـوان  انسـان های حریـص  سـراغ  بـه 

کـه  می رونـد  قاچـاق  کاالهـای  داّلل 
کارشـان خیانـت بـه تولید داخلـی و انبوه 
زحمتکشـانی اسـت کـه بـرای پیشـرفت 
ایـران، مخصوصـاً در بخش های خصوصی، 
تـالش  می کننـد.«  هاشـمی رفسـنجانی، 
بابیـان سـیر تدریجـی اصـالح و تصویـب 
و  چرایـی  بـه  و  اصـل 44  سیاسـت های 
چگونگـی عدم موفقیت آن سیاسـت ها در 
اجـرا پرداخت و با اشـاره به سـخنان مقام 
معظـم رهبـری کـه »مـن از اصـالح اصل 
داشـتم«،  اقتصـادی  انقـالب  انتظـار   44
در  متأسـفانه  سیاسـت ها  »ایـن  گفـت: 
افتـاد  دولتـی  دسـت  بـه  اجـرا  زمـان 
کـه خودشـان بـه شـکل رسـمی اعـالم 
کرده انـد کـه فقـط 23 درصـد از برنامـه 
توسـعه اجراشـده اسـت.« وی با یـادآوری 
تذکـرات متعـدد دربـاره توجـه بـه شـبه 
دولتی هـا به جـای خصوصی سـازی، گفت: 
»سـرمایه های کشـور را به دسـت کسـانی 
داده بودنـد کـه حتـی به انـدازه نهادهـای 
دولتـی هم پاسـخگو نبودنـد و نتیجه آن، 
رکـود اقتصـادی در بخش هـای مختلـف 

اسـت.«

 صدور ۸00 ویزای جعلی توسط دفا تر غیرمجاز 
برای اربعین

ایلنـا نوشـت: رییـس سـازمان حـج و زیـارت بـا اعـالم صـدور ۸00 
ویـزای جعلـی توسـط دفا تـر غیرمجـاز گفـت: بـا هماهنگی هایـی کـه 
بـا قـوه قضاییـه و نیـروی انتظامـی صـورت گرفتـه، برخـورد جـدی بـا 
ایـن دفا تـر غیرمجـاز در اسـتان ها آغـاز شـده اسـت. اوحـدی گفـت: 
مـردم فریـب تبلیغـات واهـی را نخورند و تردید نداشـته باشـند که این 
ادعاهـای واهـی و غیرواقع چیزی جـز کالهبرداری نیسـت. وقتی دولت 
عـراق قیمـت ویـزا را رسـماً 40 دالر اعالم کـرده و توافق نامـه آن نیز با 
وزارت خارجـه جمهـوری اسـالمی ایـران امضا شـده اسـت؛ مگر ممکن 
اسـت کسـی بتوانـد، ویزا را کمتـر از 40 دالر صادر کند؟ لـذا این بیانگر 
فعالیـت یـک مجموعـه بسـیار مشـکوکی در داخـل کشـور بـوده که به 
شـکل یک سلسـله زنجیـروار در تالش بـرای چنین کالهبرداری اسـت.

 استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعالم وصول شد
هیـأت رئیسـه مجلـس طـرح اسـتیضاح وزیـر آمـوزش و پـرورش را 
اعـالم وصـول کـرد. بـه گـزارش خبرآنالین، علـی اکبر رنجبـرزاده عضو 
هیـات رییسـه مجلـس در جلسـه علنـی دیـروز طـرح اعـالم وصـول 
اسـتیضاح فانـی را بـا 45 امضـا قرائـت کـرد.  مطابق مـواد 223 و 225 
آییـن نامـه داخلـی مجلـس وزیـر باید بـرای ارائـه توضیحـات به صحن 
علنـی مجلـس بیایـد. در همیـن رابطـه علـی الریجانی رییـس مجلس 
نیـز گفـت: زمانـش را بـا وزیـر هماهنـگ کنیـد تـا یـک روز در هفتـه 

آینـده بـه مجلـس بیایند. 

واکنش دادستان کل کشور به نامه ۱۵ نماینده 
مجلس درباره نرگس محمدی

میـزان نوشـت: دادسـتان کل کشـور تصریـح کـرد: اخیـراً تعـدادی 
از نماینـدگان نامـه ای خطـاب بـه رئیـس قـوه قضاییـه نوشـته و امضـا 
کرده انـد و خواسـتار حمایـت از افـرادی شـده اند که پرونده هایـی دارند 

کـه از وضعیـت مناسـبی برخـوردار نیسـت. حجت االسـالم منتظـری 
بیـان داشـت: ایـن افـراد کـه نماینـدگان مجلـس خواسـتار حمایـت از 
آن هـا هسـتند پرونده هایـی دارنـد کـه از وضعیـت مناسـبی برخـوردار 
نیسـت و نماینـدگان قبل از نوشـتن نامـه در حمایـت از عناصر مطرود، 
وضعیـت پرونده آن ها را بررسـی کننـد و آن را موردبررسـی قرار دهند. 
دادسـتان کل کشـور بـا بیـان اینکـه اگـر قـوه قضائیـه اسـناد تخلـف 
ایـن افـراد را برمـال نمی کنـد دلیـل ایـن نیسـت کـه انسـان های خوبی 
هسـتند، عنـوان کـرد: اگـر ایـن حرکت هـا از روی نادانـی انجـام شـود 
بـرای جامعـه و نظـام مصیبـت اسـت و اگر ایـن حرکت ها عمدی باشـد 
بـرای جامعـه مصیبت بزرگی اسـت. حجت االسالم والمسـلمین منتظری 
بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد مراقـب حرکـت و اعمـال خود باشـیم تـا این 
حرکت هـا درراه خواسـته های دشـمن نباشـد، افـزود: دشـمن امـروز به 
دنبـال آن اسـت تـا اعتقـادات مـا را بگیـرد و نیـز بـه دنبال خدشـه دار 

کـردن نظام اسـالمی اسـت.

 استقبال سخنگوی هیات رییسه مجلس از ترمیم 
کابینه روحانی: این توقع از دولت وجود داشت

ایسـنا نوشت:سـخنگوی هیـات رییسـه مجلـس بـا مثبـت خوانـدن 
اهتمـام دولـت بـرای ترمیـم کابینـه، گفت: از مـدت ها پیـش این توقع 
وجـود داشـت کـه دولـت نسـبت به ترمیـم کابینـه اقـدام کند لـذا اگر 
در مـدت باقیمانـده تـا پایان عمـر دولت یازدهـم افـرادی توانمند برای 
برخـی از وزارتخانـه هـا سـر کار بیاینـد مـی توانـد مثبت باشـد. بهروز 
نعمتـی  افـزود: امیدواریـم رییـس جمهـور افرادی کـه پیـش از این به 
مجلـس معرفـی شـده و نتوانسـتند رای اعتمـاد بگیرنـد را مجـدد بـه 
مجلـس معرفـی نکند چون به صالح نیسـت و ممکن اسـت حساسـیت 

هـای قبلـی مجددا بـه وجـود آید.

 بگومگوی الریجانی و کواکبیان در مجلس
خبرآنالیـن نوشـت: کواکبیـان، نماینـده تهران در مجلـس خطاب به 
الریجانـی گفـت: آقـای رئیس شـما قسـم خوردید که هر زمـان هر یک 

از نماینـدگان اخطـاری داشـت، مذاکـرات را متوقـف کرده و بـه تذکر و 
اخطـار گـوش دهیـد. مـا از روز اول بـا شـما رفاقت داشـتیم اما شـما تا 
اسـم مـا مـی آیـد اصال به اخطـار هـا توجهی نمـی کنیـد. الریجانی در 
پاسـخ بـه او گفـت: شـما که مـدام داریـد اخطار مـی دهیـد. کواکبیان 
سـپس در توضیـح اخطارش گفت: شـما چنـد بار گفتید کـه به رهبری 

اید. نوشـته  نامه 
 شـما بـا چـه اختیـاری این نامه را نوشـته ایـد؟ الریجانی پاسـخ داد: 
مگـر نامـه نـگاری بنده نیازی بـه اجازه شـما دارد؟ از حـاال یک دفتری 
در کنـار دفتـرم درسـت مـی کنـم تـا هـر نامـه ای خواسـتم بنویسـم، 
ممهـور بـه مهر پرفسـور کواکبیان شـود. رئیـس مجلس ادامـه داد: چه 
ایـرادی اسـت کـه مـی گیریـد؟ رئیس مجلـس می توانـد هر نـوع نامه 

نگاری داشـته باشـد.

روستاییان با 70 سال سن و داشتن ۱0 سال حق 
بیمه بازنشسته می شوند

نایـب رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان گفـت: جهت رفـع ایراد 
شـورای نگهبـان مقرر شـد روسـتاییان با 70 سـال سـن و داشـتن 10 
سـال حـق بیمـه بازنشسـته شـده و حـق بازنشسـتگی دریافـت کنند و 

سـن بازنشسـتگی بیمه روسـتایی به 65 سـال برسـد.

سخنگوی فراکسیون امید: ترمیم کابینه تاثیر مثبتی 
در عملکرد سال آخر دولت دارد

بهـرام پارسـایی در واکنـش به انتشـار اخباری در خصـوص تغییراتی 
در کابینـه دولـت، گفـت: مـا امیدواریـم بخشـی از کابینه دولـت ترمیم 
شـود چـون ایـن ترمیـم می توانـد تاثیـر مثبتی در سـال آخـر عملکرد 
دولـت داشـته باشـد.  برخـی از وزرای کابینـه یازدهـم گزینـه هـای 
چهـارم و یـا پنجـم دولـت بودنـد کـه توانسـتند از مجلـس نهـم رای 
اعتمـاد بگیرنـد. حـال بـا توجـه بـه تغییـر بـه وجـود آمـده در مجلس 
دهـم قطعـا دولـت مـی توانـد بـا ترمیـم در کابینـه بـه اولویـت هایش 

دسـت پیـدا کـرده و کابینـه مدنظـر را تشـکیل دهد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مزاحمت ها برای دولت یازدهم بی سابقه است

 سیاست

    میز خبر
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کرمون

وجود بهشـتی سرسـبز و زیبـا در کویری 
بـه  عجیـب  تاحـدودی  سـوزان  و  گـرم 
نظـر مـی رسـد ولـی با سـفر بـه روسـتای 
سردسـیر سـیرچ در نزدیکـی یکـی از گـرم 
تریـن نقـاط کره زمیـن، متوجه می شـوید 
کـه در کشـور عزیزمـان ایـران چـه زیبایی 
از آن هـا بـی  هایـی وجـود دارد کـه مـا 

اطـالع هسـتیم.
تنهـا در ایـن منطقـه امـکان بـرف بازی 
در نزدیکـی کویـر داغ فراهـم شـده اسـت 
که شـما مـی توانید لحظات وصف نشـدنی 

را تجربـه کنید.
سـیرچ یکی از چهار آبـادی بزرگ بخش 
شـهداد می باشـد کـه در ناحیـه خوش آب 

و هـوای کوهسـتانی بـر سـر راه شـهداد - 
کرمـان قـرار گرفتـه اسـت. سـیرچ از قدیم 
و  خنـک  هـوای  و  آب  داشـتن  علـت  بـه 
کوهسـتانی محـل ییالق بخش گرمسـیری 
و کویـری شـهداد و آبادی هـای تابعـه آن 
بـوده که بهارسـتان نام داشـت. ایـن ییالق 
در ارتفـاع 1550 متـری در دره رودی بـه 
در  آن  و جمعیـت  دارد  قـرار  نـام  همیـن 
تابسـتان بـه علـت موقعیـت تفرجگاهی به 

بیـش از ده هـزار نفـر می رسـد.
و  دارد  زیبـا  چشـم اندازی  سـیرچ 
ماننـد مناطـق شـمالی کشـور پوشـیده از 
توده هـای انبـوه درختـان اسـت. در مرکـز 
سـرو  کهنسـال  درخـت  چندیـن  سـیرچ 
و چنـار نیـز دیـده مـی شـود. هـوای ایـن 
منطقـه مرطـوب و خنـک اسـت و بـر روی 
ارتفاعـات قـرار گرفتـه و زیبایی آن مشـابه 
مناظـر سـوئیس و بـا همـان سرسـبزی و 

فرودهاسـت. و  فـراز 
علـت  بـه  سـیرچ  مرطـوب  قسـمت  در 
آب هـای فـراوان جـاری تعـدادی از باغ هـا 
بـه باتـالق  تبدیـل شـده اند. در ایـن منطقه 

انجیـر،  انگـور،  صنوبـر،  درختـان  انـواع 
کوهسـارها  دامنـه  در  آلبالـو  و  گیـالس 
و  اسـت  شـده  کاشـته  سـنگالخ  البـه الی 
کشـت  دارد،    کـم  مسـطح  زمیـن  چـون 
مـزارع جـو و گنـدم کـم یافـت می شـود، 
فـراوان،  آب  و  محـدود  زمین هـای  از  امـا 
اسـت.  اسـتفاده شـده  بـاغ  احـداث  بـرای 
اصلـی  قطب هـای  از  یکـی  منطقـه  ایـن 
می شـود. محسـوب  اسـتان  جهانگـردی 

جاذبه های گردشگری سیرچ:
مهمتریـن جاذبـه هـای گردشـگری این 
روسـتا عبارتند از رودخانه ای زیبا، سـروی 
کهنسـال کـه بـاالی هـزار سـال سـن دارد 
و چندیـن درخـت چنـار بسـیار قدیمـی، 
چشـمه آب گرم جوشـان با خـواص درمانی 
سـنگی  تونـل  بزرگتریـن  و  توجـه  قابـل 
خاورمیانـه. همچنین قرار گیری سـیرچ در 
مجـاورت شـهداد و منطقـه کلـوت ها و هم 
جـواری دو نـوع آب و هـوای متضـاد، ایـن 
روسـتا را بـه یـک نمونـه جـذاب تفریحـی 
وگردشـگری در مسـیر کویـر تبدیـل کرده 

ست. ا

بهترین زمان برای سفر به سیرچ:
کـه  کنیـد  مـی  فکـر  ایـن  بـه  اگـر 
بهترینزمـان بـرای سـفر بـه این روسـتا چه 
زمانـی اسـت، بایـد بگوییـم کـه سـیرچ در 
تمام فصل های سـال بسـیار دیدنی اسـت. 
شـکوفه هـای خنـدان بـاغ هـای میـوه در 
بهـار، درختچـه هـا و درختان سـر به فلک 
کشـیده سرسـبز و گل ها و گیاهان وحشی 
و  تابسـتان  در  دلپذیـر  و  هـوای خنـک  و 
و چشـم  پاییـز  در  آن  رنگارنـگ  طبیعـت 
انـداز ارتفاعـات پر از برف و پیسـت اسـکی 
آن در زمسـتان تنهـا گوشـه ای از زیبایـی 

هـای ایـن روسـتای تماشـایی اسـت.
مسیر دسترسی به سیرچ:

فاصلـه روسـتای سـیرچ تـا شـهر کرمان 
شـهداد  بخـش  مرکـز  تـا  و  کیلومتـر   ۸0
25 کیلومتـر اسـت. خالـی از لطـف نیسـت 
اگـر بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کنیـم کـه 
دو  هـر  از  روسـتا  ایـن  دسترسـی  مسـیر 
جـاده کرمـان - سـیرچ و شـهداد - سـیرچ 
آسـفالت اسـت و بـه راحتـی مـی توانید به 

ایـن منطقـه زیبـا سـفر کنیـد.  

سیرچ؛ بهشت سرسبز در دل کویر سوزان
گردشگری

 کرمـان آن روز ]دوران کودکی 
نویسـنده[ به چه صورتـی بود؟ 
بـه خصوص از منظـر کودکی که 
تـازه به آن گام گذاشـته بودید؟ 
چیـزی کـه از کرمـان در ذهنـم 
مانـده و همیشـه در یادم اسـت، بازار 
کرمان اسـت. کرمان، بـازار معروف و 
بزرگـی دارد کـه مـادرزن عمویم مرا 
بـه آن جـا مـی بـرد. فضـای گنبدی 
بـازار و مغـازه های بـازار، خیلی برای 
مـن جالـب بـود. شـلوغی بـازار نیـز 
جالـب بـود. تـا آن روز، آن همـه آدم 
ندیـده بـودم. میدانـی هـم در اطراف 
آن بـود که بـه آن »میـدان باغ« می 
ارگ  میـدان  اسـمش  اآلن  گفتنـد. 
اسـت. آن جـا پـر از دسـت فـروش 
و مارگیـر و معرکـه گیـر و رمـال و... 
بـود. مـن از آن هـا خوشـم مـی آمد 
و مرتـب مـی رفتـم و ایـن صحنه را 
تماشـا می کردم. بارهـا در آن جا گم 
شـدم و مـادر زن عمویـم در دسـت 
مـن گیـر کرده بـود! همین جـور که 
داشـتیم مـی رفتیم، هر زمـان برمی 
گشـت، مـی دیـد هوشـو نیسـت. از 

دسـت من بـه تنـگ آمـده بود. 
 چـرا از این فضا خوشـتان می 

آمد؟
چـون آن جـا پـر از قصه بـود. هر 
تکـه از ایـن میـدان و بـازار، بـرای 
مـن جالـب بـود. در هر چیـزی، یک 
نفـر بـود که داشـت بـرای مـن قصه 
بـود  مـردی  مشـخصاً  گفـت.  مـی 
کـه پـرده ای را آویـزان کـرده بـود و 
داسـتان رستم و اسـفندیار و حضرت 
ابوالفضـل را نقـل می کـرد. در طرف 
دیگـر مارگیـری بـود کـه خـودش 
قصـه بـود. آن جـا پـر از فالگیـر بود. 
البتـه فکـر نمی کنـم اآلن بـه همان 

صـورت باقـی مانده باشـد.
 بـه نظر مـی رسـد شـما این 

فضا را بر مدرسـه شـبانه روزی 
ترجیـح مـی دادیـد. در واقـع 
دوسـت داشـتید همـواره البـه 
الی مردم باشـید و وول بخورید.

درسـت اسـت. اول بازار کرمان در 
چهارسـوق پـر از نقاشـی اسـت. می 
گوینـد کریم خان زند آن را سـاخته 
اسـت. مثـل این کـه کریم خـان زند 
یـک بـازار در کرمـان سـاخته، یـک 
بـازار هـم در شـیراز و آن دو، شـکل 
هم هسـتند و اسـم هر دو شـان بازار 
وکیـل اسـت. این بـازار، مرکز کرمان 
بـود. همـه در آن جـا بودنـد. من آن 
بازار را خیلی دوسـت داشـتم. هنگام 
ظهـر که آفتـاب از روزنه هـای باالی 
بـازار بـه زمیـن مـی افتـاد، مـن از 
روی آن هـا مـی پریدم. در داسـتانی 
نوشـته ام: از روی سـینی هـای نـور 

مـی پریدم.
در بـازار هـم چنیـن نخودبریـزی 
بـود، یعنـی آجیـل فروشـی. البتـه 
آجیـل  بـا  کـه  فرقـی  نخودبریزهـا 
فـروش هـا داشـتند ایـن بـود کـه 
خودشـان پسـته و بادام و فندق را بو 
مـی دادنـد. عطر ایـن اقـالم در بازار 
مـی پیچیـد. یا قنـادی هایـی بودند 
که سـینی ها را بیرون می گذاشـتند 
و تویـش پشـمک مـی ریختند. همه 
چیـز در ایـن فضا بـرای مـن جذاب 
از  نظـر شـکمی، هـم  از  بـود. هـم 
نظـر قصـه دیـدن، هـم از نظـر قصه 
شـنیدن. بـه همیـن جهـت دوسـت 

داشـتم همیشـه در بـازار باشـم.
مـادرزن عمویـم، وقتـی در اوایـل 
آمـدن به کرمـان، مرا از این مدرسـه 
بـرد، دوسـت  مـی  آن مدرسـه  بـه 

داشـتم از بـازار عبـور کنـد.
توانیـم  نمـی  داریـد  قبـول   
از کنـار مسـائل اجتماعـی بـه 

کنیـم؟ عبـور  سـادگی 

در  کـه  از چیزهایـی  یکـی  بلـه، 
ایـام کرمـان بـود و هیـچ وقـت یادم 
نمـی رود، ایـن اسـت که تعـدادی از 
کرمانـی هـا، عصرهـای پنـج شـنبه 
اتوبوسـی می گرفتند و به قبرسـتان 
می رفتند. قبرسـتان، کنـار کوه بود. 
کرمـان زیـر چشـم انـداز ایـن کـوه 
اسـت و از آن بـاال کرمـان دیـده می 
شـد. میـان کرمـان، جایـی بـود بـه 
نـام قلعـه دختـر کـه از آثـار تاریخی 
کرمـان بـود و در و دیـوارش هنـوز 
باقـی مانـده بـود. روی کـوه بـود. ما 
هـر وقـت بـه قبرسـتان مـی رفتیم، 
ماندیـم.  مـی  جـا  همـان  را  شـب 
عمویم نسـبتاً خوش گـذران بود. آن 
جـا آرامگاهـی وجود داشـت. عمویم 
چـون بـا سـرایدار آرامگاه آشـنا بود، 
پولـی بـه او مـی داد و مـا شـب هـا 
آن جـا مـی خوابیدیم و من شـب ها 
از آن جـا بـه کرمـان نگاه مـی کردم. 
کمـی باالتر، یـک درخـت انجیر بود 
کـه مـردم بـه آن اعتقـاد داشـتند و 
مـی آمدنـد به شـاخه هایـش پارچه 
آویـزان مـی کردنـد. حالـت تقـدس 
داشـت و آبـی کـه از کـوه مـی آمد، 
ایـن درخـت کوهـی را سـیراب مـی 
کـرد. یکی از چیزهایی کـه در جایی 
ننوشـته ام، شـرح قبرسـتان گـردی 

هـای من اسـت.
 در مشـت بر پوست، چیزهایی 

اید! نوشته 
از قبرسـتان گـردی  تکـه هایـی 
هایـم در آن کتـاب آمـده. شـما می 
دانیـد کـه کرمـان شـهری خشـک 
و کویـری اسـت. آن زمـان خانـه هـا 
قبـه ای بـود. اغلـب منزل هـا حالت 
معمـاری  و شـهر،  داشـت  گنبـدی 
کویـری داشـت. اآلن چنین نیسـت. 
آن زمـان، مـن از آن بـاال که نگاه می 
کـردم، معماری کویـری را می دیدم. 

آن وقـت، از حیـاط هـر خانه ای یک 
یـا دو درخـت سـرو بـاال آمـده بود.

بـه چنـد خانـه ای کـه مـن رفته 
بـه  ای  خاطـره  شـان  همـه  بـودم، 
ایـن مضمون داشـتند کـه پدربزرگ 
شـان وقتـی زنده بـود، در ایـن خانه 
بـزرگ شـده  درختـی کاشـت کـه 
اسـت و اآلن از دیوار و پشـت بام باال 
زده اسـت. ولی حاال او خودش از دنیا 
رفتـه  اسـت. من وقتی در قبرسـتان 
قـدم مـی زدم، تصـورم پیوسـته این 
بـود کـه همـه انسـان هایـی کـه در 
ایـن جـا مرده انـد، همگی، هـر کدام 
در خانـه هـای کرمـان، یـک درخت 
سـبز کاشـته انـد کـه باقـی مانـده 
اسـت و یـادگار و نمونـه آن هاسـت 
و خودشـان آمـده انـد و در ایـن جـا 

اند. خوابیـده 
 تصـور ذهنـی عمیـق و غیـر 
انتزاعـی  اسـت.  ای  کودکانـه 

دارد. ولـی عمـق  اسـت 
شـب هایـی کـه مـا در آن محـل 
مـی ماندیـم، مـن صبح خیلـی زود، 
قبـل از همـه، از خـواب بلنـد مـی 
شـدم و در آن محوطه قـدم می زدم 
و از آن بـاال بـه هـر خانـه ای که نگاه 
مـی کـردم، خطـی از آن جـا تا خود 
قبرسـتان مـی کشـیدم و فکـر مـی 
کـردم کـه هر یـک از افـرادی که در 
ایـن جـا خوابیده انـد، در هـر یک از 
خانـه هـا درختی کاشـته انـد و حاال 
خودشـان این جا هسـتند. چـون به 
هـر خانـه ای کـه مـن رفتـه بـودم، 
چنیـن داسـتانی وجـود داشـت که: 
این درخـت را آن خدابیامرز کاشـت 

و از دنیـا رفـت.
 آیـا در کرمـان به یاد سـیرچ 

افتادید؟ مـی 
بلـه، در حقیقت مـن در کرمان به 
دنبـال سـیرچ بـودم و در ایـن میان، 
چیزهایـی وجـود داشـت که مـرا به 
سـیرچ وصـل مـی کـرد. از جملـه 
میـوه هایـی که از سـیرچ بـه کرمان 
مـی آوردنـد و مـن وقتـی از جلـوی 
میوه فروشـی هـا رد می شـدم، بوی 
پونـه هـا و بـوی میـوه هـای سـیرچ 
را بـا نـگاه کـردن بـه ایـن میـوه هـا 
استشـمام مـی کـردم و همیـن، مرا 

بـه سـیرچ مـی برد.
در  سـیرچ  هـای  میـوه  آیـا   
مشـخص  قـدر  ایـن  کرمـان 
بـود کـه شـما میـوه ای بخرید 
و اطمینـان داشـته باشـید کـه 
میـوه روسـتای خودتان اسـت؟

بلـه. بیـش تـر میـوه هایـی کـه 
بـه کرمـان مـی آمـد از سـیرچ بـود. 
سـیرچ میـوه فـراوان داشـت. البته از 
جاهـای دیگـر هـم میـوه مـی آمـد، 
ولـی مـن میـوه هـای زادگاه خـودم 
را مـی شـناختم. مـی دانسـتم کـه 
دو سـه تـا از میـوه فـروش هـا میوه 
های خودشـان را از سـیرچ تهیه می 
کننـد و سـیرچی هـا بـرای آن هـا 
میـوه مـی آورنـد. شـناختی از میـوه 
های سـیرچ داشـتم. وقتـی انجیری 
را از راه دور مـی دیـدم، می فهمیدم 
که محصول سـیرچ اسـت یا نیسـت! 
چنیـن شـناختی را از ایـام سـیرچ 
پیـدا کرده بـودم. انگور سـیرچ را می 
شـناختم و بـه محض دیـدن آن می 
گفتـم که چنیـن انگوری نمـی تواند 
از جایـی غیـر از سـیرچ باشـد. بدون 
اغـراق حتـی مـی دانسـتم کـه ایـن 

انگـور مـال کـدام باغ اسـت.

روایت هوشنگ مرادی کرمانی از کرمان دهه 30

بازار کرمان برای همیشه در 
ذهنم مانده است

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.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 3247۱390 از ساعت 11 تا

حیات
چهره درخشان

 سید علی اکبر صنعتی

بخش ۱3
پرورشـگاه صنعتـی کرمـان کـه بـه 
سـال  در  صنعتـی  اکبـر  حـاج  همـت 
در  را  بزرگانـی  شـده،  تاسـیس   ۱۲95
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 
حبیـب یوسـف زاده بـه روایـت زندگی 
ایـن هنرمنـد شـهیر پرداختـه اسـت؛

علـی اکبر گوشـه ای کز کرده بـود و چیزی 
نمـی گفـت. کسـی مجـال حـرف زدن بـه او 
نمـی داد. لحظاتـی بعـد، صـدای زنـگ تفریح 
بلنـد شـد. معلـم هـای دیگر هـم یکـی بعد از 
دیگـری وارد دفتـر مدرسـه شـدند و دور علی 
اکبـر حلقـه زدنـد و بـا تعجـب و نگرانـی بـه 
نقاشـی اهانـت آمیـز او خیـره شـدند. کـم کم 
بچـه هـا هـم پشـت پنجـره دفتر جمع شـده 
بودنـد و بـه داخـل سـرک مـی کشـیدند و بـا 
جیـغ و داد خـود معرکـه ای حسـابی بـه راه 
انداختـه بودنـد. علـی اکبـر بـه جرم کشـیدن 
نقاشـی در دفتـر زندانـی شـده بـود و مدیـر و 
معلـم هـا بلنـد بلنـد حـرف مـی زدنـد و می 

خواسـتند تکلیـف او را یکسـره کننـد!
علـی اکبـر مانـده بود کـه چه بگویـد و چه 
طـور از خودش دفـاع کند. عاقبـت به خودش 
جرئـت داد و بـا گریـه و زاری گفـت: »به خدا! 
نمـی خواسـتم چهره آقا را بکشـم نقاشـی من 

یک چهـره خیالیه«
امـا هنـوز حرفش تمام نشـده بـود که ترکه 
ای هـوا را شـکاف و همچـون مار بر سـرو روی 

او فـرود آمد.
- چنـان خیالـی نشـانت بدهـم که تـا عمر 
داری یـادت نـرود! سـرانجام تصمیـم گرفتـه 
شـد و قـرار گذاشـتند یکی را بفرسـتند دنبال 
حاجـی تـا بیایـد و با حضـور او ترتیـب اخراج 

»ایـن نقـاش خیـال پـرداز« را بدهند.
حاجـی نزدیکـی هـای ظهـر آمـد، آشـفته 
و دل نگـران. وقتـی علـی اکبـر را بـا آن حـال 
دیـد، مدتی در آسـتانه در ایسـتاد و به چشـم 
هـای او خیـره شـد. نـگاه مالمـت بـار او برای 
علـی اکبـر از صـد ضربه چوب هـم دردناک تر 
بـود. مدیر مدرسـه که دو بـاره صدایش را بلند 
کـرده بود، نقاشـی را از روی میز برداشـت و با 
تنـدی جلوی چشـم هـای حاجـی گرفت. می 
دانسـت کـه گـوش هـای حاجـی خـوب نمی 
شـنوند، بنابرایـن در حالـی کـه نعره مـی زد و 
مرتـب ورقـه نقاشـی را در هـوا تکان مـی داد، 
بـه حاجـی فهمانـد کـه »علـی اکبـرش« چه 

دسـته گلی بـه آب داده اسـت.
» مرحـوم حاجـی یـک نگاه به نقاشـی می 
کـرد و یـک نـگاه بـه معلـم و سـرآخر نگاهی 
هـم بـه مـن. معلوم بود کـه به دلیل شـباهت 
بـی اندازه نقاشـی مـن با معلم کالس، شـکی 
برایـش نمانـده بـود کـه قصـد مـن اهانـت و 
گسـتاخی بـه مقام معلـم کالس بوده اسـت. 
لحظاتـی بعـد، مرحـوم حاجـی در حالـی 
کـه نقاشـی را بـه دسـت داشـت، رفـت روی 
یـک صندلـی، گوشـه دفتر نشسـت وسـرش 
را از ناراحتـی و خجالـت پاییـن انداخـت. آن 
دقایـق نمی دانم چـرا یکباره احسـاس کردم 
اگـر راز دلـم را در کشـیدن ایـن نقـش فاش 
نکنم، گذشـته از آن که از حق خود گذشـته 
ام، بـه مردانگـی و بزرگـواری و غـرور مرحوم 
حاجـی کـه همیشـه مدافـع من بـود خیانت 

ام« کرده 
اشـک  از  صورتـش  حالـی  در  اکبـر  علـی 
خیـس شـده بود، با تردیـد و دو دولی به طرف 
حاجـی رفت، لحظه ای ایسـتاد و بعد دسـتش 
را دراز کرد و نقاشـی را از دسـت حاجی بیرون 
کشـید. بعـد در حالی کـه صدایش مـی لرزید 
مـی گفت:»ایـن کـه آقا معلـم ما نیسـت. این 
چهـره مـرده، بابـام محمدرضاسـت. بـی بـی 
خـودش مـی گفت ایـن شـکلی بـوده. تقصیر 

مـن چیـه که شـبیه آقـا معلم شـده؟...«

پیـام مـا- هوشـنگ مرادی کرمانی، یکی از نویسـندگان نامـدار ایرانی اسـت. او اصالتاً کرمانی 
اسـت و داسـتان هایش همیشـه بوی سـیرچ و کرمان را می دهد. 

ایـن نویسـنده نامـدار بـا این کـه بیش از نیم قرن اسـت که کرمـان را به مقصـد پایتخت ترک 
کـرده و در آن جـا رحـل اقامـت افکنـده؛ اما هم چنـان دل در گرو زادگاهـش دارد. گفت و گوهای 
زیـادی توسـط خبرنـگاران بـا ایـن نویسـنده انجـام گرفته اسـت. اما مفصـل ترین مصاحبـه با این 

نویسـنده شـهیر را کریم فیضی، خبرنگار روزنامه اطاعات به سـرانجام رسـانده اسـت. 
کتاب»هوشـنگ دوم« مجموعـه مصاحبـه های کریم فیضی با هوشـنگ مرادی کرمانی اسـت که 
توسـط انتشـارات اطاعـات چـاپ شـده اسـت. مرادی کرمانـی در این کتـاب از همه چیـز و همه جا 
سـخن گفتـه و بـه قـول معروف»جیـک و پیـک« زندگـی اش را روی دایره ریخته اسـت. متن زیر، 
بخشـی از ایـن کتـاب 500 صفحـه ای اسـت. مطالعـه مصاحبه زیـر و همچنین کتاب هوشـنگ دوم 

را بـه شـما خوانندگان صفحـه کرمون توصیـه می کنیم؛

می گویند کریم خان زند  
بازار کرمان را ساخته 
است. مثل این که کریم 
خان زند یک بازار در 
کرمان ساخته، یک بازار 
هم در شیراز و آن دو، 
شکل هم هستند و اسم 
هر دو شان بازار وکیل 
است. این بازار، مرکز 
کرمان بود. همه در آن 
جا بودند. من آن بازار را 
خیلی دوست داشتم.
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تاریخ کرمان

گزارش

کرمان 
در کتیبه شاپور ساسانی

نـام کرمـان از نام یکی از ده شـاخه اصلی 
پارسـیان کـه به جنـوب ایران آمدنـد گرفته 
پارسـیان  اصلـی  شـاخه های  شده اسـت. 
اینهـا بودنـد: پاسـارگادی، مارافـی، کرمانی، 
ماسـپی، پانتیالـی، ِدروسـی، دایـی، َمـردی، 

دروپیکـی و سـاگارتی.
بخـش  هخامنشـیان  زمـان  در  کرمـان 
شـمار  بـه  فـارس  سـاتراپ  از  عظیمـی 

 . فـت می ر
قلعـه دختـر و قلعه اردشـیر از آثـار دوران 
ساسـانی در شـرق شـهر کنونی کرمـان، که 
گـواه  برجاسـت،  هـا  آن  خرابه هـای  هنـوز 
بـر ایـن اسـت کـه الاقـل در زمـان اردشـیر 
بابـکان در همیـن محـل، شـهری آبـاد یـا 

قلعـه ای مهـم وجـود داشته اسـت.
مؤلـف جغرافیـای کرمـان معتقـد اسـت 
کـه حـدود 220 پـس از میـالد، بـه هنـگام 
فتـح کرمـان بـه دسـت اردشـیر ایـن محل 
گواشـیر نـام داشـته و مرکـز والیـت کرمان 
بـوده  اسـت بنا بـه گفتـه هـرودت کرمانیا از 
قبایل دوازده گانه ایران می باشـد و سـاتراپی 
چهاردهـم )دارا( مشـتمل بـر ایالـت کرمـان 
بوده اسـت. در روایـات اسـاطیری آمده اسـت 
کـه کیخسـرو کرمـان و مکـران را به رسـتم 
بخشـید همچنین نشـانی هایی از فرمانروایی 
بهمـن بـر ایـن خطه می دهنـد آنـگاه روایت 
و  می شـود  آغـاز  سـرزمین  ایـن  تاریخـی 
اینکـه در زمـان هخامنشـیان کـوروش آن 
را تبعیـد گاه نبونیـد )پادشـاه مغلوب شـده 
بابِـل( قـرار داد سـپس سـخن از حکومـت 
اشـکانیان را شکسـت داد و فرزنـد خـود را 
کـه او هـم اردشـیر نـام داشـت بـه حکومت 
کرمـان گماشـت. بنـا بـه نوشـته های مورخ 
کلدانـی و کاهـن معبـد مردوک در سـالهای 
539-53۸ کـه کتـب او از منابـع مهم تاریخ 
زمـان کورش اسـت  کرمان از والیـات تابعه 
کـوروش بـوده و محلـی مطمئـن بـرای او 

بشـمار می رفتـه  اسـت. 
در عصـر داریـوش کبیـر نام کرمـان جزء 
و در  آمده اسـت  تابعـه هخامنشـی  والیـات 
مشـاهده  کلمـه ای  شـوش  بنـای  کتیبـه 
می شـود کـه نـام چـوب درختـی بوده اسـت 
که برای اسـتحکام بنای سـاختمانها )شـاید 
همـان کاخ( بـه کار می رفتـه و محـل تهیـه 
در  شده اسـت.  ذکـر  کرمـان  چـوب  ایـن 
ایـن مـورد داریـوش می گوید:»چـوب بیـش 
مکـن از گنـداره )پیشـاور( و کرمـان حمـل 
شـود.« در متـن کتیبـه ای که از شـاپور اول 
ساسـانی- در اطراف کعبه زرتشـت در نقش 
رسـتم فارس - به دسـت آمده  اسـت، شاپور 
دربـاره قلمـرو خـود چنیـن می نویسـد: منم 
شاهنشـاه  شـاپور  مزداپرسـت  خداونـدگار 
والیـات  و  امـارات  غیرایرانیـان.  و  ایرانیـان 
پـارس،  هسـتند:  اینهـا  ایـران  امپراتـوری 
پـارت، خوزسـتان، میشـان، آشـور، آذیـان، 
عربسـتان، آذرآبادگان )آذربایجـان(، ارمینیا، 
)ارمنسـتان(، سسـیگان، کرمان و سیسـتان. 
در کتـب تاریخـی از عهـد قدیـم، چنـد جـا 
بـه نـام کرمانیان بـه صورت بخشـی از ایران 

برمی خوریـم.
شـش  بـه  هـا  پارسـی  گویـد:  هـرودت 
طایفـه شـهری و ده نشـین و چهـار طایفـه 
چادرنشـین تقسـیم شـده اند شـش طائفـه 
ماسـپیان،  مرفیـان،  از:  عبارتنـد  اولـی 
پانتالیـان، دروسـیان، گرمانیـان در خصوص 
گرمانیـان تصـور مـی رود همـان کرمانیـان 
ظاهـراً  هخامنشـی  کتیبه هـای  در  باشـند. 
کرمـان  همـان  کارمانیـا  کلمـه  از  مقصـود 

اسـت.
در کتـب تاریخـی از عهد قدیـم، چند جا 
بـه نـام کرمانیان بـه صورت بخشـی از ایران 
برمی خوریـم. احمـد علیخان وزیـری )مؤلف 
کتـاب جغرافیـای کرمـان( معتقد اسـت که 
حـدود 430 سـال قبل از اسـالم - به هنگام 
فتـح کرمـان بـه دسـت اردشـیر - این محل 
گواشـیر نام داشـته کـه مرکز والیـت کرمان 

بوده است.
بخشـی از خانه های مسـکونی مـردم فقیر 
در پـای دامنه هـای این دو تپه و قلعه شـکل 
یافتـه بـوده و بعـداً بـا گسـترش تدریجـی 
شـهر کرمـان در جهـت غـرب توسـعه یافته 
و بـا توجـه بـه توسـعه و رونق اقتصـادی در 
دوره هـای بعد از اسـالم این شـهر بـه تدریج 
نضـج گرفتـه و رفتـه رفتـه بزرگتـر شـده تا 
جایـی کـه وسـعت آن بـه حـدود دویسـت 

هکتـار رسـیده هم رسـیده اسـت.

معاضدالسلطنه پیرنیا  ۱303 ش

»معاضدالسـلطنه«  بـه  ملقـب  پیرنیـا،  »ابوالحسـن 
فرزنـد میـرزا محمدباقرخـان نائینـی مـالک، متولـد 
124۸، پـس از فـرا گرفتـن خوانـدن و نوشـتن بـه 
تهـران آمد و با کمـک میرزا نصراهلل خان مشـیرالدوله 
پیرنیـا در خدمـت وزارت امـور خارجـه قـرار گرفت و 
پـس از مشـاغل مختلـف به سـمت سرکنسـول ایران 

در بادکوبـه منصـوب گردید.
در آغـاز حرکـت مشـروطه خواهی با مـردم هم صدا 
شـد. ابتـدا خواسـتار عدالت خانـه و سـپس مجلس و 
قانـون و دخالـت مـردم در سرنوشـت خـود گردیـد. 
بـه همیـن سـبب و از رهگـذر تبلیغـات و بهره گیری 
از نفـوذ و اقتـدار میـرزا نصراهلل خـان مشـیرالدوله بـه 
نمایندگـی دوره ی اول مجلـس شـورای ملـی انتخاب 
شـد. وی پـس از بـه تـوپ بسـتن مجلـس، بـه اروپـا 
رفـت و در آنجـا بـه تبلیغـات علیـه محمدعلی شـاه 

قاجـار و قانون شـکنی های وی پرداخـت )1(.
وی پـس از پیـروزی مشـروطه خواهان بـه ایـران 
برگشـت و بـه عنـوان نماینـده ی مـردم گیـالن بـه 
نمایندگـی مجلـس رفـت امـا در میانـه ایـن دوره از 
سـوی صمصام السـلطنه  بختیـاری بـه عنـوان وزیـر 
پسـت و تلگـراف معرفـی گردیـد و در سـه ترمیـم 

کابینـه همـان شـغل را داشـت. 
»وی پـس از سـقوط ایـن کابینه حاکم یزد شـد و 
چنـد سـالی را بـا ایـن سـمت در آن سـامان گذراند. 
او در سـال 1302 هنگامی که رضاخان سـردار سـپه 
شـرکت  وی  کابینـه  در  رسـید،  نخسـت وزیری  بـه 
کـرد و مقـام وزارت عدلیـه را پذیرفـت. ابوالحسـن 
هـم  رضاخـان  کابینـه  دومیـن  در  معاضدالسـلطنه 
همیـن مقـام را حفـظ کـرد. وی در دوره پنجـم بـار 
دیگـر بـه نمایندگـی مجلس انتخـاب شـد و در دوره 
هشـتم هـم بـه عنـوان نماینده بـه مجلس رفـت. در 
سـال 1303 بـه عنـوان والـی کرمـان و بلوچسـتان 
انتخـاب شـد و یک سـال در ایـن مقام فعالیـت کرد. 
او در دوران سـلطنت رضاشـاه پهلوی یک بار دیگر 
در سـال 1314 والی کرمان گردید و پس از دو سـال 
بـه والی گـری ایالت فـارس برگزیـده شـد )1316( و 
در همیـن سـمت در سـال 131۸ بر اثر ایسـت قلبی 

درگذشـت. همیـن امـر موجب شـد تا عده ای شـایعه 
کننـد کـه وی را بـه امـر شـاه کشـته اند. امـا واقعیت 
ایـن اسـت که او به سـبب سـکته ی قلبی مـرده بود. 
وی بـا دختر مشیرالسـلطنه ازدواج کـرده بود و دو 
پسـر و چهـار دختر داشـت. حسـین نواب وزیـر امور 
خارجه و شـخصیت سیاسـی دوران محمدرضا پهلوی 

داماد ابوالحسـن پیرنیا بـود« )2(.
پی نوشت ها:

)1( ـ بامداد، مهدی: شرح حال رجال ایران، ج 1، ص 2۸5.
)2(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامی معاصر ایـران، ج 1، 

ص 470 و 471.
شـایان ذکـر اسـت، در مـورد انتصـاب پیرنیـا در ایـن سـال در برخـی منابع 
اختـالف وجـود دارد، امـا از آنجایـی کـه وی دو مرتبـه حکومـت کرمـان 
منصـوب گردیـده اسـت و در زندگی نامـه وی اشـاره ای بـه حکومـت وی در 

ایـن سـال )1303 ش.( شـده اسـت، در اینجـا از وی یـاد شـده اسـت. 

نظام الدوله نوری  ۱30۵ ـ ۱304 ش
»امیـر اصـالن خواجـه نـوری، ملقـب بـه »نظـام 
 السـلطان« و »نظام الدولـه« فرزنـد میـرزا محمدخان 
نـوری  آقاخـان  میـرزا  نـوه ی  و  نـوری  موقرالدولـه 
اعتمادالدولـه ـ دومیـن صدراعظـم ناصرالدین شـاه ـ 
متولـد 125۸، در دربـار مظفرالدیـن شـاه ترقی نمود 
و تدریجـاً به سـمت مشـروطه خواهان گرایش نمود و 
حتـی نزدیـک بـود توسـط عین الدولـه تنبیـه گردد، 
کـه بـا توسـل چند نفـر نجـات یافـت و بـه حکومت 
مازنـدران رسـید. چـون اموال زیـادی به وی رسـیده 
بـود، بـر خـالف غالب حـکام، چشـم طمع بـه دارایی 
دیگـران و رعایـا نداشـت و بـا هزینـه شـخصی چنـد 
جـاده احـداث کـرد. در انتخابات دوره سـوم مجلس، 
از بارفـروش )بابـل( بـه مجلـس راه یافـت. پـس از 
حکومـت در بروجـرد و لرسـتان و همـدان، بـار دیگر 
)دوره چهـارم( از بارفـروش بـه مجلـس راه یافـت. در 
سـال 1304 ش. حاکم کرمان شـد و قریب دو سـال 
بـر ایالـت کرمـان و بلوچسـتان حکومـت نمـود. وی 
که در دوره مظفرالدین شـاه لقب »نظام السـلطان« را 
دریافـت نمـوده بـود، در دوره احمدشـاه، پس از فوت 
پدربـزرگ مـادری، لقـب او کـه »نظام الدولـه« بود را 

نمود.  دریافـت 
وی مـردی بسـیار متمـول و عیـاش و بـا کفایت و 
درایـت و مدیـر و مدبـر بـود. از ثروتـی کـه از طریـق 
مـادر بـه وی رسـید، زندگانـی بسـیار مجللـی بـرای 
خـود تـدارک دیـد و همیـن امـر باعـث شـد تـا در 
مأموریت هـا سوءاسـتفاده نکنـد بلکـه بـه رعایـا هـم 
کمـک مالـی نمایـد. در میان سـالی عشـق سـوزانی 
نسـبت بـه »افتخارالسـلطنه«)1( دختر زیبـا و عیاش 
ناصرالدیـن شـاه پیدا کـرد که آن عشـق در آن روزها 
در افـواه مـردم و هـم امروزه در بعضی از یادداشـت ها 
گفتـه و نوشـته شـده اسـت. سـرانجام وی همسـر و 
پنـج فرزنـد خـود را رهـا نمـود و بـا افتخارالسـلطنه 
ازدواج نمـود. نظام الدولـه در لشـکرک امـالک زیادی 
داشـت. باغـی در آنجـا احـداث نمود که مدفـن او نیز 

می باشـد. وفـات او در 1317 ش. اتفـاق افتـاد« )2(.
در مورد حکومـت وی در کرمان آمده: »نظام الدوله 
نـوری در سـال 1304 ش در اردیبهشـت مـاه وارد 
کرمـان گردیـد ... نظام الدوله مختصر سـخنرانی نمود 
و بعـد بـا حاضریـن دسـت داده و بـه خانـه یکـی از 
خوانیـن کـه در باغ هـای زریسـف بـود و قبـاًل بـرای 
سـکونت او مهیا شـده، با ماشـین که آن روزها خیلی 

اهمیت داشـت رهسـپار شـد ... 
شـورای  مجلـس  ش  سـال1304  مـاه  آبـان  در 
مجلس شـورای ملـی رای به خلع احمدشـاه قاجار از 
سـلطنت ایران و نصب اعلیحضرت رضاشـاه پهلوی را 
به سـلطنت ایران صادر نمـوده و مردم ایران، خصوصاً 
کرمانیـان رنـج و سـتم کشـیده از دسـت سـالطین 
قاجـار بـا بـی صبـری در تلگراف خانه کرمـان اجتماع 
نمـوده، هـر لحظه منتظـر تلگـراف بودند. در سـاعت 
نـه صبـح روز نهـم آبـان، خبـر انتخـاب اعلیحضـرت 

رضاشـاه پهلـوی به سـلطنت ایـران مخابره شـد؛ 
اداره ی قشـون در جلـو حوض تخـم مرغی محوطه 
وسـیعی فـرش انداخته، افسـران و سـربازان به رقص 
و پایکوبی مشـغول و اهالی به تماشـای آن ها اجتماع 
نموده کف می زدند. در اسـفند مـاه 1304 نظام الدوله 

معـزول و بـه تهران احضـار و وثوق السـلطنه دادور به 
جای او منصـوب گردید« )3(. 

پی نوشت ها:
)1( ـ گویـا عـارف قزوینـی )شـاعر معـروف دوره مشـروطیت( نیـز عشـقی 
آتشـین بـه افتخارالسـلطنه داشـت و ایـن شـعر را نیـز بـرای وی گفتـه بود:
افتخـار همـه آفاقـی و منــــــظور منیشـمع جمــــــع همه عشـاق به هر 

نجمنی ا
به سر زلف پریشان تو دل هایپریش همچو خو کرده چو عارف به پریشانی وطن

)2( ـ تلخیص از: عاقلی، باقر: خاندان هایحکومتگر ایران، ص 110 تا 116.
)3( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 111 و 112.

وثوق السلطنه دادور ۱30۵ ش
»وثوق السـلطنه«  بـه  معـروف  دادور،  »مهـدی 
فرزنـد میرزا موسـی وزیرلشـکر، متولد 1257 اسـت. 
وی تحصیـالت خـود را در تهـران انجـام داد و وارد 
وزارت لشـکر شـد )دارایـی ارتـش(. مدت هـا در آنجا 
مصـدر مشـاغل مختلف بـود تا سـرانجام بـه معاونت 
وزارت جنگ رسـید. در 1299 مشـیرالدوله در کابینه 
خـود سـمت وزارت جنـگ را به او واگـذار کرد. بعد از 
کودتـا مدتـی حکمـران گیالن شـد و پـس از چندی 
اسـتانداری کرمـان را عهـده دار شـد. پـس از آن والی 
خراسـان گردید. در دوره هشـتم، نهم، دهم، یازدهم، 
دوازدهـم و سـیزدهم از تهـران به مجلـس راه یافت و 
چنـدی نیز نیابت ریاسـت را داشـت. در سـال 1323 
بـه اسـتانداری فـارس رفـت و مدتـی نیز اسـتانداری 
آذربایجـان را عهـده دار بـود. در سـال 1326 در سـن 
69 سـالگی در تهران درگذشـت. وی از مالکین ایران 
کـه  ماموریت هایـی  در  طبعـاً  و  می شـد  محسـوب 
داشـته اسـت، همیشـه با حسـن خلـق انجـام وظیفه 

کرده اسـت« )1(.

در مـورد حکومـت وی در کرمان آمـده: »در اواخر 
فروردیـن مـاه 1305 ش به کرمان وارد ]شـد[. مردم 
از زن و مـرد پیـر و جـوان در دو طـرف خیابان ایالتی 

اجتمـاع و ابراز احساسـات نمودند ...« )2(.
پی نوشت ها:

)1( ـ عاقلـي، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی معاصـر ایـران، ج 2، 
.651 ص 

)2( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 112.

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012003261 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی  اقـای مجیـد دهقانـی فرزنـد علی یار بشـماره شناسـنامه 15 
صـادره از بافـت در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 103/76 مترمربع پالک 29۸ فرعـی از 5۸۸ 
اصلـی واقـع در ابـاده بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد علـی یزدانی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  95/7/13  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/7/2۸  

م الف 677 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای حسـین احمـدی نـژاد ده شـادوئی فرزنـد عزیزالـه مالـک 
ششـدانگ پـالک 3994 فرعـی از 2976 اصلـی بخـش 3 کرمان که سـند مالکیت 
آن بشـرح ثبـت شـماره ۸0254 صفحـه 331 دفتـر 331 صـادر و تسـلیم گردیده 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق امضاء شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت جابجایی مفقود و در خواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیراین صـورت پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 95/7/2۸
م الف 6۸0 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امیدصاعد
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول

بموجـب قـرارداد شـماره 30/435/64-75/12/2۸ موضـوع پرونـده اجرائی کالسـه 
9400276 لـه: شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان علیه: شـرکت احیـاء اراضی 
تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخت بدهـی خـود اقـدام ننموده 
اسـت، برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبت اسـناد 
و امـالک کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری انجـام و پس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامـه عملیات اجرای 
نسـبت بـه مـورد وثیقـه مـوازی هفتصدوهفتـاد ودو هـزار و دویسـت و نـود و هشـت سـهم 
مشـاع شـش میلیـون پانصـد و هفـت هـزار و سـیصد و شـصت سـهم از ششـدانگ زمیـن 
مزروعـی پـالک 2-فرعـی از 5۸4- اصلـی به مسـاحت ششـدانگ )3340065( سـه میلیون 
و سـیصد و چهـل هـزار شـصت و پنـج متـر مربع ذیـل ثبـت 2۸572 صفحـه 46 دفتر 160 
ملکـی شـرکت احیـاء اراضـی به آدرس جیرفت، جاده سـد میـدان حدود و مشخصات:شـماال 
بطـول 1955 مترمرزیسـت بـه اراضـی آهـوان شـرقا بطـول 2140 متـر در امتـداد جـاده به 
طرف سـد مرزیسـت به جاده مذکور جنوبا بطول در سـه قسـمت که قسـمت سـوم شـمالی 
بـه ترتیـب بـه طولهـای 1445 متـر و مرزیسـت به پـالک 614 اصلـی دوم بطـول 240 متر 
مرزیسـت بـه حریـم رودخانه سـوم بطـول 165 متر مرزیسـت به پـالک 5۸4 اصلـی غربا در 
چهارقسـمت کـه قسـمت دوم جنوبـی بـه ترتیب بـه طولهـای 700 متـر و دوم بطـول 165 
متـر و مرزیسـت بـه پـالک 5۸4 اصلـی سـوم بطـول 4۸0 متـر چهـارم بطـول 540 متـر در 
امتـداد رودخانـه هلیـل مرزیسـت بـه رودخانه مذکـور برابـر نظریه کارشناسـی: برابـر بازدید 
انجـام شـده قسـمت اعظـم از پـالک مذکور به اشـخاص حقیقـی و حقوقـی واگـذار گردیده 
و مانـده اراضـی در تملـک شـرکت احیـاء اراضی زیرسـد میـزان هفتصـد هفتـاد و دو هزار و 
دویسـت و نـود هشـت، شـصت و هفـت هـزار و هفتصد و هشـتاد و پنج سـهم مشـاع معادل 
)396401مترمربـع( و بـا عنایـت بـه وضعیت آب و خاک از قـرار هر مترمربـع 17/000 ریال 
معـادل 6/73۸/۸17/000 ریـال مـع الوصف ارزش ششـدانگ مـورد مزایده بـا کلیه متعلقات 
و منصوبـات جمعـا 6/73۸/۸17/000 ریـال میباشـد. کـه مبنـا و پایه مزایده نیـز تعیین می 

گـردد، جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الـی 12 صبـح روز یکشـنبه مورخـه 95/0۸/16 در محل 
شـعبه اجـراء اداره ثبـت اسـناد و امـالک جیرفت برگـزار، مزایـده از مبلغ مذکور شـروع و به 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد. ضمناً فروش نقـدی بـوده و پرداخت کلیه 
قبـوض آب و بـرق و غیـره تـا تاریـخ انجام مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا 

نشـده بـه عهـده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار: 95/07/2۸

م الف 624 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت- جواد فاریابی

آگهی مزایده مال غیرمنقول
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههـای عمومـی حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 9507۸2 لـه خانـم فائـزه حسـن پور علیـه آقای 
محسـن حجـت دایـر بر الـزام انجـام تعهـد ششـدانگ ملک فاقد سـند ثبتـی واقع 
در کرمـان- بلـوار آزادگان- کوچـه 29 کدپسـتی 76197۸4553 متعلـق بـه نامبـردگان فـوق 
الذکـر با مشـخصات ذیـل از طریق مزایده بفروش برسـاند. ملـک مذکور با کاربری مسـکونی و 
بصورت مشـاع میباشـد و مسـاحت آن 20۸/5 مترمربع و دارای اعیانی در دو طبقه وزیر زمین 
به مسـاحت تقریبا 21۸/۸ مترمربع و دارای حیاط سـازی و نما و همچنین امتیاز آب، برق، گاز 
و تلفن میباشـد. و ارزش ششـدانگ دانگ ملک مرقوم به میزان چهارمیلیاردوسیصدوشـصت و 
یک میلیون دویسـت هزار ریال)4/361/200/000ریال( توسـط کارشناسـان رسمی دادگستری 
ارزیابی گردیده. جلسـه مزایده در مورخ 1395/0۸/16 راس سـاعت 10 صبح با حضور نماینده 
دادسـرا در محـل اجـرای احـکام حقوقـی برگزار میگـردد، متقاضیـان در صـورت تمایل ضمن 
هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایده مـی توانند از ملـک بازدید و 
درصـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی خـود را )حداقل قیمت 
پیشـنهادی قیمت ارزیابی شـده میباشـد( به حساب سـپرده دادگسـتری 2171293951000 
نـزد بانـک ملـی واریـز و قبـض آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبـی در پاکت دربسـته و تـا قبل از 
برگـزاری جلسـه مزایـده تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی به عنوان برنـده مزایده 
شـناخته میشـود کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد و در صورت انصراف برنـده مزایده 
ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. ضمنـا دایـره اجـرا هیچگونه 
مسـئولیتی در قبـال معاملـه معارض و یا سـند رسـمی نخواهد داشـت. برنده مزایـده می تواند 
وفـق مقـررات جهت تنظیم سـند اجاره به اداره اوقاف و اخذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانی از 

طریـق ثبت اسـناد اقـدام نماید./.
م الف 1505 اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان- خواجوئی

استانداران کرمان
از سال ۱300 تا ۱394 شمسی
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خبر
آغاز هفته نخست لیگ برتر هندبال زنان

 با ۲ دیدار 

شهرداری بم در البرز به 
میدان می رود

برتـر  لیـگ  دوره  دوازدهمیـن  نخسـت  هفتـه 
بـا برگـزاری دو  هندبـال زنـان جمعـه 30 مهـر 

دیـدار آغـاز مـی شـود.
دوازدهمیـن دوره لیـگ برتـر زنـان بـا حضـور 
۸ تیـم از جمعـه 30 مهـر آغـاز مـی شـود کـه 
در نخسـتین دیـدار تیـم تـازه لیـگ برتری شـده 
هیئـت البرز میزبان شـهرداری بم اسـت و شـهید 
چمـران الرسـتان در قـم بـه مصـاف تیـم هـدف 

پویـان ایـن شـهر مـی رود.
بـا  فدراسـیون  دبیـرکل  آبـادی  مـی  فرامـرز 
بیـان ایـن خبـر گفت: دیـدار شـهرداری سـنندج 
و تاسیسـات دریایـی بـه دلیل حضور تیم سـنندج 
در جـام باشـگاههای آسـیا بـه تعویـق مـی افتد و 
همچنیـن شـهرآورد اصفهـان میـان 2 تیـم فوالد 
مبارکـه سـپاهان و ذوب آهـن بـه دلیـل نقـص 
مـدارک هـر دوتیـم به زمـان دیگری موکول شـد. 
کـرد:  تاکیـد  هندبـال  فدراسـیون  دبیـرکل 
چنانچـه ایـن 2 تیـم اصفهانـی مـدارک خـود را 
تکمیـل کنند، شـهرآورد اصفهانی هـا هفته آینده 

برگـزار مـی شـود.

درخشش رکاب زن ملی پوش 
مس در کاپ آسیایی

دوچرخـه  سـوار ملی پـوش تیـم مـس کرمـان 
خـوش   هندوسـتان  آسـیایی  کاپ  مسـابقات  در 

درخشـید و بـرروی سـکو رفـت.
در سـومین و آخریـن روز مسـابقات دوچرخـه 
سـواری پیسـت کاپ آسـیا در هندوسـتان  علـی 
علی عسـگری رکاب زن شایسـته تیـم مـس موفق 
بـه کسـب دو مـدال مختلـف شـد. در رقابـت روز 
پایانـی و در مـاده اسـپرینت علـی علـی عسـگری 
کـه در تیـم مـس کرمـان رکاب می زنـد، مـدال 
نقـره را از آن خـود کـرد و حسـن علـی ورپشـتی 
بـه مقـام چهـارم رسـید. همچنین محمد دانشـور 
و علـی علـی عسـگری توانسـتند مـدال بـا ارزش 
خـود  آن  از  کایریـن  رشـته  در  را  برنـز  و  نقـره 
کننـد. دانشـور کـه توانسـته بـود در روز نخسـت 
یـک مـدال بـا ارزش طـال را صیـد کند در رشـته 
یـک کیلومتـر نیز بـه مقام چهارم دسـت یافت. در 
ایـن دوره یازده کشـور حضور داشـتند و تیم ملی 
کشـورمان بـا کسـب 4 مـدال و دو مقـام چهارمی 

نتیجـه قابـل قبولـی را کسـب نمود.

اعالم برنامه هفته چهارم لیگ برتر فوتبال 
بانوان 

مصاف قهرمان فصل قبل 
با مدعی جدید

 هفتـه چهـارم لیگ برتـر فوتبال بانـوان جمعه 
)30مهـر مـاه( بـا 6 دیـدار در شـهر های مختلـف 
ایـران برگـزار می شـود. در ایـن هفتـه از رقابت ها 
مهمتریـن دیـدار بیـن تیم هـای  آینده سـازان و 
شـهرداری سـیرجان برگـزار می شـود. هـر دو تیم 
مدعـی هسـتند و از ابتـدای شـروع لیـگ بـرای 

دیگـر تیم هـای حاضـر خـط و نشـان کشـیدند.
پیـروزی  بـا  گذشـته  هفتـه  آینده سـازان 
برابـر  باالیـی  انگیـزه  بـا  حـاال  اسـتقالل  برابـر 
تیـم شـهرداری حاضـر می شـود. شـهرداری بـم 
دیگـر تیـم کرمانـی لیـگ نیـز میزبـان همیـاری 

اسـت.  آذربایجـان 

شروع فوتبال
از  را  فوتبـال  سـالگی   10 از 
  63 سـال  در  و  شـروع  باغیـن 
بـا  کرمـان  شـهرداری  تیـم  بـا 
مربیگـری زنـده یاد منصـور نظریه 
فوتبـال حرفـه ای را شـروع کردم 
تیـم  اردوی  بـه  در سـال 64   و 
ملـی فوتبـال ایران دعوت شـدم 
در  نتوانسـتم  متاسـفانه  کـه 
لیسـت نهایـی تیـم ملـی قرار 
در  شـهرداری  تیـم  بگیـرم. 
سـه مرحلـه شـانس حضـور 
در لیـگ یـک ایران را داشـت 
ولی متاسـفانه در مرحله آخر 
بـاز  صعـود  از  بدشانسـی  بـا 
مانـد. در آن زمـان سـرمربیان 

بزرگـی همچون زنـده یاد ناصر 
جهانگیـر  یـاد  زنـده  حجـازی، 
مهـدی  یـاد  زنـده  جهانشـاهی، 

محمـدی، ناصـر ابراهیمـی ،زنـده 
یاد منصـور نظریـه و محمد جالل 
کمالـی هدایـت تیـم شـهرداری را 

بـر عهـده داشـتند.
شـهرداری  تیـم   75 سـال  در 
بـه صنعـت مـس کرمـان تغییـر 
نـام داد و بهمـن صالـح نیـا، بیژن 
طالبـی،  جـالل  ذوافقارنسـب، 
جـالل چراغپـور و محمـود یاوری 
در  و  شـدند  تیـم  ایـن  سـرمربی 
سـال ۸4 تیـم بـا سـرمربی گـری 
نـادر دسـت نشـان بـه لیـگ برتـر 
صعـود کـرد. در سـال ۸2 در تیـم 
پـاس تهـران بـا مربیگـری زنـده 
یـاد همایـون شـاهرخی یک فصل 
بـازی کـردم و قهرمان لیـگ ایران 

شدیم و 
آسـیب  علـت  بـه  سـرانجام 

بعـد  سـال ۸4  در  دیدگـی 
ازیـک فصـل بـازی برای 

تیـم 

ل  تبـا فو
صنعـت مـس سرچشـمه با 
مربیگـری علـی هـادوی از فوتبال 
خداحافظـی و به دنیـای مربیگری 

شـدم. وارد 
پست بازی

ابتـدا بـه عنـوان مهاجـم بـازی 
آقـای  عنـوان  کـردم حتـی  مـی 
گلـی جوانان اسـتان را بـا 24 گل 
زده بـه دسـت آوردم ولـی بعدهـا 
بـه علـت پـرش هـای بلنـدم و با 
نظریـه  منصـور  یـاد  زنـده  نظـر 
مربـی وقـت تیم بـه عنـوان دفاع 
وسـط تغییر پسـت دادم و در این 
پسـت توانستم بسـیار موفق بازی 
وسـط  دفـاع  عنـوان  بـه  و  کنـم 
بیـش از 10 گل هـم بـرای تیمـم 

به ثمـر رسـاندم. 
مربیگری

شـرکت  از  بعـد   ۸5 سـال  در 
 B مربیگـری  دریافـت مـدرک  و 
تیـم  سـرمربی  عنـوان  بـه  آسـیا 
کرمـان  مـس  صنعـت  نوجوانـان 
معرفی شـدم، سـال ۸6 سـرمربی 
تیـم نونهاالن صنعـت مس کرمان 
قهرمـان  توانسـتیم  کـه  بـودم 
کشـور شـویم و در سـال ۸7 هـم 

بـه عنـوان سـرمربی امیـد صنعت 
مـس کرمان در مسـابقات کشـور 
نهایـی صعـود کردیـم،  نیمـه  تـا 
 A درجـه  بـا   90-۸9 فصـل  در 
آسـیا در سـمت کمـک مربی تیم 
بزرگسـاالن صنعت مـس در لیگ 
مرفـاوی  کنـار صمـد  در  و  برتـر 
بـودم و در حـال حاضر در خدمت 
مـس  صنعـت  بزرگسـاالن  تیـم 
کرمـان بـا سـرمربی گـری منصور 

ابراهیـم زاده هسـتم.
بـه جـز مـن آقایـان میرزایـی 
و  جـوان  مربـی  دو  خدمتـی  و 
آینـده دار کرمانیـو آقایـان مجید 
در  زاده  امینـی  رضـا  و  باجـالن 
کادر فنـی تیـم فوتبـال صنعـت 
و  دارنـد  حضـور  کرمـان  مـس 
تمـام سـعی مـان را مـی کنیم تا 
الگوهـای تمرینـی را از سـرمربی 

تیـم یـاد بگیریـم.
مبلغ قرارداد

تیـم  در  مـن  دریافتـی  اولیـن 
مبلـغ    69 سـال  در  شـهرداری 
و  بـود  ماهیانـه  تومـان   700
آخریـن دریافتـی در تیـم صنعت 
 ۸4 سـال  در  سرچشـمه  مـس 
بـود. تومـان  میلیـون   15 مبلـغ 
در حـال حاضـر مبلـغ قـرارداد 
هـم بـرای من ارزشـی نـدارد زیرا 
قصـد دارم بـا کسـب تجربـه بـه 

عنـوان سـرمربی تیم لیـگ برتری 
فکـر  بـه  بعـد  و  شـوم  انتخـاب 

قـرارداد باشـم.
صنعت مس

مـس  صنعـت  فوتبـال  تیـم 
کرمـان در حال حاضر از سـرمربی 
بـزرگ و بادانشـی بهـره مـی برد، 
تجربـه  بـا  زاده  ابراهیـم  منصـور 
نایـب قهرمانی آسـیا بـا تیم ذوب 
تیـم  توانـد  مـی  اصفهـان  آهـن 
برسـاند  برتـر  لیـگ  بـه  را  مـس 
ولـی باید همـه مردم و مسـئولین 
کرمـان همـدل و هم قسـم از تیم 
حمایـت کننـد تـا بـا صعـود بـه 
لیـگ برتـر و حضـور تماشـاچیان 
فهیـم کرمانـی در ورزشـگاه باعث 
شـادی و نشـاط در جامعه شـویم.

باشگاه محراب
انتقـال  بـرای   ۸5 سـال  در 
کرمـان،  جوانـان  بـه  تجربیاتـم 
باشـگاه ورزشـی محـراب )بـه نام 
پسـرم( را افتتاح کـردم و در ابتدا 
بانـوان(  )آقایـان و  بـا 32 رشـته 
بسـکتبال،  فوتبـال،  همچـون 
تیرانـدازی بـه اهداف پـروازی و ... 
شـروع کردیـم و حتـی توانسـتیم 
بانـوان  فوتبـال  مدرسـه  اولیـن 
اسـتان کرمـان را افتتـاح کنیـم. 
تالشـم  در  هـم  در حـال حاضـر 
تـا سـال آینده تیـم هـای فوتبال 

را  نوجوانـان محـراب  و  نونهـاالن 
تـا  بدهـم  شـرکت  مسـابقات  در 
جوانـان آینـده دار کرمانـی را در 
مطـرح  و  معرفـی  کشـور  سـطح 
کنیـم. از دوسـتانم آقایـان سـعید 
سـالجقه، صبـا نیک نفـس و امیر 
جعفـری که مـرا در بهبود کیفیت 
فنـی باشـگاه همراهی مـی کنند، 

تشـکر و قدردانـی کنـم.
و حرف پایانی ...

کسـب  بـا  بتوانـم  امیـدوارم 
تجربـه و شـرکت در کالس هـای 
مربـی گـری به سـطح اول فوتبال 
ایران برسـم و باعث افتخار شـهرم 
باشـم و با توسـعه باشـگاه محراب 
بتوانـم مکانی امن بـرای نوجوانان 
و جوانـان آینـده دار کرمـان مهیا 

. کنم
کوتاه با نامجو

بهترین مربی ایرانی: مرحوم ناصر 
حجازی

بهترین مربی کرمانی: زنده یاد 
منصور نظریه

بهترین بازیکن ایرانی: اشکان 
دژاگه

بهترین بازیکن کرمانی: خاندان، 
کرامت، شهیدی وکهندل 

الگوی ورزشی: پائولو مالدینی
الگوی مربیگری: فرگوسن - 

گواردیوال 

مهدی نامجو مربی جوان و آینده دار تیم فوتبال صنعت مس کرمان:

مس برای صعود نیاز به همدلی دارد
سال آینده تیم قدرتمندی به نام محراب در مسابقات خواهیم داشت

تیـم فوتبـال نونهـاالن مـس کرمـان در 
کشـور  نونهـاالن  برتـر  لیـگ  رقابت هـای 
نتایـج بسـیار خوبـی را در این فصل کسـب 
کـرده اسـت و از چهـار بـازی گذشـته خود 
با کسـب سـه پیـروزی و یـک تسـاوی و ده 

امتیـاز در صـدر گـروه خـود قـرار دارد.
محمـد کهنـدل سـرمربی ایـن تیـم امـا 

ایـن موضـوع را تنهـا شـروع کار نونهـاالن 
مـس می دانـد و از ایـن می گویـد کـه ایـن 
تیـم بایـد تـا پایـان بازی ها با تمام تالشـش 

کار خـود را ادامـه دهـد.
محمـد کهنـدل در خصوص شـرایط کلی 
تیـم و تغییـرات نسـبت بـه سـال گذشـته 
تغییـرات  درصـد   90 امسـال  تیـم  گفـت: 

داشـته اسـت کـه بـا حمایـت و همـکاری 
باشـگاه با تسـت گرفتـن از 350 نفـر از کل 
اسـتان و انتخاب 20 بازیکـن برتر از مدارس 
فوتبـال، تیـم ایـده آل مان را جمـع کردیم.
البتـه یکی از مشـکالت اصلی مـا مربوط 
بـه زمـان بـود کـه متاسـفانه فقـط 4 هفته 
وقـت داشـتیم تـا آمـاده مسـابقات شـویم 
امـا خـدا را شـکر مـی کنـم با تـالش همه 
بازیکنـان و کادر فنـی و همکاران پرتالشـم 
و همـه مسـئولین باشـگاه تیـم خوبـی را 
روانـه مسـابقات کردیـم کـه تـا بـه االن در 
صـدر جـدول قـرار گرفتـه ایـم و شـرمنده 
مـردم شـریف و عزیـز و مسـئولین محتـرم 

. یم نشد
وی در خصـوص اینکـه تمـام بازیکنـان 
بومی و از اسـتان کرمان هسـتند گفت: ما از 

تمـام شـهرها از جمله زرنـد جیرفت کهنوج 
بـم و ... تسـت گرفتیـم و بازیکنـان بسـیار 
عالـی و خوبـی داریـم کـه قطعـا همین بچه 
هـا آینـده سـازان فوتبال اسـتان و پشـتوانه 

تیـم بزرگسـاالن خواهنـد بود.
وی در مـورد حمایـت هـای مسـئولین و 
باشـگاه اضافـه کـرد: مسـئولین باشـگاه تـا 
حد توان شـرایط مناسـب را بـرای ما بوجود 
آوردنـد و از بچـه هـا حمایت کردنـد که جا 
دارد از آن هـا تشـکر ویـژه کنـم. بارهـا آقای 
مسـعودزاده مدیرعامـل و آقـای ابراهیم زاده 
بـه تمریـن و محـل بازی مـا آمدند و بسـیار 
روحیـه دادند. این بسـیار ارزشـمند اسـت و 
ایـن توجـه مـی توانـد بـرای رشـد بچـه ها 
بسـیار مفید باشـد. ایـن بازیکنـان قطعا می 
تواننـد تیـم های مـس را بی نیـاز از بازیکن 

. کنند
کهنـدل بـا اشـاره بـه اینکـه مـا تـازه در 
ابتـدای راه هسـتیم گفـت: تـازه 4 بـازی را 
انجـام دادیـم و هنـوز بـازی هـای زیـادی 
داریـم و مـا تمـام تالشـمان را خواهیم کرد 
بهتریـن نتیجه را برای دیار کریمان بدسـت 

آوریم.
در ایـن موفقیـت تمام اعضـای کادر فنی 
آقـای مـوذن زاده به عنوان سرپرسـت، آقای 
علـی ودیعتی بـه عنـوان مربی آقای سـعید 
کریمـی بـه عنـوان مربـی دروازه بـان هـا و 
اقـای محمـد نورالدینـی بـه عنـوان مربـی 
بدنسـاز نقش بسـزایی داشتند و صدرنشینی 
حـال حاضر مـا حاصل تـالش کار گروهی از 
بازیکنـان تـا کادر فنی و مسـئولین باشـگاه 

بـوده اسـت کـه در کنار مـن بودند.

محمد کهندل سرمربی تیم نونهاالن مس: 

هنوز در ابتدای راهیم

 خبر

کاریکاتور

محیط زیست

داده نما

چکیده سیاست های کلی انتخابات،ابالغیه مقام معظم رهبری

مهـدی نامجـو بازیکـن و کاپیتـان سـابق تیـم فوتبـال مس کرمـان یکی 
از ارزنـده تریـن مربیـان فوتبـال کرمـان مـی باشـد کـه در عیـن جوانـی 
تجربیـات فـوق العـاده زیـادی را با خود بـه یدک می کشـد و در آینده ای 
نزدیـک بـه طـور حتـم ایـن مربـی را روی نیمکـت یکـی از تیـم هـای لیگ 
برتـری خواهیـم دید. برای آشـنایی بیشـتر بـا وی گفت و گویی داشـتیم 

کـه در ادامـه مـی آید:
هادی کاربخش

Haka@payamema.ir
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کرمـان  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
بـا اشـاره بـه اینکـه کارگـروه جلوگیـری 
کرمـان  در  کار  از  ناشـی  حـوادث  از 
بازدیـد  »بـا  گفـت:  اسـت،  تشکیل شـده  
 162 کرمـان  سـاختمانی  کارگاه هـای  از 
کرمـان  در  پر خطـر  سـاختمانی  کارگاه 

شـد.« تعطیـل 
 به گـزارش خبرگزاری تسـنیم دادخدا 
سـاالری با اشـاره بـه اینکـه کارگروه هایی 
در  قضـات  و  کارشناسـان  از  متشـکل 
کرمـان  در  شـهروندی  حقـوق  راسـتای 
»بـا  کـرد:  بیـان  اسـت،  تشکیل شـده 
تشـکیل کارگـروه جلوگیـری از حـوادث 
ناشـی از کار در کرمـان 27 مـورد بازدیـد 
شـهر  سـطح  سـاختمانی  کارگاه هـای  از 
کرمـان انجام شـد کـه نتیجـه آن کاهش 
45  درصـدی تلفـات سـاختمانی اسـت.« 
دادسـتان عمومـی و انقالب کرمـان بابیان 

نظارتـی  هیچ گونـه  ایـن  از  قبـل  اینکـه 
سـاختمانی  عملیـات  احـداث  رونـد  بـر 
در کرمـان نبـود، گفـت: »در ایـن زمینـه 
تلفـات جانـی زیـادی اتفـاق می افتـاد که 
کارگاه   162 انجام شـده  بازدید هـای  بـا 
سـاختمانی پر خطر تعطیـل و 156 کارگاه 

سـاختمانی نیـز تعطیـل موقـت شـد.« 
وی با اشـاره بـه اینکه کارگـروه کاهش 
سـوانح اجتماعی نیز تشکیل شـده اسـت، 
افـزود: »ایـن کارگـروه بـر بـازی پارک ها، 
مـدارس و شـهربازی ها نظـارت داشـته و 
وسـایل  در  ناامنـی  در صـورت مشـاهده 
بـازی کـودکان در ایـن مکان هـا سـریعاً 
نسـبت به تعطیلـی مکان اقـدام می کند.« 
سـاالری بابیـان اینکـه همـه در برابـر 
داشـت:  اظهـار   یکسـان هسـتند،  قانـون 
خشـن  جرائـم  از  پیشـگیری  »کارگـروه 
و کارگـروه پیشـگیری از بـزه سـرقت در 

ایـن  در  و  اسـت  تشکیل شـده  کرمـان 
مناطـق  اراذل واوبـاش  افـراد  کارگروه هـا 
شناسـایی و رفتـار و فعالیـت آن هـا رصـد 
کـرد:  اظهـار   همچنیـن  وی  می شـود.« 
نبایـد  و  مـا هسـتند  »مـردم ولی نعمـت 
اجـازه دهیـم حقـی از مـردم در اسـتان 
کرمـان ضایـع شـود.« وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه هم وغـم دسـتگاه قضـا بر رسـیدن 
مـردم به حقشـان اسـت و دسـتگاه قضـا 
مدافـع حقـوق مـردم اسـت، گفـت: »در 
مـا  بـه  مـردم  حتـی  مـوارد  از  بسـیاری 
قضـا  دسـتگاه  امـا  ندارنـد  مراجعـه ای 
مشـکالت جامعـه را بررسـی و در جهـت 
مـردم  رسـیدن  و  مشـکالت  ایـن  رفـع 
به حـق خودشـان برنامه ریـزی می کنـد.« 
دادسـتان عمومـی و انقالب کرمـان بابیان 
اینکـه از ابتـدای امسـال از 25 کالنتـری 
موجـود در سـطح شـهر کرمـان بازدیـد 

به عمل آمـده اسـت، افزود: »ایـن بازدیدها 
کامـاًل به صـورت سـرزده انجام شـده و بـه 
نحـوه برخـورد مأموران کالنتـری با مردم، 
بازداشـتی ها و همچنیـن نحوه رسـیدگی 

بـه پرونده هـا توجـه شـده اسـت.«
از  مـورد   47 بازدیـد  از  وی 
بازداشـتگاه های موقـت کرمـان خبـر داد 
و خاطر نشـان کـرد: »همـه ایـن بازدیدها 

در راسـتای توجـه بـه حقـوق شـهروندی 
اسـت.«  انجام شـده  انسـانی  کرامـت  و 
سـاالری بابیـان اینکـه 92 مـورد بازدیـد 
سـرزده از زنـدان کرمان از ابتدای امسـال 
انجام شـده گفـت: »در هر بازدیـد موارد و 
مشـکالتی وجـود داشـته کـه بـا تأکید بر 
رفـع آن هـا در بازدیدهـای بعـدی برطرف 

شـده بـود.«

دادستان کرمان خبر داد

تعطیلی ۱۶۲ کارگاه ساختمانی پر خطر 

خبر

کرمان ویچ

 نیاز به 62۸ میلیارد ریال برای احداث 
کارخانه مس کاتد جیرفت

جنـوب  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس  نوشـت:  ایرنـا 
اسـتان کرمـان گفـت: »بـرای احـداث کارخانـه مـس کاتـد ›کاوش فلـز 
سـبزواران‹ شهرسـتان جیرفـت، 62۸ میلیـارد ریـال اعتبار نیاز اسـت.« 
محمـود اسـکندری نسـب افـزود: »ایـن کارخانـه در حـال حاضـر بـا 
پیشـرفت فیزیکـی 30 درصـدی در شـهرک صنعتـی شـماره 2 جیرفت 
در حـال احـداث اسـت.« وی عنـوان کـرد: »تاکنـون 50 میلیـارد ریـال 
توسـط سـرمایه گذار در راسـتای احـداث کارخانه مس کاتـد ›کاوش فلز 
سـبزواران‹ شهرسـتان جیرفـت هزینـه شـده اسـت.« اسـکندری نسـب 
خاطرنشـان کرد: »هدف از اجرای کارخانه کاوش فلز سـبزواران جیرفت 
تولیـد سـاالنه 3 هـزار و 500 تـن مـس کاتد اسـت کـه بهره بـرداری از 
آن مانـع از خـام فروشـی مـواد معدنـی می شـود.« وی خاطرنشـان کرد: 
»بهـره بـرداری از ایـن کارخانـه زمینـه اشـتغال مسـتقیم ۸5 نفـر را در 
جنـوب اسـتان کرمـان فراهم می کنـد.« رئیس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان گفت: »عملیـات اجرایی احـداث کارخانه مس 
کاتـد کاوش فلـز سـبزواران شهرسـتان جیرفـت در هفتـه دولـت سـال 
جـاری و توسـط مشـاور وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت آغـاز شـد کـه 
پـس از گذشـت کمتـر از 2 مـاه، احـداث کارخانـه بـا رونـدی سـریع و 
امیدبخشـی توسـط سـرمایه گذار بـه مرحلـه اجـرا رسـید.« وی بابیـان 
اینکـه ایـن کارخانـه تا پایان سـال جاری به بهـره برداری خواهد رسـید 
تصریـح کـرد: »مـواد معدنـی موردنیـاز ایـن کارخانه توسـط معدن مس 
کاوش فلـز سـبزواران تأمیـن خواهـد شـد و ذخیـره قطعـی ایـن معدن 
یک میلیـون تـن و ذخیـره زمین شناسـی آن بیش از 3 میلیـون تن مس 
اسـت.« رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب کرمـان در ادامه 
ضمـن دعـوت از سـرمایه گذاران حـوزه معادن خواسـتار همـکاری مردم 
بـا سـرمایه گذاران شـد و بیـان کـرد: »فعـال کـردن معـادن و راه اندازی 
کارخانه هـای فـرآوری در ایجـاد اشـتغال و رونـق اقتصـادی منطقه مؤثر 

است.«

پایان پایش بیماری آنفوالنزا 
در طیور جنوب کرمان

نرجـس افشـاری پـور رییـس اداره بهداشـت و مدیریـت بیماری هـای 
طیـور اداره کل دامپزشـکی جنـوب کرمان، از پایان طـرح پایش آنفوالنزا 
پرنـدگان در منطقـه خبـر داد. وی تصریـح کـرد: »آنفوالنـزای پرنـدگان 
بیمـاری حـاد واگیـردار و مشـترک بیـن انسـان و دام مـی باشـد کـه از 
جنبـه اقتصـادی از طریـق خسـاراتی شـدیدی کـه بـه صنعـت پـرورش 

طیـور وارد می کنـد و همچنیـن بـا در نظر گرفتـن اینکه خطـری بالقوه 
بـرای سـالمت جامعـه و بهداشـت عمومـی ایجـاد می کند،پیشـگیری 
و کنتـرل آن اهمیـت فراوانـی دارد.« وی عنـوان کـرد: »بـا  توجـه بـه 
اینکـه پرنـدگان آبـزی مهاجـر به عنوان حاملیـن اصلی بیماری شـناخته 
می شـوند کـه در فصـل مجـارت بـا ورود بـه مرزهـای کشـور قـادر بـه 
انتقـال سـویه ها و تحـت تیپ هـای جدیـد بیمـاری بـه جمعیـت طیـور 
وضعیـت  از  آگاهـی  بـه جهـت  دامپزشـکی  می باشند،سـازمان  کشـور 
بیمـاری در کشـور و انجـام فعالیت هـای پیشـگیرانه و کنترلـی، سـاالنه 
به طـور هم زمـان در کلیـه اسـتان ها پایـش بیمـاری را انجـام می دهـد.« 
وی خاطرنشـان کرد: »بدین منظور 200 نمونه سـرم وسـواپ از تعدادی 
از روسـتاها و واحدهـای صنعتـی طیـور منطقـه تهیـه و پـس از انجـام 
آزمایش های سـرولوژیک الزم در آزمایشـگاه اداره کل دامپزشکی جنوب 

کرمـان، خوشـبختانه مـورد مثبتی مشـاهده نشـد.«

انعقاد تفاهم نامه توسعه خدمات توان بخشی 
در مناطق محروم 

 مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان از انعقـاد تفاهم نامـه  تقویـت و 
توسـعه خدمـات توان بخشـی و تـوان پزشـکی در مناطـق محروم شـرق 
اسـتان خبـر داد و گفـت: »برمبنـای ایـن تفاهم نامه اداره کل بهزیسـتی 
اسـتان بایـد زمینـه تأمیـن مـکان و تجهیـزات مناسـب در ارتبـاط بـا 
ایجـاد کلینیک هـای تـوان پزشـکی را فراهـم کنـد.« بـه گـزارش روابط 
عمومـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان، عبـاس صـادق زاده موضوع 
تفاهم نامـه را  تقویـت و کمـک بـه تجهیـز کلینیک هـای تـوان پزشـکی 
در مناطـق محـروم شـرق اسـتان و تأمیـن نیـروي انسـاني متخصـص 
عنـوان کـرد و افـزود: »ایـن تفاهم نامـه به منظـور اسـتفاده از ظرفیت هـا 
در راسـتاي توانمندسـازي معلـوالن و درمـان بیماران هدف منعقدشـده 
اسـت.« وی گفـت: »برمبنـای این تفاهم نامه اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان بایـد زمینـه تأمیـن مـکان و تجهیـزات مناسـب در ارتبـاط بـا 
ایجـاد کلینیک هـای تـوان پزشـکی را فراهـم و معلـوالن نیازمنـد را نیز 
بـه خدمـات تـوان پزشـکی بـه کلینیک هـا معرفـی کنـد.« صـادق زاده 
خاطرنشـان کرد: »در راسـتای این تفاهم نامه دانشـگاه علوم پزشـکی بم 
نیـز باید نیروی انسـانی متخصـص موردنیاز را تأمیـن و پذیرش و درمان 

معلـوالن معرفی شـده از سـوی بهزیسـتی را در اولویـت قـرار دهـد.«

 رفع تصرف از اراضی دولتی پالک 2094
 در رفسنجان 

رییـس اداره راه و شهرسـازی رفسـنجان خبـر داد کـه در تاریـخ 26 

مهـر95و در اجـرای دسـتور دادسـتان رفسـنجان و بـا حضـور مأمورین 
نیـروی انتظامـی و عوامـل حفاظـت از اراضـی دولتـی نسـبت بـه رفـع 
تصـرف 250 مترمربـع از اراضـی دولتـی پالک 2094 اصلـی از بخش 9 
کرمـان واقـع در خیابان ارسـالن در شـهر رفسـنجان اقـدام گردید. علی 
عباسـی پور افـزود: »همچنین 20 متر از حریم راه جـاده داوران روبروی 

نیـروگاه آزاد گردید.«

 کشف 440 میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق 
ایرنـا نوشـت: جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان گفـت: »بیش 
از 440 میلیـارد ریـال انـواع کاالی قاچـاق در شـش ماهه نخسـت سـال 
جـاری در این اسـتان کشف شـده اسـت.« سـرهنگ ناصر فرشـید دیروز 
در کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز کرمـان افـزود: »طـی شـش 
ماه نخسـت سـال جاری در حوزه کشـف تجهیزات پزشـکی این اسـتان 
شـاهد رشـد 634درصدی بوده ایم.« وی ادامه داد: »کشـف مواد آرایشی 
و بهداشـتی قاچـاق نیـز در اسـتان کرمان طی سـال جـاری 1۸6 درصد 
رشـد داشـته اسـت.« وی خاطرنشـان کـرد: »میـزان کشـفیات وسـایل 
نقلیـه، کودهـای کشـاورزی، تلفـن همـراه و برنج قاچـاق نیز در اسـتان 
کرمـان طـی شـش ماهه نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال قبـل افزایـش داشـته اسـت.« سـرهنگ فرشـید گفـت: »میـزان 
کشـفیات میـراث فرهنگـی و عتیقه جـات قاچاق نیز در شـش ماه سـال 
جـاری در کرمـان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل هفت درصد رشـد 
داشـته اسـت.« وی عنوان کرد: »میزان کشـفیات سـیگار قاچـاق نیز در 
نیمه نخسـت سـال جاری 11 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 
افزایـش داشـته اسـت.« وی افـزود: »کشـفیات دام قاچـاق نیز در شـش 
ماه امسـال در کرمان ۸6 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل رشـد 

داشـته است.«
 جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان کرمان تأکید کرد: »نیروی انتظامی 
در راسـتای منویـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در مسـیر مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز بـا جدیت اقـدام می کند.« مدیرکل صداوسـیمای مرکز 
کرمـان نیـز گفـت: »یکـی از برنامه هـای صداوسـیما در راسـتای تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی حمایـت از تولیـد داخلی و مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز 
اسـت.« احمـد علی رمضانی بیان کـرد: »موج تبلیغاتی در صداوسـیمای 
مرکـز کرمـان برای مبارزه با قاچـاق کاال و ارز و حمایـت از تولید داخلی 
ایجادشـده اسـت.« وی ادامـه داد: »حرکت های ایجادشـده برای حمایت 
از کاالی داخلـی را وظیفـه خـود می دانیـم و ایـن اقدام بـا جدیت دنبال 
می شـود.« کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان کرمـان بـه 
ریاسـت معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری کرمان در سـالن 

پیامبـر اعظم )ص( برگزار شـد.

شست و شوی
۱۶4  کیلومتر شبکه 
فاضالب شهر کرمان

بـرداری  بهـره  مدیـر  دهقـان  هـادی 
فاضـالب شـهر کرمـان گفـت: »طـی شـش 
ماه نخسـت سـال جـاری، به منظـور کنترل 
پـس زدگی فاضالب و رفاه حال شـهروندان، 
164 کیلومتـر شـبکه فاضالب شـهر کرمان 
شستشـو شـد.« وی افـزود: »در ایـن مـدت 
40 عـدد دریچـه منهـول هم سـطح سـازی 
و 21 فقـره حـوادث شـبکه و انشـعابات رفع 
شـد.« مدیـر بهـره بـرداری فاضـالب شـهر 
کرمـان اذعـان کـرد: »طـی ایـن مدت سـه 
مترمکعـب   ۸97 و  هـزار   123 و  میلیـون 
خانـه  تصفیـه  بـه  فاضـالب  ورودی  حجـم 
فاضـالب شـهر کرمـان می باشـد.« شسـت 
و شـو و الیروبـی شـبکه فاضـالب بـه دلیـل 
ماهیـت سـیال جاری در آن، بسـیار ضروری 
بـوده و از اهـم وظایـف حوزه بهره بـرداری از 

اسـت. فاضالب  شـبکه 

کاهش ۱5 درصدی 
حوادث انشعابات و شبکه 

آبرسانی در رفسنجان 
 حـوادث انشـعابات و شـبکه آبرسـانی در 
شهرسـتان رفسـنجان در مقایسـه بـا مـدت 
زمـان مشـابه سـال قبل، بیـش از 15 درصد 
کاهـش یافـت. حسـین چـرخ انـداز رئیـس 
و  هیئـت مدیـره و سرپرسـت شـرکت آب 
اعـالم  بـا  رفسـنجان  شهرسـتان  فاضـالب 
ایـن خبـر گفـت: »طـی شـش ماه نخسـت 
سـال جـاری، 3114 فقره حوادث انشـعابات 
و شـبکه آبرسـانی شـامل حوادث انشـعابات 
)2105(، حـوادث شـبکه اصلـی )2645( و 
حـوادث شـبکه فرعـی )745( فقـره در این 
در  میـزان  ایـن  کـه  رفـع شـد  شهرسـتان 
مقایسـه یـا میـزان مدت زمان مشـابه سـال 
قبـل کـه 3602 فقـره مـی باشـد  ،بیـش از 
15 درصـد کاهـش دارد.« وی بیـان کـرد: 
شـهر  در  حـوادث  ایـن  از  فقـره   2007«
رفسـنجان و مابقـی در شـهرهای تابعه )انار، 
بهرمـان، حسـین آبـاد گلشـن، سرچشـمه، 

صفائیـه و کشـکوئیه ( برطـرف شـد.«

رشد 50 درصدی 
واگذاری انشعاب آب

در زرند 
شهرسـتان  در  آب  انشـعاب  واگـذاری 
مشـابه  زمـان  مـدت  بـا  مقایسـه  در  زرنـد 
سـال قبـل، بـا رشـد 50 درصـدی همـراه 
بـوده اسـت. یـداهلل امیـری زاده مدیـر امـور 
آبفـای شهرسـتان زرنـد بـا اعـالم ایـن خبر 
گفـت: »در شـش مـاه نخسـت سـال جاری 
شـهرهای  در  آب  انشـعاب  فقـره   511
خانـوک )12(، ریحانشـهر )9(، زرند )456(، 
یزدانشـهر )7(، کوهبنـان )17( و کیانشـهر 
)10( فقـره واگـذار شـد.« وی افـزود: »ایـن 
بـا  مقایسـه  در  انشـعاب  واگـذاری  میـزان 
میـزان واگذاری در مدت زمان مشـابه سـال 
قبـل کـه 342 فقـره مـی باشـد، 50 درصد 

دارد.« رشـد 

بیش از ۲۱ کیلومتر 
شبکه آبرسانی 

شهرستان کهنوج 
بازسازی شد 

رضـا بهرامـی مدیـر امـور آب و فاضـالب 
شهرسـتان کهنـوج گفـت: »از ابتدای سـال 
جـاری تـا پایـان شـهریور مـاه ،21 کیلومتر 
شهرسـتان  آبرسـانی  شـبکه  متـر   110 و 
 ،)2610( کهنـوج  شـهرهای  در  کهنـوج 
رودبـار   ،)2000( نـودژ   ،)1000( منوجـان 
)15500( متـر بازسـازی شـد.« وی افـزود: 
»بیشـترین میـزان بازسـازی در رودبار انجام 
شـد کـه در مقایسـه بـا مـدت زمان مشـابه 
سـال قبـل، بیـش از ۸ برابـر شـده اسـت.« 
مدیـر امـور آبفـای کهنـوج بیان کـرد: »طی 
ایـن مـدت 3050 متـر شـبکه آبرسـانی در 
گنـج  قلعـه  و   )15000( رودبـار  شـهرهای 

)1550( متـر توسـعه یافـت.«

اخبار آبفا

افقی:
1-منظومه ای از فیلیپ ژاکوته
2- اتفاقات - دریا- سوء عاقبت

3- شهر مهم برزیل- پشه
4- ناگهان- آتشدان حمام- سد

5- از آلیاژها- چاه جهنمی- مزه خرمالو
6- سیما- انتها- بیسواد

7- اصطالح کشاورزان- کابین و صداق- از اعداد
۸- کرم شـب تاب- اشـاره به دور - از شـهرهای اسـتان 

کرمان
بـا  آسـیایی  کشـوری  فضایـی-  هـای  سـازمان  از   -9

مفعولـی عالمـت  داکا-  مرکزیـت 
10- اندک و آسان- ماشین چاپ

11- پوستین - تنگدستی- هدایتگری- عدد مشابه
12- خاطر- تباه- نمو

13- آنسو- ماه- نوبت بازی- از آدات استفهام
14- عدس- نوار ابرایشمی 

15- نمایشنامه لوییجی پی یراندللو
عمودی:

1-اثری از علی احمد سعید
2- نام دخترانه - حرفه ای درچاپخانه

3- از پیامبـران- زیربنـدی ماشـین- بقـول شـاعر توانـا 
د بو

4- آفتاب- مردخدایی
5- رقعه و کارت دعوت- از نواحی روسیه

6-ماهی میالدی- ستاره مریخ
7-خاسرین- وسیله تزریق

۸-کشـور عربـی جنگزده- از شـهرهای شـوروی سـابق- 
ف طر

9- حرف گزینش- میله ورزشی- ستون کشتی
10- وسیله عسکبرداری- بیگانه و غیرخودی

11- خداوندی- از حروف یونانی- گلسرخ و دعا
12- دوش- برج اروپایی- نام پسرانه- گشاده

13- تپـه کوچـک- نظرات و عقاید- از بخشـهای اسـتان 
کرمان

14- ناپیدا- جهت- چیزها
15- بهترین کتاب جان هرسی

حل جدول شماره 748

جدول اختصاصی شماره 749

محمدعلی گلچین
طراح جدول

از کرمان چه خبر



عکس: محمد خضری مقدم

گویند بخواب تا به خوابش بینی

ای بیخبران چه جای خواب است مرا

ابوسعید ابوالخیر

عکس نوشت

آموزش

شروع ثبت نام دوره پاییزه 
بازیگری پایه

آدرس : پـارک مطهـری ، ابتـدای بلـوار قـدس ، روبـروی 
شـهرداری منطقه 3 ، اموزشـگاه آرین/ تماس : 32531۸75

خبر

انتقاد وزیر بهداشت از سرداران 
»حرم«، »َعلم« و »قلم«

وزیـر بهداشـت گفـت:  خودشـیفتگی مسـئوالن کار دسـت مـردم 
می دهـد در کشـور مـا هر کسـی اظهار نظـری دارد مثالً  یکی سـردار 
َعلَـم بـوده، نوحه می خوانـد و رئیس جمهور و مسـئوالن را زیر سـؤال 
می بـرد؛ دیگـری می شـود سـردار حـرم و در همه حوزه هـا اظهار نظر 
می کنـد؛ یکـی نیـز سـردار قلم بـوده و در همـه حوزه ها حرفـی دارد.

سیدحسـن هاشـمی در سـی و سـومین کنگـره انجمـن علمـی 
روانپزشـکی ایـران اظهـار داشـت:یکی از وظایـف حکومـت افزایـش 
تـاب آوری جامعـه در برابر حـوادث زندگی اجتماعی و روزمره اسـت و 
ایـن مسـئله خیلی مهم بـوده کـه دولت به موضـوع تـاب آوری توجه 

باشد. داشـته 
وی خطـاب به روانپزشـکان حاضر در جلسـه گفـت: انجمن علمی 
شـما مسـئولیت سـنگینی بر عهده دارد چرا که شـما مواجه به سـوء 

رفتـار دیگران هسـتید و باید نسـبت بـه درمان آن اقـدام کرد.
اختـالل  کـه  افـرادی  از  بخـش  کـرد:  تصریـح  بهداشـت  وزیـر 
روانپزشـکی دارنـد مربـوط بـه تصمیم گیرنـدگان کشـور هسـتند و 
در جلسـه هیـأت وزیـران بنـده آمـار اختـالالت خلقـی را در حضـور 
آقـای رئیـس جمهـور اعـالم کردنـد و ایشـان گفتنـد در ایـن هیـأت 
هـم جمعـی دچـار ایـن مشـکل هسـتند. وزیر بهداشـت گفـت: خدا 
پـدر آقـای روحانـی را بیامـرزد کـه زمانی که مـردم بـه آن رأی دادند 
آرامـش در کشـور برقـرار شـد و امـروز دارای آرامش نسـبی هسـتیم. 
همچنیـن امیدواریـم آرامشـی کـه اکنـون وجـود دارد آرامـش قبـل 
طوفان انتخابات نباشـد و دوسـتان مسـائل را رعایت کنند.  هاشـمی 
تصریـح کـرد: خودشـیفتگی مسـئوالن کار دسـت مـردم می دهد در 
کشـور مـا هر کسـی اظهـار نظـری دارد مثالً  یکی سـردار علـم بوده، 
نوحـه می خوانـد و رئیس جمهـور و مسـئوالن را زیـر سـؤال می بـرد 
دیگری می شـود سـردار حـرم و در همـه حوزه ها اظهـار نظر می کند؛ 

یکـی نیـز سـردار قلـم بـوده و در همـه حوزه هـا حرفـی دارد. 
هاشـمی خطـاب بـه حاضـران در جلسـه گفـت:  مسـائل صنفـی 
خودتـان را بـه نحـوی حل کنیـد که به نفع مـردم و جامعه باشـد در 
مـورد روانشناسـان بالینـی نظرم نیـز همین طور اسـت و معتقدم این 
افـراد بایـد بـه دوره هـای مـادر برگردنـد. چـرا کـه بالین هر جـا که با 
مـردم در ارتبـاط اسـت باید در حوزه سـالمت باشـد و ایـن یک قانون 
اسـت و همـه بایـد تابـع قانـون باشـند. وزیـر بهداشـت خاطر نشـان 
کـرد: امیـدوارم سیاسـت گذاران، دولـت، مجلـس، خطبـا، ائمه جمعه 
و هر کسـی که در کشـور تریبونی دارد زحمات شـما روانپزشـکان را 
زیـاد نکنـد و اعصـاب مـردم را تحـت تأثیر قـرار ندهد،  تهمـت نزنند، 
اضطـراب را تحمیـل نکننـد و اگر آبی برای شـما  نمی آورنـد کوزه را 

هـم نشـکنند تا شـاهد کاهش اختالالت روانپزشـکی باشـیم.

 اطالعات

سکه

۱0,880,000 ریال طرح جدید

۱0,9۱5,000 ریال طرح قدیم 

5,530,000 ریال نیم سکه 

۲,9۱0,000 ریال ربع سکه 

۱,840,000 ریال یک گرمی

طال

۱,098,۲30 ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,4۶4,530 ریال هر گرم طالی ۲4 عیار

ارز

35,900 ریال دالر آمریکا

39,830 ریال یورو

9,8۶0 ریال درهم امارت

5,550 ریال  یوآن 

44,۶00 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,۲98,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  ۱۲5,0۱8,000 تومان

سایپا SE ۱۱۱     ۲0,9۲۶,000 تومان

75,8۲۶,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

8۱,900,000 تومان   S5 جک

53,4۶۲,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

9 تا ۲7/آفتابی امروز

7 تا ۲7/آفتابی فردا

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.
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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
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خیابان هـا  در  سـفید  عصـای  »هـر 
حضـور  از  حکایـت  شـهر  کوچه هـای  و 
فـردی دارد کـه با پشـتکار بر مشـکالتش 
غلبـه کـرده و توانسـته راهـی بـه اجتماع 

بگشـاید.« 
23مهـر مصادف بـا 15 اکتبر روزجهانی 
بـرای  کـه  روزی  اسـت؛  سـفید  عصـای 
پاسداشـت احتـرام به نابینایان در سراسـر 
جهـان بـه نـام آنـان نامگذاری شده اسـت. 
روز جهانـی نابینایـان بـر تمامـی عزیـزان 
روشـندل کـه شـاید فقـط در همیـن یک 
روز، مـورد توجـه مسـووالن و رسـانه هـا 

قـرار مـی گیرنـد مبارک بـاد...
گروه هـای  بـرای  چالـش  بزرگ تریـن 
در  گرفتـن  قـرار  غفلـت  مـورد  معلـوالن 
همـه   مسـائل و موضوعـات اسـت؛ یعنـی 
اینکـه افرادی کـه تصور می کنند همیشـه 
سـالم هسـتند در حـال اداره  جامعه انـد و 
معمـوال  را  معلولیـت  دارای  گروه هـای 
مـورد غفلـت قـرار می دهنـد. ایـن غفلـت 
نـه  تنهـا در برنامه ریـزی که بـه تبع آن در 
اجـرای  برنامه هـا هـم دیـده می شـود. بـه 
ایـن ترتیـب مـا بـا یـک جامعـه ای روبه رو 
معلولیـت  دارای  افـراد  کـه  می شـویم 
حـد  تـا  بلکـه  نمی شـوند  دیـده  نه تنهـا 

بـاز داشـته  از حضـور در جامعـه  امـکان 
می شـوند!

بحـث  در  حتـی  هـا  زمینـه  همـه  در 
روبـه رو  پدیـده ای  بـا  مجلـس  انتخابـات 
می شـوید کـه حضـور نابینایـان بـه عنوان 
اشـخاص دارای نقـص جسـمی را در میان 
 کاندیداهـا ممنوع کرده اسـت! یا سیسـتم 
افـراد  بـرای  فقـط  عمومـی  حمل ونقـل 
بـرای  جایگاهـی  و  شـده   تعریـف  عـادی 
نابینایـان و سـایر معلوالن جسـمی در آن 

دیـده نشـده اسـت!
همیـن  هـم  پـرورش  و  آمـوزش  در 
اثـر  بـر  گاهـی  اسـت؛  حاکـم  سیاسـت 
فشـارهای وارده یـک سـازمان آمـوزش و 
پـرورش اسـتثنایی ایجـاد می کننـد که به 
معلـوالن سـرویس بدهنـد در حالـی کـه 
سـرویس دهـی ایـن ارگان هماننـد نامش 

اسـت! دار  و خنـده  اسـتثنایی 
در کشـور مـا مشـکل نگـرش و بـاور به 
مسـائل معلـوالن وجـود دارد وگرنه از نظر 
قانونـی بـه انـدازه  کافـی در ایـن زمینـه 
غنی هسـتیم چـرا که قانون اساسـی برای 
احقـاق حقـوق بیـن معلوالن و سـایر افراد 
هیـچ تفاوتـی قائل نشـده اسـت. در سـند 
چشـم انداز هـم حقـوق بـرای همـه افـراد 
برنامه هـای  در  و  شـده   تعریـف  جامعـه 
حقـوق  افـراد  همـه   هـم  کشـور  توسـعه 

دارند.  یکسـان 
زندگـی  جامعـه ای  در  مـا  گرچـه 
می کنیـم که اسـناد باالدسـتی بیـن افراد 
معلـول و غیرمعلول تفاوتی قائل نشـده اند 
امـا مسـئوالنی که نگرش منفی نسـبت به 
معلـوالن دارند بزرگ ترین مشـکالت را در 

ایـن زمینـه رقـم می زننـد.
به عنـوان مثـال وزیـر سـابق آمـوزش و 
پـرورش 40 هزار نیـرو را در این وزارتخانه 
اسـتخدام کـرد امـا حاضـر نشـد سـهم 3 
درصـدی معلـوالن را که یک هـزار و 200 
نفـر بـود بـه آنهـا بدهـد و دیدیـم کـه بـا 
اصـرار هر چـه تمام تـر بـه هدفـش دسـت 

پیـدا کـرد و معلـوالن را از دسـتیابی بـه 
مشـاغلی کـه حقشـان بـود، بـاز داشـت! 
حتـی در اسـتخدام جدیـد هم بـاز همین 
شـرایط بـرای معلـوالن مطرح شـده و این 

تبعیـض، در نـوع خـود جالـب اسـت...
البتـه قانـون جامـع حمایـت از حقـوق 
معلـوالن در کشـور تدویـن شـده؛ گرچـه 
ایـن قانون بسـیار مترقی اسـت امـا به این 
قانـون عمل نمی شـود. چـون ما بـه قانون 
پایبنـد نیسـتیم و تـا وقتـی قانون گریـزی 
در کشـور رایج اسـت معلـوالن نمی توانند 

از حقوقشـان برخوردار شـوند.
ایـن  بـرای  کـه  دغدغـه ای  مهم تریـن 
حضور در سراسـر جهان وجـود دارد بحث 
ایمنـی در تـردد اسـت. مناسـب سـازی و 
بـرای  شـهری  محیط هـای  ایمن سـازی  
تـردد افـراد نابینـا مهم تریـن خواسـته ای 
کم بینـای  و  نابینـا  جمعیـت  کـه  اسـت 
کشـور بـه آن  نیازمندنـد. گفتنـی اسـت 
2قانـون  مـاده  جدیـد  آیین نامـه  در 
سـتاد  ریاسـت  معلـوالن  حقـوق  جامـع 
مناسب سـازی  فضاهـای عمومـی بـر عهده  

وزیـر کشـور اسـت.
جهانـی  سـازمان  آمارهـای  طبـق 
میلیـون   135 حـدود  امـروزه  بهداشـت 
نابینـا در جهـان وجـود دارد که 90 درصد 
آن در کشـورهای در حـال توسـعه حضور 
دارنـد و ایـران در ایـن میـان در جرگـه 
16 کشـور اول از نظـر جمعیـت نابینایـان 

اسـت.
آمارهای رسـمی، نرخ بیـکاری نابینایان 
را 40 درصـد اعـالم کـرده اسـت. بـه ایـن 
نـرخ  گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی  ترتیـب 
برابـر  ایـران چهـار  بیـکاری معلـوالن در 
نـرخ بیـکاری افراد عادی اسـت کـه از این 
میـان ۸0 درصـد آنـان در میـان خانـواده 
شـاغالن  میـان  در  هسـتند.  فقیـر  هـای 
نیـز شـغل هـای گوناگونی از جمله اسـتاد 
دانشـگاه، معلـم، نماینـده شـورای شـهر، 
کارمنـد و کارشـناس دیـده مـی شـود اما 

متاسـفانه تصور غالب این اسـت کـه نابینا 
بایـد اپراتـور یا تلفنچی باشـد و بیشـترین 
شـغل در میـان نابینایان نیز همین اسـت.

در کشـورهای توسـعه یافتـه اقدامـات 
سـازی  مناسـب  زمینـه  در  بسـیاری 

صـورت گرفتـه؛ تاکسـی هـای مجهـز بـه 
امکانـات الزم بـا رنـگ هـا و اپراتورهـای 
مخصـوص و طراحـی سـایت هـای معین 
افـراد  بهتـر  چـه  هـر  راهنمایـی  بـرای 
نـوع  بـه  توجـه  بـا  تـا  معلولیـت  دارای 
معلولیـت خـود بتواننـد از امکانـات حمل 
و نقـل عمومـی اسـتفاده کننـد. بـه طـور 
مثـال چنـد سـال قبل فـرودگاه شـیکاگو 
در آمریـکا بـه دلیـل ایـن کـه در برخـی 

راهنماهـای  از  فـرودگاه  هـای  قسـمت 
اسـتفاده  بـرای معلـوالن  اشـاره  بریـل و 
جـزای  تحمـل  بـه  مجبـور  بـود  نکـرده 
مربوطـه  هـای  دادگاه  سـوی  از  نقـدی 
شـد حـال آن کـه سیسـتم حمـل و نقل 

عمومـی در ایـران بـه هیـچ وجه مناسـب 
سـازی نشـده اسـت. 

پاریـس  متـرو  در  مثـال  طـور  بـه  یـا 
و  کالسـکه  ورود  بـرای  جـدا  بخشـی 
ویلچـر در نظـر گرفته شـده اسـت و برای 
نابینایـان از سـگ هـای راهنمـا اسـتفاده 
مـی شـود کـه آنهـا را بـه خوبی به مسـیر 
واگـن هـا هدایـت مـی کننـد یـا ایـن که 
مـی تواننـد وسـیله ای بسـیار کوچـک و 

ارزان را خریـداری کننـد کـه بـه آنهـا بعد 
از مشـخص کردن مسـیر، دقیقـا می گوید 
از چـه ایسـتگاهی و چگونـه باید اسـتفاده 

. کنند
مشـکالت فـراروی افـراد معلـول، لزوما 

ناشـی از شـرایط جسـمی و ذهنـی آن ها 
ایـن طـرز  بلکـه در اکثـر مـوارد  نیسـت 
گـزاران  سیاسـت  و  جامعـه  غلـط  تلقـی 
اسـت کـه ایـن افـراد را از صحنـه کار و 
فعالیـت دور نگـه مـی دارد چـه آنکـه بـه 
گـواه تحقیقاتی که در این حـوزه در ایران 
صـورت گرفته هـزاران معلـول ایرانی برای 
گریـز از بیکاری و معضـالت اقتصادی آن، 

بـا مشـکالت بـی شـماری مواجهند.

در حاشیه ۱۵ اکتبر روزجهانی عصای سفید؛

قانون هست اما مشکل، نگرش و باور به مسائل معلوالن است

سید شورش دلپسند
 قهرمان شنای معلوالن جهان


