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وعده سه برابر شدن 
یارانه تشویش اذهان 

عمومی است
3

6

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

اگـر شـاهنامه را معتبرترین سـند و سـجل فرهنگی 
اسـت،  این گونـه  هـم  به حـق  بدانیـم کـه  ایرانیـان 
پـس از 30 سـال تحمـل رنـج و مشـقت، سـرودن 
آخریـن برگ ایـن نامه بلنـد و افتخارآفریـن مطابق 
گاه شـماری ایرانی 25 اسـفند سال 388 خورشیدی 
برابـر بـا سـال 400 قمـری و 1010 میـادی بـه فرجام 
رسـید. یـادگاری مانـدگار و بی همتـا کـه سرشـمار از 
ایرانـی و فرهنـگ دیریـن ایـن مرزوبـوم  حکمـت 
»سـرآمد  می گویـد  خـود  طـوس  حکیـم  اسـت. 
کنـون قصـه یزدگـرد  بـه مـاه سـپندارمذ روز ارد، ز 
هجـرت شـده پنـج هشـتاد بـار کـه گفتـم مـن این 
نامـه شـاهوار« الزم بـه ذکـر اسـت کـه در گاه شـمار 
ایرانـی هـر یـک از 30 روز مـاه نـام ویـژه ای دارد که 
اسـامی 12 مـاه سـال چـون اردیبهشـت، امـرداد و 
»سـپندارمذ« و تمامـی ایـن نام ها برگرفته از اوسـتا 
اسـت. »سـپندارمذ« که در واقع همان اسـفند اسـت 
و »ارد« بـه معنـای نیکبختـی اسـت و نیـز روز 25 

اسـفند از گاه شـماری ایرانـی در هرمـاه اسـت .
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رییس هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمان : 

میراث فرهنگی، راهنمایان گردشگری را دور می زند

انس طا            1.206.30

مثقال طا         4.888.000

گرم طای ۱۸     1.128.410

گرم طای ۲۴      1.504.610

انس نقره               17.07

انس پاتین          943.00

انس پاالدیوم        752.00

بهار آزادی         11.915.000

امامی             11.950.000

نیم           7.155.000

ربع           3.840.000

گرمی        2.480.000

دالر             37.630

یورو              41.090

پوند            47.370    

درهم امارات          10.440

لیر ترکیه              10.410

یوان چین            5.840

ین ژاپن                340    

دالر کانادا          29.430

دالر استرالیا         30.000

رییـس هیـات مدیـره انجمـن صنفـی راهنمایان 
گردشـگری کرمان اظهـار کرد یکـی از اولویت های 
انجمـن در جهـت تحقـق، حقوق اعضـای صنفی 
اسـت که در ابتدای تشـکیل آن انجام داده  شده و 
بـه تعییـن کـف حقـوق راهنمایـان گردشـگری 

پرداخته که سـاالنه تصویب و به شـکل قانون اجرا 
می شـود. مهـران مظفـری بیـان کـرد کـه انجمن 
صنفـی راهنمایـان گردشـگری اسـتان کرمـان در 
سـال ۸۲ بـه ثبـت رسـیده و از جمله قدیمیترین 

انجمن های صنفی راهنمایان در ایران است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

8  تا  22

فردا

9  تا  23

جنجال  بر سر »مّیت«
بیمارستانی در  کرمان به نگه داشتن یک جسد به مدت هفت روز متهم شده است  

پای گران فروشی 
»هواپیمایی ماهان« 

به مجلس باز شد

حمزه، نماینده مردم 
جنوب استان به وزیر راه 

و شهرسازی تذکر داد
گران فروشـی  بـه  کرمانی هـا  اعتـراض  مـا-  پیـام 
هواپیمایـی »ماهـان« بـا تذکر یـک نماینده بـه وزیر 

راه در ایـن ارتبـاط وارد فـاز تـازه ای شـد.
احمـد حمـزه، نماینـده مـردم کهنـوج، فاریـاب، قلعه 
گنـج، منوجـان و رودبـار جنـوب در مجلـس شـورای 
»گران فروشـی  ماجـرای  گذشـته  روز  اسـامی 
هواپیمایـی ماهـان بـه کرمانی ها« را بـه صحن علنی 
مجلـس بـرد. او در تذکـری بـه وزیر راه و شهرسـازی 
گفـت کـه »پروازهـای کرمـان در انحصـار هواپیمایـی 
ماهـان اسـت و ایـن باعـث ظلم در حق مـردم کرمان 

است.« شـده 

در این پیام ما می خوانید
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شیرینی، پایه ثابت 
مهمونی های نوروز 

کرمان از آب بهشت 
محروم شد

آب منطقه ای کرمان: به جای بهشت آباد 
از جای دیگری آب می آوریم

افتتاح طرح توسعه »آرمان 
الکتریک«، »آرمان موتور« 

و خط تولید خودروهای 
»هیوندایی« در بم

سال نو کوزه نو
نگاهی به آداب و رسوم نوروز در 

گفت و گو با گالبزاده، مورخ کرمانی
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

با حضور استاندار کرمان صورت گرفت

افتتاح طرح توسعه »آرمان الکتریک«، »آرمان موتور« 
و خط تولید خودروهای »هیوندایی« در بم

طـرح توسـعه آرمـان الکتریـک، آرمـان موتـور و خـط تولیـد 
خودروهای هیوندایی با حضور رزم حسـینی،  اسـتاندار کرمان، 
سـونگ مدیـر دفتـر مرکـزی آفریقـا و خاورمیانـه هیوندایـی، 
حجت االسـام دانشـی، امام جمعـه، رضـا اشـک، فرمانـدار و 
جمعی از مدیران اسـتانی در منطقـه ویژه اقتصادی ارگ جدید 

بـم افتتاح شـد.
نماینـده عالـی دولـت یازدهـم در اسـتان کرمـان از واحدهـای 
مونتـاژ قـوای محرکه و مونتـاژ گیربکس کارخانه کرمـان موتور 
بازدیـد بـه عمل آورد و گفـت: »اگر منصفانـه بخواهیم قضاوت 
کنیـم یکـی از اقدامـات مؤثـر و تاریخی دولت معاهـده برجام 
اسـت کـه انصافًا این عهدنامـه با درایـت و هدایت مقام معظم 
رهبـری شـکل گرفـت و دولـت هـم با تیـم کامـاً متخصص و 
کار بلـد کـه در حوزه سیاسـت خارجی داشـت سـعی کـرد این 
معاهده را به نفع جمهوری اسـامی پیش ببرد.«  رزم حسـینی 
افـزود: »مـا در اسـتان کرمـان زمانـی آثـار برجـام را می بینیـم 
نمی گوییم چشـمانمان را برهم بگذاریم و اتفاقات خوبی که در 
نتیجـه اجـرای برجام در اسـتان کرمـان رخ داده مطـرح نکنیم. 
صادرات اسـتان کرمان در این دولت نسـبت به دولت قبل 83 
درصـد و تولید برق اسـتان نزدیک به چهار درصد رشـد داشـته 
اسـت. اسـتان کرمان مصرف کننده و یا واردکننده برق از سـایر 
اسـتان ها بوده اسـت، امـروز نه تنها مصـرف خودمـان را تأمین 
کردیـم بلکـه بخشـی از آن هم به شـبکه توزیـع برمی گردانیم. 
در ایـن دولـت 34 درصد درآمد اسـتان کرمـان افزایش یافته و 
مصـرف برق صنعتی که از شـاخص های رونق اقتصادی اسـت 

13 درصد رشـد کرده اسـت.« 
اسـتاندار کرمـان اظهـار داشـت: »واردات کاال در اسـتان کرمـان 
کـه معمـوالً بیشـتر مـواد اولیـه کارخانه هـای صنعتـی اسـت 
درصـد قابل توجهـی افزایـش و امسـال ترازمـان مثبـت شـد. 
همچنیـن در حـوزه گردشـگری هفـت برابـر گردشـگر خارجـی 
مـا نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش داشـته ایم، در سـال 92 
متوسـط اشـتغال مـا در ایـام نـوروز 48 درصـد و امسـال 100 
درصـد اسـت.« بـه گفتـه رزم حسـینی، فضـای امیـدی که در 
کشـور خصوصًا اسـتان کرمان در حوزه سـرمایه گذاری به وجود 
آمـده فوق العـاده و تاکنـون 28 درصـد موافقت نامه های واقعی 
کـه در مثلث توسـعه اقتصادی به مبلـغ 76 هزار میلیارد تومان 
بسـته ایم اجرایـی شـده اسـت. وی اضافـه کرد: »تاکنون سـه 
میلیـارد دالر تأمیـن مالـی پروژه های اسـتان را انجـام داده ایم. 
در ایـن تأمیـن مالـی بخشـی از آن فاینانس خارجی، بخشـی 
درازمـدت  اعتبـاری  اسـناد  از  بخشـی  اعتبـاری،  کاالهـای  از 
یک سـاله، دوسـاله و چهارسـاله داریم که فـوالد بوتیای ما یک 
ال سـی چهارسـاله یوزانس بازکرده که قرار بود مبارکه دوم را در 
گل گهـر بـا مبلغ یک میلیارد و دویسـت میلیون دالر به دسـت 
رییـس جمهـور محتـرم بزنیـم.« وی بیـان کـرد: »در اسـتان 
کرمـان اتفاقـی افتـاده کـه بخـش عمـده آن به دلیـل برجام و 
تعامـات سـازنده ای که اساسـًا هر دولت خردگرایـی در اجرای 
سیاسـت های توسـعه اقتصادی و فرهنگی باید داشـته باشـد، 

ایـن دولـت انجـام داد. به مهندس شـه بخش و همکارانشـان 
بـه دلیل مجموعـه خوب کرمان خودرو و شـرکت های وابسـته 
بـه آن کـه در ایـن مجموعـه راه انـدازی و قـراردادی کـه امـروز 

منعقـد شـد تبریـک می گویم.«
رزم حسـینی گفـت کـه سیاسـت های دولـت ایـن اسـت کـه 
سـهم سـاخت خودروهـای داخلـی افزایـش پیـدا کنـد. طـی 
برقـراری تمـاس بـا وزارت خانـه اعـام کـردم قصـد داریـم در 
کرمـان  در  هیونـدای  بـم محصـوالت  ارگ جدیـد  مجموعـه 
را افتتـاح کنیـم. از وزارت خانـه اصـرار داشـتند کـه ایـن اتفـاق 
بیفتـد و اعـام کردنـد کـه همـه اقداماتی کـه در ایـن مجموعه 
صـورت می افتـد در چارچـوب قوانین و مقررات جـاری و تأیید 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـوده و کاری بـزرگ اسـت که 
امیـدوارم با درایت مدیران این مجموعه بشـود سـهم اشـتغال 
را از محـل سـاخت قطعـات داخـل افزایـش دهیـم. اسـتاندار 
انتظـار  تأکیـد کـرد: »از کمپانـی محتـرم هیونـدای  کرمـان 
داریـم حتمـًا سیاسـت های دولـت را مدنظـر قرار دهـد. دولت 
هـم حتمـًا از کمپانـی بـزرگ کرمـان خـودرو و مجموعه هـای 
آن حمایـت جـدی خواهـد کـرد. معتقدیـم عـاوه بـر کارهـای 
کان اقتصـادی کـه در کشـور و اسـتان کرمـان به خوبـی پیش 
مـی رود، انشـاء هللا بـا توجه بـه اینکه معین اقتصـاد مقاومتی 

در منطقه شـرق اسـتان، کرمان خودرو اسـت کارهای اشـتغال 
خـرد روسـتایی و اقتصـادی و شـهری هـم اتفـاق بیفتـد. تـا 
امـروز  20 موسسـه بـزرگ ملـی مسـوولیت اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان مـا را پذیرفته انـد. حتـی دانشـگاه هم وارد عمل شـده 
و مناطقـی از اسـتان کرمـان به عنـوان مدیریت توسـعه توسـط 

بخـش غیردولتی پذیرفته شـده. کرمان خودرو هم مسـوولیت 
شـرق اسـتان را پذیرفته انـد کـه ان شـاءهللا بتوانند روزبـه روز در 
جهـت ارتقـای سـطح رفاه مردم و گسـترش فرهنگ اسـامی، 

دینـی و توسـعه اقتصـادی پیـش روند.«

قرارداد با هیوندایی؛ ثمره برجام
سـامان فیـروزی، مدیرعامـل کرمـان موتـور گفـت: »12 سـال 
قبـل شـرکت هیوندایـی و فولکـس قراردادهایـی بـرای تولیـد 
امضـا کردنـد کـه بـه دلیـل مشـکات بـه وجـود آمـده هشـت 
سـال قبـل از اینجـا رفتنـد. امـروز بـا تاش هـای دولـت و بـه 
ثمـر رسـیدن موافقت نامـه برجـام شـرکت هیوندایی بـه ایران 
و منطقـه ارگ جدیـد برگشـت کـه اتفاقـی میمـون و مبـارک 
افـزود: »در فـاز اول مدل هایـی از خودروهـای  اسـت.« وی 
هیوندایـی شـامل  20i،ا َکسـنت، النتـرا و i10 در کرمـان موتـور 
تولیـد خواهیـم کـرد. ایـن تولیدات بر اسـاس بندهای قـرارداد 
دقیقـًا منطبـق بر سیاسـت های دولـت، وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت در حـوزه سـاخت دولـت و تفاهمـی که بـا هیوندایی 
شـده بـرای سـرمایه گذاری در آینـده و صـادرات خواهـد بود.« 
وی اظهار داشـت: »از شـهریورماه خودروی َاکسـنت با سـاخت 
داخـل 30 درصـد کـه الزمه توسـعه صنایع قطعـات در کرمان و 
ارگ جدید اسـت از 30 سـپتامبر}15 شهریور{در کارخانه کرمان 

موتـور تولید خواهد شـد.« به گفته مدیرعامـل کرمان موتور فاز 
دوم خـودرو النتـرا در آذرماه با سـاخت داخـل 30 درصد به بازار 
کشـور عرضه خواهد شـد و خودروی  20i  که در حال حاضر در 
حـال تولیـد و مونتـاژ در کرمان موتور اسـت. به دلیل اینکه این 
خـودرو در سـالیان گذشـته به صورت سـی پـی یو و کامـل وارد 
کشـور می شـد و آماده سـازی خطوط تولید بدنه و قطعه سـازی 
تفاهم نامـه ای کـه بـا هیوندایی انجام شـد، قـرار اسـت در ابتدا 
ایـن خـودرو به صـورت قطعـات به بـازار بیاید و در زمان هشـت 
مـاه خـط بدنه آمـاده در کرمان موتور نصب خواهد شـد و قطعًا 
ایـن خـودرو نیـز به سـاخت داخـل 30 درصد خواهد رسـید.«

فیـروزی اضافـه کرد: »پروژه توسـعه ظرفیت و کارخانه شـماره 
دو را در برنامه هایمـان داریـم کـه در سـال 1397 به بهره برداری 
خواهـد رسـید و ظرفیـت مـا را تـا 200 هـزار دسـتگاه در سـال 
ارتقـا می دهـد. ایـن ظرفیـت بسـیاری از کارهایـی کـه امـروز 
بـرای کرمـان موتور غیراقتصادی اسـت را اقتصادی خواهد کرد. 
ماننـد خطـوط پرس شـاپ بدنه، تولید قـوای محرکـه و... . در 
آن زمـان اسـت کـه عمق قطعه سـازی ما به 70 درصـد افزایش 
یابـد.« وی گفـت: »هـدف ما اشـتغال نیـروی کار ده هزارنفری 
در کرمـان موتـور در سـال 1397 اسـت. زمانـی برنامه هـای 
توسـعه مـا بـه نتیجـه برسـد، ظرفیـت کامـل در کرمـان موتور 
بـه 10 هـزار نفـر اشـتغال می رسـد و زنجـره قطعه سـازی و 
شـرکت های تابعـه بـه ایـن عـدد اضافـه خواهنـد شـد. این ها 
همـه نویـد آینده ای درخشـان برای کرمـان موتـور، ارگ جدید، 
کرمـان و حتـی کشـور می دهـد. خودروهایـی کـه امـروز بحث 
تولیدشـان را شـروع می کنیـم، خودروهایـی هسـتند که حتی 
در خـط تولیـد هیونـدای هـم عمـر زیادی نـدارد. ماننـد خودرو 
20I، َاکسـنت و اِلنتـرا 2017 در خـود هیوندایـی تازه تولیدشـان 
شروع شـده و ایـن یعنـی رضایـت مشـتری، خـودروی بـه روز، 
مصـرف سـوخت و آالیندگـی کمتـر. این هـا مزایایی اسـت که 
در اثـر همـکاری نصیب کشـور خواهد شـد.  این هـا منافع ملی 
و مسـایلی اسـت که در درون بنگاه نیسـت و برای کشـور حائز 
اهمیـت اسـت. امروز تفاوت مصرف سـوخت خـودروی بروز و 
خـودروی قدیمـی تقریبـًا هـر 100 کیلومتـر 5-4 لیتر اسـت که 
یعنـی حـدود هزار لیتر در سـاخت یک خـودرو کاهش مصرف 

سـوخت است.«

سکینه خدیشی
خبرنگار

استاندار کرمان: 
سیاسـتهای دولـت ایـن اسـت کـه سـهم سـاخت 
کند.طـی  پیـدا  افزایـش  داخلـی  خودروهـای 
اعـام کـردم  خانـه  وزارت  بـا  تمـاس  برقـراری 
قصـد داریـم درمجموعـه ارگ جدیدبـم محصوالت 
وزارت  از  افتتـاح کنیـم  را  کرمـان  در  هیوندایـی 
خانـه اصـرار داشـتند که ایـن اتفاق بیفتـد و اعام 
کردنـد کـه همـه اقداماتـی کـه در ایـن مجموعـه 
افتـاده درچارچـوب قوانیـن و مقـررات جـاری و 
تاییـد وزارت صنعت،معـدن و تجارت بـوده وکاری 
بـزرگ اسـت کـه امیـدوارم بـا درایت مدیـران این 
مجموعه بشـود سـهم اشـتغال را در ایـن مجموعه 
از محـل سـاخت قطعـات داخـل افزایـش دهیم.

به مناسبت روز پایان سرایش شاهنامه

شاهنامه؛ یادگاری بی همتا 
از فرهنگ دیرین ایران



 ما
ام

 پی
س:

عک

رشد سالمندی در کرمان، پایین تر 
از میانگین کشوری

صـادق زاده، مدیـرکل بهزیسـتی 
بـر  تاکیـد  بـا  کرمـان  اسـتان 
فرهنـگ سـازی در جامعـه بـرای 
داشـتن سالمندی سـالم گفت: رشد سـالمندی در کشور از 
5.3 به 8.2 درصد و در اسـتان کرمان 6.8 درصد اسـت و 
گرچـه کرمـان از میانگین رشـد سـالمندی در کشـور پایین 
تراسـت امـا پیـش بینی و تـدارک برنامه های آموزشـی – 
آگاهسـازی واطاع رسـانی برای داشـتن سـالمندی سـالم 

اسـت. ضروری 

انتخابات با سرنوشت همه مردم 
ارتباط دارد

سیاسـی،  معـاون  اسـدی،  ذکا 
اسـتاندار کرمـان گفـت:  امنیتـی 
عـاوه  مسـئوالن  وظایـف  اهـم 
بـر دعـوت مـردم بـه حضـور گسـترده در انتخابـات، تبیین 
انتخـاب اصلـح اسـت زیـرا انتخابـات بـا سرنوشـت همـه 
مـردم ارتبـاط دارد. بـا توجـه بـه امیـدی کـه در دل مـردم 
اسـتان کرمان با شـعار توسـعه پایدار و والیـت بوجود آمده 
و ایـن اسـتان بـه کارگاه بـزرگ سـازندگی تبدیـل شـده، 
شـاهد برگـزاری انتخابـات باشـکوه و سـالم خواهیـم بـود.

کرمان، رتبه سیزدهم کشور از ُبعد 
جمعیت شهری

علمـی  هیـات  عضـو  رازانـی، 
جهـاد  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه 
دانشـگاهی گفـت: کرمـان از ُبعـد 
جمعیت شـهری رتبه 13 را در بین 
شـهرهای کشـور داراسـت. اسـتان کرمان 71 نقطه شهری و 
پنـج هـزار نقطه روسـتایی دارد، ضمن اینکه در سـال 85 و 
90 اسـتان 58 درصد سـاختار شهرنشـینی داشته است. در 
زمینـه نرخ رشـد جمعیت شـهری کهنوج بیشـترین نرخ را 

داشـته و متوسـط رشـد اسـتان 4.2 بـوده اسـت.

سهم 3.5 درصدی  کرمان از 
صنعت کشور 

کانتـری،  معـاون برنامـه ریـزی 
سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
ایـن  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان 
مطلـب کـه سـهم صنعـت اسـتان از صنعـت کشـور 3.5 
درصـد اسـت، اظهار کـرد: بخش معـدن 39 درصـد معادن 
غیـر نفتـی کشـور را به خود اختصـاص داده اسـت. بخش 
تجـارت 2.5 درصـد سـهم کشـور را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. قصـد داریـم اکتشـافات معـادن اسـتان را بـه 

شـرکت های بـزرگ واگـذار کنیـم.

تخلفات نيروهاي مسلح زير 
ذره بين مجلس

بـا  نماينـدگان در جلسـه دیـروز 
تصويـب اليحه چگونگي تشـکيل 
هيات هـاي  رسـيدگي  نحـوه  و 
انضباطـي نيروهـاي مسـلح، مسـير را براي نظارت بيشـتر 
بـر تخلفـات نيروهـاي مسـلح و يکسان سـازي شـيوه هاي 
برخـورد را همـوار کردند. محمدرضـا پورابراهيمي درخصوص 
ويژگـي هـاي ايـن اليحـه گفـت: در حـال حاضـر پراکندگي 
و تفـاوت هـاي زيادي در شـيوه رسـيدگي بـه پرونده هاي 
حـوزه نيروهـاي مسـلح وجـود دارد کـه بـه شـيوه هـاي 

مختلفـي درخصـوص آنهـا تصميـم گيـري مـي شـود.

مجلسصنعتانتخاباتبهزیستی

شـهباز حسـن پـور، نماینـده 

مـردم سـیرجان و بردسـیر در 

مجلـس و عضوکمیسـیون برنامـه، 

از  مجلـس  محاسـبات  و  بودجـه 

بـه  مجلـس  نماینـده   ۱۵۶ نامـه 

مقاومـت  دربـاره  جمهـور  رییـس 

برخی مسـوالن دربـاره واگـذاری ها 

براسـاس اصـل ۴۴ قانـون اساسـی 

داد. خبـر 

سـیمین کهن، رییـس هیئت 

مدیره نظام پرسـتاری کرمان: 

نظـام  پیگیری هـای  پـی  در 

پرسـتاری، مطالبات یک مـاه و نیم 

واریـز  بافاصلـه  پرسـتاران کرمـان 

. شد

جانشـین  مطهـری،  محمـد 

ثـارهللا اسـتان کرمـان  سـپاه 

بـا اشـاره بـه بـی طرفـی سـپاه 

در انتخابـات: موضع مـا موضع کلی 

جعفـری  سـردار  اسـت کـه  سـپاه 

بحـث  در  اسـتان  کردنـد.  اعـام 

انتخابات تقسـیم بندی شده است.

مدیـرکل  صادقـی،  یحیـی 

کمیتـه امـداد امـام خمینـی 

 60 در  کرمـان:  اسـتان  )ره( 

پوشـش  زیـر  خانواده هـای  درصـد 

کمیته امداد اسـتان کرمـان، زنان به 

عنـوان سرپرسـت خانواده هسـتند.

ذکااسـدی، معـاون سیاسـی، 

اجتماعـی  و  امنیتـی 

اسـتانداری کرمان : براسـاس 

تاکیـد رهبـر معظم انقاب اسـامی 

بایـد افـرادی را انتخـاب کنیـم کـه 

داشـته  را  بـودن  انقابـی  صفـات 

باشـند و دل شـان بـرای اسـتان و 

کشـور و مـردم بسـوزد و همچنیـن 

بایـد افـرادی را انتخـاب کنیـم کـه 

جنـاح خاصـی  و  بـه گـروه  تعهـد 

باشـند. نـداده 

کرمان از آب بهشت محروم شد
آب منطقه ای کرمان: به جای بهشت آباد از جای دیگری آب می آوریم

گزیده ها

انتقال آب از بهشت آباد به کرمان منتفی شد 

از  آب  انتقــال  جنجالــی  طــرح 
در  کرمــان  اســتان  بــه  بهشــت آباد 
ــاری  ــال ج ــت ماه س ــی از اردیبهش حال
کلیــد خــورده بــود کــه حــاال خبرهــا از 
ــد. ــت می کن ــدن آن حکای ــی ش منتف
هم زمــان بــا ســفر رییــس جمهــور 
ــی  ــه بنرهای ــود ک ــان ب ــه اســتان کرم ب
در گوشــه و کنــار شــهر نصــب شــد 
اجرایــی  »آغــاز عملیــات  از  و خبــر 
طوالنی تریــن خــط انتقــال آب کشــور« 
مــی داد. عملیاتــی کــه البتــه ســه مــاه 
پیــش از ســفر روحانــی، قطعــی شــده 
ــازندگی  ــرارگاه س ــود ق ــرار ب ــود و ق ب
خاتم االنبیــا آن را اجــرا کنــد. حــاال امــا 
خبــر آمــده کــه آبــی از بهشــت آباد کــه 
از سرشــاخه های رود کارون اســت، بــه 

ــل نمی شــود. محمدرضــا  ــان منتق کرم
ــل شــرکت توســعه  رضــازاده، مدیرعام
منابــع آب و نیــروی ایــران ایــن خبــر 
را داد. او بــه ایلنــا گفتــه کــه از ابتــدای 
ــق  ــال آب از طری ــث انتق ــه بح ورود ب
آب  تأمیــن  بــرای  بهشــت آباد  ســد 
شــرب تعــدادی از مراکــز جمعیتــی 
کشــور ماننــد یــزد، کرمــان و اصفهــان، 
را  جایگزیــن  مختلــف  گزینه هــای 
بررســی و معرفــی کردیــم امــا در حــال 
ــد  ــرایط جدی ــه ش ــه ب ــا توج ــر ب حاض
ایــن نگــرش بــه وجــود آمــده کــه 
ــز  ــن مراک ــن آب شــرب ای ــرای تأمی ب
ــر  ــه غی ــری ب ــای دیگ ــی راه ه جمعیت
تعییــن  بهشــت آباد  ســد  گزینــه  از 
شــود. بــه گفتــه وی از آنجــا کــه هنــوز 
مطالعــات بــه نتیجــه قطعــی نرســیده 
و فقــط مطالعــات آن منعکس شــده 
ــه  ــد ک ــن باش ــر ای ــا ب ــر بن ــت، اگ اس

ــورت  ــن آب ص ــری تأمی ــاط دیگ از نق
بهشــت آباد  از ســد  انتقــال  گیــرد؛  
اتفــاق  ایــن  می شــود.  منتفــی 
بســیار  کرمــان  بــرای  می توانــد 
نگران کننــده باشــد. چــرا کــه ایــن 
ــالی  ــر خشک س ــال ها درگی ــتان س اس
بــوده و اگــر آبــی انتقــال نیابــد، آینــده 
ــود.  ــه می ش ــر مواج ــا خط ــان ب کرم

انتقال آب از جای دیگر
مدیرعامــل آب منطقــه ای کرمــان البتــه 
ــال آب از  ــال منتفــی شــدن انتق در قب
ــدارد.  ــی ن ــان نگران ــه کرم بهشــت آباد ب
آن طــور کــه ابراهیــم علیــزاده بــه »پیام 
مــا« می گویــد »در طــرح جدیــد قــرار 
اصفهــان  بــه  بهشــت آباد  آب  شــده 
ــه  ــال آب ب ــدأ انتق ــود و مب ــل ش منتق
گفتــه او انتقــال آب از مبــدأ جدیــد کرمــان و یــزد عــوض شــود.« بــه 

به وســیله همــان خــط انتقــال آبــی 
اردیبهشــت ماه  کــه  بــود  خواهــد 
جمهــور  رییــس  توســط  امســال 
آب  مدیرعامــل  شــد.  زنــی  کلنــگ 
ــه  ــد ک ــد می کن ــان تأکی ــه ای کرم منطق
ــه  ــال آب ب ــدأ انتق ــدن مب ــوض ش »ع
ــوده اســت  ــان ب ــان پیشــنهاد کرم کرم
از  آب  انتقــال  شــدن  منتفــی  از  و 
ــدن  ــی ش ــورت قطع ــت آباد در ص بهش
ــتقبال  ــر، اس ــای دیگ ــال آب از ج انتق

» . می کنیــم

اعتراض خوزستانی ها جواب 
داد

منتفــی شــدن طــرح انتقال آب از ســد 
بهشــت آباد بــه کرمــان و دو اســتان 
ــرای  ــر ب ــن خب ــد بهتری ــر می توان دیگ
خوزســتانی ها باشــد. از همــان روزی 
کــه رییــس جمهــور در کرمــان کلنــگ 

عملیــات ایــن خــط انتقــال را بــر زمین 
ــف  ــرق مختل ــه ط ــتانی ها ب زد، خوزس
اعتــراض خــود را نشــان دادنــد. از 
ــا  ــه ت ــانی گرفت ــره انس ــکیل زنجی تش
ــت هللا هاشــمی  ــفر آی ــه. س ــاز جمع نم
رفســنجانی بــه کرمــان در تابســتان 
ایــن  از  حمایــت  و  جــاری  ســال 
طــرح، پــای سیاســت را هــم بــه ایــن 
ــت هللا  ــان آی ــرد و مخالف ــاز ک ــرا ب ماج
انتقــال آب از  ســعی کردنــد طــرح 
ــتاویزی  ــان را دس ــه کرم ــت آباد ب بهش
بــه وی قــرار دهنــد.  بــرای حملــه 
بااین حــال مقامــات کرمانــی ســعی 
خامــوش  چــراغ  به طــور  می کردنــد 
ــه  ــی ب ــد و واکنش ــو ببرن ــرح را جل ط
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــادات نشــان ندهن انتق
ــس  ــکار، ریی ــه ابت ــی معصوم هرازگاه
در  کشــور  محیط زیســت  ســازمان 
نماینــدگان  و  مســئوالن  بــه  پاســخ 
خوزســتان به طــور ضمنــی بــا ایــن 

طــرح مخالفــت می کــرد. 

صنعت

نگه داشـتن یک جسـد بـه مدت هفـت روز در بیمارسـتانی 
دولتـی در کرمـان جنجـال زیـادی بـه پـا کـرده به طوری که 
برخـی ایـن اتفـاق را بـه پـول ربـط می دهنـد امـا علـوم 
پزشـکی کرمـان می گویـد رونـد قضایـی، آزاد کـردن جسـد 

را طوالنـی کـرده اسـت.
فـردی در عنبرآبـاد در یـک حادثـه تیـر می خـورد و آن را 
یکشـنبه  می کننـد.  منتقـل  کرمـان  در  بیمارسـتانی  بـه 
از  را  خـود  فـرد جـان  ایـن  اسـفند(   15( هفتـه گذشـته 
دسـت می دهـد امـا تـا شـنبه گذشـته )21 اسـفند( رونـد 
ترخیـص جنازه مقتول از بیمارسـتان طول می کشـد. ماجرا 
ازاین قـرار اسـت کـه ایـن بیمارسـتان بـه خانـواده مقتـول 
گفتـه 22 میلیـون تومـان پـول بدهیـد تـا جنازه آزاد شـود. 
امـا چـون خانـواده پولـی نداشـتند، بـا یکـی از نماینـدگان 
مجلـس تمـاس می گیرنـد. رایزنـی ایـن نماینـده بـا علوم 
پزشـکی کرمان هم به جایی نمی رسـد و جسـد همچنان در 
بیمارسـتان می مانـد. وزارت بهداشـت هـم از ماجـرا با خبر 
می شـود و از علـوم پزشـکی کرمـان می خواهـد کـه جسـد 
را آزاد کننـد امـا بیمارسـتان اعـام می کنـد حداقـل بایـد 
11 میلیـون تومـان پرداخـت شـود. آنطـور که احمـد حمزه، 
نماینـده مـردم کهنـوج در مجلـس بـه »پیـام مـا« گفت در 
نهایـت بـا پیگیـری شـخص وزیر بهداشـت، علوم پزشـکی 
بـدون  را  بیمارسـتان دسـتور می دهـد جسـد  بـه  کرمـان 
دریافـت پـول آزاد کنـد. ایـن ماجرا باعث شـد روز گذشـته 
علـی نوبخت، رییس کمیسـیون بهداشـت مجلـس به وزیر 
بهداشـت در ایـن رابطـه تذکـر دهـد. او گفت که ماجـرا را از 
احمـد حمـزه شـنیده اسـت. علی اکبـر حق دوسـت، رییس 
علـوم پزشـکی کرمـان اما ایـن ماجـرا را کذب خوانـد. او به 
»پیـام مـا« گفـت کـه »به دلیـل اینکه فـرد به قتل رسـیده 
بـود، امـکان آزاد کـردن جسـد وی بـدون دسـتور قضایـی 
وجـود نداشـت و اصـاً بحـث پـول مطرح نبـود.« بـه گفته 
وی در تاریخ 16 اسـفند نامه آزاد کردن جسـد از دادسـرای 
عنبرآبـاد صادرشـده و 18 اسـفند بـه علوم پزشـکی رسـیده 
و بـرادر مقتـول باخبـر می شـود امـا سـه روز بعـد اقـدام 
بـه بـردن جنـازه می کننـد. او وعـده داد کـه امـروز اسـناد 
حقانیـت علـوم پزشـکی را در اختیـار »پیام ما« قـرار بدهد. 
حق دوسـت پیگیـری مسـتقیم وزیـر بهداشـت و همچنین 
تمـاس از طـرف وزارتخانـه را کذب محـض خواند و گفت که 
تنهـا تمـاس وزارتخانه دوشـنبه و پس از آزاد شـدن جسـد 

صـورت گرفته اسـت.

گزارش جنجال بر سر 
»مّیت«

بیمارستانی در  کرمان به نگه داشتن یک جسد 
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از به مدت هفت روز متهم شده است  

بازداشــت 16 نفــر در کرمــان قبــل از 
ــردار  ــر داد. س ــوری خب چهارشنبه س
رضــا بنــی اســدی گفــت کــه در 
ــواع  ــزار ان ــته 78 ه ــد روز گذش چن
مــواد محترقــه در اســتان کرمــان 
کشــف شــد و 16 متهــم در ایــن 
عملیات هــا دســتگیر و در بازداشــت 
بــه ســر می برنــد. بــا ارائــه گزارشــی 
از عملکــرد پلیــس در ســال جــاری 

گفــت: »در بحــث جرائــم فضــای 
 615 امســال  ابتــدای  از  مجــازی 
فتــا  پلیــس  در  پرونــده  فقــره 
ــد  ــه 100  درص ــت ک ــده اس تشکیل ش
اســت.«  رســیده  نتیجــه  بــه  آن 
ــی  ــه ارزش ریال ــان اینک ــا بی وی ب
میلیــارد  دو  از  بیــش  پرونده هــا 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــرآورد ش ــال ب ری
ــا  ــی ب ــاز اینترنت ــت غیرمج »برداش
25  درصــد، کاه بــرداری اینترنتــی 

ــی  ــت اینترنت ــد، مزاحم ــا 16 درص ب
بــا 12  درصــد و هتــک حیثیــت و 
ــه  ــد ب ــا 9.2  درص ــب ب ــر اکاذی نش
ترتیــب بیشــترین جرائــم حــوزه 
ــان  ــتان کرم ــازی در اس ــای مج فض
پلیــس  رییــس  اســت.«  بــوده 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــتان  ــه در اس ــد گذرنام ــزار جل 100 ه
ــح  ــت تصری ــده اس ــان صادرش کرم
ــتان  ــه در اس ــدور گذرنام ــرد: »ص ک
کرمــان 38 درصــد افزایــش داشــته 
اســت.« بــه گفتــه بنــی اســدی 
ــتان 41  ــاق کاالی اس ــفیات قاچ کش

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص

پیـام مـا- اعتـراض کرمانی ها به گران فروشـی 
هواپیمایـی »ماهـان« بـا تذکر یـک نماینده به 

وزیـر راه در ایـن ارتبـاط وارد فاز تازه ای شـد.
احمـد حمـزه، نماینـده مـردم کهنـوج، فاریاب، 
در  جنـوب  رودبـار  و  منوجـان  گنـج،  قلعـه 
گذشـته  روز  اسـامی  شـورای  مجلـس 
ماهـان  هواپیمایـی  »گران فروشـی  ماجـرای 
بـه کرمانی هـا« را بـه صحـن علنـی مجلـس 
بـرد. او در تذکـری بـه وزیـر راه و شهرسـازی 
انحصـار  در  کرمـان  »پروازهـای  کـه  گفـت 
هواپیمایـی ماهـان اسـت و ایـن باعـث ظلـم 

در حـق مـردم کرمان شـده اسـت.« آن طور که 
خبرگـزاری خانـه ملـت نوشـته، او تأکیـد کرده 
کـه بایـد ایـن پروازهـا از انحصار ماهـان خارج 
شـود، زیـرا قیمـت پروازهـای کرمـان از قیمت 
پروازهـای بندرعبـاس بیشـتر اسـت. حمزه به 
موضوعـی اشـاره کرده کـه از آبان مـاه در کرمان 
شـروع شـد. در ایـن مـاه بـود کـه گزارشـی از 
»گران فروشـی ماهـان بـه کرمانی ها« منتشـر 
کردیـم. در ایـن گـزارش بـه ایـن اشاره شـده 
بـود کـه کرمانی هـا بـرای سـفرهای هوایـی بـا 
هواپیماهـای »ماهـان« بایـد هزینـه به مراتـب 

بـه مـردم دیگـر اسـتان ها  بیشـتری نسـبت 
بپردازنـد. از طـرف دیگر ازآنجایی کـه »ماهان« 
کرمـان  پروازهـای  تمـام  انحصـاری  به طـور 
انتخـاب  حـق  دارد، کرمانی هـا  اختیـار  در  را 
دیگـری ندارنـد و مجبورنـد هر قیمتـی که این 
شـرکت تعییـن کـرد را بپردازنـد. بـرای نمونـه 
هـم بلیت هـای تاریـخ هشـتم آبـان کرمـان به 
تهـران را بـا برخـی اسـتان ها که فاصلـه هوایی 
بعضـًا بیشـتری از کرمـان تـا تهـران داشـتند، 
بررسـی کردیـم. در ایـن تاریـخ کمترین قیمت 
بلیـت پرواز کرمـان- تهران )216 هـزار و 300( 

از بیشـترین  ایـن روز  هواپیمایـی ماهـان در 
بندرعباس-تهـران )164  پـرواز  بلیـت  قیمـت 
هـزار( همیـن شـرکت، 52 هـزار و 300 تومـان 
بـا  بـود. پس ازایـن گـزارش کمپینـی  بیشـتر 
کرمـان  در  #بلیت_را_ارزان_کنیـد  عنـوان 
شـکل گرفـت و تـا امـروز بیـش از سـه هـزار 
نفـر آن را امضـا کردنـد. پـس از راه افتادن این 
کمپیـن، نماینـدگان مختلـف اسـتان ازجملـه 
امیـری خامکانـی، نماینده مردم زرند، اسـدی، 
نماینـده مـردم شـهربابک، کمالی پـور، نماینده 
مـردم جیرفـت و زاهدی، نماینـده مردم کرمان 
از پیگیـری ایـن موضـوع خبـر دادنـد. 14 دی 
هـم نامه اعتراضـی کرمانی ها در ایـن ماجرا به 
دسـت وزیر راه رسـید و حاال یکی از نمایندگان 
اسـتان در مجلـس ایـن موضـوع را بـه صحن 

علنـی مجلـس بـرده اسـت. 

بازداشت 16 نفر قبل از 
چهارشنبه سوری

رزوم حسینی: 

وامدار هیچ گروهی نیستم

اســتاندار کرمــان بــا تأکیــد بــر بی طرفــی در انتخابــات گفــت کــه وامــدار هیــچ 
ــته در  ششــمین جلســه  ــا رزم حســینی روز گذش ــی نیســت. علیرض گروه
ســتاد انتخابــات اســتان کرمــان گفــت کــه وظیفــه مــا در انتخابــات این اســت 
کــه بی طرفانــه کار کنیــم زیــرا مــا وامــدار هیــچ گروهــی نیســتیم و مطمئنــًا 
انتخابــات خوبــی در اســتان کرمــان برگــزار خواهیــم کــرد. او از وجــود آرامــش 
در اســتان کرمــان خبــر داد و تأکیــد کــرد کــه انتخابــات امــری مهــم اســت و 
فرمانــداران بــرای برگــزاری انتخابــات قانونمنــد، بــا عــزت و بــا شــکوه تــاش 
ــا بیــان اینکــه از زحمــات  ــد. آن طــور کــه ایســنا نوشــته، رزم حســینی ب کنن
فرمانــداران سراســر اســتان کرمــان قدردانــی می کنــم کــه بــا توجــه شــرایط 
ســخت و امکانــات محــدود دولتــی بــه نحــو مطلوبــی مشــغول کار و فعالیــت 
هســتند، گفــت: »اســتان کرمــان بــه اذعــان بســیاری از مســئوالن و مقامــات 
ــه  ــادی کارنام ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــف سیاس ــای مختل ــوری در حوزه ه کش
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــه از مناط ــت ک ــداران خواس ــی دارد.« او از فرمان خوب
بازدیــد بــه عمــل آورنــد و دیدارهــای مردمــی را در دســتور کار خــود داشــته 
ــام  ــانی الزم را انج ــت گانه اطاع رس ــق هش ــاره مناط ــن درب ــند، همچنی باش
دهنــد. بــه گفتــه اســتاندار، تاکنــون 20 موسســه غیردولتــی و توانمنــد 

ــان وارد عرصــه شــده اند. ــق اقتصــادی اســتان کرم ــن مناط ــوان معی به عن

پای گران فروشی»هواپیمایی ماهان« به مجلس باز شد
حمزه، نماینده مردم جنوب استان به وزیر راه و شهرسازی تذکر داد

23 تیلر 93، وزیلر بهداشلت اعلالم کرد که 
تملام مراکلز دولتلی و خصوصی اگلر بابت 
نگه داشلتن  بله  اقلدام  هزینله  پرداخلت 
متوفلی کننلد، مجرم انلد. بیمارسلتان های 
دولتلی و بیمارسلتان های خصوصلی نباید 
جهلت پرداخت هزینه هلای درملان، بیمار 

متوفلی را در بیمارسلتان نگه دارنلد.

ته
نک

جنجالی ترین طرح انتقال آب کشور
طلرح انتقلال آب از بهشلت آباد بله اسلتان های کرملان، یزد 
و اصفهلان از اوایلل دهه هشلتاد موردبحث و بررسلی بود و 
حواشلی زیلادی را گذرانلده. در سلال 90  وزارت نیلرو اعلالم 
کلرد در هفتله دولت طلرح بهشلت آباد کلنگ زنی می شلود 
کله تحصلن، اعتلراض و تهدیلد بله اسلتعفای نماینلدگان 
چهارمحلال و بختیلاری و خوزسلتان را در پلی داشلت. . در 
سلال 92 شلورای عاللی امنیت ملی کشلور با احلداث تونل 
بلرای انتقلال آب در این طلرح مخالفت کلرد. بهمن 94 هم  
حمیلد چیلت چیلان، وزیلر نیلرو گفلت کله طلرح »تونل« 
بهشلت آباد مطلقلًا اجلرا نخواهد شلد. اسلفند همین سلال 
املا آب منطقله ای کرملان اعلالم کرد بلا »خط انتقلال آب« 

موافقلت شلده و قلرارگاه خاتلم آن را اجلرا می کند. 

میانلی  سلال های  روزهلای  از  یکلی 
حسلین  کله  زمانلی  و  شلصت  دهله 
مرعشلی اسلتاندار کرمان بود، بله دلیل 
را  خلود  می بایسلت  امنیتلی  مشلکلی 
سلریعًا بله کرملان برسلاند املا مجبلور 
فلرودگاه  در  سلاعته   24 معطللی  شلد 
مهرآبلاد را تحملل کنلد تلا پلروازی بله 
کرملان پیلدا شلود و از همین جلا جرقه 
»ایجلاد یلک هواپیمایلی مسلتقل برای 
کرملان« در ذهلن او و دوسلتانش کله 
سلال  در  را  مولی الموحدیلن  موسسله 
67 تأسلیس کلرده بودنلد، زده شلد و 
سلال 71 شلرکت هواپیمایلی »ماهان« 

تأسلیس شلد.

آرش بیداد
خبر نگار

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه
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جریمه برای وام های زیر 100 میلیون تخلف استکرمان ویچکرمان ویچ
کمالی پور، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسامی گفت: دریافت سود و جریمه های دیرکرد وام های 
زیر ۱۰۰ میلیون تومان کشاورزی توسط بانک ها تخلف است. برطبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ماک تسویه 
وام های زیر۱۰۰ میلیون تومان کشاورزی اصل وام است.
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کنایه عضو فراکسیون امید
 به دلواپسان

رییـس  گـردون،  تـاج 
بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون 
نوشـت:  اینسـتاگرام خـود  در 
دوسـتان  از  برخـی  شـکایت  بابـت  مجلـس  در 
مطهـری  و  نعمتـی  آقایـان  جـرم  بـه  آقایـان  ایـن 
اصاحـات  جمهـور  رییـس  بـا  دیـدار  خصـوص  در 
عکـس  روزی کـه  آن  از  می ترسـم  شـد.  رسـیدگی 
نداشـته  ایـراد  آقایـان  توسـط  نتانیاهـو  بـا  گرفتـن 
باشـد ولـی دیـدار بـا روحانـی هـم جـرم شـود. خدا 

بگذرانـد. خیـر  بـه 

نامزد پوششی برای 
رقابت نمی آید

شـورای  عضـو  صوفـی،  علـی 
مرکـزی حـزب اتحـاد ملـت در 
در  نیـوز  نامـه  بـا  و گـو  گفـت 
خصـوص مباحـث باقـی مانده در مـورد گزینه پوششـی 
گفـت: یکـی از تصمیمـات و توصیـه ی کـه اصاح طلبان 
اسـت  بـوده  موضـوع  همیـن  داشـتند  روحانـی  بـه 
کـه یـک گزینـه پوششـی و در سـایه بـرای کمـک بـه 
روحانـی و در طـول وی داشـته باشـند. گزینه در سـایه 
نـه بـرای رقابـت بلکـه بـرای کمـک بـه حسـن روحانـی 

اسـت. انتخابـات  در 

پیگیری تخلفات احتمالی 
شهرداری تهران در اصل ۹۰

رییـس  نایـب  مطهـری، 
بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس 
اشـاره بـه عـدم تصویـب طـرح 
تفحـص از شـهرداری تهران در 
نشسـت علنـی نوبـت صبـح دیـروز مجلـس گفـت: 
ایـن  بـه  می توانـد  مجلـس  نـود  اصـل  کمیسـیون 
مسـائل رسـیدگی کنـد. بـه هـر حـال هرچـه کـه بوده 
یـا نبـوده، ایـن طـرح در مجلـس رای نیـاورد و بـه 
تصویـب نرسـید و نمی تـوان آنچنـان بـا اسـتناد بـه 

کـرد. اظهارنظـر  احتمـاالت 

جامعه مدرسین از »جبهه مردمی« 
حمایت نکرده است

یـک  ممدوحـی،  هللا  آیـت 
عضـو جامعـه مدرسـین حـوزه 
تشـکل  قـم گفـت کـه  علمیـه 
متبوعـش از جبهـه مردمـی نیروهـای انقاب اسـامی 
همچنیـن  اسـت.  نکـرده  رسـمی  حمایـت  اعـام 
مدرسـین  جامعـه  عمومـی  روابـط  مسـوول  قربانـی، 
اعـام حمایـت رسـمی جامعـه  بـر  قـرار  اگـر  گفـت: 
را  موضـوع  ایـن  باشـد،  مردمـی  جبهـه  از  مدرسـین 
مدرسـین،  جامعـه  در سـایت  اطاعیـه ای  انتشـار  بـا 

می کنیـم. منعکـس 

شورای نگهبان بودجه 96 
را تایید کرد

مجلـس  رییـس  الریجانـی، 
گفـت کـه  بـه مـا خبـر دادند 
بودجـه 96 را شـورای نگهبـان 
تاییـد کـرده و اشـکالی بـه آن وارد ندانسـته اسـت، 
شـورای  از  گذشـت.  خیـر  بـه   ۹۶ بودجـه  مسـاله 
نگهبـان تشـکر می کنیـم کـه در ایـن مـدت مجبـور 
هـای کوتاهـی  زمـان  مـدت  در  را  جلسـاتش  بـود 
الزم  کنـد.  برگـزار  برنامـه  و  بودجـه  بررسـی  بـرای 
اسـت کـه بـه دلیـل ایـن سـرعت عمـل از شـورای 

کنیـم. تشـکر  نگهبـان 

اقتصادسیاستانتخاباتدولت

ــه  ــر از آنچ ــی زودت ــد؛ خیل ــام ش تم
آنکــه  از  ســاده تر  می شــد؛  تصــور 
می کردنــد.  تحلیــل  خیلی هــا 
ــاش  ــت: »ت ــن اس ــه رخ داده، ای آنچ
ــرای وحــدت  ــان ب چندماهــه اصولگرای
ــه بن بســت رســید ؛ آن هــا شکســت  ب

خوردنــد.«
ایــن روزهــا هــر کــس کار  حــاال 
خــودش را می کنــد؛ یکــی ســتاد زده؛ 
ــهر  ــت ش ــه دس ــاک ب ــری س آن دیگ
ــاق  ــی ات ــد، آن یک ــهر می چرخ ــه ش ب
فکــر تشــکیل داده. بــدون آنکــه کســی 
توجهــی بــه آن مرکــز فرماندهــی 
ــزد  ــوده نام ــرار ب ــه ق داشــته باشــد ک
نهایــی را از میــان مصادیــق برگزینــد، 

ــر  ــت. ب ــه اس ــت این گون ــًا وضعی فع
ــود  ــن ب ــر ای ــا ب ــنیده ها بن ــاس ش اس
ــه  ــه در جلس ــزدی ک ــام 10 نام ــه ن ک
ــاس  ــر اس ــا ب ــی جمن ــع عموم مجم
ــده  ــن انتخاب ش ــری از حاضری رأی گی
ــای ده  ــا به ج ــود. ام ــام ش ــد اع بودن
ــرار  ــرا ق ــره اصول گ ــام 14 چه ــر ن نف
ــر  ــر اضافه ت ــار نف ــی چه ــت. یعن داش
بــود.  داده شــده  وعــده  آنچــه  از 
ایــن اولیــن نشــانه ای بــوده کــه از 
اختافــات گســترده حکایــت دارد. 

فشار موتلفه
دالیــل  از  یکــی  می شــود  گفتــه 
تأمــل،  و  قابل توجــه  رخــداد  ایــن 
و  ســنتی  راســت  طیــف  فشــار 
ــت.  ــوده اس ــه ب ــه موتلف ــش از هم بی
پیگیری هــای  از  پــس  شنیده شــده 
مســتمر موتلفه ای هــا، نهایتــاً یکــی 

از شــخصیت های بــا نفــوذ جریــان 
اصولگــرا، موافقــت ســران جمنــا را 
ــد  ــامی جدی ــردن اس ــه ک ــرای اضاف ب
ــب  ــلیم جل ــی میرس ــه مصطف از جمل
انتخــاب  کــه  آن طــور  می کنــد. 
ــن اســت  ــه قابل توجــه ای نوشــته، نکت
از اضافــه شــدن  بعــد  کــه حتــی 
ــر  ــه ب ــان موتلف ــامی همچن ــن اس ای
ــبت  ــود نس ــادی خ ــع انتق ــر مواض س
ــرا  ــت. ماج ــده اس ــا باقی مان ــه جمن ب
نمی شــود.  ختــم  اینجــا  بــه  امــا 
جلــب  بــرای  حتــی  موتلفه ای هــا 
ــاح  ــت اهلل مصب ــر آی ــه دفت ــت ب حمای
آیــت اهلل  امــا  رفتنــد  هــم  یــزدی 
مصبــاح گفــت کــه قــول حمایــت 

 . هــد نمی د

لشکر نامزدهای اصولگرا
خبرهــای دیگــری کــه از وضعیــت 

ــود  ــنیده می ش ــرا ش ــای اصولگ نامزده
رســتم  کــه  اســت  آن  از  حاکــی 
ــات  ــور در انتخاب ــرای حض ــمی ب قاس
ــه  ــا گفت ــت. او گوی ــدی اس ــیار ج بس
عزمــی راســخ بــرای حضــور در رقابــت 
ــی  اردیبهشــت ماه دارد . محســن رضای
هــم اعــام کــرده بنــای نامــزدی 
امــا برخــی  نــدارد  انتخابــات را  در 
ــه  ــن دارد ک ــت از ای ــنیده ها حکای ش
انتخابــات  حاضریــن  از  او  احتمــاالً 
ــر  ــه نظ ــن ب ــود. همچنی ــد ب 96 خواه
ــام  ــار اع ــد در انتظ ــه بای ــد ک می رس
ــیم.  ــم باش ــادران ه ــاس ن ــزدی الی نام
ــوان از اظهارنظرهــا  ــن را البتــه می ت ای
ــدس زد.  ــم ح ــر او ه ــرکات اخی و تح
زریبافــان هــم البتــه در ایــن بیــن 
در  نیــز  او  دارد.  جالبــی  حکایــت 
ــرای  ــه ب ــرار دارد ک ــانی ق ــره کس زم
کاندیداتــوری جــدی شــده اســت. 
همــه ایــن افــراد کــه بــه آن هــا اشــاره 
ــی  ــزد اصل ــد نام ــر از چن ــم، غی کردی
ــردی نامحســوس  ــاً نب اســت کــه اتفاق
ــم در آن  ــوس ه ــا محس ــی گاه و حت
اســت. ســعید  ســطح شــکل گرفته 
بــه  انتخابــات  آســتانه  در  جلیلــی 
و  افتــاده  مســتضعف  قشــر  فکــر 

روســتاگردی هایش را البتــه همــراه 
ــا نهضــت انداختــن عکــس و ســلفی  ب
ــاف  ــر قالیب ــد. محمدباق ــه می ده ادام
هــم بــا رســانه خــودش مصاحبــه 
کــرده و وعــده ســه برابــر کــردن 
وســط  ایــن  اســت.  داده  را  یارانــه 
ــم رییســی هــم در حــال  ســید ابراهی
ــن  ــرای انجــام بزرگ تری تســت فضــا ب
ریســک زندگــی سیاســی خــود اســت 
.ایــن نکتــه نیــز البتــه قابل توجــه 
اســت کــه جبهــه پایــداری کــه از 
همــان ابتــدا ســاز جدایــی کــوک 
ســخنان  بــا  دیگــر  حــاال  کــرده 
مرتضــی آقــا تهرانــی جــای هیــچ 
شــک و شــبهه ای باقــی نگذاشــته 
کــه ایــن تشــکل سیاســی راهــی جــدا 
از جمنــا را مــی رود و البتــه نامــزد 
خواهــد  هــم  را  خــود  اختصاصــی 
داشــت .بنابرایــن می تــوان گفــت کــه 
ــی  ــا شکســت خورده اســت ؛ خیل جمن
ــه  ــد. هم ــور می ش ــه تص ــر از آنچ زوت
ــه  ــد. ب ــتور کرده ان ــزم پاس ــا ع نامزده
ــان و  ــان زم ــد اصولگرای ــر می رس نظ
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــرایط دوران را ب ش
اتــاق کار رییــس جمهــوری ایــران بــار 

ازدســت داده اند. دیگــر 

نماینده  مصطفـی کواکبیـان، 
مجلـس  در  تهـران  مـردم 
حـزب  اسـامی: کنگـره  شـورای 
کـرد  تصویـب  مردمسـاالری 
انتخابـات  عرصـه  وارد  مـن  کـه 
ریاسـت جمهـوری آینـده شـوم.

نوبخـت،  باقـر  محمـد 
سـخنگوی دولـت بـا انتقـاد 
عملکـرد  منتقدیـن  برخـی  از 
کـه  شـده  مـد  امـروز  دولـت: 
دولـت گفتـه  از سـوی  چـه  هـر 
برخـی  سـوی  از  می شـود، 
آن  روی  »نـه«  یـک  منتقدیـن 

شـود. گذاشـته 
در  تهـران  در  ترکیـه  سـفیر 
داده  هشـدارهای  بـا  رابطـه 
امـور  وزارت  سـوی  از  شـده 
بـه  سـفر  بـرای  ایـران  خارجـه 
ترکیـه گفـت کـه ایـن امـر کاما 

اسـت. طبیعـی 
نخسـت  کـه  نوشـت  ایسـنا 
وزیـر رژیـم صهیونیسـتی در 
یـک پیـام توییتـری بـا خطـاب 
ظریـف  محمدجـواد  دادن  قـرار 
علیـه  ایـران  تهدیـد  بـه  نسـبت 
کـرد  نگرانـی  ابـراز  رژیـم  ایـن 
امـور  وزیـر  چگونـه  نوشـت:  و 
خارجـه ایـران از مـدارا صحبـت 
ایـن  کـه  حالـی  در  می کنـد، 
کشـور خواهـان نابودی اسـراییل 

اسـت.
محمدرضـا عـارف: نسـبت به 
نظـارت بـر انتخابات شـوراها 

پیـش داوری نکنید.
جامعـه  عضـو  غرویـان، 
مدرسـین حـوزه علیمـه قـم 
اخیـر  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا 
سـخن  چنیـن  نـژاد:  احمـدی 
نظـام  رهبـری  موضـع  از  گفتـن 

اسـت. نامطلـوب 

پایان »جمنا«؛ لشکر نامزدهای اصولگرا در راه است 
نامزدهای اصولگرا بدون توجه به جبهه مردمی ستادهای خود را فعال کردند

گزیده ها

محسن رضایی یکی از نامزدهای احتمالی اصولگرایان 

مجلس

در جریــان نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی، 
نماینــدگان بــا ضــرورت انجام تحقیــق و تفحص از شــهرداری 
تهــران مخالفــت کردنــد. بــه گــزارش ایلنــا، درحالی که بررســی 
دالیــل رد تحقیــق و تفحــص از شــهرداری تهــران در دســتور 
کار نخســت مجلــس شــورای اســامی قرارگرفته بــود، با رأی 
نماینــدگان ایــن طــرح تفحــص از دســتور کار مجلــس خارج 
شــد. ایــن در حالــی بــود کــه پیش ازایــن کمیســیون عمــران 
ــق  ــن تحقی ــام ای ــرورت انج ــامی ض ــورای اس ــس ش مجل
ــز ســخنگوی  ــروز نی ــح ام ــود و صب ــرده ب و تفحــص را رد ک
ــه کــرد.  ایــن کمیســیون گــزارش خــود را در ایــن رابطــه ارائ
ــردم  ــب م ــده اصاح طل ــی نماین ــود صادق ــن محم همچنی
ــن  ــان ای ــده متقاضی ــوان نماین ــز به عن ــران در مجلــس نی ته
ــه مــدت ۱۰ دقیقــه در ضــرورت  طــرح تحقیــق و تفحــص ب
تصویــب ایــن طــرح صحبــت کــرد امــا در نهایــت نماینــدگان 
ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق و تفحــص را تصویــب نکردنــد. 
ــاره  ــد درب ــس بای ــه مجل ــان این ک ــا بی ــی ب ــی الریجان عل
گــزارش کمیســیون عمــران تصمیم گیــری کنــد، گفــت: »بــا 
توجــه بــه این کــه گــزارش کمیســیون عمــران در رد ضــرورت 
ایــن طــرح تحقیــق و تفحــص بــوده، بنابرایــن نمایندگانــی 
ــد  ــق هســتند، بای ــق و تفحــص مواف ــن تحقی ــا رد ای ــه ب ک
ــد.«  ــی بدهن ــص رأی منف ــان رد تفح ــت، و مخالف رأی مثب
ــا ۱۳۲ رأی موافــق،  ــدگان مجلــس شــورای اســامی ب نماین
۹۰ رأی مخالــف، پنــج رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۳۰ نماینــده 
حاضــر در صحــن علنــی مجلــس، بــا ضــرورت انجــام ایــن 
ــه رد آن رأی  ــرده و ب ــت ک ــق و تفحــص مخالف طــرح تحقی
مثبــت دادنــد. درحالی کــه از ابتــدای قرائــت گــزارش فضــای 
ــردد  ــا ت ــدگان ب ــود و نماین ــاآرام ب ــس ن ــی مجل صحــن علن
ــر  ــا یکدیگ ــان ب ــای پارلم ــه الی صندلی ه ــه ب ــرر در الب مک
ــخنانش  ــز در س ــی نی ــود صادق ــد، محم ــره می کردن مذاک
دربــاره ضــرورت انجــام تحقیــق و تفحــص از عملکــرد 
ــت  ــه درخواس ــس جلس ــار از ریی ــد ب ــران چن ــهرداری ته ش
ــه  ــت ب ــه نوب ــی ک ــد، زمان ــا فضــای صحــن را آرام کن کــرد ت
رأی گیــری نهایــی رســید، ایــن تشــنج ها اوج گرفــت و 
برخــی از اصولگرایــان همچــون عاءالدیــن بروجــردی، 
عبــاس گــودرزی، مهــرداد الهوتــی، عبدالرضــا مصــری،  احــد 
آزادی خــواه و ســید جــواد صادقــی نــژاد عــدد چهــار را نشــان 

ــد. ــراز کردن داده و مخالفــت خــود را اب

گزارش
مخالفت مجلس

 با تفحص از 
شهرداری تهران

کواکبیان: فراکسیون امید نه، مجلس 
شکست خورد 

هیــأت رســیدگی بــه تخلفــات 
هیــأت رییســه مجلــس صبــح 
دیــروز بــرای بررســی »حضــور 
علــی مطهــری، محمدعلــی وکیلی 
و بهــروز نعمتــی در دیــدار اعضای 
رییــس  بــا  امیــد  فراکســیون 
دولــت اصاحــات« تشــکیل شــد 
و 16 نفــر از اعضــای ایــن هیــأت 
ــد کــه ایــن ســه نفــر  اعــام کردن
تخلفــی مرتکــب نشــده اند. بــه 

گــزارش ایســنا پیــرو شــکایت 
ــدگان  درخواســت 30 نفــر از نماین
مــا،  یوســفیان  از  مجلــس 
تدویــن  کمیســیون  رییــس 
ــأت  ــرای تشــکیل هی ــه ب آیین نام
رســیدگی بــه تخلفــات هیــأت 
رییســه جهــت بررســی حضــور 
مطهــری، وکیلــی و نعمتــی در 
ــد  ــدار اعضــای فراکســیون امی دی
اصاحــات  دولــت  رییــس  بــا 

ــأت متشــکل از اعضــای  ــن هی ای
آیین نامــه  تدویــن  کمیســیون 
روســای کمیســیون ها صبــح  و 
دیــروز تشــکیل جلســه داد. در 
مطهــری،  علــی  جلســه  ایــن 
بهــروز  و  وکیلــی  محمدعلــی 
نعمتــی از خــود دفــاع کردنــد و از 
30 نفــر نماینــده معتــرض نیــز دو 
ســه نفــر حضــور پیــدا کردنــد کــه 
ــی  ــث و بررس ــس از بح ــًا پ نهایت
هیــأت  اعضــای  از  موضــوع 
رأی گیــری بــه عمــل آمــد کــه 16 
ــد کــه ایــن ســه  نفــر اعــام کردن
تخلفــی  رییســه  هیــأت  عضــو 

نشــده اند. مرتکــب 

دفاع مطهری از دیدار خود
 با رییس دولت اصالحات

وعده سه برابر شدن یارانه 
تشویش اذهان عمومی است

سـخنگوی دولـت وعـده سـه برابـر شـدن یارانـه را تشـویش اذهـان عمومـی 
خوانـد. محمدباقـر نوبخـت گفـت کـه اینکـه بـه مـردم می گوینـد اگـر بیاییم 
دو برابـر می کنیـم حتمـًا خـاف اسـت. بـه گـزارش خبرآنایـن، وی افـزود: 
»مگـر اینکـه یـا بایـد از خزانـه عمومـی پـول بیشـتری پرداخـت کننـد یـا از 
محـل خالصـی کـه شـرکت پاالیـش و پخـش و شـرکت ملـی گاز می دهنـد 
آن را بیشـتر کنیـم یعنـی رقـم فروشـی بنزیـن و گاز را بیشـتر کـرد. این کـه 
می گوینـد یارانـه را چنـد برابـر می کنیـم خاف اسـت ، بلـه می شـود ۴۵ هزار 
تومـان را ۴۵۰ هـزار تومـان کـرد درصورتی کـه از بودجـه برداشـت کنیـم و یـا 
بنزیـن بشـود لیتـری ۱۰ هـزار تومـان کـه این گونه بیانات درسـت نیسـت. در 
ذهـن مـردم القـا نکنیـد که حق شـما بیشـتر از این اسـت که به نفـع مصالح 
ملـت نیسـت. این هـا القـا شـبهه و تشـویش اذهـان عمومـی اسـت از نظـر 
موازیـن و اصـول شـرع اسـام در مقامـی نیسـتم بگویم حرام اسـت اما این 
حرف هـا بـه نفـع مصالح ملـی نیسـت.« اخیـرًا محمدباقـر قالیباف، شـهردار 
تهـران در گفت وگـو بـا ویژه نامـه نـوروزی همشـهری گفتـه بـود کـه »می توان 
یارانـه را سـه برابـر کرد.« بقایـی، دیگر نامـزد اصولگرا هم از افزایـش یارانه ها 

صحبـت کـرده بود.

روز شکست مجلس
کواکبیلان در واکنلش بله رد تحقیلق و تفحلص از 
شلهرداری تهلران از سلوی نماینلدگان گفلت: »در 
رسلانه ها این گونه نشلان دادند که فراکسلیون امید 
شکسلت خورد، اگر بحث شکسلت است باید بگویم 
کله مجللس شکسلت خلورد.« او  كله در آخريلن 
لحظلات مجللس فرصلت بيلان تذكلر را پيلدا كرد،  
بلا خوانلدن ايلن آيه كله تعز من تشلاء و تلذل من 
تشلاء گفلت: »امروز آقلاي الريجاني خواسلتند من 
را تحقيلر كننلد علی رغم اينكه اسلم من بلود،  هرچه 

فريلاد زدم اجلازه ندادند.«

ته
نک

ساز جدایی آیت هللا مصباح

اعضلای  بلا  دیلدار  در  یلزدی  مصبلاح  آیلت هللا 
موتلفله گفلت کله همان گونله کله بنلده گفتله ام، 
شلما )برخلی از اعضلای مؤتلفله( از قدیمی تریلن 
دوسلتان بنلده هسلتید و دوسلتانی بهتلر از شلما 
در زمینله سیاسلت و اجتملاع نمی شناسلم؛ ایلن 
سلخن جلای خلود را دارد؛ املا بدین معنا نیسلت 
کله هلر چله شلما گفتیلد ملن قبلول می کنلم و 
یلا انتظلار داشلته باشلم هلر چله ملن گفتم شلما 
قبلول کنیلد! می توانلم بله کسلی قوللی دهلم که 
از فالنلی حمایلت می کنلم، چلون حجتلی پیلش 

نلدارم. خدا 

دولتانتخابات

حکومت از سوءظن سود نمی برد عصبانیت قالیباف از نتایج رأی گیری »جمنا«

درون  در  اختافــات 
شــديد  آن قــدر  اصولگرايــان 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــده ك ش
درنهایــت ائتــاف اصولگرایــان 
يــك  روي  بــر  نمي توانــد  نه تنهــا  »جمنــا«(  )یــا 
كانديــداي واحــد بــه اجمــاع برســد، بلكــه ناچــار اســت 
ــت  ــتان دودس ــا از انگش ــداد نامزده ــد تع ــاش كنن ت
ــردي  ــوان ف ــاف به عن ــان قاليب ــن مي ــرود. در اي ــر ن فرات
ــات  ــوان و امكان ــي دارد و هم ت ــابقه اجراي ــم س ــه ه ك
می توانــد فراهــم کنــد، بــراي اصولگرايــان اهمیــت 
دارد، امــا گايه هــاي او از ســطح خصوصــي فراتــر 
ــود.  ــان می ش ــي بي ــانه هاي عموم ــاال در رس ــه و ح رفت

ــه  ــو ك ــح ن ــه صب ــته، روزنام ــاب نوش ــه انتخ ــور ک آن ط
ــد، در  ــمار می آی ــه ش ــاف ب ــانه های قالیب ــه رس از جمل
ــا« كشــيد و  ــر روي »جمن ــد ب ــغ نق ســرمقاله خــود تي
ــي  ــه حت ــت ك ــش از آن اس ــا بي ــان داد اختاف ه نش
ــام  ــدون ن ــه ب ــو ك ــح ن ــرمقاله صب ــد. س ــور مي ش تص
منتشرشــده، مهم تریــن نقــدش را این گونــه بيــان 
ــه آن هایــی اســت کــه طبــق  ــراد جــدی ب ــد: »ای مي كن
مرامنامــه متعهــد بــه تقــوا محــوری و اخاق مداری انــد 
امــا در عمــل آن را بــه فراموشــی می ســپارند. در درون 
جبهــه مردمــی نیروهــای انقــاب نیــز نمی تــوان از 
آســوده خاطر  حــال  و  نگرانی هــای گذشــته  برخــی 

ــود.« ب

ــور  ــس جمه ــاون اول ریی مع
گفــت کــه نــه حکومــت و 
ســوءظن،  از  جامعــه  نــه 
ســوء گفتــار و رفتــار ســود 
ــحاق  ــته، اس ــن نوش ــه خبرآنای ــور ک ــد. آن ط نمی برن
ــرد:  ــار ک ــر« اظه ــی »صب ــش مل ــری در همای جهانگی
نــدارد  را  مشــکات  حــل  تــوان  بدبیــن  »جامعــه 
و بــر بــار هزینه هــا اضافــه می شــود. از نظــر یــک 
ــم  ــه می گوی ــن زمین ــه در ای ــا تجرب ــی ب مســئول اجرای
ــول  ــچ تح ــه هی ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــه م ک
هــر  نیســت.  قابل اجــرا  صبــر  بــدون  اقتصــادی 
ــت  ــر اس ــگ صب ــش فرهن ــازش افزای ــی پیش نی عمل

ــش  ــخت پی ــا س ــد برنامه ه ــاق نیافت ــن اتف ــر ای و اگ
مــی رود.« او ادامــه داد: »هــر جــا ســرمایه اجتماعــی 
ــع  ــده کــم و مناب ــه آین ــد ب کــم شــود، مشــارکت و امی
می شــود.  مختــل  ســرمایه گذاری ها  و  انســانی 
افزایــش فرهنــگ تعامــل و صبــر موجــب توســعه 
ــن  ــی تعیین کننده تری ــرمایه اجتماع ــده و س ــور ش کش
ســرمایه اســت.« جهانگیــری بــر لــزوم تقویــت انگیــزه 
ــد  ــی تأکی ــردی و اجتماع ــار ف ــب رفت ــی در قال اخاق
ــب شــود از زوال  ــر وجــه غال ــت: اخــاق اگ ــرد و گف ک
در  بایــد  می کنــد.  پیشــگیری  اجتماعــی  ســرمایه 
ــل و  ــونت، تعام ــای خش ــور به ج ــان کش ــگ پنه فرهن

باشــد.« بخشــش  انتقام کشــی،  به جــای 

محسن پور حسین
خبرنگار

کاغذ اخبار تکذیب سخنان علم الهدی درباره ثواب صیغه مردان عراقی
عصرایران نوشت: سایت آیت هللا علم الهدی مطالب منتشر شده به نقل از وی درباره اینکه« زنان ایرانی که صیغه مردان 

عراقی می شوند ثواب می کنند« را تکذیب کرد. در روزهای گذشته خبری منتشر شده بود که امام جمعه مشهد گفته 
این کار ثواب دارد.



گزارش مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اظهـار کـرد 
جنـوب اسـتان از نظر تولیـد محصوالت کشـاورزی یکی از 
مناطـق و قطب های مهم در کشـور اسـت کـه حجم زیادی 
از آنهـا وارد بـازار می شـود و بایـد با برنامه ریـزی صحیحی 
در جهـت سـاماندهی و حمل و نقل ایـن محصوالت انجام 
شـود تا خسـارتی بـه آنهـا وارد نشـود. احسـان عراقی زاده 
بیـان کـرد کـه بـا رایزنی هـای صـورت گرفتـه در سـه محور 
تسـهیل در حمـل و نقـل بـار، زمـان دریافـت مجوزهـای 
صادراتـی و خـروج از مـرز و نوبت دهـی ویـژه بـرای حمـل 
محصـوالت از پایانـه صادراتـی مـرز میلـک، زمینـه ورود 
آسـان تر آنهـا بـه مقاصـد صادراتـی در افغانسـتان مـورد 

توافـق قـرار گرفت. 
وی تصریـح کـرد با همـکاری اتـاق بازرگانی اسـتان، تجار 
ایرانـی وافغانـی، انعقـاد تفاهمنامـه ای بـا مسـووالن مـرز 
میلک و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای سیسـتان 
وبلوچسـتان اولیـن محمولـه صادراتـی سـیب زمینـی از 
مزرعه هـای جیرفـت مسـتقیم بـه داخـل مـرز افغانسـتان 
ارسـال شـد. او افـزود کـه بـا توجـه بـه توافق هـای انجـام 
شـده بـا شـرکت های حمـل ونقـل بین المللـی در کشـور 
همسـایه قرار اسـت تـا در فاز اول حمل ونقـل  بیش از دو 
هـزار تـن از محصـوالت مختلف کشـاورزی با شـرایط ویژه 

بـه کشـور مقصـد حمل شـود. 
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل می گویـد شـرکت های 
بین المللـی کشـاورزی و تجـاری کـه قصـد ورود بـه طـرح 
حمـل محصـوالت کشـاورزی از مزرعـه بـه بـازار مصـرف 
در کشـور مقصـد را دارنـد می تواننـد بـا توجـه بـه مفـاد 
توافقنامـه صـورت گرفته کارهای گمرکی صـادرات محصول 
را در گمـرک جیرفـت انجـام دهنـد تـا بـدون نوبـت و در 
کمتریـن زمـان از مرز میلک خارج شـوند. وی با اشـاره به 
اینکـه در گذشـته حمـل ونقـل محصـوالت از مقصد جنوب 
کرمان توسـط دالل خریده و ارسـال می شـد ادامه داد: در 
ایـن تفاهم نامـه تجار افغانـی و ایرانی به صورت مسـتقیم 
و حذف واسـطه محصول را خریداری و با حذف شـدن 3 
مرحلـه بارگیـری، محصـول با کیفیت مناسـب بـه بازارهای 

مصـرف منتقل می شـوند.

کاوش در محوطه باستانی جیرفت 
آغاز شد

گزیده ها

راهداری
طرح های گردشگری در 

رفسنجان

زنگ انتخابات سیرجان به صدا 
در می آید

فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه ثبــت نــام نامزد هــای انتخاباتــی شــوراهای 
اســامی از ۳۰ اســفند ماه جــاری تــا ششــم فروردیــن ۹۶ تصریــح کــرد   زنــگ 
انتخابــات ۲۵اســفند ماه جــاری در ســیرجان همزمــان بــا سراســر کشــور بــه 
ــرای  ــغ  ب ــان تبلی ــه زم ــرد ک ــان ک ــادی بی ــور مکی آب ــد. منص ــدا در می آی ص
نامزدهــای انتخاباتــی از ۲۱ اردیبهشــت ماه ســال آینــده بــه مــدت یــک هفتــه 
ــت  ــا رد صاحی ــد و ی ــی تایی ــات اجرای ــه توســط هی ــه شــده ک در نظــر گرفت
می شــوند. وی در رابطــه بــا پرونــده فســاد مالــی شــهرداری ســیرجان گفتــه 
ــر  ــا ه ــده دادگســتری اســت و قطع ــر عه ــده ب ــن پرون ــه ای ــه رســیدگی ب ک
نامــزدی کــه پرونــده ای در دادگســتری داشــته باشــد، رد صاحیــت می شــود.
ــکیل  ــیرجان تش ــازی در س ــای مج ــروه فض ــوروز کارگ ــام ن ــزود در ای او اف
ــه  ــا هرگون ــده و ب ــد ش ــی رص ــبکه های اجتماع ــن ش ــه ای ــه هم ــود ک می ش
بــد اخاقــی در ایــن فضــا برخــورد خواهــد شــد. فرمانــدار ســیرجان بــا توجــه 
بــه مســاله حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات ایجــاد شــود گفتــه مــاک 
فرمانــداری در انتخابــات بــر بی طرفــی، ســامت و امنیــت آن اســت. معــاون 
اســتاندار کرمــان نیــز در اینبــاره می گویــد آینــده توســعه ای شهرســتان 
ســیرجان در گــرو برگــزاری انتخاباتــی ســالم و حضــور افــراد نخبــه، متخصــص 

و پاکدســت در بیــن شــورهای شــهر و روســتا اســت.

مطالعــه محوطه هــای باســتانی جنــوب 
اســتان کــه نقــش بــه ســزایی در تحــول 
باستان شناســی ایفــا کــرده مدتــی بــود 
کــه متوقــف شــده و ایــن محوطــه رو به 
فرســایش قــرار گرفتــه بــود امــا دوبــاره 
ــار  ــک ب ــه و ی ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
دیگــر دانشــمندان و باســتان شناســان 
کاوش هــای خــود را در ایــن دشــت آغاز 

کرده  انــد.

مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی جیرفــت 
ایرنــا گفتــه کــه  بــه  میزگــردی  در 
ایــن کاوش هــا  از  پیشــینه بخشــی 
ــه  ــر ب ــی دیگ ــاب و بخش ــش از انق پی
ــن  ــا ای ــردد ام ــاب برمی گ ــد از انق بع
کاوش هــا هیــچ زمانــی بــه صــورت 
ــده  ــام نش ــانه انج ــترده و کارشناس گس

ــت.  اس
کــه  کــرد  بیــان  اســکندری  بصیــر 
دانشــگاه  اســتاد  فلزنــر  پروفســور 
ــان پیشــنهاد پژوهشــگاه  ــن آلم توبینگ
بــرای  را  میــراث فرهنگــی جیرفــت 
کاوش در ایــن منطقــه پذیرفتــه کــه 
ــام  ــان را انج ــوب کرم ــتجو در جن جس

دهنــد. وی افــزود ایــن تمــدن در هــزاره 
ــن  ــدن بی ــا تم ــاد ب ــل از می ــوم قب س
النهریــن مــراوده فرهنگــی و تجــاری 
داشــته کــه کشــف ایــن زوایــای پنهــان 
ــه و  ــن منطق ــگ ای ــه فرهن ــد ب می توان

ــد.  ــک کن ــان کم جه
بــه گفتــه وی بــا ایــن کاوش هــا ســعی 
شهرنشــینی  از  اطاعاتــی  می شــود 
هــزاره ســوم پیــش از میــاد را بــه 
ــری  ــکل گی ــد ش ــم و رون ــت آوری دس
فرهنگ هــای پیــش از آغــاز شهرنشــینی 

ــم.  ــرار دهی ــکاش ق ــورد کن را م
مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی جیرفــت 
ــار کــرد قــرار اســت ایــن کاوش هــا  اظه

طــی یــک دوره پنــج ســاله بــا همــکاری 
دانشــگاه جیرفــت و توبینگــن آلمــان و 
ســازمان میــراث فرهنگــی انجــام شــود. 
می گویــد  ادامــه  در  اســکندری 
ــن تاریخــی  کشــف و ســاماندهی اماک
ــق صنعــت  ــوب اســتان موجــب رون جن
گردشــگری در ایــن منطقــه خواهد شــد 
و از آنجایــی کــه جنــوب اســتان سرشــار 
ــم  ــر بتوانی ــت اگ ــتانی اس ــار باس از آث
ایــن میــراث را بــه خوبــی کاوش کنیــم، 
ــذار و  ــه جــذب گردشــگر و ســرمایه گ ب
ــم  ــه کمــک خواهی ــن منطق اقتصــاد ای

ــرد. ک

باستان شناسللی ایللران، مللورد 
توجلله در جهللان

اســتاد گروه باســتان شناســی دانشــگاه 
توبیــن گــن آلمــان در ادامــه اظهــار کــرد 
موقعیــت باســتانی ایــران همــواره مــورد 
توجــه باســتان شناســان جهــان اســت 
ــیار  ــتانی بس ــار باس ــداد آث ــر تع و از نظ

جلوتــر از کشــور آلمــان اســت. 
پروفســور پیتــر فلزنــر کاوش فرهنگــی 
و گاه نــگاری را 2 حلقــه مفقــوده در 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــی جن ــار تاریخ آث
دانســت و بیــان کــرد کــه ایــن 2 عامــل 
مــورد غفلــت باســتان شناســان در ایــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــه ق منطق
ــه  ــرح منطق ــن ط ــه وی در ای ــه گفت ب

بــه منظــور کشــف  جنــوب اســتان 
محوطه هــای باســتانی جدیــد مــورد 
بررســی و شناســایی قــرار می گیــرد 
و ســپس کاوش هــای پهنــه ورامیــن 
ــم  ــه خواهی ــت را ادام ــراف جیرف در اط
ــتان  ــق باس ــن مناط ــه از مهمتری داد، ک
شناســی هلیــل رود محســوب می شــود 
ــاد  ــارم پیــش از می ــه هــزاره چه ــه ب ک

برمی گــردد. 
 پیتــر فلزنــر ادامــه داد علــی رغــم 
ــن  ــن النهری ــه تمــدن بی تصــور همــه ک
ــد  ــت می دانن ــدن جیرف ــر از تم قدیمی ت
ــه  ــان داده ک ــت نش ــای جیرف کاوش ه
ــن  ــدن بی ــا تم ــراه ب ــدن هم ــن تم ای
ــن  ــدن بی ــه و تم ــکل گرفت ــن ش النهری
ــدون تمدن هــای هلیــل رود،  ــن ب النهری
ترکیــه و ســوریه امــکان تــداوم نداشــته 

ــت.  اس

نیاز ضروری جیرفت به یک 
موزه بزرگتر 

ســلیمانی مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگی 
جیرفــت هــم بــه احــداث بــرای جیرفت 
اشــاره کــرد و افــزود ســاخت ایــن مــوزه 
یــک ضــرورت اســت زیــرا در حــال 
ــه  ــن منطق ــی در ای ــوزه خوب ــر م حاض
ــار  ــم از آث ــن حج ــا ای ــدارد ت ــود ن وج
ــد.  ــای ده ــود ج ــده را در خ ــف ش کش

ــال  ــد امس ــنجان می گوی ــدار رفس فرمان
ــردی در  ــوم گ ــگاه ب ــد اقمت ــج واح پن
روســتاهای رفســنجان اجــرا شــده و 
طــرح دیگــر گردشــگری در منطقــه 
اودرج بــا اعتبــاری بالــغ بــر 50 میلیــارد 
حمیــد  اجراســت.   حــال  در  ریــال 
مانــوری ادامــه داد کــه امســال بــه 
140 نفــر متقاضــی از ســوی صنــدوق 

 25 رفســنجان  امیــد  کارآفرینــی 
میلیــارد ریــال تســهیات بــا ســود کــم 
داده شــده و قــرار اســت توســط بخــش 
خصوصــی ســه مجتمــع گردشــگری 
ــر  ــن 150 نف ــود. همچنی ــدازی ش راه ان
ــع دســتی و گردشــگری  در حــوزه صنای
ــه  ــد. ب ــرار گرفتن ــه ق ــر پوشــش بیم زی
گفتــه وی مجموعــه فرهنگــی و ورزشــی 

ــر 60  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــز ب آگاه نی
میلیــارد ریــال در حــال ســرمایه 

ــت.  ــذاری اس گ
ــتاد  ــکیل س ــر تش ــد ب ــا تاکی وی ب
در  افــزود  نــورزوی  تســهیات 
خروجــی  و  ورودی  میادیــن 
ایجــاد شــده  شــهر ســه کمــپ 
ــی،  ــراث فرهنگ ــه می ــوط ب ــه مرب ک
نیــروی انتظامــی و عرضــه ســوغات 
ــرد  ــح ک شهرســتان اســت. او تصری
کــه در زمینــه اســکان مســافران نیز 
ــهر  ــا 106 کاس در ش ــه ب 11 مدرس
ــوق و  ــای ن ــش ه ــنجان و بخ رفس

کشــکوئیه آمــاده شــده اســت. 

کشاورزیامنیت

سلب قدرت قیمت گذاری از کشاورزان جنوبگشت پلیس در ایام نوروز فعال است

ــتان  ــی اسـ ــده انتظامـ فرمانـ
اظهـــار کـــرد در ایـــام نـــوروز 
تیـــم   ۲۰۰ هـــزارو  یـــک 
ـــوری  ـــی و موت گشـــت خودروی
پلیـــس در اســـتان فعـــال هســـتند و تـــا کنـــون ۴۴ 
ـــده  ـــف ش ـــان کش ـــه در  کرم ـــواد محترق ـــدد م ـــزار ع ه
و در ایـــن عملیـــات 2 متهـــم نیـــز دســـتگیر شـــدند. 
رضـــا بنـــی اســـدی فر می گویـــد 84 چـــادر نـــوروزی 
ـــرای  ـــلوغ ب ـــن ش ـــهرها و اماک ـــس در ورودی ش و کانک
تامیـــن امنیـــت و راهنمایـــی مســـافران نـــوروزی در 
ـــاس  ـــر اس ـــه وی ب ـــه گفت ـــت. ب ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت نظ
ــد  ــهر بایـ ــطح شـ ــگ سـ ــاد مانیتورینـ ــون، ایجـ قانـ

ــن  ــا ایـ ــده امـ ــام می شـ ــهرداری ها انجـ ــط شـ توسـ
ـــه  ـــورد توج ـــد م ـــده و بای ـــی نش ـــوز اجرای ـــوع هن موض

قـــرار گیـــرد.
ـــتان  ـــی اس ـــت جغرافیای ـــل موقعی ـــه دلی ـــزود ب وی اف
بیـــش از 60 درصـــد مـــواد مخـــدر ورودی بـــه کشـــور 
ــی  ــده انتظامـ ــد. فرمانـ ــور می کنـ ــیر عبـ ــن مسـ از ایـ
ـــاری 668  ـــال ج ـــرد در س ـــح ک ـــان تصری ـــتان کرم اس
میلیـــارد و 640 میلیـــون ریـــال کاالی قاچـــاق توســـط 
ـــت  ـــده اس ـــف ش ـــتان کش ـــن اس ـــی ای ـــروی انتظام نی
ــاری  ــال جـ ــاق در سـ ــا کاالی قاچـ ــزان آنهـ ــه میـ کـ
نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل، 41 درصـــد 

افزایـــش داشـــته اســـت.

بـــم،  مـــردم  نماینـــده 
ــگان  ــیر و ریـ ــرج، نرماشـ فهـ
در مجلـــس گفتـــه کـــه بـــه 
ســـبب اینکـــه نتوانســـتیم 
ـــت  ـــا از قیم ـــای م ـــم خرم ـــم کنی ـــا را تنظی ـــازار خرم ب
ـــا ایـــن کار در واقـــع قـــدرت  ـــی برخـــوردار اســـت. ب پایین
قیمـــت گـــذاری را از کشـــاورزان مان گرفته ایـــم و 
ــه  ــب الـ ــد. حبیـ ــخص می کننـ ــت را دالالن مشـ قیمـ
نیکـــزادی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شهرســـتان های 
شـــرقی اســـتان دچـــار بحـــران کـــم آبـــی شـــده اند 
ـــرف  ـــی مص ـــه جوی ـــت صرف ـــا در جه ـــه م ـــرد ک ـــان ک بی
ـــاز  ـــه نی ـــی ک ـــت محصوالت ـــه و کش ـــتفاده بهین آب، اس

ــم  ــل کرده ایـ ــف عمـ ــد ضعیـ ــری دارنـ ــه آب کمتـ بـ
ــی  ــفره های آب زیرزمینـ ــت سـ ــرای تقویـ ــد بـ و بایـ
طرح هـــای آبخیـــزداری و آبخـــوان داری را دنبـــال 

کنیـــم.
ـــره  ـــرای کشـــاورزان به ـــم ب ـــه وی ســـد نســـاء ب ـــه گفت ب
ـــیه  ـــه در حاش ـــی ک ـــروه خاص ـــط گ ـــوده و فق ـــی نب کاف
ســـد نســـاء ســـکونت دارنـــد، از آب ســـد اســـتفاده 
می کننـــد. او افـــزود کشـــاورزی مـــا تـــک محصولـــی 
ـــادی  ـــه اقتص ـــچ توجی ـــول هی ـــت محص ـــت و قیم اس
نـــدارد و بایـــد در اســـتفاده از آب صرفـــه جویـــی کـــرده و 
ـــد  ـــازاد آن را در کشـــت های غیرباغـــی مانن ـــن م همچنی

ـــم. ـــتفاده کنی ـــدم و ... اس ـــمه، گن ـــا، وس ـــز، حن جالی

ته
نک

 پیتر فلزنر می گوید:
علللی رغللم تصللور هملله کلله تمللدن بیللن النهریللن 
قدیمی تللر از تمللدن جیرفللت می داننللد کاوش هللای 
جیرفللت نشللان داده کلله ایللن تمللدن همللراه بللا 
تمللدن بیللن النهریللن شللکل گرفتلله و تمللدن بیللن 
النهریللن بللدون تمدن هللای هلیللل رود، ترکیلله و 

سللوریه امللکان تللداوم نداشللته اسللت. 

محوطه ای باستانی در جنوب کرمان

هتل کپری قلعه گنج در کانون 
توجه

شهرسـتان  کپـری  هتـل  مدیـر 
قلعـه گنج تصریح کـرد 85 درصد 
اتاق هـا و سـوییت های هتـل در 
ایـام نـوروز رزرو شـده و همـواره مـورد توجـه زیـادی قـرار 
گرفتـه اسـت. محمدجـواد جهـان پور اظهـار کرد مسـافران 
هتـل کپـری قلعـه گنـج عـاوه بـر بازدیـد از روسـتاهای 
تاریخـی و گشـت و گـذار در کوهپایه هـای بـی نظیـر ایـن 
از  بعـد  جازموریـان کـه  تـاالب  از  می تواننـد  شهرسـتان، 

بارندگی هـای اخیـر کمـی چـان گرفتـه، دیـدن کننـد. 

پرونده اختالس علوم پزشکی 
جیرفت به دادگاه رفت 

و  عمومـی  دادسـتان  رسـتمی 
جیرفـت  شهرسـتان  انقـاب 
اول  شـعبه  بازپـرس  می گویـد 
تکمیـل  از  پـس  جیرفـت  انقـاب  و  عمومـی  دادسـرای 
تحقیقـات و جمـع آوری عدلـه کافی مبنی بـر ارتکاب جرم 
توسـط متهـم، آنان را مسـتحق محاکمه در دادگاه دانسـت 
و کیفرخواسـت بـرای متهمـان پرونـده اختـاس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت صـادر شـد و قـرار اسـت جلـب 

دادرسـی بـرای پنـج متهـم ایـن پرونـده صـادر شـود.

روشنایی معابر در ریگان 
افزایش یافت

حسـین کرامتـی پـور رئیـس اداره 
تصریـح  ریـگان  شهرسـتان  بـرق 
کـرد بـه مناسـبت فرا رسـیدن ایام 
نـوروز طرح نـوروزی نصب واصاح 
چراغ هـای روشـنایی معابـر در سـطح شهرسـتان ریگان در 
حـال انجـام اسـت. همچنین با توجـه به اینکه شهرسـتان 
ریـگان در مسـیر جـاده ترانزیـت ریـگان چابهـار قـرار دارد 
ایـن طـرح ویـژه  از 15اسـفند تـا 29 اسـفند به صـورت دو 

شـیفت ادامـه دارد .

بیمارستان فجر شهید زرند 
مجهزتر شد

بسـیج  مجمـع  رئیـس  قویـدل 
در  کـرد:  اظهـار  زرنـد  شهرسـتان 
راسـتای اجـرای تحقـق طرح هـای 
اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه های مجمع بسـیج شهرسـتان 
جـذب سـرمایه های مردمـی اسـت. مجمـع بسـیج در ایـن 
راسـتا اقدام هـای ارزشـمندی انجـام داده، امـروز هـم با همت 
یکـی از خیرین شهرسـتان زرند به نام حـاج حبیب هللا جعفر 
زاده درمانـگاه فجرشـهید ثمـره سـپاه زرند به پیشـرفته ترین 

دسـتگاه سـونوگرافی و اکـوی قلـب مجهـز شـد.

آزادی دو مددجو زندان جیرفت 
پس از 22 سال

زنـدان  اداره  رئیـس  روشـان 
بیـان کـرد  جیرفـت  شهرسـتان 
که بـا پیگیـری واحد مـددکاری 
زنـدان بـا اخـذ رضایـت اولیـای دم دو مددجـوی محکوم 
بـه قصـاص پـس از تحمـل 22 سـال حبس آزاد شـدند. 
محکـوم  قتـل  جـرم  بـه   73 سـال  از  مددجـو  دو  ایـن 
شـدند و هیچ گونـه مرخصی نداشـتند. وی افزود گذشـت 
اولیـای دم بهتریـن هدیـه در آسـتانه سـال نـو بـرای این 

دو مددجـو بـود.

امنیتبسیجدادگاهگردشگری شهر

فرمانـــده  عباســـی 

رفســـنجان  انتظامـــی 

از  بازرســـی  در  می گویـــد: 

ــار  ــان چهـ ــا متهمـ ــل اختفـ محـ

ـــرقتی  ـــیکلت س ـــتگاه موتورس دس

کشـــف شـــد. بـــا دســـتگیری 

در  موتورســـیکلت  ســـارقان 

ـــکیل  ـــا تش ـــان ب ـــنجان متهم رفس

مقامـــات  تحویـــل  پرونـــده 

قضایـــی و از مالباختـــگان بـــرای  

ــای  ــیکلت هـ ــترداد موتورسـ اسـ

ـــل  ـــه عم ـــوت ب ـــده دع ـــف ش کش

ــد. آمـ

رفســـنجان  فرمانـــدار 

بیـــان کـــرد: کســـانی کـــه 

در محـــدوده پـــاک 2094 

اراضـــی یـــا ســـاختمان  دارنـــد و 

بـــرای ســـندها یـــا قراردادهـــای 

بـــرای  یـــا  آنهـــا  واگـــذاری 

ســـاخت و ســـاز مشـــکل دارنـــد 

از فـــردا 18 اســـفند مـــاه بـــه 

ـــنجان  ـــازی رفس اداره راه و شهرس

تشـــکیل  و  کننـــد  مراجعـــه 

ـــکل  ـــن مش ـــا ای ـــد ت ـــده دهن پرون

ــود. ــل شـ حـ

ــاس  ــام عبـ ــت االسـ حجـ

امـــام  پـــور  رمضانـــی 

ــت:  ــنجان گفـ ــه رفسـ جمعـ

ـــی  ـــته همراه ـــال گذش ـــه س در س

ایـــن شهرســـتان  در  مدیـــران 

کامـــا محســـوس بـــود و ایـــن 

ــتان  ــه پیشـــرفت شهرسـ ــر بـ امـ

ــت.  ــرده اسـ ــادی کـ ــک زیـ کمـ

ـــرای  ـــد ب ـــت بای ـــزود خدم وی اف

ـــده  ـــه بن ـــت ب ـــد و خدم ـــدا باش خ

خـــدا قبـــل از بنـــده خـــدا، بـــه 

می رســـد. خداونـــد 

اولین محموله 
کشاورزی جنوب 

به افغانستان صادر شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 زلزله کهنوج را لرزاند4
صبح دیروز زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ریشتر کهنوج در جنوب استان را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 
۱۰ و ۲۱ دقیقه  در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است. طول جغرافیایی ۵۷.۵۹۱ و عرض 
جغرافیایی ۲۸.۱۴۳ از دیگر مشخصات این زمین لرزه است و گفته شده خسارت جانی و مالی 
نداشته است.

شهرستان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سیم کارت های »شاتل موبایل«، به عنوان اولین اپراتور مجازی ایران، به زودی با پیش شماره جدید ۰۹۹۸ وارد بازار 

تلفن همراه کشور می شود.
این سیم کارت ها عاوه بر قابلیت برقراری مکالمه و تبادل پیامک به عنوان خدمات پایه، از آخرین تکنولوژی های 

دسترسی به اینترنت پرسرعت همراه، امکان اتصال به شبکه TD-LTE و WiFi عمومی شاتل نیز برخوردار هستند.

 دنیای
مجازی

علی اکبر کرمانی، عکاس بازار شهر کرمان را به تصویر کشیده است. فرزانه اکبری، عکاس کرمانی تصویری از زیارتگاهی در بم منتشر کرده است.

شناسه »معرفی دیدنی های ایران و جهان« تصویری از غار ایوب شهربابک منتشر کرد. عباس جهان آرا، عکاس کرمانی این تصویر خاص را در کویر راور گرفته است.

بــه جــرأت می تــوان گفــت تلگــرام در حــال 
حاضــر اثرگذارتریــن رســانه کشــور محســوب 
ــار  ــن آم ــر آخری ــه بناب می شــود. تلگرامــی ک
ــران دارد و  ــر در ای ــون کارب بیــش از ۲۸ میلی
ماننــد دیگــر پدیده هــای نوظهــور مزایــای 
بســیار زیــادی بــرای عمــوم مــردم دارد. امــا 
در کنــار مزایــای هــر تکنولوژی جدیــد، قاعدتًا 
آســیب های کوچکــی را نیــز شــامل می شــود. 
یکــی از ایــن آســیب ها یــا بــه عبارتــی بهتــر، 
نگرانی هــا دربــاره محتواســت! محتوایــی کــه 
کاربــران )عــادی یــا تجــاری( آن را تولیــد و 
توزیــع کردنــد و در کســری از ثانیــه در بیــن 

کانال ها و افراد مختلف می چرخد.
بزرگ تریــن اشــکال محتــوای تلگــرام در 
ایــن اســت کــه تنهــا در تلگــرام قابــل 
دســتیابی اســت! بــه عبارتــی در حــال حاضر 
ــد  ــا تولی ــه در کانال ه ــی ک ــوای عموم محت
ــد  ــت و جو مانن ــای جس ــود در موتوره می ش
ــا  ــود ت ــس نمی ش ــا ایندک ــره ی ــوگل ذخی گ
ــه آن  ــت و جو ب ــق جس ــا از طری ــوان بعده بت
ــوای  ــت و جوی محت ــرد. جس ــدا ک ــت پی دس
ــت.  ــر اس ــرام امکانپذی ــا در تلگ ــرام تنه تلگ
ــوای  ــه اصــاً انتظــاری نیســت کــه محت البت

خصوصی کاربران عمومی شود!
تجربــه اورکات، وی چــت، وایبــر و فیس بــوک 
ــانه ای  ــرم رس ــچ پلتف ــد هی ــا می گوی ــه م ب

همیشــگی نیســت. مــوج رســانه ای فراگیــر یا 
ــران را از  ــد کارب ــی می توان ــای غیب اختال ه
یــک ابــزار یــا رســانه بــه ابــزار دیگــری ســوق 
دهــد و آن رســانه ماننــد وایبــر در ایــران 
قبرســتان شــوند و کســی دیگــر بــه آن 
مراجعــه نکنــد. فرامــوش نکنیــم تلگــرام تازه 
ــده  ــد ش ــان متول ــن آلم ــال ۲۰۱۳ در برلی س
اســت و ســه ســال اســت کــه بیــش از ۲۸ 
میلیــون کاربــر در داخــل ایــران دارد، معلــوم 
ــانه در  ــدام رس ــر ک ــال دیگ ــه س ــت س نیس

ایران ترند باشد!
ــد، پلتفــرم  تلگــرام و ســایر رســانه های جدی
جدیــد رســانه ای هســتند کــه فرم جدیــدی از 
محتــوا در داخــل آن تولیــد یــا بــه اشــتراک 
گذاشــته می شــود. ایــن درحالــی اســت کــه 
در رویکــرد تجــاری مــا بــه کســب وکارها 
محتــوای  تلگــرام  بــرای  می گوییــم 
ــد  ــه اشــتراک بگذاری ــد و ب اختصاصــی تولی
امــا فرامــوش نکنیــد شــکل دیگــری از ایــن 
محتــوا بایــد در یــک رســانه یــا جــای 

دیگری انتشار یابد.
دوران یــک پیــام چنــد رســانه گذشــته اســت 
و در عصــر حاضــر بایــد بــرای هــر رســانه یک 
محتــوای اختصاصــی یــا شــکل جدیــدی از 
آن محتــوا ارائــه شــود تــا مخاطــب درگیــر آن 
ــانه  ــر رس ــرم ه ــاختار و پلتف ــرا س ــود. زی ش

ــت و  ــاوت اس ــر متف ــانه دیگ ــا رس ــد ب جدی
بایــد مبتنــی بــر ســاخت و فرهنگ آن رســانه 

به تولید و توزیع محتوا پرداخت.
نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد، تلگــرام همــه 
فعالیــت و اســتراتژی رســانه ای مــا نیســت 
از فعالیــت حرفــه ای مــا  بلکــه بخشــی 

محسوب می شود.
 بخشــی کــه در حــال حاضــر  مخاطبــان 
زیــادی را درگیــر خــود کــرده اســت. امــا ایــن 
بــه معنــای ایــن نیســت کــه ســایر ابزارهــای 
رســانه ای آفایــن و آنایــن را فرامــوش کنیم. 
مگــر می شــود یــک رســانه یــا ســازمان 
ــا در  وب ســایت مناســبی نداشــته باشــد ام
زیــادی  هزینــه  بــا  و  حرفــه ای  تلگــرام 

فعالیت می کند!
نکتــه دیگــر اینکــه، تولیــد محتــوای حرفــه ای 
اســت.  هزینه بــر  و  هزینه بــر  تلگــرام  در 
درســت اســت کــه تلگــرام رایــگان اســت امــا 
ــد  ــه تولی ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــن ب ای
محتــوا نیــز در آن رایــگان اســت. اگــر تولیــد 
ــه  ــردن ک ــت ک ــی و پیس ــی کپ ــوا یعن محت
بواقــع چنیــن نیســت، امــا اگــر بحــث تولیــد 
ــه ای و اختصاصــی  ــوای حرف ــق محت ــا خل ی
ــه  ــت. البت ــر اس ــر و هزینه ب ــت آن زمان ب اس
رشــد کاربــران تلگــرام نیــز دقیقــًا همین گونــه 
در  تبلیــغ  یــا  ترویــج  طریــق  از  اســت. 

کاربــران  عمومی می تــوان  کانال هــای 
ــا  ــش داد ام ــای آن را افزای ــا اعض ــرام ی تلگ
ــب،  ــا آن مخاط ــه آی ــت ک ــن اس ــؤال ای س
مخاطــب هــدف ماســت؟ فرامــوش نکنیــم 

ترویــج محتــوا نیــز بخشــی از هزینــه تولیــد 
محتواست!

هم اکنــون  بــد!  یــا  خــوب  تلگــرام 
ــه  ــور ب ــل کش ــانه در داخ ــن رس تأثیرگذارتری

ــت در آن  ــه فعالی ــر ب ــی رود، ناگزی ــمار م ش
هســتیم زیــرا شــبکه ارتباطــی و مخاطب مان 
در تلگــرام حضــور دارد امــا فرامــوش نکنیــم 
دفــن  روزی  تلگــرام  در  مــا  محتــوای 

می شود، اگر ما به فکر آن روز نباشیم!

جللواد افتللاده، کارشللناس رسللانه های 
نو - روزنامه ایران

محتوا در »تلگرام« دفن می شود!

در ایــن بــازی شــما راننــده ماشــین 
خواهیــد بــود و در طــول مســیر بایــد بــه 
ســواالت پرسیده شــده برعکــس جــواب 
دهیــد؛ یعنــی اگر ســوال درســت اســت، 
بــه آن پاســخ غلــط و اگــر ســوال اشــتباه 
اســت، بــه آن پاســخ صحیح بدهیــد! در 
ایــن بــازی هرچــه بیشــتر بتوانید پاســخ 
برعکــس بــه ســواالت بدهیــد، بــه بنزین 

ــزوده می شــود. ماشــین شــما اف

داســتان بــازی بــه ایــن صــورت 
ــازی  ــدای ب ــما در ابت ــه ش ــت ک اس
یــک خــروس جنگــی در اختیــار 
داریــد کــه بایــد بــا آن بــه نبــرد 
بــا  برویــد.  دیگــر  خروس هــای 
بــردن هــر نبــرد شــما می توانیــد 
امتیــاز کســب کــرده و خــروس خود 
را مرحلــه بــه مرحلــه بــا کاه و زره تــا 
شمشــیر و موشــک انــداز مجهزتــر و 

قوی تــر کنیــد.

در ایــن بــازی آنایــن کاربــران بــه 
ــرار  ــم ق ــر ه ــه دو در براب ــورت دو ب ص
می گیرنــد و در ۶ دور بــا یکدیگــر رقابــت 
می کننــد. درنهایــت هــر کــس کــه 
ــخ  ــتری پاس ــواالت بیش ــداد س ــه تع ب
درســت دهــد، برنــده می شــود و ســطح 

او در بــازی افزایــش می یابــد.

بازی های موبایلی
Quiz of Kings

بازی های موبایلی
خروس جنگی

بازی های موبایلی
خوش رکاب

کرمانی ها در توییتر چه می گویند؟
پویا می گوید:

ــان  ــدر و کرم ــواد مخ ــورد م ــا در م ــن شــوخی های مســخره بعضی ه ــه دارم از ای دیگ
ــم! ــر می زن کهی

علیرضا قراری می گوید:
آناین کتاب خریدم، به جای اینکه بیاد کرمان، رفته شیراز! تفاوت در چه حد

بهداد مرسل پور می گوید:
واقعــا درک نمی کنــم کــه چــرا همــه کاراشــون رو به خاطــر عیــد تعطیــل کردنــد؛ حتــی 

ــتارتاپی رفقای اس
بابا ما دیگه خودمون می دونیم، تعطیلی چیز بدیه

جاوید می گوید:
نســخه آلفــا اندرویــد اپ #خیکی هــا رو تــوی گــوگل پلــی منتشــر کردیــم. اگــه حــال 

و حوصلــه تســت داریــد ایمیلتــون رو بفرســتید، بزارمتــون تــوی لیســت تســترها

بهنام می گوید:
بهتــون پیشــنهاد می کنــم از ایــن چنــد روز قبــل از شــروع تعطیــات اســتفاده کنیــد و 

بریــد جنــوب. قشــم، هرمــز، بندرعبــاس و جاهــای دیگــه. خلــوت و خوبــه اآلن

سیناپس سوخته می گوید:
ــه  ــر اینک ــه؟ به خاط ــت نمی ش ــت بازیاف ــتیک درس ــران الس ــو ای ــرا ت ــد چ می دونی

۸۰درصدشــون تــوی چهارشنبه ســوری می ســوزن. جنگــه آخــه!

شانی می گوید:
دارم با لهجه کرمونی براتون توییت می کنم. می فهمید؟

تناقض می گوید:
همه چیز کرمون خوبه. قلب منه

عاطفه می گوید:
رگ کرمونــی یــه طوریــه کــه اگــه یــک هشتمشــم داشــته باشــی، تــو اخــاق، قیافــه و 

زندگــی آدم تاثیــر مثبــت چشــم گیری داره

شرق وحشی می گوید:
یه ضرب المثل کرمونی هست که می گه: حموم که َپَچله، عروس هم کچله!

پرداخت برخط عوارض خروج از كشور ــم  ــر می بری ــه س ــال ۹۵ ب ــی س ــای پایان در روزه
و احتمــاال بســیاری از هموطنــان قصــد دارنــد 
خــارج  مســافرت های  بــه  تعطیــات  ایــام  در 
از کشــور برونــد. معمــوال یکــی از مراحلــی کــه 
طــی کننــد  بایــد  کشــور  از  خــارج  مســافران 
اســت.  کشــور  از  خــروج  عــوارض  پرداخــت 
ــه  ــور ب ــروج از کش ــوارض خ ــت ع ــون پرداخ تاکن
دو روش قابــل انجــام بــود. روش اول پرداخــت از 
طریــق شــعب بانــک ملــی و روش دوم پرداخــت 
در  مســتقر  خــودکار  دســتگاه های  طریــق  از 

فــرودگاه امــام خمینــی انجــام می شــد.

آدرس  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  امــا 
ــه  ــرده ک ــاد ک ــور ایج ــن منظ ــرای ای ــی را ب اینترنت
ــته  ــاده تر از گذش ــروج را س ــوارض خ ــت ع پرداخ
بــه  نیــازی  دیگــر  ترتیــب  بدیــن  می کنــد. 
ــه بانــک نیســت و می توانیــد  مراجعــه حضــوری ب
به صــورت آنایــن عــوارض خــروج را پرداخــت 

کنیــد.

در حــال حاضــر فقــط مــرز هوایــی فــرودگاه امــام 
ــر  ــت و اگ ــل اس ــامانه متص ــن س ــه ای ــی ب خمین
ــفر  ــری س ــی دیگ ــای هوای ــد از مرزه ــد داری قص
کنیــد همچنــان بایــد عــوارض خــروج را از طریــق 
ــته  ــه داش ــن توج ــد. همچنی ــت کنی ــک پرداخ بان
باشــید کــه خــروج از کشــور بایــد حداقــل ۳۰ 
ــوارض صــورت  ــن ع ــد از پرداخــت آنای ــه بع دقیق

ــدام  ــرودگاه اق ــی کــه اگــر در ف ــن معن ــرد. بدی گی
بــه پرداخــت آنایــن عــوارض کنیــد بایــد ۳۰ 
باجه هــای  بــه  ســپس  و  کــرده  صبــر  دقیقــه 
خــروج  مهــر  ثبــت  جهــت  پاســپورت  کنتــرل 

ــد.  ــه کنی مراجع
در فــرم پرداخــت آنایــن عــوارض وارد کــردن 
ایمیــل معتبــر و شــماره  شــماره ملــی، آدرس 
تلفــن همــراه الزامــی اســت و امــکان تغییــر 

اطاعــات پــس از پرداخــت وجــود نــدارد.
w w w . t o l l p a y m e n t . s a d a d p s p . i r /
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اقامتگاه هلای بوم گردی بیشلتر 
از سله دهله در جهان بله صورت 
جلدی در حال فعالیت هسلتند 
که در کشلور ما هلم این حرکت 
بله خوبی شلروع شلده اسلت و 
خوشلبختانه تا کنون در اسلتان 
کرمان بیلش از ۱۱۰ اقامتگاه بوم 
نقطله   ۳۰ از  بیلش  در  گلردی 

روستایی به وجود آمده است.

قدملت چنلد هلزار سلاله و شلرایط 
اقلیملی کرمان باعث شلده تلا ما در 
سلر تلا سلر ایلن اسلتان پهنلاور از 
وطبیعلی  فرهنگلی  جاذبه هلای 
متنوعلی برخلوردار باشلیم کله ایلن 
املر کملک شلایانی بله گردشلگری 

استان است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری

شکوفه نبی زاده
خبرنگار

شکوفه نبی زاده
خبرنگار

محمــد حســین فرهنگــی 
ــع و  عضــو کمیســیون صنای
معــادن مجلــس: صنعــت 
ششــم  برنامــه  در  گردشــگری 
ــژه ای دارد و  ــگاه وی ــعه جای توس
در ســال ۹۶ شــاهد حمایت هــای 
سیاســت  و  گســترده 
ایــن  در  وســیع  گذاری هــای 

هستیم. حوزه 
رییــس  مهــری  تقــی 
از  ناجــا:  راهــور  پلیــس 
همیــار  هــزار   ۱۰ حضــور 
نــوروزی  طــرح  در  پلیــس 
معتقــد  و  داد  خبــر  امســال 
اســت همیــاران پلیــس باعــث 
ارتقــای ســطح فرهنــگ ترافیــک 

است. در جامعه 
ــر کل  ــزی مدی ــاد عزی فره
میــراث  پایگاه هــای 
»مراســم  گفــت:  فرهنگــی 
پایگاه هــای  ســازی  پــاک 
در  ملــی  و  جهانــی  میــراث 
مشــارکت  جــذب  راســتای 
جامعــه  ترغیــب  و  مردمــی 
و  حفاظــت  بــرای  محلــی 
ــار  ــن آث ــود آگاه ای ــداری خ نگه

ارزشــمند برگزار شد«.
کانتــری  حمیــد  ســید 
وزارت  تعــاون  معــاون 
رفــاه  و  کار  تعــاون، 
 ۲۷ فعالیــت  از  اجتماعــی: 
اتحادیــه اســتانی صنایــع دســتی 
و  داد  خبــر  کشــور  سراســر  در 
بــازار فــروش و  بــه  دســتیابی 
رکــن  مهم تریــن  را  صــادرات 

دانست. بخش  این 
ســید  قــره  هــادی  میــر 
مجلــس،  امــور  معــاون 
اســتان های  و  حقوقــی 
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
گردشــگری:  و  دســتی  صنایــع 
ارســال  ایرانــی  تاریخــی  آثــار 
شــده بــه آلمــان کمتــر از یکســال 
بازگردانــده  ایــران  بــه  دیگــر 

می شود.
رییــس  ســوری  پوریــا 
و  عمومــی  روابــط  مرکــز 
ســازمان  اطاع رســانی 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
دســتی و گردشــگری گفــت: » از 
 ۱۰۰ از  بیــش  امســال  ابتــدای 
و  خبرنــگاران  از  گــروه 
ــی  ــانه های خارج ــگران رس گزارش
ــوز  ــز مج ــن مرک ــکاری ای ــا هم ب
تهیــه گــزارش از اماکــن تاریخــی 
و گردشــگری کشــور را دریافــت 

کرده اند«.
ــق معــاون  بهمــن نامــور مطل
ســازمان  دســتی  صنایــع 
کشــور:  فرهنگــی  میــراث 
صنایع دســتی  معاونــت  امســال 
فعالیت هــای خوبــی در راســتای 
سیاســت گذاری  و  تصمیم گیــری 
دنیــا  دســتی  صنایــع  بــرای 
داشــت و بــه نوعــی بــه کانــون 
صنایــع  بــرای  تصمیم گیــری 

دســتی دنیا تبدیل شد.

تورهای 
نوروزی و 

نظارت بر آنها
ســتاد مرکــزی هماهنگــی خدمــات 
ســفر در اطاعیــه ای بیــان کــرد: 
حقــوق  احقــاق  راســتای  »در 
هموطنــان و آن دســته از مســافران 
ــفر از  ــرای س ــه ب ــگرانی ک و گردش
و  مســافرتی  دفاتــر  خدمــات 
ــد  ــا خری ــتفاده و ب گردشــگری اس
ــی و خارجــی ســفر  ــای داخل توره
ــای  ــر نظارت ه ــاوه ب ــد، ع می کنن
تشــدید  بــه  اقــدام  معمــول، 
اعــزام  قالــب  در  کنترل هــا 
و  محســوس  نظارتــی  تیم هــای 
نامحســوس کــرده اســت.« در ایــن 
خواســته  هموطنــان  از  اطاعیــه 
شــده از دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ــه  ــر ک ــاز و معتب ــگری مج وگردش

مجــوز دارند تور خریداری کنند. 

ایرانی هللا حتللی پیللش از اسللالم رفتارشللان دقیقللا منطبللق 
بللوده بللا رفتللاری کلله اسللالم تاکیللد کللرده به همیللن دلیل 
اسللت کلله نللوروز بعللد از آمللدن اسللالم نلله تنهللا رد نشللد 
بلکلله زیباتللر هللم برگللزار می شللود و جللان مایلله نللوروز 
را آراسللته می کنللد و ایللن نشللان می دهللد مایلله اصلللی 
تفکللر ایرانللی در طللول تاریللخ همیشلله یللک تفکللر قابللل 
تقدیللس بللوده اسللت. همچنیللن رعایللت صللله رحللم که با 
برپایللی جشللن های مختلللف دور هللم جمللع می شللدند و 

رابطه هللا را بهتللر بکنللد. 

ته
نک

گزارش

کرمـان در طـول تاریخ همیشـه 
بـوده  سـرزمین هایی  جملـه  از 
و  رسـوم  و  آداب  توانسـته   کـه 
ملـی  و  مذهبـی  سـنت های 
خـودش رو به صورتی ارزشـمند 
حفـظ کند. همانطور کـه در دفاع 
آییـن  و  دینـی  ارزش هـای  از 

اسـام هیـچ کوتاهـی نشـده و 
بسـیاری از سـنت هایی که شاید 
در برخـی مناطق منسـوخ شـده 
باشـد، بـا شـکوه هرچـه تمام تر 
برگـزار می شـوند به عنـوان مثال 
جشـن سـده کـه در جهـان یک 

موقعیـت خـاص و ویـژه  دارد.
 گاب زاده در رابطـه بـا سـنتهای 
نـوروزی مـردم کرمـان می گوید 
بـه  سده سـوزی  از  بعـد  مـردم 
می رفتنـد.  نـوروز  اسـتقبال 

زندگـی به گونه ای بـود که قریب 
دو مـاه یـک جامعه خـودش رو 
درگیـر آماده سـازی بـرای نوروز 
می کـرد. آنهـا از دو مـاه قبـل از 
عیـد بـرای دوخت لبـاس پارچه 
تهیـه می کردند. یکـی از کارهای 
آب  کوزه هـای  تعویـض  دیگـر 
بـود. نزدیـک نـوروز ایـن کوزه ها 
می گفتنـد  و  می شکسـتند  را 
“سـال نـو، کـوزه نـو” و کوزه های 
و نـو را جایگزیـن آنهـا می کردنـد. سـهن  آرد  تهیـه  گذشـته  در 

نشاسـته توسـط زنـان قبـل از 
نـوروز مرسـوم بـود. آنهـا معتقد 
بودنـد بـرای تهیه یک آرد سـهن 
گندم هـا  کنـار  در  بایـد  خـوب 
آینـه و زغـال قرار دهند و چشـم 
گندم هـا  بـه  ناپـاک  آدم هـای 
نخـورد زیـرا باعـث می شـود آرد 

خوبـی بدسـت نیایـد.
یـک  از  را  سـمنو  پخـت  آنهـا   
آغـاز  نـوروز  از  قبـل  هفتـه 
می کردنـد. همچنیـن تهیه قهوه 
)قووتـو( کـه بـا انـواع گیاهـان 
دارویـی درسـت می شـد و بایـد 
حتمـا آن را داشـته باشـند. آنهـا 
آب  را  قووتو هـا  ایـن  از  کمـی 
پیشـانی  روی  بـر  و  می کردنـد 

خـود می مالیدنـد تـا بـه قـول 
معـروف سرشـان قـوت بگیـرد.

سـوری  چهارشـنبه  برگـزاری   
از دیگـر مراسـمی بـوده کـه در 
گذشـته بـدون هرگونـه خطـر و 
دردسـر برپا میشـده، مردم یک 
بوتـه خـار را آتـش می زدنـد و 
از روی آن می پریدنـد و حتـی 
در کنـار آتـش یـک کاسـه آب 
قـرار می دانـد تـا بعـد از اجـرای 
مراسـم آتـش را خامـوش کنند 
زیـرا معتقـد بودنـد اگـر آتـش 
یمـن  خـوش  بمانـد  برجـای 

نیسـت.
از آداب دیگـر رفتـن بـه سـر قبر 
مـردگان در پنجشـنبه آخر سـال 
برگـزار  هـم  امـروزه  اسـت کـه 

معتقـد  گذشـتگان  می شـود. 
بودنـد در ایـن روز روح مـردگان 
ارتباطـی  زمینـه  و  اسـت  آزاد 
مناسـب تری بـه وجـود می آید. 
در گذشته عیدی دادن به بچه ها 
و کسـانی کـه بـه مـردم خدمت 
حمامی هـا  ماننـد  می کردنـد 
مرسـوم بـوده و موجـب شـادی 
همچنیـن  اسـت.  بـوده  آنهـا 
برپایـی سـفره هفت سـین کـه 
هـر کدام از نمادهای این سـفره 
اعتبـار خـود را دارد. و در آخـر 
مراسـم سـیزده بـدر یـا طبیعت 
گـردی کـه امروزه هم شـاهد آن 
می تـوان  روز  ایـن  از  هسـتیم. 
بـه عنـوان روز آشـتی مـردم بـا 

طبیعـت یـاد کـرد. 

میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
بحـث  در  کرمـان  اظهارکـرد  اسـتان 
تنـوع  نظـر  از  بوم گـردی  اقامتگاه هـای 
اقلیـم ، فرهنـگ و معماری دارای رتبه اول 
کشـور اسـت و بیش از ۳۰۰ نفر به صورت 
مسـتقیم و چندیـن برابـر هـم بـه صـورت 
اقامتگاه هـای  حـوزه  در  مسـتقیم  غیـر 
فعالیـت  بـه  مشـغول  اسـتان  بوم گـردی 

هستند.
محمـد جهانشـاهی بـا تاکیـد بـر رعایـت 
از  پایـدار و حفاظـت  مولفه هـای توسـعه 
اقامت هـای  در  زیسـت  محیـط  و  منابـع 
بوم گـردی می گویـد ایـن اقامتگاه هـا یک 
بلکـه  نیسـتند  محلـی  اقامتـی  فضـای 
فضاهایـی هسـتند کـه در آن ها بیشـتر به 
مباحـث فرهنگـی ،هویتـی، جغرافیایـی و 
زیسـت محیطـی پرداختـه می شـود. وی 
اقامت هـای  در  تصریـح کـرد گردشـگران 
بوم گـردی بـا شـیوه های زندگـی ، فرهنگ 

و  ،صنایع دسـتی  محلـی  غذاهـای   ،
و  می شـوند  آشـنا  منطقـه  آن  معمـاری 
بیشـتر  نزدیکـی  باعـث  همچنیـن 
گردشـگران بـا میزبانـان خـود در فضـای 

مناطق بوم گردی می شوند .
او بیـان کـرد کـه اقامتگاه هـای بوم گـردی 
بیشـتر از سـه دهـه در جهـان بـه صـورت 
جـدی در حـال فعالیـت هسـتند کـه در 
خوبـی  بـه  ایـن حرکـت  هـم  مـا  کشـور 
شـروع شـده است و خوشـبختانه تا کنون 
در اسـتان کرمـان بیـش از ۱۱۰ اقامتـگاه 
بـوم گـردی در بیش از ۳۰ نقطه روسـتایی 

به وجود آمده است .
از  بسـیاری  در  کـه  افـزود  جهانشـاهی 
مناطق اسـتان از سـازه های سـبک و قابل 
جابه جایـی ماننـد سـپید چـادر در عشـایر 
شـهربابک و سـیاه چادر در سـایر عشـایر 
وجـود  همچنیـن  و  می شـود   اسـتفاده 
شـرق  در  و گنبـه ای  خانه هـای کاه گلـی 
میمنـد  سـنگی  خانه هـای  و  اسـتان 

شـهربابک باعث شـده اند تـا اقامتگاه های 
دارای تنـوع باشـند و نکته مهم این اسـت 
کـه بـه واسـطه همیـن اقامتگاه هـای بوم 
گـردی برای بیـش از ۶۰ درصـد خانم های 
روسـتایی ایجـاد اشـتغال شـده اسـت .
ایـن اقامتگاه هـا عـاوه بـر ایجاد اشـتغال 

به اقتصاد روستایی نیز کمک کرده اند.

کرمان رتبه اول اقامتگاه های 
بوم گردی ایران

شهرســتان کرمــان سرشــار از جاذبه هــای مختلــف 
ــوروز  ــد ن ــه می توان ــت ک ــی اس ــی و طبیع تاریخ

فرصــت بســیار خوبی برای شــناختن و شناســاندن 
هــر چــه بیشــتر ایــن جاذبه هــای شــهری باشــد. 
در اینجــا بــا برخــی از ســایت های کمتــر شــناخته 

شده ی گردشگری درون شهر آشنا می شویم.   

مدرسه حیاتی 
ــوده کــه  ایــن مــکان در زمــان شاهنشــاه بانــک ب
پــس از تعطیلــی آن، بــرای اســتفاده دانش آموزان 
بانــو  به نــام  هــم  بعد هــا  و  بازســازی 
»بی بی حیاتــی« نامگــذاری شــد. ایــن بنــا در 
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده و بعــد 
ــل شــد.  ــوزه تبدی ــه اکونوم ــر ب از مرمت هــای اخی
در اکونــو مــوزه، فعالیــت صنعتگــران و هنرمندان و 
ــش و  ــرض نمای ــه مع ــا ب ــوالت آن ه ــز محص نی

ــا  فــروش در می آیــد. ضمــن اینکــه ایــن افــراد ب
ــش،  ــی دان ــی عموم ــای آموزش ــی کارگاه ه برپای
هنــر و صنعــت خــود را بــه دیگــران بــه اشــتراک 

گذاشته و به آنها آموزش می دهند.

حمام باغ له له
حمــام بــاغ هللا یکــی از زیباتریــن بناهــای تاریخی 
ــار ملــی  ــا قدمتــی 200 ســاله اســت کــه جــز آث ب
ــام  ــن حم ــی رود. ای ــران بشــمار م ــت شــده ای ثب
زیبــا،  فیــروزه ای  آبــی  دارای کاشــی کاری های 
ــه  ــت. ب ــا اس ــتون های زیب ــه و س ــن خزین چندی
ــهرهای  ــردم از ش ــیاری از م ــا  بس ــه محلی ه گفت
مختلــف بــرای حمــام کــردن بــه ایــن جــا 
ــه  ــر ب ــی های منحص ــط کاش ــا فق ــد ت می آمده ان

فردش را ببینند.

خانه لطفعلی زاده
ایــن خانــه در کنــار مدرســه حیاتــی قــرار گرفتــه و 
ــه در  ــت ک ــی اس ــای زیبای ــر و تابلوه دارای بادگی

بــا  امــروزه  و  دارنــد  قــرار  مرمــت  دســت 
ــا  ــن بن ــوان از ای بازســازی های انجــام شــده می ت
ــل  ــزاده روزگاری مح ــه لطفعلی ــرد. خان ــدن ک دی

اقامت لطفعلی خان زند بوده است.

باغ بیرم آباد
 یکــی از باغ هــای زیبــا و تاریخــی شــهر اســت کــه 
در جــوار بنــای تاریخــی تخــت درگاه قلــی بیــگ 
قــرار گرفتــه، ایــن بــاغ توســط بیــرام بیــگ افشــار 
ســاخته شــده کــه در زمــان شــاه اســماعیل 
صفــوی و از ســوی محمدخان اســتاجلو بــه کرمان 
آمــد. بــاغ بیــرم آبــاد بــر اســاس وقفنامــه موجود، 
ــک  ــی بی ــدان قل ــه توســط فرزن ــان قاجاری در زم
ــذار شــده،  ــه آســتان قــدس رضــوی واگ نامــی ب
ســاختمان زیبــای وســط بــاغ بــا ســبک صفــوی 
ســاخته شــده و کاشــیکاری و کتیبه هــای زیبایــی 

دارد که کم و بیش باقی مانده اند.

با مهمانان نوروزی کرمان گردی کنید

سال نو کوزه نو
نگاهی به آداب و رسوم نوروز در گفت و گو با گابزاده، مورخ کرمانی

رییس هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمان : 

میراث فرهنگی، راهنمایان گردشگری 
را دور می زند

صنفـی  انجمـن  مدیـره  هیـات  رییـس 
راهنمایـان گردشـگری کرمان اظهـار کرد یکی 
تحقـق،  جهـت  در  انجمـن  اولویت هـای  از 
حقـوق اعضـای صنفـی اسـت کـه در ابتـدای 
تشـکیل آن انجام داده  شـده و به تعیین کف 
حقـوق راهنمایـان گردشـگری پرداختـه کـه 
اجـرا  قانـون  شـکل  بـه  و  تصویـب  سـاالنه 

می شود.

مهـران مظفـری بیـان کـرد که انجمـن صنفی 
راهنمایان گردشـگری اسـتان کرمان در سـال 
۸۲ بـه ثبـت رسـیده و از جملـه قدیمیتریـن 
انجمن هـای صنفی راهنمایان در ایران اسـت. 
بـه گفتـه وی راهنمایان تور انجمـن کرمان در 
ورودی،  تورهـای  راهنمایـان  بخـش  سـه 
خروجـی و داخلـی یا محلی فعالیت می کنند 
کـه نقش بسـیار موثـری در معرفـی جاذبه ها 

به توریست های داخلی و خارجی دارند. 
وی افـزود انجمـن کرمـان بـا همکاری سـایر 
انجمن هـای کشـور الیحـه ای را در جهت بیمه 
دائمـی راهنمایـان تنظیم کرده اند کـه از طریق 

نمایندگان مجلس هر شـهر در کمیسیون های 
مجلـس مطـرح شـده و طبـق آخریـن اخبار 

پیگیری آن به سال ۹۶ موکول شد. 
او در ادامـه از میـراث فرهنگـی کرمان در رابطه 
با اسـتفاده از دانشـجویان گردشگری به جای 
راهنمایان گردشـگری در سـایت های تاریخی 
و غیـره گایـه کـرد و گفـت کـه مـا سـاالنه بـا 
میـراث همـکاری می کنیـم و در ایام نـوروز از 
اعضا اسـتفاده می کردند اما سـال گذشـته به 
دلیـل پیشـنهاد حقوقـی برابـر بـا یـک سـوم 
کـف آن چیـزی کـه مصـوب شـده بـه توافق 
نرسـیدیم و آنها از دانشـجویان استفاده کردند 

که اصا کار پسندیده ای نبود.
وی تصریـح کرد امسـال هـم صحبت قطعی 
نداشـتیم.  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  بـا 
راهنمایـان می گوینـد مـا خودمـان می توانیم 
بـا  بـا بـردن تـور و همـکاری  ایـام  ایـن  در 
آژانس هـا درآمـد بیشـتری داشـته باشـیم. 
رییـس انجمـن صنفـی راهنمایـان گفـت » 
چنـد سـال پیـش هم کـه راهنمایان مـا برای 
میـراث کار کردنـد حقوقشـان را بعـد از دو تـا 
سـه سـال دریافـت کردند و ایـن خیلی خنده 

دار است«.
وی می گویـد انجمن مثل سـال های گذشـته 
با بخش خصوصی در تعامل اسـت و این کار 
را ادامـه می دهـد. همچنیـن در کاروانسـرای 
گنجعلیخـان کانتـر فـروش خواهیم داشـت. 
مظفـری معتقد اسـت که اختـال برنامه های 
اجـازه  کرمـان  در  دولتـی  سـازمان های 
نمی دهـد کارهـای گردشـگری درسـت انجـام 
را  خـود  سـاز  هرکسـی  کرمـان  در  و  شـود 

می زند.

قلعه گنج منطقه متنوع گردشگری
شهرستان قلعه گنج به لحاظ برخورداری از پیشینه تاریخی، تفریحگاه، زیارتگاه، آب و هوای مطلوب و متنوع، در فصل 
بهار و ایام تعطیات نوروز به یک منطقه متنوع گردشگری تبدیل شده و هر ساله در این ایام تعداد زیادی از مسافران 
نوروزی جذب این منطقه تاریخی در جنوب کرمان می شوند.

روستای ریسه و معبد استا
روسـتای پلکانـی ریسـه در ۵۰ کبلومتـری شـهر بابـک قـرار 
گرفته و دارای آب و هوایی بسـیار خنک و دلپذیراسـت. معبد 
اسـتا ایـن روسـتا طبـق گواهی برخـی تاریخ شناسـان محل 
و مـکان نیایـش گـران و موبـدان و هیربدان زرتشـتی بعد از 
زرتشـت بـوده اسـت. مهمترین اثـر تاریخی و شـگفت انگیز 
روسـتا، خانه هـای دسـت کن بـه شـکل روسـتای باسـتانی 

میمنـد، در کوه اسـت.

باغ دشت
 روسـتاى بـاغ دشـت در جنـوب غربـى شـهر بـم واقع شـده 
کـه وجـود قنات هـاى متعـدد و سرسـبزى  درختـان مسـير 
نهرهايـش بـه تفريـح گاه و اسـتراحت گاه عمومـى مـردم و 
مسـافران تبديل شـده اسـت. این روسـتای خوش آب و هوا 
می توانـد مـکان خوبـی بـرای بازدیـد یک روزه شـما باشـد. 

داهوییه
ایـن روسـتا درفاصلـه ۱۰ کیلومتـری شـهر زرنـد قـرار گرفته و 
دارای کوچـه باغ هـای بسـیار زیبایـی اسـت که حـال و هوای 
خوبـی را نسـیب آدمـی می کنـد. داهوییـه محل خوبـی برای 
انـواع  کوهنـوردی اسـت. همچنیـن در حیـات وحـش آن 
حیوانـات از جملـه کبـگ، تیهـو، کل و قـوچ زندگـی می کنند.

الله زار
وجـود  کـه  بردسـیر  شهرسـتان  توابـع  از  اسـت  بخشـی 
زیباتریـن  از  یکـی  بـه  را  آن  محمـدی  گلسـتان های گل 
جاذبه هـای طبیعـی تبدیـل کـرده اسـت. مسـیر دسترسـی 
به روسـتا پر شـده از بنفشـه های وحشـی، گل های خودروی 
زردرنـگ و الله هـای رنگارنگ که گویی تابلویـی زیبا از رنگ ها 
پیش روی شماسـت. این روسـتا در ماه اردیبهشـت طبیعت 
بسـیار سـر سبز و دلنشـینی دارد که می توان از آن بازدید کرد.

دره جوز
ایـن روسـتا از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان رفسـنجان 
اسـت. از جاذبه هـای طبیعـی آن وجـود ۵ غـار از جملـه غـار 
چـاه آدروی، تیـغ کـت پلنـگ و همچنین دارای یـک دره زیبا 
اسـت کـه در زبـان محلی به آن کلیسـو می گویند. مـردم این 
روسـتا دو مـکان را به نام اجاق دیو و سـفه ی دیـو نام گذاری 
کردنـد زیـرا معتقـد هسـتند در این روسـتا دیو وجـود دارد و 

ایـن مکان هـا متعلـق به آن اسـت.  

معرفی
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آگهي مزايلده اموال غير منقول نوبت دوم 
اجراي احكام شـوراي حل اختاف دادگسـتري كرمان در نظر دارد به موجب پرونده كاسـه ي اجرايي  957877  له آقاي حسـين فرحبخش عليه آقاي مختار فرحبخش به خواسـته 
ي مطالبـه وجـه اعيانـي طبقـه اول باركاربـردي مسـكوني بـه متـراژ 50 متـر مربـع  بـه آدرس كرمان جـاده زنگي آباد-نرسـيده به زنگي اباد –سـمت چپ –دهسـتان فرح آبـاد –خيابان 
وليعصـر 2-سـمت راسـت –قطعـه دوم –طبقـه اول –كـد پسـتي  7639174278  بـه نام زهرا ترابي موسـوي ، طبق نطریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان  کل ملک بـه قیمـت 1/200/000/000 ریال 
ارزیابـی و تقویـم کـه 50 مترمربـع بـه قيمـت  140/000/000  لاير ارزيابـي وتقويـم گرديـده اسـت را از طريق مزايده به بفروش برسـاند جلسـه مزايده در مـورخ  96/01/20 راس سـاعت 10 صبح در محل دفتر 
اجرايـي احـكام شـوراهاي حـل اختـاف دادگسـتري كرمـان وبـا حضـور نماينده محترم دادسـتان برگزار مي گردد.عاقه منـدان به خريد مي توانند تا قبل از جلسـه مزايـده از ملك مذكور بازديـد و 10 درصد 
قيمـت مـورد نظـر خـود را به حسـاب سـپرده دادگسـتري نـزد بانك ملي مركزي كرمـان واريز وبه همراه پيشـنهاد كتبي درداخل پاكت درب بسـته تحويل اين اجرا نمايند بديهي اسـت كسـي برنده مزايده 
شـناخته مـي شـود كـه باالتريـن قيمـت را پيشـنهاد نمايـد ودر صـورت انصـراف برنـده مزايـده   10%  واريـزي بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد .ضمنا با توجه اينكه سـند ملك فوق دسـتي مي باشـد اين 

اجـرا در قبال سـند ثبتي هيچ گونه مسـئوليتي نـدارد ./ب 6
دادورز اجراي احكام شوراهاي حل  اختالف دادگستري كرمان –حسيني  م الف 2547

قطعـا شـیرینی عیـد یکـی از جـدا نشـدنی تریـن اقام 
پذیرایـی از مهمـان در شـب عید اسـت. مهمانی نیسـت، 
در ایـام نـوروز دلـش نخواهـد حداقـل یکـی دو مـدل از 
شـیرینی هایی را که شـما خریده اید، بخورد. قطعا شـما 
نیـز بایـد در زمـان خرید شـیرینی بـرای مهمانـان تان به 
فکـر جیـب تان هـم باشـید. در ادامه با ما همراه باشـید 
تـا بـه شـما گزارشـی از قیمت های شـیرینی شـب عید 
بدهیم و همچنین نکاتی را که در هنگام خرید شـیرینی 

بـه دردتـان می خـورد . 

نکاتی در مورد انتخاب شیرینی
در زمـان خریـد شـیرینی عیـد باید بـه چند نکتـه توجه 
کنیـم. اول اینکـه بایـد شـیرینی را انتخـاب کنیـم کـه 
مانـدگاری باالیـی دارد و در عین حـال تازه بماند. به دلیل 
اینکـه حداقـل دیـد و بازدیـد ها دو یا سـه هفتـه به طول 

می انجامد و قطعا باید شـیرینی را انتخاب کنید که طی 
ایـن مـدت تـازه بماند. پـس بهترین انتخاب برای شـما 
شـیرینی خشـک اسـت. دومین چیزی که باید به آن در 
خریـد شـرینی توجـه کنید سـبک، کوچیک و بـه صرفه 
بـودن شـیرینی اسـت. قطعـا برای شـما به صرفه اسـت 
کـه شـرینی را انتخاب کنید که با هر کیلـو از آن بتوانید از 

تعـداد مهمان بیشـتری پذیرایی کنید.

انتخاب دو یا چند نمونه شیرنی
قطعـا بایـد در کنـار انتخاب شـیرینی خانگی بـه فکر دو 
یـا چنـد نمونه دیگر از شـیرینی و یا شـکات ها باشـید. 
شـیرینی هایـی مثـل سـوهان و قطـاب نیز در ایـام عید 
طرفـدار زیـادی دارنـد. همچنیـن در مورد خرید شـکات 
بایـد ایـن موضـوع را در نظـر بگیریـد کـه حتمـا از مراکز 
معتبـر خریـد کـرده و محصـوالت بسـته بندی شـده را 
انتخـاب کنیـد؛ بـه ایـن دلیـل کـه کارخانجـات به شـکل 
دوره ای مـورد نظـارت دسـتگاه های مربوطه قرار می گیرند 
و بـه لحـاظ بهداشـتی مورد تایید هسـتند. شـکات هاي 
فله اي و يا تخته اي، استاندارد و قابل اطمينان نيستند. 
امـروزه برخـی افـراد در منـزل شـکات درسـت می کنند 
و از طریـق فضـای مجـازی بـه فـروش می رسـانند؛ این 
محصـوالت بـه لحـاظ بهداشـتی قابل اطمینان نیسـتند 
زیرا مواد تشـکیل دهنده آن مشـخص نیست و نمی توان 
زمـان زیـادی آن را نگـه داشـت، مگـر آنکـه خودتـان در 
منـزل آن هم در مقدار مورد نیاز برای دو، سـه روز شـکات 
درسـت کنید. شـکات باید در کارخانجات معتبر سـاخته 
شـود و پروانه بهداشـت، تاریخ مصرف و... داشـته باشد. 
بـه عقيـده کارشناسـان تغذيـه شـکات هاي مغـزدار بـه 
دليـل حجـم کمتـر شـکات و وجـود مغزها و دانـه  هاي 

روغنـي انتخاب مناسـب تري هسـتند.

خرید از فروشگاه های معتبر
قنادی هـای معتبر هم از لحاظ بهداشـت محل و پرسـنل 
و مـوادی کـه مورد اسـتفاده قرار می دهند، معموال توسـط 
می گیرنـد؛  قـرار  نظـارت  مـورد  مربوطـه  سـازمان های 
اعتمـاد  معتبـر  فروشـگاه های  بـه  بنابرایـن می توانیـد 
کنیـد. در روزهای پایان سـال شـیرینی به میـزان زیادی 
فروختـه می شـود و معموال در فروشـگاه باقـی نمی ماند 

و تـازه هسـتند، امـا بهتـر اسـت بـرای تشـخیص تازگی 
شـیرینی بـه رنـگ، بـو و مـزه آن توجـه کنید. شـیرینی 
مانـده معمـوال رنـگ کـدر و مـزه ماندگـی دارد، به عـاوه 
به راحتی خرد می شـود یا بسـیار خشـک اسـت. به عاوه 
اگـر می خواهید شـیرینی تر یا نان خامه ای بخریـد آن را 
بـو کنیـد. اگرچه وانیل جلوی بوی ماندگـی را می گیرد اما 

می توانیـد بـه بـوی خامـه خراب شـده پـی ببرید.

قیمت شیرینی در بازار کرمان
قیمـت شـیرینی در فروشـگاه هـا بسـته به کیفیـت آنها 
متفاوت است. همچنین نوع مواد به کار رفته در شیرینی 
هـم متفـاوت اسـت، به طـور مثـال شـیرینی خانگی که 
بـه جـای روغـن در تهیـه آن از کره اسـتفاده شـده باشـد 
قطعـا بایـد تفاوت قیمت داشـته باشـند. قیمت هر کیلو 
شـیرینی خانگی در محدوده خیابان هزارویکشـب و شفا 
بسـته بـه کیفیت از 18 هـزار تومان تا 25 هـزار تومان بود 
و شـما مـی توانیـد در ایـن محـدوده قطـاب را از کیلویی 
15 هـزار تومـان تـا 19 هـزار و 500 تومان خریـداری کنید. 
محدوده پارک نشـاط نیز شـیرینی خانگی از کیلویی 18 
هـزار تومـان تـا 20 هـزار تومان و قطـاب نارگیل و گـردو را 
کیلویـی 15 هـزار تومـان می توانیـد بخریـد. در محدوده 
خیابـان جهـاد نیـز بایـد بـرای خریـد شـیرینی خانگـی 
معمولـی کیلویی 15 هزار تومان، شـیرینی خانگی مغزدار 
کیلویـی 30 هـزار تومـان، قطـاب پسـته کیلویـی20 هزار 
تومـان، قطـاب گـردو کیلویـی 15 هـزار تومـان و قطـاب 
نارگیـل کیلویـی 12 هزار تومـان هزینه کنید. بـرای خرید 
شـیرینی خانگـی البتـه بـا تفکیک معمولـی، کـره ای و 
ممتـاز بـه ترتیـب در محـدوده میـدان آزادی باید کیلویی 
13 هـزار و 500، 17 هـزار و 18 هـزار و 900 تومـان  نیـز 

هزینـه کنید.

ليست تورهای نوروزی شیرینی، پایه ثابت مهمونی های نوروز 
تور سریالنکا 

3,995,000 تومان | 6 شب  | از 27 اسفند 

95 الی 04 فروردين 96 | ایر عربیا 

تور هند )کراال( 
3,995,000 تومان | 7 شب | از 28 اسفند 

95 الی 06 فروردين 96 | ماهان 

تور سوچی 28و29 اسفند و 5و6 
فروردین 96

از 28 اسفند 95  4,190,000 تومان | 7 شب 

الی 13 فروردين 96 | ماهان 

تور گرجستان 30 اسفند 95
از 30 اسفند 95  1,790,000 تومان | 6 شب 

الی 06 فروردين 96 |  آتا 

تور تفلیس+باتومی 29 اسفند و 
6 فروردین 96

از 29 اسفند 95  2,190,000 تومان | 7 شب 

الی 13 فروردين 96 |  آتا 

تور بانکوک+پاتایا 7 فروردین 96
3,325,000 تومان | 7 شب | از 07 

فروردين 95 الی 15 فروردين 96  

ماهان 

تور گرجستان 10 فروردین 96
از 10 فروردين  1,290,000 تومان | 3 شب 

96 الی 13 فروردين 96 |  زاگرس 

تور پاتایا 6 فروردین 96 
3,370,000 تومان | 6 شب | از 06 فروردين 

 Jet Asia  96 96 الی 13 فروردين

تور پوکت 3و4و5 فروردین 96
3,875,000 تومان | 6 شب | از 03 

فروردين 96 الی 12 فروردين 96  

تور بانکوک+پاتایا 6 فروردین 96
از 06 فروردين  3,180,000 تومان | 6 شب 

 Jet Asia  96 96 الی 13 فروردين

تور آنتالیا نوروز 96 )اطلس جت(
از 28 اسفند 95  2,615,000 تومان| 6 شب 

الی 13 فروردين 96 | اطلس جت 

www.lastsecond.ir

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     43,800,000 ................................. EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید ........................................44,700,000
پژو 206 . تیپ 2 ................................ 33,600,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 117,000,000   
32,500,000 .............................................. LX  سمند
42,300,000 ....................................... LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................. 25,900,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز ......... 39,100,000
38,600,000 ..................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,500,000  ..................................................... LX رانا

 سایپا
سایپا 111 ................................................... 21,400,000     

27,800,000 ............................................. EX   ساینا
27,000,000  .................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  دنده ای .............................  77,000,000   

 پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  41,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک ......................... 52,300,000
برلیانس H330 اتوماتیک .............  56,300,000
120,000,000  ...... )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
لیفان 820 ..............................................  88,000,000
جک J5 اتوماتیک .............................  65,900,000
هیوندای I20 جدید .............................  89,000,000
جک S5 دنده ای ............................... 84,200,000

مدیران خودرو
  75,000,000  .......................... S X33   ام وی ام
تیگو X33 اتوماتیک ........................  67,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت ....  44,700,000 
72,000,000  ......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار ............  122,500,000 

راین 
ولیکس C30 اتوماتیک ..................  52,000,000  
ولیکس C30 دنده ای .....................  47,000,000

نگهداري شيريني
ملدت نگهلداری شلیرینی خشلک بله دلیلل اینکله رطوبلت کمتلری دارد، بیشلتر از 
شلیرینی تر اسلت و حتی می تلوان آن را یک تلا دو هفته بیرون از یخچلال، البته در 
جلای خنلک یلا بله ملدت یلک ملاه در فریلزر نگهلداری کلرد. ایلن واقعیلت را نیز 
نمی تلوان نادیلده گرفت که هر چقلدر مدت زمان نگهداری شلیرینی خشلک کوتاه تر 
باشلد، بهتلر اسلت زیلرا احتمال اکسیدشلدن روغنی کله در تهیله آن بله کار رفته، در 
طوالنی ملدت افزایلش پیلدا می کنلد بنابراین شلیرینی را به انلدازه ای بخریلد که در 

مدت کوتاهی مصرف شود.
یکلی از روش  ها  بلرای افزایش مدت ماندگاری شلیرینی ، به  خصوص شلیرینی های 
عیلد، قلرار دادن آنهلا در ظلروف دردار بله صلورت ردیفی اسلت. بلرای جلوگیلری از 
چسلبیدن شلیرینی  هلا بله یکدیگلر و خردشدنشلان نیلز می توانیلد ورقله ای از کاغذ 
روغنلی بیلن ردیف هلای بلاال و پاییلن قلرار دهیلد و در ظلرف را ببندیلد و آن را در 
یخچلال بگذارید)بلرای ملدت کوتلاه( تلا شلیرینی تازه تلر بمانلد. هرچنلد مصلرف 
شلیرینی خشلک کهنه باعث مسلمومیت نمی شلود اما علالوه بر اینکه تازگلی خود را 
از دسلت ملی دهلد، به دلیل اکسیدشلدن روغن در تملام گروه های سلنی، می تواند 

حداقل بروز مشکالت گوارشی را در پی داشته باشد.

وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  دسـت دوز،  کفاشـان  اتحادیـه  رییـس 
تولیدکننـدگان کفـش دسـت دوز در آسـتانه شـب عیـد، اظهـار کـرد: 
بسـیاری از تولیدکننـدگان امسـال نتوانسـتند بـا بیـش از ۵۰ درصـد 
ظرفیـت خـود فعالیـت کننـد و بسـیاری از آنها شـش ماه اول سـال 
را کامـا بیکار بوده اند. رسـول شـجری دربـاره  آمار گمـرک از واردات و 
اجنـاس قاچاق خاطر نشـان کرد: آمار رسـمی گمرک نزدیک هشـت 
میلیـون دالر واردات اسـت، در صورتـی کـه مغازه هـای سـطح شـهر 

بیـش از ۱۰ میلیـون دالر جنـس خارجـی بـه فـروش می رسـانند.

قائم مقام وزیرراه وشهرسـازی درمراسـم افتتاح یک هزار و ۲۰۰ 
واحـد مسـکن مهر پردیـس گفت: براسـاس برنامـه دو میلیون 
و۲۰۰هزار واحد مسـکن مهر باید سـاخته وتحویل شـوند که هم 

اکنون یک میلیون و ۹۳۵ هزارواحد سـاخته شـده اسـت.
احمـد اصغـری مهرآبـادی گفـت: جـدا از ۱۵ هزار واحد مسـکن 
مهـر کـه در بافت فرسـوده اسـت، ۶۵ درصـد از  ۲۵۵ هـزار واحد 
آن دارای مشـکات عدیـده و ۱۱۰ هـزار واحـد آن فاقـد متقاضـی 

هستند.

رئیـس کل بیمـه مرکـزی بـا بیـان اینکـه بیمـه مرکـزی 
درحـال تدویـن نـرخ هـای جدید حـق بیمه شـخص ثالث 
بر اسـاس دیه 210 میلیونی سـال 96 اسـت، افزود: نرخی 
تغییـر نمـی کنـد بلکـه براسـاس ضابطـه ای که قبـاً دولت 
تعییـن کـرده بـود محاسـبات انجـام مـی شـود. عبدالناصر 
همتـی ضمـن تأکیـد براینکه چـون تعهـدات افزایـش پیدا 
مـی کنـد مبلـغ حق بیمـه شـخص ثالث بـرای سـال آینده 
بـاال مـی رود، تصریح کرد: افزایش حق بیمه شـخص ثالث 
متناسـب بـا افزایـش 10.5 درصـدی نـرخ دیه خواهـد بود.
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فروش کفش  خارجی در مغازه ها مشکالت جدی مسکن مهر افزایش حق بیمه

مرغ گرم
کمترین قیمت: .............. 7200

بیشترین قیمت:  ......... 7550

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............... 4650

بیشترین قیمت: ............ 5400

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: ........... 33000

بیشترین قیمت: ......... 34000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: ............ 23000

بیشترین قیمت: .......... 25000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .............. 21000

بیشترین قیمت: ..........21350

حبوبات  
لوبیا چیتی .....................  ۹۵۰۰  

عدس .................................  ۶۸۰۰    

لپه  ....................................... ۹۲۰۰  

لوبیا قرمز .......................... ۸۲۰۰    

نخود .................................... 9200

خشکبار
گردو  ................................ 59000

فندق ..............................  36000    

پسته  .............................. 42000  

آلو بخارا .......................... 19800  

بادام ................................ 39000

فروش و تعمیرات صندلی اداریاقللالم مصرفللی
توافقی قیمت 

فروش صندلی نو و دســته دوم زیرقیمت بازار
تعمیــرات صندلی گردان و صندلی اپن 

)درمحل کار(
با لوازم درجه یک

از جمله جک، مکانیزم، پایه، چرخ، دســته 
صندلی و...

و رفــع صدای صندلی... .
درکمترین زمان صندلی شــما را تعمیر می 

کنیــم در محل  کار
شماره تماس: 09135319044

فروش ویژه پایان سال
تومان قیمت۸۵.۰۰۰ 

انواع پمپ آب
نیم اســب، فقط ۹۸هزارتومان - یک اسب 

بشــقابی وجتی فقط ۱۹۵ هزار تومان
کفکــش ۳۸متری - فقط۳۲۰ هزار تومان، 

کفکــش ۱۷متری – فقط ۱۹۵ هزار تومان
اره بنزینی مارک  streamطرح اشــتیل طول 

تیغ ۴۵ ســانت، ســایز استاندارد، مجهز به قفل 
گاز و پمــپ روانکاری زنجیر، قیمت ویژه

تومان فقط۳۹۰هزار 
تماس: 09372298880

تولیدی سللاک دستی تبلیغاتی
توافقی قیمت 

ساک دستی ســوزنی همراه با چاپ تبلیغات 
روی ســاک دستی در رنگ و ابعاد مختلف

تماس: 09130700778

فروش اسکاچ
فروش ویژه اســکاچ )زرباف و تفلون شوی( 

بــا قیمت اســتثنایی فقط 360 تومان با کیفیت 
باال و در رنگ های متنوع. جهت ســفارش 
کافیســت مقدار و آدرس مغازه را به این 

شــماره )09212495774(پیامک کنید.با تشکر

فروش دکور مغازه
توافقی قیمت 

دکور مغازه با قیمت مناســب بفروش می رســد.
تماس: 09217803023

وسایل برق ساختمان
توافقی قیمت 

مقــداری المــپ ال ای دی و کم مصرف. کابل. 
سیم برق و ... .

بیســت درصد زیر قیمت بازار به دلیل مشــکات

لطفا فقــط پیام بدید تماس می گیرم 
خدمتتان

تماس: 09031063288

فارسی بر 
تومان قیمت۵۵۰.۰۰۰ 

یک عدد فارســی بر کشویی۳۵سانت چند 
حالته کرون به فروش می رســد که حدودا ۸ 
ماه خریدم ولی ۳هفته بیشــتر کار نکرده برا 

یه کاری خریده بودم که جور نشــد. 
تماس: 09137558027

میز MDF ترک با یک سللال ضمانت 
تعویض

تومان قیمت۲۵۰.۰۰۰ 
انواع میزهای MDF و شیشــه در طرح ها و 

مــدل هــای متفاوت با کیفیت عالی دارای یک 
ســال ضمانت تعویض میز دو رو و تک رو با 

قیمت هایی باور نکردی انتخاب از شــما تحویل 
از مــا تخفیــف ویژه عید. آدرس: خیابان قدس 
چهارراه ارگ پاســاژ صنعتی طبقه همکف پاک 
۲۱ زیر زمین پاک ۲۶ صوتی تصویری ســعید.

تماس: ۰۹۱۳۳۹۹۱۶۷۸ و ۰۹۲۱۵۵۰۹۳۲۶

کسب و کار

نبض بازار

پشـــتیبانی  کل  اداره  رئیـــس 
ـــت:  ـــان گف ـــتان کرم ـــور دام اس ام
هـــای  سیاســـت  راســـتای  در 
منظـــور  بـــه  بـــازار  تنظیـــم 
کننـــدگان  مصـــرف  از  حمایـــت 
ـــرغ  ـــت م ـــه گوش ـــه عرض ـــدام ب اق
مصـــوب  قیمـــت  بـــه  منجمـــد 
هـــر  توزیـــع  عاملیـــن  بـــرای 
ـــرای  ـــال، ب ـــزار ری ـــرم ۵۵ ه کیلوگ
مصـــرف کننـــدگان شـــهر کرمـــان 
و شهرســـتان  ریـــال  هـــزار   ۵۸
ــزار و ۵۰۰  ــتان ۵۸ هـ ــای اسـ هـ
ریـــال از طریـــق فروشـــگاه های 
ـــم،  ـــپه، معل ـــاه، س ـــره ای )رف زنجی
اتـــکا، فایتـــون، افـــق کـــورش، 
و  کارمنـــدی  هـــای  اتحادیـــه 
ـــی  ـــری و...( شـــده اســـت. بن کارگ
هیـــچ گونـــه  افـــزود:  اســـدی 
ـــود  ـــاره وج ـــن ب ـــی در ای محدودیت
ـــور از  ـــرغ مذک ـــت م ـــدارد و گوش ن
نـــوع داخلـــی و از تولیدکننـــدگان 
اســـتان در مقاطـــع مـــازاد تولیـــد 
ســـازی  ذخیـــره  و  خریـــداری 

است. شده 

ورود گوشت 
مرغ منجمد 
به بازار شب 
عید  کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

بازار زمان واریز یارانه اسفندماه
هفتاد و سومین مرحله یارانه نقدی ساعت 24:00 روز 25 اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و 

مبلغ یارانه نیز همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.

عطیه بهره بر
خبرنگار
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روزنامه سیاسی – اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور(
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر عامل: نکیسا خدیشی
مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

زیر نظر شورای نویسندگان
دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی
گرافیست: تیوا صمدیان

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
روابط عمومی: راحیل عبادی زاده

عکس: یاسر خدیشی
ورزش: فرشاد پگاه

جامعه: عطیه بهره بر 
گردشگری : شکوفه نبی زاده

فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
حقوقی: پیام خسروی سعید

زنان: زهره امین زاده
میراث: فریده امین زاده

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7در رتبه بندی وزارت ارشاد اسالمی
نشانی: کرمان، بلوار جمهوری، چهارراه فرهنگیان، ساختمان بلوار، واحد4

تماس مستقیم تحریریه: 034-32117834
تلفنخانه: 32117852 و 32117835

سامانه ی پیامکی: 10003432117834
news@payamema.ir :ایمیل

شهر: امیر رجبی
دنیای مجازی: سروش بیات پور

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی 
آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه 

نیست . 

ایمیل تحریریه: 
Khabar.payamema@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
payamema.adv@gmail.com 

telegram.me/payamema :کانال تلگرام
payamema_kerman :اینستاگرام

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh 

پیش چاپ و چاپ: 
مهدوی )32134838(

گشت و گذار

رونمايي از البوم موسيقي ماچلس 
مسعود نكويي

با حضور هنرمندان و فرهيختگان كرمان
پنجشنبه 26 اسفند، ساعت : 9:30 

در يخدان مويدي

طالق عاطفی
سال قبل در چنین روزی در مورد طاق عاطفی 

نوشتیم.

مرتضی: از این خونه میرم، یه سوارخ 
میزارم روی این دررررر. ...وای میستم 

روزگارتون رو نگاه میکنم

ابد و یک روز

سال 
موسیقیگشت دیالوگ

معرفی کتاب

ادامه یادداشت از صفحه یک

من چيزي از عشق مان به 
كسي نگفته ام!

آنها تو را هنگامي كه در اشك 
هاي چشمم،

تن مي شسته اي ديده اند. 

»نزار قباني«

عکس نوشت

عكس: رقيه توكلي

سقوط فرشتگان
تریسی شوالیه

نینا فراهانی

انتشارات چشمه

ــردی  ــا م ــه اســت ب ــل مطلع ــی اه ــی زن کیت
اهــل زندگــی خــوب و پولــدار ازدواج کــرده اما 
اکنــون بــا داشــتن یــک دختــر بــه ســرگردانی 
ــی  ــوهرش را نم ــر ش ــیده دیگ ــی رس در زندگ
خواهــد و منتظــر تغییــر و تحولــی در زندگــی 
اش اســت ... عشــق ... احقــاق حقــوق زنــان 
و ... در داســتان بــا شــخصیت هــای زیــادی 
ــد  ــه دی ــه رو هســتیم و داســتان از زاوی رو ب
ــه  ــی ک ــر کیت ــود دخت ــل مــی شــه م ــا نق اون
باهــوش و تشــنه توجــه مــادره ... لیــدی کــه 
ــت  ــه دوس ــوه گری ــل عش ــا و اه ــیار زیب بس
مــود ... مادرشــوهر کیتــی کــه اصــا تحمــل 

اونــو نــداره و ....

قسمت های زیبایی از کتاب

او هرگلللز ملللرا از بهتلللر شلللدن ناامیلللد نملللی کنلللد 
، گرچللله قلللادر نیسلللت جهلللان بزرگتلللری را کللله 

آرزویلللش را دارم ، بللله ملللن بدهلللد .
بایلللد جلللواب کسلللانی را کللله عقیلللده هلللای 

اسلللتواری دارنلللد بلللا اسلللتواری داد .
نملللی دونلللم کلللدوم بدتلللره – ایلللن کللله از دسلللت 
داده باشلللمش یلللا ایلللن کللله بدونلللم چیلللزی 

بلللرای از دسلللت دادن وجلللود نداشلللته .
کیتلللی دوبلللاره او را بللله تخلللت خوابلللش راه داده 
اسلللت تلللا بتوانلللد بیلللرون از آن هلللر کاری دللللش 

ملللی خواهلللد بکنلللد .
هیلللچ چیلللز ناراحلللت کننلللده تلللر از آن نیسلللت 
کللله کسلللی متوجللله نباشلللد داری تنبیهلللش ملللی 

کنلللی .

ی زاده(
تقویم  25  اسفند )نوشیروان کیهان

رسانه در آینه تصویر
آخریلن شلماره روزنامله »کرملان املروز« که 
املروز منتشلر شلده، بله مناسلبت نلوروز 16 

صفحله دارد. 
در صفحله آخلر روزنامله »کرملان املروز« بله 
توللد فرزنلد مدیرمسلوول ایلن نشلریه اشلاره 

شلده اسلت.

نافرماني فرمانداران سيسللتان 
و کابل

شــانزدهم مــارس 279 ميــادي بهــرام 
ــراي  ــه ب ــران ك ــاني اي ــاه ساس دوم ش
بــه  سيســتان  فرمانــدار  گوشــمالي 
ــبت  ــه مناس ــود ب ــه ب ــت رفت ــن ايال اي
نزديــك بــودن نــوروز، پــوزش فرمانــدار 
برداشــته  نافرمانــي  بــه  ســر  را كــه 
ــوان  ــيد و عن ــت، او را بخش ــود پذيرف ب
»ســكان شــاه« داد و ســپس بــراي 
تنبيــه فرمانــدار كابــل رهســپار ايــن 

ــد. ــه ش منطق
 276 ســال  در  سيســتان  فرمانــدار 
خبــر  شــنيدن  از  پــس  ميــادي 

بهــرام  )پــدر  يکــم  بهــرام  قتــل 
پايتخــت  اوضــاع  آشــفتگي  و  دوم( 
ــي زده  ــه نافرمان ــت ب ــفون( دس )تيس
ــم  ــل را ه ــه كاب ــدار منطق ــود و فرمان ب

بــود. ايــن كار كــرده  بــه  تشــويق 
ــه  ــرام دوم ب ــيدن به ــس از رس      پ
حاضــر  فرمانــدار  نيروهــاي  کابــل، 
ــرادر  ــا ســربازان شــاه و ب ــگ ب ــه جن ب
كشــي نشــدند و بــراي فرمانــدار راهــي 
عذرخواهــي  و  شــدن  تســليم  جــز 
كابــل  در  دوم  بهــرام  بــود.  نمانــده 
بــود كــه شــنيد روميــان از دوري او 
از پايتخــت ســوء اســتفاده و در صــدد 
عبــور از رود فــرات برآمــده انــد كــه 

ــت و  ــور بازگش ــرب كش ــه غ ــتاب ب باش
ــر  ــن خب ــنيدن اي ــس از ش ــان پ رومي

ــد. ــيني زدن ــب نش ــه عق ــت ب دس

رسللميت يافتن تاريخ هجري 
خورشيدي

ميــادي   1079 ســال  مــارس   16 از 
ــاه  ــت ــــ ملكش ــاه وق ــتور ش ــه دس ب
ســلجوقي ــــ مقــرر شــد كــه در ايــران، 
تقويــم  دو  هــر  بــه  اســناد  تاريــخ 
هجــري قمــري و هجــري شمســي 
نوشــته شــود. ايــن روال از چهــار قــرن 
بعــد بــه تدريــج فرامــوش شــد كــه در 
دوران معاصــر ازســرگرفته شــده اســت. 
تقويــم هجــري شمســي را عمــر خيــام 

ــود. ــرده ب ــم ك ــابوري تنظي نيش

زادروز دو داستان نويس
ــس  ــتان نوي ــارس زادروز دو داس 16 م
معــروف اســت. كنتســا مــاري مادليــن 
كــه  فرانســوي  نويــس  داســتان 
ــت  ــت« اس ــتانش »الفاي ــن داس بهتري
در 1634، و ماكســيم گوركــي داســتان 
نويــس شــهير روس در 1868 بــه دنيــا 
ــپ  ــنده چ ــك نويس ــيم ي ــد. ماكس آم
ــرده  ــس ك ــر را لم ــون فق ــه چ ــود ك ب
ــت  ــي پرداخ ــكاس آن م ــه انع ــود ب ب
و بــه اميــد روزي بــود كــه فقــر، ســتم 
ــدد. ــر بن ــت ب ــان رخ ــتثمار از جه و اس
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شهروندان گرامی ، باتوجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال ، استدعا دارد نهایت صرفه جویی را در مصرف آب به عمل آورید.
زیرا که منابع آب استان بسیار محدود است.

               مدیریت روابط عمومی آب و فاضالب استان کرمان
»آب هست ولی کم است«

کلیـدواژه دیگـر ایـن دو بیت کـه با کمی دقت بـر همگان 
معلـوم می شـود همـان ترکیـب پنـج هشـتاد اسـت کـه 
بـه دسـت می دهـد و چنانکـه پژوهنـدگان  را  عـدد 400 
سـال  دو  یکـی  همیـن  اختـاف  بـا  آوردنـد  شـاهنامه 
حکیـم طـوس شـاهنامه را کـه در هفـت مجلـد گـردآورده 
بـود بـه دربـار محمـود غزنـوی می فرسـتد امـا همان گونه 
کـه رسـم اکثـر شـاهان اسـت، سـلطان محمـود از فهـم 
ایـن اثـر جـاودان بازمانـده و فردوسـی چنان که شایسـته 
ایـن کارنامـه سـترگ اسـت پاداشـی در خـور نمی بینـد. 
طبـق گواهـی تاریـخ، ایـن نابغـه ادبیـات جهـان، مـردی 
کـه یک تنـه بـر بلنـدای شـاهنامه می ایسـتد و از زبـان و 
فرهنـگ و هویـت ایرانی پاسـداری می کند، 10 سـال آخر 
عمـر خـود را در فقر، ناامیدی و تنگدسـتی به سـر می برد. 
پـس دانسـتیم که شـاهنامه، ایـن منظومه 60 هـزار بیتی 
از پادشـاهی کیومـرث آغـاز می شـود و بـه روایـت یزدگرد 

سـوم و فرجـام ساسـانیان بـه پایـان می رسـد.
پژوهشـگر هـم روزگارمـان، دکتـر امیـن ریاحـی در کتاب 
و  سـرودن  سـیر  شناسـی«  فردوسـی  »سرچشـمه های 
تدویـن شـاهنامه را بـه پنـج دوره تقسـیم می کنـد. دوره 
نخسـت هم زمـان بـا جوانـی فردوسـی اسـت. شـاعر بـه 
نظـم پـاره ای از داسـتان های پراکنده مثل بیـژن و منیژه، 
رسـتم و اسـفندیار و یکـی دو داسـتان دیگـر می پـردازد. 
دوره دوم که سـال های جوانی و کار و کوشـش فردوسـی 

اسـت نخسـتین بخـش شـاهنامه را تدویـن می کنـد. 
تـا 65  از 45  انتظـار می نامـد.  را سـال های  دوره سـوم 
سـالگی فردوسـی بـه طـول می انجامـد و او بخش هـای 
دیگـر را بـه شـاهنامه می افزایـد و بـه بازبینـی شـاهنامه 
 395 سـال های  حـدود  یعنـی  چهـارم  دوره  می پـردازد. 
تـا 400 کـه هم زمـان بـا 65 تـا 70 سـالگی اوسـت، متـن 
تجدیدنظـر یافتـه و نسـخه کامـل را بـه محمـود غزنـوی 
هدیـه می کنـد و دوره پنجـم را دوره پیـری و ناامیـدی 
حکیـم طـوس نامیـده اسـت. در ایـن ایام عمر فردوسـی 
بـه 80 سـالگی رسـیده و قریـب بـه 35 سـال از آغـاز 
و  گلـه  در  بیتـی  چنـد  فردوسـی  می گـذرد.  شـاهنامه 
شـکایت از محمـود غزنـوی می سـراید و از قدرناشناسـی 

او گایـه می کنـد.

*  دبیر و عضو انجمن انس با حافظ کرمان

شاهنامه؛ یادگاری بی همتا از 
فرهنگ دیرین ایران


