
جای محمد اینانلو به این 
سادگی ها پر نخواهد شد

یادداشتی از محمد جهانشاهی

واکنش رهبر انقالب به شهادت شیخ نمر:

دست انتقام 
الهی گریبان 
سیاستمداران 
سعودی را 
خواهد گرفت

در نشست خبری کنسرت گروه سازهای 
کوبه ای پاسارگاد عنوان شد

برگزاری کنسرت به نفع 
موسسه خیریه زنجیره امید

2

37 سال هفتم  شماره پیاپی 532  دوشنبه 14 دی ماه 1394 
www.kermanjournalists.ir  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

   صفحه  2

3- تا 413- تا 13

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,300,000
9,340,000
4,740,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,630,000
1,710,000

953,700

دالر
يورو
پوند

36,780
40,050
54,300

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

 ماصفحه 8
يام

س: پ
عک

پرونده »پیام ما« برای حواشی پیش آمده پیرامون پروژه هتل بام کرمان

نبرد نفس گیر هتل با کوه
بام فراموش شده کرمان جنجالی شد

   صفحه  8 و 5

بام کرمان
یا منطقه ممنوعه

نکیسا خدیشی

مردم کرمان 
به اعدام 
شیخ نمر 
اعتراض 
کردند
 امام جمعه کرمان: 

شیخ نمر به جرم 
انتقاد شهید شد
 نماینده ولی فقیه در سپاه ثاراهلل:

 آل سعود به زودی 
زمین گیر می شود

استاندار کرمان: 

جهش اقتصادی خوبی 
در سال آینده داریم

------------------------------------------------------  صفحه 2

موفقیت گل گهر در 
جشنواره بین المللي روابط عمومي 
------------------------------------------------------  صفحه 2
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان خبر داد

اولین کارخانه تولید گاز اکسیژن 
و نیتروژن جنوب استان کرمان 

در آستانه بهره برداری
------------------------------------------------------  صفحه 2

در جلسه شب گذشته شورای شهر کرمان مقرر شد

نام گذاری یک خیابان در کرمان 
به نام شیخ نمر

------------------------------------------------------  صفحه 2
از اعدام ظالمانه شیخ نمر تا حمله به سفارت عربستان

جنایت قضایی و پاسخ افراطی
------------------------------------------------------  صفحه 4

بازگشت به حالت اولیه  چیست ؟
------------------------------------------------------  صفحه 5



شماره پیاپی 532  
دوشنبه 14 دی ماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 2

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

یادداشت

گل گهر 
میزبان نمایشگاه 
کتابت قرآن بر روي 
لوح هاي سنگي

نمايشـگاه  ميزبـان  گهـر  گل 
كتابـت قـران بـر روي لـوح هـاي 
سـنگي اثـار اسـتاد سـيد حسـين 
قـران  يـزدي  كاتـب  پوررضـوي 
كريـم بـود.  در ايـن نمايشـگاه كه 

بـا حضـور حجت االسـام سـيد محمود حسـيني امام جمعه شهرسـتان ،اسـحاقي 
ريـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامي، محسـن اسـدي نائب رييس شـوراي شـهر، 
مهنـدس رحيمـي پـور قايـم مقـام گل گهـر ، مهنـدس عتيقـي مديـر مجتمـع و 
جمعـي از مديـران و كاركنـان شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر در محل سـايت 
اداري شـركت افتتـاح شـد اخريـن اثـار كتابـت قـران ايـن هنرمنـد كشـوري در 
معـرض ديـد كاركنـان و عاقمنـدان در مجموعـه گل گهر قرار گرفت. ايـن اثار كه 
باچشـم غيـر مسـلح و بصورت ريـز نويس نگارش شـده اند مـورد اسـتقبال بازديد 
كننـدگان قـرار گرفتنـد. گفتني اسـت ايـن هنرمند كه خوشنويسـی، ريزنويسـی، 
شعرنويسـی و تزييـن روی انـواع سـنگ و برگ درختـان از جمله هنرهای اوسـت، 
در سـال 1388 ريزنويسـی قـرآن و كتابـت آيات وحی را با چشـم غيرمسـلح روی 
انـواع سـنگ آغـاز كرده و برای نخسـتين بـار در ايران ايـن هنر قرآنی و ارزشـمند 
را نهادينـه كـرد. ايـن نمايشـگاه همچنيـن در روزهـاي 13 و 1٤ دي مـاه در محل 

فرهنگسـراي سـيرجان  ويـژه بازديـد عمـوم شـهروندان  دايـر خواهـد بـود.

اولین کارخانه 
تولید گاز اکسیژن 
و نیتروژن جنوب 
استان کرمان در 
آستانه بهره برداری

رئيس سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت جنـوب اسـتان كرمان: 
اولين كارخانه توليد گاز اكسـيژن 

و نيتـروژن جنـوب اسـتان كرمان بـا اختصـاص 2100 ميليون ريال تسـهيات، 
آمـاده بهـره بـرداری اسـت. به گـزارش روابـط عمومی سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب اسـتان كرمـان، رئيس اين سـازمان خبـر داد: اوليـن كارخانه 
توليـد گاز اكسـيژن و نيتـروژن جنـوب اسـتان كرمـان در شهرسـتان جيرفـت 
آمـاده بهره برداری می باشـد.  محمود اسـکندری نسـب در ايـن خصوص گفت: 
بـا توجـه بـه اولويـت نيـاز منطقـه بـه ايـن محصـول، ايـن كارخانـه با سـرمايه 
گـذاری بالـغ بـر 10 ميليـارد ريال آمـاده بهره بـرداری می باشـد. وی همچنين 
اظهـار كـرد: ظرفيت توليـد ايـن كارخانـه 2.200.000 مترمکعب گاز اكسـيژن 
و نيتـروژن در سـال مـی باشـد. دكتر اسـکندری نسـب اضافـه كرد: در راسـتای 
كمـک بـه راه انـدازی هرچه سـريعتر اين كارخانـه، به همت اداره طـرح و برنامه 
سـازمان 2100 ميليـون ريال تسـهيات از محـل وجوه اداره شـده بانک صنعت 
و معـدن و همچنيـن معـادل 10 درصـد تسـهيات بـه عنـوان يارانـه مصـوب و 

پرداخت شـده اسـت.

موفقیت گل گهر در 
جشنواره بین المللي 
روابط عمومي 
 دوازدهميـن كنفرانـس بين 
المللـي روابـط عمومي ايـران و 
روابـط  جشـنواره  سـيزدهمين 
عمومـي هـاي برتر كشـور صبح 
ديروز ششـم دي ماه  در سـالن 
در  المپيـک  هتـل  كنفرانـس 

تهـران برگـزار شـد. در ايـن مراسـم كـه با پيـام دكتـر جنتي وزيـر فرهنگ 
و ارشـاد اسـامي و بـا حضـور دكتـر حسـام الديـن اشـنا مشـاور فرهنگـي 
رئيس جمهور ، حجت االسـام شـهيدي رئيس بنياد شـهيد كشـور و دكتر 
مظاهـري مشـاور عالي وزير ارشـاد برگزار شـد بيش از يکصد نََفـر از مديران 
و فعاليـن روابط عمومي كشـور و جمـع زيادي از مسـئولين و مديران روابط 
عمومي ادارات شـركت ها و نهادها حضور داشـتند. در اين نشسـت كه از ان 
بعنـوان معتبرتريـن گردهمايـي فعاليـن و متخصصين روابط عمومي كشـور 
يـاد  ميشـود هيت داوران با أكثريت آراء شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر 
را بـه پـاس خدمـات و فعاليـت هـاي مثمر ثمـر حائـز رتبه برتر شـناخت و 
بـا اهـدا تنديـس طايي روابـط عمومي از خدمـات مهندس ناصـر تقي زاده 
مديـر عامل شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر و روابط عمومي اين شـركت 

در حـوزه انجـام مسـئوليت اجتماعي تقديـر كرد.

جزئیات طرح توسعه 
پروازها و فرودگاه 
بین المللی کرمان 
هـای  فـرودگاه  كل  مديـر 
اسـتان روز گذشـته در پاسـخ 
بـه جزئيات وطرح هـای جديد 
بيـن  فـرودگاه  در  پـروازی 
المللـی كرمان گفـت : در حال 
حاضـر از فـرودگاه بين المللـی 

كرمـان بـه ۷ مقصد داخلی تهـران، تبريز، اهواز، شـيراز، اصفهان، مشـهد، 
كيـش و دو مقصـد خارجـی عتبـات و دبـی پـرواز صورت می گيـرد گفت: 
بـه طـور ميانگيـن روزانـه 8 نشسـت و برخاسـت از ايـن فـرودگاه انجـام 
می شـود. مديـركل فرودگاه هـای اسـتان كرمـان با بيـان اينکـه پروازهای 
كرمان-سـاری نيـز از ايـن فـرودگاه برقـرار بود امـا از حـدود دو ماه پيش 
بـه دليـل كمبود مسـافر كنسـل شـد افـزود:  فـرودگاه بين المللـی كرمان 
ظرفيت هـای زيـادی بـرای برقـراری پروازهـای خارجـی از جملـه تركيـه 
دارد كـه در ايـن زمينـه بـا شـركت هواپيمايـی تركيش در سـال گذشـته 
مذاكراتـی انجـام شـد امـا ايـن شـركت هواپيمايی هنـوز آمادگـی خود را 
بـرای برقـراری ايـن مسـير پـروازی اعام نکـرده اسـت. وی ادامـه داد:  با 
توجـه بـه نزديـک شـدن بـه ايام نـوروز بيشـتر بـه دنبـال افزايـش تعداد 

موجود هسـتيم. پروازهـای 

صنعت، معدن و تجارتگل گهر فرودگاهروابط عمومی

کرمان ویچ

بـه  اعتـراض  در  كرمـان  مـردم  تجمـع 
شـهادت آيـت اهلل نمـر مقابـل كميسـاريای 
عالـی سـازمان ملـل در امـور پناهنـدگان 
خبرگـزاری  گـزارش  بـه  شـد.  برگـزار 
فـارس ايـن تجمـع در محکوميـت جنايات 
كام اهلل  از  آياتـی  بـا  وهابيـت  وحشـيانه 
مجيـد آغـاز شـد و حاضـران جنايـت رژيم 
آل سـعود را در اعدام و به شـهادت رسـاندن 
عالـم شـيعی آيـت اهلل نمـر محکـوم كردند. 
در  بـا  تجمـع  ايـن  در  شـركت كنندگان 
دسـت داشـتن پاكاردهايی، فريـاد »مرگ 
بـر صهيونيسـت«  آل سـعود«، »مـرگ  بـر 
و »مـرگ بـر آمريـکا« سـردادند. يکـی از 
روحانيـان حاضـر در ايـن تجمـع كـه اجـرا 
بـه  را  داشـت، همـه  عهـده  بـه  را  برنامـه 
و  فراخوانـد  كريـم  قـرآن  آيـات  در  مـرور 
آيـات   در  استکبارسـتيزی  داشـت:  اظهـار 
متعـددی از قـرآن كريـم مـورد تاكيـد قرار 
گرفته اسـت. وی گفـت: استکبارسـتيزی در 
وجود حکام عربسـتان سـعودی نيست آنان 
با نشسـت و برخواسـت با مسـتکبران نشان 

از همراهـی بـا ظالـم دارنـد.
امام جمعه کرمان: شیخ نمر به جرم 

انتقاد شهید شد
نماينـده ولی فقيه در اسـتان و امام جمعه 
كرمـان گفت: شـيخ نمـر فردی عالـم و يکی 
از دانشـمندان بـزرگ دينـی بود كـه به جرم 
انتقاد از اوضاع عربسـتان سـعودی به شهادت 
رسـيد. به گـزارش ايرنا آيت اهلل سـيد يحيی 
جعفـری ديـروز در جمع خبرنـگاران در دفتر 
امـام جمعـه كرمـان افـزود: شـيخ نمـر باقـر 
النمـر يکـی از علمای برجسـته سـعودی بود 
كـه 10 سـال در حـوزه هـای علميه ايـران و 
بعـد از آن در سـاير كشـورها تحصيـل كـرد. 
وی اظهـار كـرد: انتقاد حق ملت ها و انسـان 
هاسـت بويـژه در جايـی كـه ظلم و سـتم به 

مـردم روا می شـود.

 امـام جمعـه كرمـان گفت: گـردن بيش 
شمشـير  بـا  عربسـتان  در  را  نفـر   ٤0 از 
زدنـد كـه شـيخ نمـر يکـی از آنهـا بـود در 
حالـی كـه كشـورهای دنيـا ماننـد آمريکا و 
كشـورهای غربـی واكنش مناسـبی از خود 
نشـان ندادنـد و نخواهند داد زيرا عربسـتان 
مـزدور و نوكـر آنهاسـت. وی ادامـه داد: اما 
كشـورهای اسـامی ماننـد لبنـان، ايـران، 
پاكسـتان، عـراق و سـاير كشـورها واكنـش 
نشـان دادنـد. آيت اهلل جعفـری گفت: مردم 
دنيـا مـی فهمنـد و نهادهـای بيـن المللـی 
بيدارنـد و توجـه دارنـد و بسـياری از مردم 
شـهادت شـيخ نمـر را محکـوم كردنـد در 
حالـی كـه عربسـتان ايـن حـرف را نمـی 
فهمـد و بـه راه خـود ادامـه مـی دهـد زيرا 
صهيونيسـت هـا و آمريکايـی ها پيشـتيبان 
آن هسـتند. وی افـزود: شـهادت شـيخ نمر 
و  عالـم  مسـلمين  و  آزادگان  همـه  بـه  را 
كسـانی كـه اينگونـه مسـايل را درک مـی 

كننـد تسـليت مـی گويم. 
وی گفـت: رژيـم پليد و فاسـد سـعودی 
ارتجاعـی تريـن نظـام در منطقـه و بلکـه 
در دنياسـت و ايـن غصـه را چگونـه مـی 
تـوان تحمـل كـرد كه نظـام و رژيـم حاكم 
مقدسـه  اماكـن  كـه  اسـامی  كشـوری 

اسـت  داده  جـای  خـود  در  را  مسـلمان 
نماينـده  باشـند.  اينقـدر ظالـم و سـتمگر 
ولـی فقيـه در اسـتان كرمـان اظهـار كـرد: 
آمريکايـی هـا و غربی هـا از اقدامـات رژيم 
سـعودی حمايـت مـی كننـد. وی گفـت: 
رژيـم سـعودی مجلـس و انتخابـات نـدارد 
و حکومـت در ايـن رژيـم عجيـب و غريب، 

موروثـی اسـت.
نماینده ولی فقیه در سپاه ثاراهلل: آل 

سعود به زودی زمین گیر می شود
حجـت  االسـام  ايسـنا  گـزارش  بـه 
مسـئول  محسـن  زاده،  محمدعلـی 
ثـاراهلل  سـپاه  در  ولـی  فقيـه  نمايندگـی 
اسـتان كرمـان تجمـع صبـح ديـروز گفت: 
صهيونيسـت   هماننـد  سـعود  آل   دسـتان 
هـای پليـد آغشـته بـه خـون انسـان  هـای 
مومـن و مسـلمان و هـزاران عالـم از مکتب 
اهل بيـت)ع( و اهل سـنت اسـت. وی افزود: 
آل  سـعود بايـد بدانـد كـه لشـکر سـفيانی 
تربيـت شـده دسـت وی، بـه زودی زميـن  
گيـر مـی  شـود و دورانـش بـه پايـان مـی 
 رسـد و آل  سـعود بـا شـهادت شـيخ نمـر 
بيـت)ع(  اهـل   مکتـب  الهـی  اهـداف  در 
سـرعت بخشـيد و زمينه را برای اضمحال 
حاكميت سراسـر فسـاد خـود فراهـم آورد.

ثـاراهلل  سـپاه  در  ولـی  فقيـه  نماينـده   
كرمـان بيـان كـرد: شـهيد آيـت  اهلل نمـر 
فريـاد آزاديخواهـی مـردم مظلـوم و تحـت 
سـتم عربسـتان بـود، فريادهايـی كـه بـه 
دليـل ظلـم آل  سـعود در سـينه ها حبـس 
اوج می گرفـت.  نمـر  زبـان شـيخ  از  شـده 
اظهاركـرد:  محسـن زاده  حجـت  االسـام 
سـرزمين  خواهـان  آزادی   نمـر  اهلل  آيـت  
حجـاز را بـرای آزادی از يوغ فرقه انگليسـی 
تربيـت كـرده كـه حـکام آن نوكـر تمـام 

هسـتند.  اسـتکبار 
ثـاراهلل  سـپاه  در  فقيـه  ولـی  نماينـده 
كرمـان گفـت: تروريسـم تکفيـری كـه در 
می شـود،  ديـده  اسـام  جهـان  سراسـر 
دسـت پـرورده ايـن رژيم خون آشـام اسـت 
رسـاند  جايـی  بـه  را  آنهـا  ناكارآمـدی  و 
كـه شـيخ نمـر را از زندگـی مـادی حـذف 
كننـد. وی بيـان كـرد: اعـدام شـيخ نمـر 
نشـان از خلـق و خـوی داعشـی آل  سـعود 
دارد، بنيـان تفکـر تکفيـری داعـش از ايـن 
خانـدان كفتارصفـت مـورد حمايـت آمريکا 

خيـزد. بر مـی  
حجت  االسـام محسـن زاده خاطرنشـان 
كـرد: رژيم سـعودی بـا هدف شـکاف ميان 
بـه شـهادت  و سـنی  و شـيعه  مسـلمانان 
شـيخ نمـر روی آورد، امـا خون اين شـهيد 
بـه  و  می جوشـد  مسـلمانان  رگ هـای  در 
زودی بنيـان آنهـا را برمی كنـد و خـون اين 
عالم وارسـته به فروپاشـی آل سـعود سرعت 

می بخشـد. 
تجمـع  ايـن  در  اسـت،  ذكـر  بـه  الزم 
در  را  آل  سـعود  رژيـم  جنايـت  حاضـران 
اعـدام و بـه شـهادت رسـاندن عالم شـيعی 
آيـت  اهلل نمـر را محکـوم كردنـد و بـا در 
دسـت داشـتن پاكاردهايـی، فريـاد مـرگ 
بر آل  سـعود، مرگ بر صهيونيسـت و مرگ 

بـر آمريـکا سـردادند.

جلسـه شـورای شـهر كرمان به روال گذشـته، شامگاه 
يکشـنبه برگـزار شـد. در جلسـه شـب گذشـته شـورای 
شـهر كرمان اعدام شـيخ نمر توسـط آل سـعود را محکوم 
كـرد. در ايـن جلسـه همچنيـن قرار شـد يکـی از خيابان 

هـای شـهر كرمـان بـه نام شـيخ نمر نـام گذاری شـود.
مخالفـان  از  تعـدادی  هـم  در جلسـه شـب گذشـته 
سـاخت هتـل در كوه هـای صاحـب الزمان )عـج( كرمان 
بـه محل شـورای شـهر آمدنـد و از اعضای شـورای شـهر 
كرمـان خواسـتند كـه جلـوی ايـن پـروژه گرفتـه شـود. 
ياسـين پنجعلـی زاده و رويـا ديـوان بيگـی بـا معترضـان 
بـه  ای  نامـه  بـه معترضـان گفتنـد:  و  صحبـت كردنـد 
كميسـيون مربوطـه بنويسـيد. مشـرفی رئيـس شـورای 
شـهر كرمان هم در جلسـه شـورای شـهر گفـت: عده ای 
كـه مخالـف احـداث هتـل هسـتند بحـث خـود را مطرح 
كننـد. نظـرات بـرای مـا مهـم اسـت امـا اسـتدعا داريـم 
از تکـرار ايـن مسـئله تـا زمانـی كـه بررسـی مـی شـود 
خـودداری كنند.مـا نبايـد مسـايل معمولـی شـهری را به 
مسـايل سياسـی تبديل كنيـم. وی افزود: مسـايل را بايد 
در جـوی آرام حـل كنيم. شـورا در خدمت مردم اسـت و 

بايـد مسـايل را بـه نحـو احسـن حـل كنيم.
در ايـن جلسـه همچنيـن مقـرر شـد حجـت االسـام 
ربانـی بـه عنـوان سـخنگوی شـورای شـهر كرمـان در 
نشسـتی خبـری پاسـخگوی ابهامـات و سـواالت مـردم و 

رسـانه هـا در ارتبـاط بـا پـروژه هتـل بـام باشـد. 
بابايـی در ايـن جلسـه گفـت: جلسـه ای بـا برخـی از 
منتقديـن از جملـه شـجاعی، كمـال الدينـی و هرنـدی 
تشـکيل داديـم و در ايـن جلسـه طبق گفتگويی كه شـد 
تـا حـدودی منتقديـن توجيـه شـدند و بايـد گفـت كـه 
جـاده ی دسترسـی مربـوط به امروز نيسـت و بحث جاده 
دسترسـی مصوبه سـال گذشـته شورا شـهر می باشد. در 
صـورت اجـرای پروژه بايد پيوسـت فرهنگـی، اجتماعی و 

زيسـت محيطـی صـورت گيرد.
مشـرفی گفـت: دغدغـه بسـياری از مـردم ايـن اسـت 
كـه فکـر مـی كنند قـرار اسـت در بـاالی كوه سـاختمان 
8 طبقـه احـداث شـود در صورتـی كـه اينگونه نيسـت و 

در مـورد نحـوه سـاخت، نمـا و طبقـات سـاختمان هنوز 
تصميمـی گرفته نشـده اسـت.

تعـدادی از اعضـای شـورا از جملـه سـعيد گيانـی، 
مهنـوش مومنـی، ماه بانـو معصـوم زاده و صديقه زاهدی 
مخالفـت خـود را با قسـمت هايـی از پروژه اعـام كردند 
كـه در ايـن جلسـه مصـوب شـد، جلسـه ای در خصوص 

پـروژه سـاخت هتـل برگزار شـود.
بعـد از اعـام مخالفـت از سـوی اعضا ياسـين پنجعلی 
زاده گفـت: اگـر قـرار بـه صحبـت در خصوص پـروژه بام 
كرمـان اسـت بهتـر مـی دانـم كـه در جلسـه علنـی اين 
صحبـت هـا نشـود زيـرا بـه نظر مـن ايـن اتفـاق موجب 
اسـتفاده سياسـی و تبليغاتی برای انتخابات شـده اسـت.
پـس از اختـاف نظرهايـی كـه در شـورا بوجـود آمـد 
زهـرا لـری رو بـه اعضـای شـورا گفـت: متاسـفانه هر چه 
پيـش مـی رويـم بجـای اينکـه شـورای پيشـرفته تـر و 
كاملتـری داشـته باشـيم، بـه سـمتی بـر مـی گرديم كه 
دوره ی اول شـورا بـوده ايم.مهـم ايـن اسـت كـه حرمت 
شـورا حفـظ شـود و مـن مجبور نباشـم بـه دليـل برگزار 
نشـدن جلسـات غيـر علنی اين  حـرف ها را در جلسـات 
علنـی بزنـم. بـرای مـن خيلـی سـنگين اسـت كـه مـی 

گوينـد بـرای شـورا جلسـات آموزشـی بگذاريد.
وی افـزود: اگـر مخالفـت هايی در زمينه سـاخت هتل 
وجـود دارد بايـد بـا توجـه بـه مسـايل زيسـت محيطی و 

ميـراث فرهنگی مشـکات را حـل كنيم.
مشـرفی در ادامـه بـا خنـده گفـت: اوليـن باری اسـت 
كـه از بـاال بـه ميـدان آزادی نـگاه می كنم، مـی بينم كه 

كار انجـام می شـود.
پيشـرفت خوبـی  آزادی  ميـدان  فرقانـی هـم گفـت: 
داشـته اسـت و تـا كنـون 129 شـمع كار شـده اسـت و 
درصـد پيشـرفت شـمع هـا تـا كنـون ٤2 درصـد بـوده 

. ست ا
بابايـی در ادامـه از مويـدی و جعفری بـه جهت مجاب 
بتواننـد  اينکـه  بـرای  داران  مغـازه  از  تعـدادی  كـردن 
تعـدادی از شـمع هـا را در جلـوی مغازه هـا كار بگذارند، 

كرد. تشـکر 

مردم کرمان به اعدام شیخ نمر اعتراض کردند

بـرای  گذشـته  روز  كرمـان  اسـتاندار 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  از  بازديـد 
تجـارت اسـتان كرمـان بـه همـراه جمعی 
از مسـئولين بـرای بازديـد به اين سـازمان 

رفـت. 
ايـن  از  بازديـد  در  كرمـان  اسـتاندار 
اميـد  و  تدبيـر  دولـت  در  خوشـبختانه  گفـت:  سـازمان 
پيگيـری هـای خـاص و ويـژه ای برای كشـف ظرفيت های 
جديـد در حوزه معدن در اسـتان كرمان انجام شـده اسـت. 
عليرضـا رزم حسـينی با اشـاره بـه اينکه كرمـان بايد به 
اسـتانی صنعتـی تبديل شـود، افزود: بخش عمده اسـتعداد 

اسـتان كرمـان در حوزه معادن اسـت.
وی اظهار داشـت: جذب سـرمايه گـذاری در معادن پنج 
و شـش گل گهـر، چاه فيـروزه، درآلو، خمرود و آزاد سـازی 
مناطـق حبس شـده حوزه معدنـی از جملـه اقدامات خوب 

دولـت تدبيـر و اميد در اسـتان كرمان بوده اسـت.
عليرضـا رزم حسـينی افزود:بايد در حـوزه صنعتی مزيت 
هـای موجـود و مزيـت هـای جديـد در حوزه فنـاوری های 
نـو را توسـعه دهيـم تا بتوانيـم كارهای خوبی انجـام دهيم. 
برنامـه ريـزی هـای خوبـی در دولـت تدبيـر و اميـد بـرای 

اسـتفاده از ظرفيـت هـای معدنـی اسـتان كرمـان صـورت 
گرفته اسـت.

اسـتاندار كرمـان تصريح كرد: سـرمايه گـذاران داخلی و 
خارجـی عاقـه منـد بـه حضـور در پـروژه هـای صنعتی و 

فعاليـت هـای معدنـی اسـتان كرمان شناسـايی شـده اند.
اسـفندقه،  منطقـه  در  كروميـت  حـوزه  در  گفـت:  وی 
بخشـی آزاد سـازی شـده و اميدواريم سـرمايه گـذار جديد 
بتوانـد بـه سـمت فـراوری هـای جديد بـرود و شـاهد بهره 

بـرداری مناسـب از ايـن معـادن باشـيم.
رزم حسـينی بـر تحقـق دولـت الکترونيک تاكيـد كرد و 
افـزود: بايـد مراجعـات مردم بـه ادارات دولتـی كاهش يابد 
و ايـن امـر در حـوزه صنعتـی و معدنـی نيز بايد بـه صورت 

ويـژه مـورد توجه قـرار گيرد.
وی بـه موضـوع تعييـن تکليـف واحدهـای راكد اسـتان 
كرمـان اشـاره كـرد و گفـت: بايـد طرحـی تدوين شـود كه 
بتـوان از ايـن ظرفيـت هـا و دارايـی هـای كشـور اسـتفاده 
الزم را بـرد. برخـی از ايـن واحدهـای گرفتـار سـکته هـای 
اقتصـادی شـده انـد كـه مـی تـوان كمـک كـرد دوبـاره 
احيـا شـوند يـا از امکانـات آنهـا برای ايجـاد صنايـع جديد 

كرد. اسـتفاده 

اسـتاندار كرمـان تاكيـد كرد: واحدهـای نيمه فعـال نيز 
بايـد مـورد بررسـی قرار گيرنـد تا بتـوان آنها را فعـال كرد.

رزم حسـينی با اشـاره بـه اينکه جهش اقتصـادی خوبی 
در سـال آينـده خواهيـم داشـت گفـت: بايد از ايـن فرصت 
هـا در حـوزه صنعـت، معـدن و سـرمايه گذاری بـه بهترين 

كرد. اسـتفاده  نحو 
وی بـه موضـوع بودجـه ادارات دولتـی نيـز اشـاره كـرد 
و گفـت: موضـوع بودجـه بـا كاهـش قيمـت نفـت شـاهد 
تاثيرهايـی اسـت و پرداخـت يارانـه هـا را نيـز داريـم امـا 
هـا  اسـتان  سـاير  و  كرمـان  اسـتان  بـه  خوبـی  بودجـه 
اختصـاص يافتـه و سـال آينده شـاهد رشـد خوبـی در اين 

زمينـه خواهيـم بـود.
*رئيـس سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان كرمان : 

بازرسـی هـا موجـب كاهش حوادث معادن شـد
رئيـس سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان كرمان در 
اين نشسـت گفت: در دو سـال گذشـته 920 مورد بازرسی 

از معادن اسـتان كرمان انجام شـده اسـت.
منوچهـر رخ بـا اشـاره بـه اينکـه بالـغ بـر سـه هـزار نفر 
عضـو فعـال در سـازمان نظـام مهندسـی معـدن هسـتند، 
افـزود: دو هـزار و 800 نفـر دوره در زمينـه هـای تخصصی 

معـدن در ايـن مـدت آمـوزش داشـته ايم.
وی اظهـار كـرد: يکهـزار و 200 پروانه اشـتغال نيز برای 
اعضـای حقيقـی و ٤2 مـورد بـرای اعضـای حقوقـی صـادر 

شـده است.
رخ با اشـاره به اينکه در دو سـال گذشـته تعداد حوادث 
و اتفاقـات نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال هـای قبـل از آن 
رونـد كاهشـی بسـيار خوبـی داشـته گفـت: بازرسـی هـای 
معدنـی ايـن سـازمان موجب كاهـش حوادث حـوزه معادن 

بويـژه در معادن زغالسـنگ شـده اسـت.

رشد پنج درصدی صادرات استان کرمان
 در سال جاری

معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان كرمـان در ايـن نشسـت گفت: در 
كل كشـور بـدون احتسـاب ميعانـات گازی اسـتان كرمـان 
رتبـه سـوم در زمينـه صـادرات را بـه خـود اختصـاص داده 
و بـا محاسـبه ميعانـات گازی رتبـه اسـتان كرمـان، پنجـم 

است. كشـوری 
مصطفـی زريسـفی اظهار كـرد: در حال حاضـر 19 اتاق 
اصنـاف، 385 اتحاديـه، 6۷ هـزار و 600 واحد صنفی و ٤0 
فروشـگاه بـزرگ در اسـتان كرمـان وجـود دارد كـه بـرای 

195 هـزار نفـر اشـتغال پايـدار ايجاد كرده اسـت.
وی بـا اشـاره به وجـود 15 سـايت اينترنتی بـرای خريد 
آنايـن شـهروندان در سـطح اسـتان كرمـان افـزود: بـازار 
از نظـر پيشـرفته شـدن بـا وجـود فروشـگاه هـای بـزرگ، 
شـبکه های اينترنتی فـروش و بازاريابـی محصوالت جهش 
قابل توجهی داشـته اسـت. زريسـفی از رشـد پنج درصدی 
صـادرات اسـتان در سـال جـاری خبـر داد و گفـت: عمـده 
محصـول صادراتـی مربـوط بـه محصول پسـته و بيشـترين 

صـادرات مربـوط بـه گمرک سـيرجان بوده اسـت.
وی گفـت: سـهم اصنـاف در توليـد ناخالـص ملـی در 
سـطح كشـور ۷5 ميليـارد دالر معـادل 19 درصـد اسـت 
كـه سـهم اسـتان كرمـان در اين زمينـه 2.٤ ميليـارد دالر 

اسـت. بوده 
معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان صنعت، 
اشـتغال  اسـتان كرمـان تصريـح كـرد:  معـدن و تجـارت 
اصنـاف بايـد بـه 213 هـزار نفـر افزايـش يافتـه و ميـزان 
سـهم اصناف اسـتان كرمان بـه 2.6 ميليـارد دالر در تواليد 

ناخالـص ملـی افزايـش يابد.

جای محمد اینانلو به این 
سادگی ها پر نخواهد شد

محمد جهانشاهی- معاون گردشگری کرمان

سـال 85 وقتـی كه برای اولين بـار مقوله ای به 
نام اكوتوريسـم شـکل جـدی به خـود گرفت حس 
خـوب يک عشـق وافـر و لذت يک فعاليـت تعريف 
شـده و چنـد وجهـی در وجـودم طغيـان گرفـت.

تمركـزم را بـر توسـعه ايـن مفهـوم تـازه گذاشـتم 
و دويدنـم گرفت.خواندم،ديدم،ارتباط گرفتم ،سـفر 
كردم،بـه همـه جـا سـرک كشـيدم،داخل و خارج 
از كشـور تـا درک بيشـتر و عميـق تـری نسـبت 
بـه ايـن مفهـوم و مقولـه به شـدت اميـدوار كننده 

پيـدا كنم.
ايـن  درک  ارتقـاء  بـرای  هـا  سـال  همـان  در 
مهـم در اسـتان بـرای اوليـن بـار صـدای بـه يـاد 
ماندنـی مردی از البای سـيم ها به گوشـم رسـيد 
و مکالمـه  ای و آغـازی كـه نزديـک بـه 10 سـال 
دوسـتی را برايـم رقـم زد،كرمـان را بـرای اوليـن 
بـار بـه شـکل جـدی فهميـد و مـاه هـا و سـال 
هـا دوربيـن بـه دسـت از شـمال بـه جنـوب و از 
شـرق بـه غـرب در نورديـد و انـگار تـازه گـی يک 
كتـاب لـذت بخـش بـه خـود فـرا خوانده بـودش.

بيـش از 30 سـفر را بـا هـم تجربـه كرديـم و چـه 
خـوب بود،تـاش فـراوان و موثری برای بـه تصوير 
كشـيدن ايـن جغرافيـای غريـب و پـر رمـز و راز 
متحمـل شـد و هميـن چنـد مـاه پيـش بـا انکـه 
شـب  بـزرگ  برنامـه  در  داشـت  كسـالت  كمـی 
گردشـگری كرمـان در بـرج ميـاد اخريـن دعوتم 
را بـدون پاسـخ نگذاشـت و چـه قـدر ميهمانـان 
برنامـه لـذت بردند و چقدر خوشـحال شـديم،حاال 
ناگهـان زود ديـر شـد و ديگـر اين مرد بـزرگ و پر 
تـاش ... آنقـدر زحمـت كشـيده كه انـدک حرف 
و حديـث هـای گاه بـه گاه مجالـی برای يـادآوری 
ندارنـد و چـه بـد كه جـای محمـد علـی اينانلو به 
ايـن سـاده گـی هـا پـر نخواهد شـد.روحش شـاد

استاندار کرمان: 

جهش اقتصادی خوبی در سال 
آینده داریم

استانداری

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

در جلسه شب گذشته شورای شهر کرمان مقرر شد

نام گذاری یک خیابان در کرمان به نام شیخ نمر
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کاغذ اخبار

رهبـر انقاب اسـامی در جلسـه درس خارج فقـه، جنايت 
بزرگ عربسـتان سـعودی در به شـهادت رسـاندن عالم مؤمن 
و مظلـوم، شـيخ نمر باقر النمر را به شـدت محکـوم كردند. به 
گـزارش پايگاه اطاع رسـانی دفتر مقام معظم رهبری، ايشـان 
با تأكيد بر لزوم احسـاس مسـئوليت دنيـا در قبال اين جنايت 
و جنايـات مشـابه سـعودی در يمـن و بحريـن، خاطرنشـان 
كردنـد: بـدون ترديد خون بـه ناحق ريخته اين شـهيد مظلوم 
بـه سـرعت اثـر خواهـد كـرد و دسـت انتقـام الهـی گريبـان 
سياسـتمداران سـعودی را خواهـد گرفـت. آيـت اهلل خامنه ای 
گفتنـد: ايـن عالـِم مظلـوم نـه مـردم را بـه حركت مسـلحانه 
تشـويق می كـرد و نـه به صـورت پنهانی اقدام بـه توطئه كرده 
بـود، بلکـه تنهـا كار او، انتقاد علنـی و امر به معـروف و نهی از 

منکـِر برخاسـته از تعصـب و غيـرت دينـی بود. رهبـر انقاب، 
شـهادت شـيخ نمـر و ريختـن بـه ناحـق خـون او را خطـای 
سياسـی دولت سـعودی خواندنـد و افزودند: خداونـد متعال از 
خـون بی گنـاه نمی گـذرد و خون به ناحق ريخته، بسيارسـريع 
دامـان سياسـتمداران و مجريـان ايـن رژيـم را خواهـد گرفت. 
ايشـان با انتقاد شـديد از سـکوت مدعيان آزادی، دموكراسی و 
حقـوق بشـر و حمايت آنان از رژيم سـعودی كـه خون بی گناه 
را تنهـا بـه خاطـر انتقـاد و اعتراض بـه زمين  می ريـزد، تأكيد 
كردنـد: جهـان اسـام و همـه دنيـا بايد نسـبت به ايـن قضيه 
احسـاس مسـئوليت كنند. آيـت اهلل خامنـه ای آزار و شـکنجه 
مـردم بحريـن توسـط نظاميـان سـعودی و تخريب مسـاجد و 
خانه هـای آنـان و همچنيـن بيـش از 10 مـاه بمبـاران مـردم 

يمـن را نمونه هـای ديگـری از جنايات رژيم سـعودی خواندند 
و تأكيـد كردنـد: كسـانی كه صادقانه به سرنوشـت بشـريت و 
سرنوشـت حقـوق بشـر و عدالـت عاقه مند هسـتند، بايد اين 
قضايـا را دنبال كنند و نبايد نسـبت به ايـن وضعيت بی تفاوت 

باشـند. رهبر انقاب همچنين افزودند: يقيناً شـهيد شـيخ نمر 
مـورد تفضـل خداونـد خواهـد بود و بدون شـک دسـت انتقام 
الهـی گريبـان ظالمانـی را كه به جـان او تعـّدی كردند خواهد 

گرفـت و ايـن همـان چيزی اسـت كه مايه تسـلّی اسـت.

واکنش رهبر انقالب به شهادت شیخ نمر:

دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران 
سعودی را خواهد گرفت

   رهبری

سـخنگوی دسـتگاه قضا روز گذشته در پاسخ به سوالی 
مبنـی بـر اينکـه قاضـی صلواتـی در بيسـت و چهارميـن 
جلسـه دادگاه بابـک زنجانـی فرصـت يـک ماهـه ای به او 
داده اسـت، اكنـون 15 روزاز آن مهلت گذشـته اسـت، آيا 
عمـا اقدامـی دراين زمينـه انجام داده اند يـا خير؟ گفت: 
مـا واقعـاَ نمی دانيـم آيا وی در خـارج از كشـور پولی دارد 
يـا خيـر، وزارت اطاعـات و بانـک مركزی هـم نمی دانند 
و ديگـر اينکـه اگر پـول دارد و به خاطـر تحريم نمی تواند 
بيـاورد مـا اطاعـی نداريم اما اگـر می خواهـد بدهی اش 
را پرداخـت كنـد كـه دادگاه، دادسـرا، شـركت نيکـو و ... 
نيـز دنبـال ايـن هسـتند كـه پـول را بدهد چنانچـه قبل 
از صدورحکـم آن را بدهـد حتمـاَ در مجازاتـش بـی تأثير 
نيسـت. او ادامـه داد: وی در دفعـات مختلـف ادعـا كـرده 

كـه پـول دارد و نمـی توانـد آن را بيـاورد ولـی هيچ وقت 
نتوانسـته ايـن قضيـه را ثابـت كنـد، من طبـق تحقيقاتی 
كـه كـرده ام گفتـه اند كـه دارد تاش می كنـد بنابر اين 
تـاش هايـی كـرده و برخـی از اسـناد را ارائه داده اسـت. 
حجـت االسـام والمسـلمين محسـنی اژه ای در ارتبـاط 
بـا آخرين وضعيـت پرونده فروش سـهام سـارينای كيش 
اظهـار بـی اطاعـی كـرد. بـه گـزارش خبرآنايـن حجت 
االسـام والمسـلمين محسـنی اژه ای در پاسـخ به سوالی 
مبنـی بـر اينکـه آخريـن وضعيـت پرونـده بقايی بـه كجا 
رسـيد و آيـا قـرار مجرميت برای وی صادر شـده اسـت يا 
خيـر؟ گفـت: هنـوز قـرار مجرميت صادر نشـده اسـت اما 
مرحلـه تحقيقـات مقدماتی رو به پايان اسـت. سـخنگوی 
دسـتگاه قضـا ادامـه داد: هنگامی كه مرحلـه تحقيقات به 

اتمـام برسـد اگـر بازداشـت متهم ضرورت نداشـته باشـد 
قـرار تبديـل و با صـدور كيفرخواسـت بـه دادگاه می رود 
و اگـر بازداشـت الـزام داشـته باشـد بـا بازداشـت موقت و 
صـدور قـرار مجرميـت پرونده بـه دادگاه مـی رود. حجت 
االسـام والمسـلمين محسـنی اژه ای در ارتباط با آخرين 
وضعيـت اسـتعامات انتخاباتـی گفـت: تعييـن صاحيت 
تنهـا بـه عهـده چهـار مرجعـی كـه از آنهـا اسـتعام می 
شـود نيسـت مثا يکـی از اين چهـار مراجع ثبـت احوال 
اسـت امـا الزامـی نيسـت كـه احـراز صاحيـت فقـط بـا 
توجـه بـه اسـناد و مـدارک اين چهـار مرجع باشـد، احراز 
صاحيـت بـا احراز مجرميت متفاوت اسـت ، الزم نيسـت 
احـراز كننـد كـه فـرد مجـرم اسـت، در قانون نيامـده كه 

مجرميـت بايـد احراز شـود بايـد صاحيت احراز شـود.

بابک زنجانی اگر قبل از صدور حکم پول را بدهد در مجازاتش بی تأثیر نیست
قوه قضاییه

بازداشت 38 نفر 
به دلیل حمله به 
سفارت عربستان

سـخنگوی قـوه قضاييـه بـا 
بيـان اينکـه حمله به سـفارت 
تهران،خـاف  در  عربسـتان 
قانون بوده اسـت، از بازداشـت 
38 نفـر در ايـن ارتبـاط خبـر 
خبرنـگار  گـزارش  بـه  داد. 

حقوقی قضايی ايرنا، حجت االسـام و المسـلمين »غامحسـين محسنی 
اژه ای« روز يکشـنبه در نودميـن نشسـت خبـری خـود در بـاره حادثـه 
حملـه شـب گذشـته گروهـی از افراد به سـفارت عربسـتان گفـت: » اين 
كار خـاف قانـون و مقـررات بوده و بـه همين دليل، تعـدادی از مرتکبان 
ايـن اقـدام، بازداشـت شـده اند، تعـدادی تحت تعقيـب قرار گرفتـه اند و 
شـماری نيـز در حال شناسـايی هسـتند.« وی افزود: ما ايـن اقدام )حمله 
بـه سـفارت( را خـاف قانـون مـی دانيـم و بـا كسـانی كـه خـاف قانون 
عمـل كننـد، برخـورد می شـود و تا آنجا كـه اطاع دارم تاكنـون 38 نفر 
از آنهـا دسـتگير شـده اند.  سـخنگوی دسـتگاه قضا تصريح كـرد: نيروی 
انتظامـی و وزارت كشـور هـم بايـد اقدامـات پيشـگيرانه را انجـام دهند و 

قـوه قضاييـه در ايـن راسـتا بـه آنهـا كمـک خواهـد كرد.

بودجه 95 
تکمیل شد

از  حاكـی  اخبـار  آخريـن 
سـال  بودجـه  اليحـه  تکميـل 
آينـده در سـازمان مديريـت و 
ارائـه   احتمـال  و  برنامه ريـزی 
همزمـان آن بـا برنامـه ششـم 
توسـعه در هفتـه آينده اسـت. 
بـه گـزارش ايسـنا، امسـال در 

سـه سـال حضـور دولـت يازدهـم در اداره كشـور اوليـن دوره ای اسـت كه 
اليحـه بودجـه در زمـان قانونـی نيمـه آذر بـه مجلـس ارائه نشـده و بيش 
از يـک مـاه بـه تاخيـر افتـاده اسـت، عمـده دليل ايـن امـر تاكيد بـر ارائه 
همزمـان برنامـه ششـم توسـعه و اليحـه بودجـه عنـوان می شـود. هرچند 
كـه نوسـانات قابل ماحظـه در بـازار جهانی نفت بـر اين موضـوع بی تاثير 
نبـود و موجـب شـد تـا دولـت بـرای تصميم گيـری دقيق تـر در رابطـه بـا 
پيش بينـی قيمـت هر بشـکه نفـت در اليحه بودجه سـال بعـد كمی تامل 
بيشـتری داشـته باشـد. اما آن طور كه برخـی مقامات آگاه به ايسـنا اعام 
كردنـد بعـد از نهايـی شـدن ارقـام كلـی بودجـه در جلسـات هفته هـای 
گذشـته هيـات دولت، سـازمان مديريـت و برنامه ريزی فرآينـد وارد كردن 
ارقـام جزيـی بودجـه و تکميـل جزئيـات آن را اكنـون بـه پايان رسـانده و 

اليحـه بودجـه سـال 1395 آمـاده تحويـل بـه مجلـس اسـت.

انتقاد اتحادیه اروپا 
از اعدام شیخ نمر 
توسط عربستان

»فدريـکا موگرينی« مسـئول 
سياسـت خارجـی اتحاديـه اروپا 
روزشـنبه بـا انتشـار بيانيـه ای 
اعـام كـرد كـه اعـدام »شـيخ 
نمـر باقـر النمـر« ، نگرانی های 
و  بيـان  آزادی  دربـاره  جـدی 

احتـرام به حقوق سياسـی وشـهروندی ايجاد كرده اسـت. به گـزارش ايرنا به 
نقـل ازخبرگـزاری فرانسـه، موگرينی ابـراز نگرانی كـرده كه اين اقـدام باعث 
شـعله ور شـدن بالقـوه تنـش هـای فرقـه ای شـود كه پيشـتر ويرانـی های 
زيـادی را در منطقـه بـه همـراه داشـته اسـت. در ايـن بيانيـه، اتحاديـه اروپا 
ضمـن مخالفت شـديد با اعدام تحت هرشـرايط و به خصـوص در موارد اعدام 
هـای گروهـی، مقامـات سـعودی را به پيشـبرد آشـتی ميان جوامـع مختلف 
درايـن كشـور فـرا خوانده اسـت.  به گـزارش ايرنـا، وزارت كشورعربسـتان با 
انتشـار بيانيـه ای اعـام كـرد ٤۷ نفر از شـهروندان عربسـتانی در 12 منطقه 
عربسـتان از جملـه آيـت اهلل نمر باقرالنمر روحانی برجسـته و رهبر شـيعيان 
عربسـتان اعـدام شـدند. شـهيد شـيخ نمر يکـی از برجسـته تريـن زندانيان 
سياسـی عربسـتان اسـت كـه در تاريـخ 23 مهـر 1393 بـه اتهـام انتقـاد از 

حکومـت عربسـتان بـه اعـدام محکوم شـد.

اعدام شیخ نمر 
گام دیگری در 
ادامه سیاست های 
تفرقه افکنانه است

وزيـر امـور خارجـه كشـورمان 
نمـر  شـيخ  اعـدام  كـرد:  تاكيـد 
سياسـت  ادامـه  در  ديگـری  گام 
حمايـت  و  افکنانـه  تفرقـه  هـای 
اسـت.  افراطـی  تروريسـتهای  از 

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، محمـد جـواد ظريـف وزيـر امـور خارجـه در تماس 
هـای جداگانـه تلفنـی بـا تعـدادی از وزرای خارجـه كشـورهای منطقـه، بـان كی 
مـون دبيـركل سـازمان ملل متحد و موگرينی مسـئول سياسـت خارجـی اتحاديه 
اروپايـی ضمـن اعـام محکوميـت اقدام غيـر انسـانی و مخالف موازين بيـن المللی 
حقـوق بشـر در اعدام فجيع شـهيد شـيخ نمـر عالم مظلوم و شـجاع سـعودی، آن 
را گام ديگـری در ادامـه سياسـت هـای تفرقـه افکنانـه و حمايـت از تروريسـتهای 
افراطـی دانسـت كـه منطقـه و جهـان را بـه خـاک و خـون كشـيده اسـت. ظريف 
نسـبت بـه پـی آمدهـای خطرنـاک ايـن گونـه اقدامـات در زمينـه تشـويق افـراط 
گرائـی هشـدار داد و بـر ضـرورت اقدامات هماهنـگ منطقه ای و بيـن المللی برای 
جلوگيـری از اقـدام عليـه گروههـای مذهبـی و پرهيـز از سياسـت هـای مبتنی بر 
طائفـه گرائـی تاكيد كـرد. وزير امور خارجه كشـورمان همچنيـن در اين تماس ها 
تعهـد صريـح جمهوری اسـامی ايـران در خصوص حفاظـت از اماكـن ديپلماتيک 

را خاطـر نشـان سـاخت.

دولتقوه قضاییه وزیر امورخارجهاتحادیه اروپا

اخبار آبفا

بیش از 3500 دستگاه کنتور خراب 
در کرمان تعویض شد

 3581 جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  هشـت  طـی 
دسـتگاه كنتـور خـراب در شهرسـتان كرمـان تعويض 
شـد. غامرضـا زيـن الدينـی مديـر امـور آب و فاضاب 
شهرسـتان كرمـان گفـت: بـه منظـور اصـاح الگـوی 
مصـرف و توزيـع بهينـه آب و همچنيـن جلوگيـری از  
هدررفـت آب از ابتـدای سـال جـاری تا پايـان آذر ماه، 
3581 دسـتگاه كنتـور خـراب در شـهرهای اختيارآباد 
 ،)5٤( جوپـار   ،)۷5( باغيـن   ،)2۷( اندوهجـرد   ،)26(
چتـرود )16(، رايـن )۷6(، زنگـی آبـاد )83(، شـهداد 
)3۷(، كاظـم آباد )18(، كرمـان )2661(، گلباف )٤۷(، 
ماهـان )389( و محـی آبـاد )۷2( دسـتگاه تعويـض 

گرديد.
زيـن الدينی در پايان يادآور شـد: تعويض كنتورهای 
خـراب عـاوه بـر اينکـه از پـرت بيـش از انـدازه آب و 
اثـرات منفـی آن بـر تأسيسـات آب رسـانی جلوگيـری 
مـی كند، شـرايط الزم جهت كنترل مصـرف و خدمات 
رسـانی شايسـته تر به مشـتركين و شـهروندان  را نيز 

نمايد. فراهم مـی 

کسب مقام سوم تیم صنعت آب و برق 
کرمان در مسابقات سراسری تنیس 

روی میز وزارت نیرو
سـيزدهمين مسـابقات سراسـری تنيـس روی ميـز 
بـرادران و پيشکسـوتان وزارت نيـرو، يـادواره شـهدای 
صنعـت آب و بـرق كشـور بـا حضـور ٤٤ تيـم و 220 
نفـر از ورزشـکاران صنعت آب و برق كشـور، در شـيراز 
ايـن  سـومين حـرم اهـل بيـت )ع( برگـزار شـد. در 
مسـابقات كه به ميزبانی شـركت برق منطقـه ای فارس 
و مشـاركت هيـات ورزش صنعـت آب و بـرق فـارس و 
در سـه بخـش تيمـی، انفـرادی و دوبـل انجـام شـد در 
بخـش انفـرادی ،تيـم صنعـت آب و بـرق مقام سـوم را 

بدسـت آورد.

بیش از 40 فقره انشعاب غیرمجاز 
در کهنوج قطع شد

طـی آذر مـاه ٤1 فقره انشـعاب غيرمجـاز در كهنوج 
قطـع و جمـع آوری شـد. رضـا بهرامی سرپرسـت امور 
آب و فاضاب شهرسـتان كهنـوج از قطع و جمع آوری 
٤1 فقـره انشـعاب غيرمجـاز در كهنـوج خبـر داد. وی 
افـزود: صاحبـان انشـعابات ذكـر دشـه، بـا توجـه بـه 
مصـرف بـی رويـه از آب، باعـث افـت فشـار در شـبکه 
توزيـع آب شـهری مـی شـدند كـه بـا جمـع آوری و 
قطـع انشـعابات ايـن مشـکل بر طـرف گرديـد. بهرامی 
در ادامـه بيـان داشـت: 6 فقـره از اين انشـعابات تبديل 
بـه مجـاز و ٤1 فقـره نيـز قطـع و جمـع آوری گرديد.

تعمیر خط 200 خیابان شهید 
قدوسی کرمان 

شکسـتگی خط 200 خيابان شـهيد قدوسی كرمان 
بـا همـت كاركنـان امـور آب كرمـان برطرف شـد. روح 
اهلل ابارقـی مديـر شـبکه توزيع آب شـهر كرمـان گفت: 
بـارش بـاران در يک شـنبه گذشـته باعث جمع شـدن 
آب در خيابـان قدوسـی )تـوكل آبـاد ( شـد كه موجب 
درنهايـت  و  زيرزمينـی  قنـات  در  آب سـطحی  نفـوذ 
نشسـت زميـن گرديـد. وی افزود:ايـن نشسـت زميـن 
باعـث شکسـتگی خـط 200 خيابـان نيز گرديـد كه با 
تـاش همکاران امور آب كرمان مسـير بسـتر سـازی و 
خـط شـبکه كـه از سـاعات اوليه صبـح آغاز شـده بود 

در سـاعت 3 و نيـم عصـر بـه پايان رسـيد.

در ایام دهه فجر، 9 حلقه چاه در 
کرمان وارد مدار بهره برداری می شود

9 حلقـه چـاه بـه عمق 2502 متـر در ايـام اهلل دهه 
فجـر در شـهر كرمـان وارد مـدار بهـره بـرداری مـی 
شـود. غامرضـا زيـن الدينی مديـر امـور آب و فاضاب 
شهرسـتان كرمـان گفـت: بـه منظـور كمـک بـه منابع 
تاميـن آب شـهر كرمـان و جلوگيری از بحـران كم آبی 
در تابسـتان سـال آينده، 9 حلقه چـاه در ايام دهه فجر 
وارد مـدار بهـره بـرداری می شـود. وی افـزود: چاههای 
ذكر شـده در دشـت حسـين آباد و دشـت جوپـاری به 
عمـق 250 متـر حفـر شـده انـد كـه در حـال حاضـر 
عمليـات تجهيـز و اجـرای خطـوط آب و بـرق آنهـا در 
حـال انجـام مـی باشـد. گفتنـی اسـت در حـال حاضر 
آب شـرب شـهر كرمان از طريق 10٤ حلقه چاه تامين 

می شـود.

لیست منتسب به 
جامعه مدرسین و 
روحانیت تکذیب شد

در حالـی كـه كمتر از 22 روز 
ديگـر به پايـان مهلت رسـيدگی 
بـه صاحيـت داوطلبـان مجلس 
خبـرگان باقی اسـت؛ گمانه زنی 
ها درباره ليسـت هـای انتخاباتی 
بـه اوج خـود رسـيده اسـت.  به 

گـزارش خبرآنايـن شـنبه در گـروه های تلگرامـی و برخي سـايت هاي خبري 
دو ليسـت 15 و 16 نفـره از اسـامی مـورد حمايـت جامعـه مدرسـين حـوزه 
علميـه قـم و جامعـه روحانيـت مبـارز در انتخابـات خبـرگان منتشـر شـد. در 
ليسـت 15 نفـره اسـامی ايـن آيـات و حجـج اسـام بـه چشـم مـی خورنـد:  
1- احمـد جنتـی 2- محمدتقی مصباح يـزدی 3- قربانعلـی دری نجف آبادی 
٤- محمدعلـی تسـخيری 5- ابراهيـم امينی نجف آبـادی 6- محمدباقر باقری 
كنـی ۷- محمـد امامـی كاشـانی 8- محمـد محمـدی ری شـهری 9- سـيد 
محمـد غـروی 10- حسـن روحانـی 11- محمدعلـی موحـدی كرمانـی 12- 
ابوالفضـل ميـر محمـدی 13- سـيد محمدرضـا مدرسـی يـزدی 1٤- عليرضـا 

اعرافـی 15- علـی مومن
نـام آيـت اهلل يـزدی در ايـن ليسـت نيسـت. امـا در ليسـت 16 نفـره، آيت 
اهلل يـزدی بـه عنـوان يکـی از كانديداهـای مورد حمايـت جامعه مدرسـين در 
تهـران بـه ايـن ليسـت اضافه شـده اسـت. اگرچه پيـش از اين حجت االسـام 
مصباحـی مقـدم سـخنگوی جامعـه روحانيت بـه خبرآناين گفته بـود در يک 
تقسـيم كار از پيـش تعييـن شـده، جامعـه روحانيـت قـرار اسـت بـه موضـوع 
انتخابـات مجلـس و جامعـه مدرسـين بـه موضوع انتخابـات خبـرگان بپردازد، 
امـا ليسـت 15 نفـره بـه عنوان ليسـت مورد نظـر جامعـه روحانيت در شـبکه 
هـای اجتماعـی دسـت بـه دسـت مـی شـود. ايـن ليسـت ها كه منتشـر شـد، 
حجـت االسـام حسـين ابراهيمـي در تمـاس خبرنـگار خبرآنايـن، گفـت كه 
اصـا اين تشـکل روحاني، شـنبه جلسـه اي نداشـته اسـت. خبـري كه حجت 
االسـام مصباحـي مقـدم سـخنگوی جامعـه روحانيـت مبـارز نيـز آن را تاييد 
كـرد امـا پاسـخ دقيـق تـر دربـاره ليسـت منتشـر شـده را بـه حجت االسـام 
سـيدرضا تقـوي ديگـر عضـو ايـن تشـکل واگـذار كـرد. البتـه او هـم حاضر به 
پاسـخگويي نشـد و در پاسـخ بـه خبرآناين، گفت كه جلسـات متعـددي دارد 

و فرصـت بـراي گفـت و گو نـدارد. 
امـا از سـوی ديگـر آيـت اهلل محمـد غـروی عضو جامعـه مدرسـين در رابطه 
بـا صحـت ايـن ليسـت ها بـه خبرآنايـن گفت كـه »اگر اين ليسـت در سـايت 
جامعه مدرسـين منتشـر شـده باشـد، اعتبـار دارد، امـا در غير اين صـورت قابل 

اتکا نيسـت«. 

اقدام سعودی 
دامن زدن به 
تروریسم است

رييـس جمهـوری در پيامی به 
مناسـبت شـهادت شـيخ نمر باقر 
النمـر، ايـن اقـدام غير اسـامی و 
غيـر انسـانی دولـت عربسـتان را 
محکوم و در راسـتای سياستهای 
بـه  زدن  دامـن  و  گرايانـه  فرقـه 

تروريسـم و افراط دانسـت. به گزارش خبرآناين به نقل از پايگاه اطاع رسـانی 
رياسـت جمهوری، متن پيام حجت االسـام و المسـلمين دكتر حسـن روحانی 

به اين شـرح اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

خبـر اعـدام عالـم مجاهـد شـيخ نمر باقـر الّنمـر موجـی از اندوه و تأسـف در 
بيـن جوامـع اسـامی بوجـود آورد. اينجانـب ضمـن محکـوم كـردن ايـن اقدام 
غيرانسـانی كـه در تعـارض آشـکار بـا حقوق بشـر و ارزش های اسـامی اسـت، 
بـه خانـواده شـهيد شـيخ نمـر، علمای اعـام و عموم مسـلمانان تسـليت عرض 
می كنـم. ترديـدی نـدارم كـه دولت عربسـتان با اين اقـدام غير اسـامی، وجهه 
خـود را در بيـن كشـورهای جهـان بـه ويژه كشـورهای اسـامی بيـش از پيش 
مخـدوش نموده اسـت. چنيـن اقدامـی در راسـتای سياسـت های فرقه گرايانه و 
دامـن زدن بـه تروريسـم و افـراط در منطقه و جهـان بوده كه در سـالهای اخير 

منجـر بـه بی ثبـات كـردن منطقـه و ايجاد جنـگ و درگيـری گرديده اسـت.
مـردم مسـلمان ايـران اگرچـه در كنـار همـه مسـلمانان جهـان ايـن اقـدام 
غيراسـامی را به شـدت محکـوم می كنند اما اجـازه نمی دهند كـه اين جنايت، 
دسـتمايه افـراد و گروه هـای خودسـر در كشـور بـرای انجـام اعمال غيـر قانونی 
و هتـک حيثيـت نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی گـردد. حركتی كه توسـط 
جمعـی افـراد افراطـی شـب گذشـته در تهـران و مشـهد صـورت گرفـت و بـه 
وارد آمـدن خسـارت بـه سـفارت و كنسـولگری كشـور عربسـتان كـه شـرعاً و 
قانونـاً بايـد در پنـاه جمهوری اسـامی ايـران در امنيت باشـد منجـر گرديد، به 
هيـچ عنـوان قابـل توجيـه نيسـت و قبـل از هر چيـزی توهين به نظـام و لطمه 
بـه آبـروی جمهـوری اسـامی ايـران تلقی می شـود. همه مسـئوالن نظـام، عزم 
قاطـع دارنـد كه بـا اين خودسـری ها و اعمـال مجرمانـه برخورد جدی شـود. از 
ايـن رو، از وزيـر كشـور می خواهم كـه با همکاری قـوه محترم قضاييـه و وزارت 
محتـرم اطاعـات و بـا قاطعيـت كامـل، عامان اين تهاجـم را شناسـايی و برای 
اجـرای عدالـت بـه دسـتگاه قضايـی معرفـی كنند تـا برای هميشـه بـه اينگونه 
اعمـال زشـت پايـان داده شـود و امنيـت كامـل نمايندگی های سياسـی دولتها 
در جمهـوری اسـامی ايـران تضميـن گـردد. خداونـد روح شـهيد شـيخ نمر را 
بـا شـهدای كربـا محشـور نمايد و اسـام و مسـلمانان را عـّزت عنايـت فرمايد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:
احتمال اعتراض 
سراسری توسط مردم 
عربستان وجود دارد

رفسـنجانی  هاشـمی  آيـت اهلل 
در ديـدار بـا جمعـی از معتمدين 
نابخردانـه  اقـدام  بـه  شـميران 
اعـدام  در  سـعودی  عربسـتان 
بـا  و  كـرد  اشـاره  نمـر«  »شـيخ 
محکوميـت ايـن جنايـت، گفـت: 

بارهـا دلسـوزان و عقای جوامع بشـريت و بـزرگان عرصه ی سياسـت به حاكمان 
عربسـتان هشـدار داده بودند كه شـيخ نمر عقبـه ی محکمی در ميان مـردم دارد. 
بـه گـزارش انتخـاب، وی راهپيمايی هـا و اعتراضات مردم كشـورهای مختلف و به 
ويژه پاكسـتان را نشـانه ای از محبوبيت شـيخ صبوری دانسـت كه عليرغم سال ها 
زنـدان، هميشـه بـرای اعتراضـات خويش از زبان اسـتفاده می كـرد. رئيس مجمع 
تشـخيص مصلحـت نظـام غرور عربسـتان بـه خاطر پـول، نفـت، ذخيـره ارزی و 
پشـتيبانی های آمريـکا را اشـتباه تاريخـی آنـان بـرای مصـون پنداری دانسـت و 
گفـت: هيـچ بعيـد نيسـت كـه مـردم عربسـتان عليرغم ميـل حاكمان سـلفی و 
وهابـی به سـركوب، دسـت به اعتراض سراسـری بزننـد كه البته داعـش با حضور 
فـراوان خويـش در آن كشـور، زمينـه ای بـرای ايـن كار هم دارد. آيت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی با تقبيح حمله به كنسـولگری و سفارت عربستان سـعودی و با تأكيد 
بـر ضـرورت همراهـی و همـکاری همه كشـورهای اسـامی بـرای پايـان دادن به 
جنـگ و خون ريـزی و تنش در جهان اسـام، گفت: هر پديـده ای راه حلی منطقی 
و مناسـب خـود را طلـب می كند و حركات افراطی و حمله به اماكن ديپلماسـی و 
تخريب و خشـونت، ادامه راه را سـخت و بحران های منطقه ای را تشـديد می كند. 
در آغـاز ايـن ديـدار نيـز سـردار مدبّـر، عبـاس ملکـی و محمد هاشـمی بـه بيان 
ديدگاه هـای خويـش در مسـائل مربـوط به كشـور و به ويـژه آينده روابـط ايران و 
عربسـتان پرداختنـد و از آيـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـرای كم كردن نـزاع بين 
جوامع اسـامی خواسـتند كه با كمک عقای جهان اسـام و جمهوری اسـامی 
طرحـی ارائـه و اجـرا شـود.همچنين آيـت اهلل صادق آملـی الريجانـی، رئيس قوه 
قضاييـه در پيـام خـود در محکوميت اعدام شـيخ نمر تصريح كرد: نقش اسـتکبار 
جهانی در اين جنايت، آشـکار اسـت چرا كه نظام سـلطه همواره مترصد فرصتی 
بـوده تـا امـت اسـام را از يک پارچگـی به تشـتت كشـانده و به اهداف شـوم خود 
در منطقـه دسـت يابـد. علـی الريجانـی ، رئيس مجلس شـورای اسـامی نيز در 
پيامـی بـا تاكيـد بـر اينکه بـا ايـن جنايت، حـکام سـعودی بايـد بداننـد گردابی 
هولنـاک بـرای خويـش به وجـود آورده انـد، ادامـه داد: اينگونه اقدامات مشـکات 
امنيتـی منطقـه را تشـديد می كند،زيـرا مسـئله يـک فـرد نيسـت بلکـه موضوع 

جهان اسـام اسـت.

انتخاباترئیس جمهور هاشمی رفسنجانی
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سیاست نامه

ِسَیُرالُملوک

آیین شغل دادن 
و تعیین وظایف

الملـک  نظـام  خواجـه  تالیـف  الملـوک  سـیر 
توسـی اسـت. خواجـه نظـام الملـک وزیـر آلـب 
ارسـان سـلجوقی اسـت. ملکشـاه سـلجوقی در 
پایـان عمـر از وزیـران خـود مـی خواهـد کـه در 
باب کشـورداری و رسـوم پادشـاهان گذشـته از 
آل سـلجوق، و نیـک و بـد امور جـاری و کمبودها 
بیندیشـند و تامـات خود را روشـن بنویسـند و 
عرضـه کننـد تـا پادشـاه در آن هـا تامـل کنـد و 
نقایـص را دریابـد و کارهـا را بـه قاعـده خویـش 
همـه  دهـد.  انجـام  ایزدتعالـی  فرمـان  طبـق  و 
نوشـتند و از میـان آن هـا نوشـته خواجـه نظـام 
الملـک را پسـندید و او را بـه اتمـام آن مأمـور 

سـاخت. 
متـن زیـر یکـی از فصـول کتاب مذکور اسـت 
کـه خواجـه نظـام الملک طبق عقاید خود نگاشـته 
اسـت. ایـن کتـاب در حـال حاضر در رشـته زبان 
سراسـر  هـای  دانشـگاه  در  فارسـی  ادبیـات  و 

کشـور تدریـس می شـود؛
»پادشـاهان بيـدار و وزيـران هشـيار، بـه همـه 
روزگار هرگـز دو شـغل يـک مـرد را نفرمـوده انـد 
و يـک شـغل دو مـرد را تـا كارهـای ايشـان بـه 
نظام)منظـم( و بـا رونـق بـودی. از بهـر آن را كـه 
چـون دو شـغل يـک مـرد را فرماينـد، هميشـه از 
ايـن دو شـغل يکـی بر خلـل باشـد و با تقصيـر، از 
جهـت آن كـه اگـر مـرد در ايـن شـغل بـه واجـب 
قيـام كنـد و تيمـارش بـه جد بر دسـت گيـرد، در 
آن شـغل ديگـر خلـل و تقصيـر افتد؛ و اگـر در آن 
شـغل بـه واجـب قيـام كنـد و اهتمامی نمايـد، در 
ايـن شـغل به همـه حـال تقصيـر و خلـل راه يابد. 
و چـون نيـک نـگاه كنـی هـر آن كـس كـه او در 
شـغل دارد، همـواره هـر دو شـغل بـر خلـل باشـد 
فرماينده)كارفرمـا(  و  زده  مامـت  و  مقصـر  او  و 
متشّکی)شـکايت كننـده( و رنجـور دل. و بـاز هـر 
گاه كـه دو مـرد را يـک شـغل فرماينـد. آن بديـن 
افگنـد و ايـن كدبانـو ناُرفتـه بَُود و بـه دو كدخدای 
ويـران. و هر دو كس هميشـه در دل می انديشـند 
كـه اگـر من در ايـن كار به واجب رنج بـرم و تيمار 
دارم و نگـذارم كـه هيـچ خلل راه يابـد، خداوندگار 
مـا چنـان پنـدارد كـه ايـن از كفايـت و هنـر يـار 
مـن اسـت نـه از اهتمـام و كوشـش و جلـدی من؛ 
و آن پيوسـته همين انديشـه كنـد. و چون بنگری، 
مـادام آن شـغل بـر خلـل باشـد. و اگـر فرماينـده 
گويد:»تيمـار ايـن شـغل چـرا نداشـتند و تقصيـر 
كردنـد؟« ايـن گويـد:»او تقصيـر كرد.« بهانـه بر او 
افکنـد؛ و او گويد:»همـه تقصيـر اين كـرد.« و جرم 
بـر ايـن نهـد. چـون به عقـل و اصـل بازگـردی، نه 
ايـن را جـرم باشـد و نـه آن را؛ همه جـرم آن كس 
را باشـد كـه دو مـرد را به يک شـغل فرمايـد. و هر 
آن گاه كـه وزيـر بی كفايت باشـد و پادشـاه غافل، 
نشـانش آن باشـد كـه يـک عامـل را از ديـوان دو 

عمـل فرماينـد يـا سـه و پنـج و هفت.
و امـروز مـردم هسـت كـه بـه هيـچ كفايتی كه 
در او هسـت ده عمـل دارد، و اگـر سـيمش بـذل 
بايـد كـرد، بـذل كنـد، و بـدو دهنـد و انديشـه آن 
نکننـد كـه ايـن مرد اهل اين شـغل هسـت يـا نه، 
كفايتـی دارد يـا نـه، در دبيری و تصـرف و معاملت 
راهـی بَـرد يا نه، و چندين شـغل كه در خويشـتن 
پذيرفتـه اسـت، بـه سـر توانـد بـرد يـا نـه؟ و بـاز 
مـردان كافـی و شايسـته و جلد)زيـرک( و معتمـد 
و كارهـا كـرده و محـروم گذاشـته انـد و در خانـه 
هـا معطـل نشسـته انـد و هيـچ كـس را انديشـه و 
تمييـز آن نمـی باشـد كـه چـرا بايد كـه مجهولی، 
بـی كفايتـی، بی اصلـی، بـی فضلی چندين شـغل 
دارد و معروفـی، اصلـی، معتمدی يک شـغل ندارد 
و محـروم و معطـل باشـد؟ خاصـه كسـانی كـه بـر 
و خدمـت  باشـند  گردانيـده  واجـب  دولـت حـق 
های پسـنديده كرده و شايسـتگی نمـوده. و عجب 
تـر دارد از ايـن، بنـده: بـه همـه روزگار، شـغل بـه 
كسـی فرمودنـدی كـه او هـم مذهب و هـم اعتقاد 
او بـودی و اصيـل و پارسـا بـودی، و اگـر انقبـاض 
ُكره)بـی  بـه  نکـردی،  اجابـت  و  قبـول  و  كـردی 
ميلـی( و بـه زور در گـردن او كردنـدی. الجـرم، 
مـال ضايـع نشـدی و رعايا آسـوده بـودی و ُمقطع 
نيکونـام و بـی گزنـد زيسـتی و پادشـاه دل فارغ و 

تـن آسـا روزگار گذاشـتی.

توسـط  نمـر  شـيخ  ظالمانـه  اعـدام   -1
آزاده  انسـان  هـر  سـعودی  اقتدارگرايـان 
خواهـی را غمـزده مـی كنـد. ايـن كـه يـک 
فـرد منتقـد در كشـوری كـه زندگـی مـی 
كنـد، حتی حـق انتقاد به حکام كشـور خود 
را نداشـته باشـد و پاسـخ اعتراض خود را با سركوب و كشتار 
و زنـدان و... بشـنود، در هيـچ آييـن و فرهنگـی پذيرفتنـی 

 . نيست
برابـر  در  كـه  بـود  آزادمردانـی  جملـه  از  نمـر  شـيخ 
اقليـت حقيـر سـعودی، شـوريده بـود و حمايـت شـيعيان 
عربسـتان را نيـز بـا خـود داشـت. امـا بازداشـت و سـپس 
ايـن حکـم وحشـيانه  اجـرای  نهايـت  اعـدام و در  حکـم 
توسـط سـاطين سـعودی ايـن بـاور را ه تقويـت نمود كه 
حکومـت خانوادگـی سـعودی در سراشـيبی سـقوط قـرار 
گرفتـه اسـت. چـرا كـه ناكامـی هـای پياپـی ايـن رژيـم 
در خاورميانـه و شکسـت هـای نظامـی او در جنـگ هـای 
نيابتـی و بـه ويـژه اختافـات داخلـی پـس از مـرگ ملک 
عبـداهلل، ايـن رژيـم قـرون وسـطايی را دچـار سرگشـتگی 
و زبونـی كـرده اسـت. بـه طـوری كـه حتـی از عهـده يک 
مراسـم عبادی)حـج( هـم بـر نمـی آينـد و در عيـد قربان 
گذشـته جهانيان شـاهد بی كفايتی مسـووالن سـعودی در 

برگـزاری مراسـم مربـوط بـه حـج بودنـد.
اعدام شـيخ نمر نه تنها شـيعيان و علمای شـيعه را متأثر 
كـرد بلکـه علمـای اهل سـنت و حتـی اتحاديـه اروپـا را نيز 

به واكنش واداشـت.
آيـت اهلل مکارم شـيرازی در برابـر خبـر اعـدام شـيخ نمـر 
ايـن گونـه ابراز عقيـده كرد:»خبر وحشـتناک اعـدام آيت اهلل 
شـيخ نمـر و ٤6 نفـر از بيگناهـان جهـان اسـام را در بُهـت 
و تعجـب فـرو بـرد، بـه خصـوص اينکـه ايـن جنايـت تحت 
عنـوان خـوارج و تکفير صـورت گرفـت، اگر كسـانی تاكنون 
ترديـد داشـتند كه كانـون فتنه و تکفير در جهان، آل سـعود 
هسـتند بـا ايـن نمونه آشـکار جـای ترديـدی باقـی نماند.«

آيـت اهلل صافـی گلپايگانـی اظهـار داشـته اسـت:»... رژيـم 
سـفاک و خون آشـام سـعودی، بـار ديگر طينـت جنايتکارانه  
خـود را نشـان داد و يکـی از بنـدگان بی گنـاه، مظلـوم و آزاده 
را با تعداد ديگری از سـتمديدگان به شـهادت رسـاند. رژيمی 
كـه بـا نوشـيدن خـون پـاک مظلومـان و آزادگان خـود را 
سـيراب نمـوده و راه و رسـم جنايتکاران بـزرگ تاريخ را دنبال 
می نمايـد. شـهادت عالـم آزاده، روحانـی عالـی مقـام، شـهيد 
بزرگوار شـيخ نمر رضوان اهلل تعالی عليه روی سـياه اين رژيم 

را سـياه تر و خبـث و پليـدی باطـن آنهـا را آشـکارتر نمود.«
آيـت اهلل نـوری همدانـی نيـز طـی پيامـی بـا محکـوم 
كـردن ايـن جنايـت رژيـم اقتدارگـرا و افراطـی  سـعودی 
آورده اسـت:»حکام آل سـعود...بدانند كـه خـون بـه ناحـق 
ريختـه  ايـن روحانـی شـهيد، خـواب راحـت را از آنان سـلب 
نمـوده، جهان اسـام را بيـدار كرده و راه سـقوط را برای اين 
رژيـم همـوار خواهـد نمـود. مسـلماً ايـن جنايت ددمنشـانه 

را آزادگان دنيـا و مجامـع آزاد بيـن المللـی محکـوم خواهند 
نمـود و فريـاد مظلوميـت ايـن شـهيد بزرگـوار بـه گـوش 

جهانيـان خواهـد رسـيد.«
وی بيـان كـرد: عربسـتان سـعودی از مذهبـی خرافـی 
برخـوردار اسـت، مذهبی كـه با بهره گيری از پشـتيبانی های 
آمريـکا و صهيونيسـت، تکفيری هـا، داعـش و بوكوحـرام را 
تربيـت می كنـد تـا اسـام را خشـن و بدنـام معرفـی  كند.«

علمـای اهـل سـنت نيـز در قبـال ايـن ماجـرا بـی تفاوت 
ننشسـته اند. شـيخ جـال الديـن الصغير از رهبـران مجلس 
اعای اسـامی عراق تاكيد كرد شـهادت شـيخ النمر، سـبب 
تقويـت اراده آزادی  و رهايـی از  چنـگال آل سـعود خواهـد 
شـد... طغيـان و سركشـی آل سـعود و ديگـر فراعنـه عصـر 
مـا، ايـن جنايت شـنيع را مرتکب شـد. آنها انـدک حکمت و 
عقـل يا فهمی از سـنت های تاريخـی در جنبش های مردمی 
ندارند...كـدام ديـن يـا نظـام دورانديشـی فردی را می ُكشـد 
كـه تنهـا نظـرش را بيـان كـرده و افـکارش را در برابر ظلمی 
آشـکار كـرد كـه فسـاد و سركشـی و تروريسـم وهابـی بـر 
كشـورش حاكـم است، تروريسـمی كـه تمـام جهـان را در 

نورديده  اسـت.«
عـراق  پارلمـان  نماينـده  العکيلـی  علـوان  كاظـم  عزيـز 
از فراكسـيون المواطـن هـم اعـدام شـيخ نمـر باقـر النمـر را 
جنايتـی عليـه انسـانيت برشـمرد. العکيلی تاكيد كـرد اقدام 
مقامـات سـعودی در ارتـکاب اين اقدام زشـت دليـل ديگری 
بـر جـدی نبودن آنها بـرای ثبات منطقـه و همچنين حركت 
آنهـا بـرای افزايـش بحـران اسـت. وی گفت:»اعـدام شـيخ 
نمـر باقر النمـر، ادامه شـيوه بسـتن دهان ها)سـركوبگری( و 
سـركوب آزادی هـا و افزايـش خفقـان و تنش در عربسـتان و 

اسـت.« منطقه 
شـيخ حسـام العيانـی از علمای اهل سـنت لبنـان و امام 
مسـجدالغفران در شـهر صيـدا هـم بـا محکـوم كـردن اعدام 
شـيخ النمر ابـراز عقيده كـرد كه:»ايـن اقدام نشـان می دهد 
كـه مقامـات سـعودی خطـرات مرحلـه و فتنـه مذهبـی كه 

منطقـه را تهديـد می كنـد، درک نمی كننـد.«
كمـال الهلبـاوی عضـو شـورای ملـی حقـوق بشـر مصـر 
هـم در گفت وگـو بـا المياديـن تاكيـد كرد:»شـيخ النمر مرد 
صلـح و گفت وگـو بـود و هرگـز هيـچ ارتباطی با افـکاری كه 

خواهان خشـونت اسـت، نداشـت.«
اعـدام نابخردانـه يـک معتـرض از ديد مطبوعـات نيز دور 
نمانـده اسـت. روزنامه سـاندی تايمـز انگليـس در واكنش به 
اعدام شـيخ النمر به دسـت جادان آل سـعود نوشـت:»غرب 
ديگـر اين مسـئله را درک كرده اسـت كه تفکـر وهابی ای كه 
حکومت سـعودی بر اسـاس آن پايه ريزی شـده اسـت، علت 
افراط گرايـی اسـت كه مـوج آن منطقه را در برگرفته اسـت... 
هنـوز يـک سـال كامـل از بـه قـدرت رسـيدن سـلمان بـن  
عبدالعزيز نگذشـته اسـت كه اين سـال از بدترين سـال های 

تاريخ حکومت سـعودی اسـت.«
 به گزارش تسـنيم، روزنامه اينديپندنت نوشت:»اسـتفاده 

از آيـات قـرآن بـرای توجيـه ايـن اعدام هـا تاكيـد می كنـد 
كـه عربسـتان سـعودی دقيقـا همـان شـيوه داعـش را مورد 
اسـتفاده قـرار می دهد...حمـام خـون غيرعادی كه عربسـتان 
سـعودی بـه راه انداختـه، هدفـش شـعله ور كـردن آتـش 
درگيـری طايفـه ای اسـت كـه قوی تـر از آن چيزی اسـت كه 

داعـش انجـام می دهـد.«
2-  امـا روی ديگـر اين ماجـرا، حمله عـده ای در تهران 
و كنسـولگری  هـای سـفارتخانه  بـه سـاختمان  و مشـهد 
عربسـتان بـود. ماجـرا از ايـن قـرار بـود كـه پس از انتشـار 
اعـدام شـيخ نمـر، عده ای در شـهر مشـهد به كنسـولگری 
آتـش  بـه  را  آن  سـاختمان  و  كردنـد  حملـه  عربسـتان 
كشـيدند. خبـر بعـدی حمله عـده ای ديگـر به سـفارتخانه 

عربسـتان در تهـران بـود.
ايسـنا  بـا  گـو  و  در گفـت  نيـا  سردارحسـين سـاجدی 
گفت:»حوالی سـاعت 22:20 شنبه شـب عده ای از نيروهای 
خودسـر رو بـه روی سـفارت عربسـتان تجمع كـرده و مدتی 
بعـد اقـدام بـه پرتـاب سـنگ و كوكتـل مولوتـف بـه سـمت 
سـاختمان سـفارت كردند... مامـوران پليس از همـان دقايق 
اوليـه بـا ايـن اقـدام مقابلـه كردنـد. تعـدادی از مامـوران ما 
نيـز زخمی شـدند... عـده قليلی هم وارد سـفارت شـدند كه 
مامـوران پليـس اقـدام بـه خارج كـردن ايـن افـراد كردند.«

حمله به سـفارت و كنسولگری عربسـتان واكنش مقامات 
ارشـد نظام را به دنبال داشـت.

 بـه گـزارش ايرنـا، غامحسـين محسـنی اژه ای در بـاره 
حادثه حمله شـنبه شـب گذشـته گروهی از افراد به سـفارت 
عربسـتان گفت:»ايـن كار خـاف قانـون و مقررات بـوده و به 
هميـن دليـل، تعدادی از مرتکبان اين اقدام، بازداشـت شـده 
انـد، تعـدادی تحت تعقيب قـرار گرفته اند و شـماری نيز در 
حال شناسـايی هسـتند... ما اين اقدام )حمله به سـفارت( را 
خـاف قانـون می دانيـم و با كسـانی كه خـاف قانون عمل 
كننـد، برخـورد می شـود و تـا آنجا كـه اطـاع دارم تاكنون 
38 نفـر از آنها دسـتگير شـده اند... نيروی انتظامـی و وزارت 
كشـور هـم بايـد اقدامـات پيشـگيرانه را انجـام دهنـد و قوه 

قضاييـه در ايـن راسـتا به آنهـا كمک خواهـد كرد.«
رهبـر  اعـدام  محکوميـت  ضمـن  رفسـنجانی  هاشـمی 
و  كنسـولگری  بـه  حملـه  تقبيـح  بـا  عربسـتان  شـيعيان 
سـفارت عربسـتان سـعودی و با تأكيـد بر ضـرورت همراهی 

و همـکاری همـه كشـورهای اسـامی بـرای پايـان دادن بـه 
جنـگ و خـون ريـزی و تنـش در جهـان اسـام، گفت:»هـر 
پديـده ای راه حلی منطقی و مناسـب خـود را طلب می كند 
و حـركات افراطـی و حملـه بـه اماكـن ديپلماسـی و تخريب 
و خشـونت، ادامـه راه را سـخت و بحـران های منطقـه ای را 

تشـديد مـی كند.«
ايـن حركـت افراطيون، منجر به دسـتور مسـتقيم رييس 
جمهـور بـرای پيگيـری حـوادث شـنبه شـب شـد.  حسـن 
روحانـی در پيـام خـود آورده اسـت:»... ترديـدی نـدارم كـه 
دولـت عربسـتان بـا ايـن اقـدام غير اسـامی، وجهه خـود را 
در بيـن كشـورهای جهان به ويژه كشـورهای اسـامی بيش 
از پيـش مخـدوش نمـوده اسـت. چنيـن اقدامی در راسـتای 
سياسـت هـای فرقـه گرايانـه و دامـن زدن بـه تروريسـم و 
افـراط در منطقـه و جهـان بوده كـه در سـالهای اخير منجر 
بـه بـی ثبـات كـردن منطقـه و ايجـاد جنـگ و درگيـری 

اسـت. گرديده 
مـردم مسـلمان ايـران اگرچـه در كنـار همـه مسـلمانان 
جهـان اين اقدام غيراسـامی را به شـدت محکـوم می كنند 
امـا اجـازه نمی دهند كه اين جنايت، دسـتمايه افـراد و گروه 
هـای خودسـر در كشـور بـرای انجـام اعمـال غيـر قانونـی و 

هتـک حيثيـت نظام مقـدس جمهـوری اسـامی گردد.
حركتی كه توسـط جمعی افراد افراطی شـب گذشـته در 
تهـران و مشـهد صـورت گرفت و بـه وارد آمدن خسـارت به 
سـفارت و كنسـولگری كشـور عربسـتان ـ كه شـرعاً و قانوناً 
بايـد در پنـاه جمهـوری اسـامی ايـران در امنيـت باشـد ـ 
منجـر گرديـد، بـه هيـچ عنـوان قابـل توجيـه نيسـت و قبل 
از هـر چيـزی توهيـن به نظـام و لطمـه به آبـروی جمهوری 
اسـامی ايـران تلقـی مـی شـود. همه مسـئوالن نظـام، عزم 
قاطـع دارنـد كـه بـا ايـن خودسـری هـا و اعمـال مجرمانـه 

برخـورد جدی شـود.
از ايـن رو، از وزيـر كشـور مـی خواهـم كـه بـا همـکاری 
قـوه محتـرم قضاييـه و وزارت محترم اطاعـات و با قاطعيت 
كامـل، عامـان ايـن تهاجـم را شناسـايی و بـرای اجـرای 
عدالـت بـه دسـتگاه قضايـی معرفـی كننـد تا برای هميشـه 
بـه اينگونـه اعمـال زشـت پايـان داده شـود و امنيـت كامـل 
نمايندگـی هـای سياسـی دولتها در جمهوری اسـامی ايران 

گـردد.« تضمين 

از اعدام ظالمانه شیخ نمر تا حمله به سفارت عربستان

جنایت قضایی و پاسخ افراطی

در  احـزاب  نقـش  ترديـد  بـدون  حبیـب زاده-  افشـین 
نظام هـای مردم سـاالر خصوصـاً از منظـر ايجـاد رقابـت سياسـی 
و تضـارب آراء جايگاهـی مهـم و بی بديل اسـت. امروزديگر ادعای 
وجـود دموكراسـی در نظام هـای سياسـی، بـدون حضـور احزاب 
و وجـود رقابـت سياسـی، نـه تنها فاقد مشـروعيت داخلی اسـت 
بلکـه در حـوزه خارجـی نيـز مـورد توجـه و سـنجش نهادهـای 
بين المللـی اسـت و می تـوان آثـار ميـزان توجه بـه اين امـر را در 

شـاخص های توسـعه يافتگـی مـورد وفـاق يافت.

از جملـه ايـن شـاخص ها می تـوان بـه پويايی جامعـه مدنی و 
حضـور فعـال احـزاب به عنـوان يکـی از اركان اين جامعه اشـاره 
كـرد. تاكيـد بـر حضـور فعـال احـزاب، اهتمـام بـر كار ويژه هـا و 
ارائـه كارنامـه موفـق در اين حوزه اسـت. درسـت از همين منظر 
می تـوان بـه مقايسـه و كارآمـدی احـزاب نسـبت بـه يکديگر در 
خدمت رسـانی بـه مردم و بازگـو كردن مطالبات آنهـا و در   نهايت 
تأميـن رفاه و آسـايش به عنـوان محور اصلی هرگونـه فعاليت در 
جامعـه پرداخـت. برخـی احـزاب فقـط به عنـوان نوعی دسـتگاه 

تبليغاتـی هسـتند كه عمـده فعاليـت آن در دوره انتخابـات بروز 
می نمايـد و موجـب گرمـی تنـور انتخابـات می شـود و بافاصلـه 
پـس از پايان رقابت های سياسـی بـه اصطاح كركره هـا را پايين 
كشـيده و بـه دنبـال كار خويش می رونـد. اين درحالی اسـت كه 
بـه نظر می رسـد فعاليت سياسـی احزاب به معنـای واقعی زمانی 
تحقـق می يابـد كـه انتخابـات فقط بـه عنـوان بخشـی از فرآيند 
فعاليت سياسـی مورد توجـه قرار گيرد و احـزاب بتوانند در طول 
دوران فعاليـت زمينه هـای پويايـی جامعـه مدنی را فراهـم آورند.
بـه نظر می رسـد يکـی از كارهای ويژه  و اساسـی احـزاب، پويا 
نـگاه داشـتن جامعـه مدنـی اسـت و رمز تحقـق ايـن پويايی در 
رصد مسـتمر حوزه هـای مختلف و انتقاد و ارائـه روش های بهبود 
شـرايط اسـت. ايـن امـر كـه از آن به كنتـرل و موازنه يـا در لفظ 
فرنگـی آن »چـک  انـد باالنـس« يـاد می شـود، منافـع متعددی 
بـرای مـردم و جامعـه و نظـام سياسـی در برخواهـد داشـت. 
نپرداختـن احـزاب بـه ايـن امـر و واگـذاری آن تنهـا بـه اصحاب 
رسـانه می توانـد موجـب بـروز مشـکات متعـددی شـود. واجـد 
بـودن بدنه كار شناسـی، دسترسـی بيشـتر بـه جريـان اطاعات 
و اخبـار، اسـتقال از قـدرت سياسـی و فعاليـت حقوقـی همـراه 
بـا مجـوز رسـمی توانايی هايـی بـه احزاب می بخشـد كه افـراد يا 
سـاير نهادهـا از همه آن هـا به يکباره برخـوردار نيسـتند. احزاب 
از ايـن توانايی هـا می تواننـد در جهـت اسـتفاده بهينه ازسيسـتم 

كنتـرل و موازنـه بهـره ببرند.
كنتـرل و موازنـه از سـوی احـزاب می توانـد مکانيزمـی فراهم 

آورد تـا موجب:
1- گسـترش فرهنـگ نقـد، امـر بـه معـروف ونهـی از منکـر در 

معه جا
2 - پيشـگيری از تخلفـات در حوزه هـای مختلـف بـه خصـوص 

اقتصادی حـوزه 
3 - افزايـش اعتمـاد عمومـی بـه مسـئوالن و كارگـزاران نظـام 

سياسـی و افزايـش ظرفيت هـای نظـام
٤- كاهـش هزينـه های انتقاد در جامعه، خصوصاً انتقاد از سـوی 

رسـانه ها از جمله خبرنگاران
5 - فاصله گرفتن از سـعی و خطا در سياسـت گذاری ها و فراهم 

شدن زمينه توسعه
6- كشـف و اطاع رسـانی در زمينه ضعف های موجود در جامعه 

شود.
در پايـان يـادآور می شـود احـزاب نقش مهمی در گسـترش و 
تعميـق فرهنگ نقـد خواهند داشـت و ميوه اين نقـد در صورتی 
كـه بـر پايـه عقانيـت و صداقت باشـد منافـع عمومـی را در پی 
خواهـد داشـت و موجـب موازنه و اصـاح و قرار گرفتن نـام و در 
مسـير صحيـح می شـود و ايـن بـه معنای نظـم يافتـن و عدالت 

است.

احزاب؛ چشم بیدار نظام های مردم ساالر
سیاست نوشت

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
فردا آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 94 
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آگهی تحدید حدود
چـون ششـدانگ يـک بـاب خانـه دارای پاک181فرعـی از٤96- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
شـهرک  گنـج  قلعـه  آبـاد  در حسـين  واقـع  بمسـاحت2۷5مترمربع  مذكـور  اصلـی  از  پاک51فرعـی 
گاه چـاه قطعـه چهـار بخش٤6كرمـان خريـداری از مالـک رسـمی آقـای نـورک احمـدی باسـتناد رأی شـم
غامرضـا  آقـای  مالکيـت  در  كهنـوج  ثبـت  در  مسـتقر  هيـأت  اره03/10-139٤60319002001۷61/9٤ 
رئيسـی نـژاد فرزنـد دادمحمـد قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده3قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده13آئيـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه ونيـاز بـه تحديـد حـدود دارد. لـذا حسـب درخواسـت كتبـی مالـک مورخه9٤/10/06آگهـی 
تحديـد حـدود آن باسـتناد تبصـره ماده13قانـون مذبـور منتشـر و عمليـات تحديـدی آن از سـاعت8صبح 
روز دوشـنبه مـورخ9٤/11/05 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لذا بـه مالکيـن و مجاوريـن رقبه فوق 
اخطـار مـی گـردد كـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوريـن 
عمليـات تحديـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه كسـی از مجاوريـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد طبـق ماده20قانـون ثبـت و مـاده86 اصاحـی پـس از تنظيـم صورتجلسـه تحديـدی 

اعتـراض خـود را كتبـاً بـه ايـن اداره اعـام و ظـرف مـدت30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذيصـاح قضائـی 
تقديـم نمايـد و گواهـی دادخواسـت بـه ايـن اداره ارائـه نمايـد. پـس از گذشـت مهلـت يـاد شـده هيچگونـه 

ادعـای مسـموع نخواهـد بود.  
تاريخ انتشار: 10/1٤/9٤

رئيس ثبت اسناد و اماک كهنوج- اصغر نارويی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره10٤8٤-8۷/09/09دفترخانه اسـناد رسـمی80- عنبرآباد موضـوع پرونده 
اجرائـی كاسـه 9300051 له: بانک كشـاورزی شـعبه قدمگاه عليه: صديقه رفيعی تشـکيل و نظر بـه اينکه مديون 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام ننموده اسـت ،برابر مقـررات آئين نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا 
قانـون ثبـت اسـناد و امـاک كشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثيقـه ارزيابی الزم توسـط كارشناسـان 
رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از قطعيـت ارزيابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عمليـات اجـرای نسـبت بـه مورد 
وثيقـه ششـدانگ زميـن مزروعی پـاک3- فرعـی از635- اصلی بـه مسـاحت23۷330مترمربع ذيـل ثبت3358۷ 

صفحـه۷ دفتـر185 به شـماره جلدی932886ملکـی صديقه رفيعی بـه آدرس: عنبرآباد، مزرعه تل شـيراز حدود و 
مشـخصات شـماالً اول بطول93متـر دوم بطول98متـر سـوم كمی متمايل به غـرب بطول۷2متر چهـارم متمايل به 
شـرق بطول292متـر پنجـم متمايـل به غـرب بطول٤05متر ششـم كه غربی اسـت بـه طول111متـر هفتم بطول 
٤20متـر خاكريزيسـت بـه اراضی ملی شـرقاً بطول ٤95متر خاكريزيسـت بـه پاک2فرعی از635 اصلـی جنوباً اول 
بطـول ۷6متـر دوم بطول503متـر سـوم بطول۷9متـر چهـارم بطول6۷5متر خاكريزيسـت بـه پاک٤فرعی از635 
اصلـی غربـاً اول بطول93متـر دوم كمـی متمايـل بـه شـمال بطول23متر بـه اراضی ملـی برابر نظريه كارشناسـی: 
ملـک موصـوف يـک قطعـه زمين بـه مسـاحت 23۷330متر مربـع كه همه سـاله تحت كاشـت محصـوالت فصلی 
قـرار دارد مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزايـده بـا كليـه متعلقـات و منصوبـات جمعـا2/200/000/000ً 
ريـال ميباشـد. كـه مبنـا و پايـه مزايـده نيز تعييـن ميگردد، جلسـه مزايـده از سـاعت9الی12 صبح روز پنجشـنبه 
مورخـه9٤/11/01 در محـل شـعبه اجـراء اداره ثبت اسـناد و اماک جيرفت برگـزار« مزايده از مبلغ مذكور شـروع 
و بـه باالتريـن قيمـت پيشـنهادی فروخته خواهد شـد. ضمنـاً فروش نقدی بـوده و پرداخت كليه قبـوض آب و برق 
و غيـره تـا تاريـخ انجـام مزايـده اعـم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شـده يا نشـده به عهـده برنده مزايده می باشـد.

تاريخ انتشار: 10/1٤/9٤
جواد فاريابی- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک جيرفت 

یاسر سیستانی نژاد
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ویژه

ادامه از صفحه 8
زمین پروژه را از شهرداری بخریم

او   كاربـر ديگـری امـا پيشـهاد جالبـی دارد. 
مـی نويسـد: تصميـم بيشـتر اعضا ايـن كمپين بر 
ايـن اسـت:در صورتيکـه اعضـای محتـرم شـورای 
واگـذاری  بـرای  را  اسـامی شـهر مصوبـه خـود 
80000 هـزار متـر مربـع زميـن از كـوه صاحـب 
پاييـن يـک ميليـارد  بـه قيمـت  را  الزمان)عـج( 
تومـان لغـو بنماينـد از آنهـا كمـال تشـکر را مـی 
نماييـم. در غيـر ايـن صـورت هـر نفـر از اعضـای 
كمپيـن بـا اهدا هـر نفر فقـط يک ميليـون تومان 
بـه صـورت هديـه به شـورای شـهر و شـهرداری، 
ايـن زميـن را خريداری نمـوده و آزاد می سـازيم 
تـا ايـن موهبـت الهـی بـه دامـان مـردم فهيـم 
كرمـان بازگـردد نـه تحويل افراد خاص می شـود.

كاربـر ديگری اين سـوال را مطـرح می كند كه 
وقتـی ميـراث تاريخی و طبيعی ارزشـمند ديگری 
در اسـتان داريـم چـرا بايـد تيشـه بـه دامنـه  اين 
كـوه زد؟ هتلـی در اين محل سـاخته می شـود كه 
اوليـن آيتم هـای مکان سـنجی معمـاری در مـورد 
آن رعايـت نشـده و اتاق هـای آن با ديـد بصری بر 
قبرسـتان، آسايشـی برای سـاكنان هتـل به دنبال 

نخواهد داشـت. 
این پروژه مثل قرارداد ترکمانچای است

ناصـر شـجاعی از مخالفـان اصلـی ايـن پـروژه 
هـم هفته گذشـته ر جلسـه شـورای شـهر كرمان 
خطـاب بـه اعضـای شـورای شـهر گفـت: در كوه 
هـای مسـجد صاحـب الزمـان مکانی وجـود دارد 
كـه بـر اسـاس تحقيقـات 10 سـاله مـن نشـان 
ميدهـد كـه ايـن مکان قبلـه گاه مهرپرسـتی قبل 
از زرتشـت بـوده كـه البـرز كـوه، نـام ايـن مـکان 
اسـت، اگـر هتل بـام كرمان صـورت گيـرد پديده 
ای ماننـد قـرارداد تركمنچـای اتفـاق مـی افتد. با 
انجـام ايـن پـروژه ايـن مـکان ثبـت جهانـی نمی 
شـود و ماننـد اشـتباهی كـه در گذشـته كرديم و 
هتلـی در كنـار بـازار سـاختيم و باعـث شـد بازار 
ثبـت جهانـی نشـود، ايـن مـکان هـم ثبـت نمـی 

. د شو
واکنش استاندار کرمان نسبت به مخالفت 

ها: چرا دست به دست هم می دهید تا 
کاری صورت نگیرد؟

حجـم مخالفـت هـا بـا پـروژه هتـل بـام بـه 
حـدی بـود كـه اسـتاندار كرمـان هـم نسـبت بـه 
آن واكنـش نشـان داد. آنطـور كـه ايسـنا نوشـته 
رزم حسـينی دربـاره راه اندازی كمپييـن مخالفت 
بـا راه انـدازی پـروژه بـام كرمـان و همچنيـن تلـه 
كابيـن گفـت: پـروزه تله كابيـن در بهتريـن نقطه 
احـداث  حـال  در  كرمـان  هوايـی  و  آب  نظـر  از 
اسـت و مـا بايسـتی قبرسـتان را از ايـن منطقـه 
جابجـا كنيـم و فقط گلزار شـهدا را آنجا نگهداری 
خواهيـم داشـت تا ارزشـهای آنها احترام گذاشـته 
شـود. رزم حسـينی افـزود: حـال كـه داريـم تلـه 
كابيـن را راه  انـدازی می كنيـم همه سـنگ اندازی 
می كننـد و مـی گوينـد محيـط زيسـت مخالـف 
و  نيسـت  درسـت  حرفهـا  اينگونـه  بلکـه  اسـت، 
محيـط زيسـت ايـن پـروزه را كارشناسـی دقيـق 

تاييـد كـرده اسـت و زدن اينگونـه حرفهـا و راه 
انـدازی اينگونـه شـايعات بـدون كارشناسـی غير 
اخاقـی می باشـد. اسـتاندار كرمان با بيـان اينکه 
مـا در شـرايط بـی پولی، ركود و نفت سـی دالری 
فعاليـت خودمـان را انجـام می دهيم اظهـار كرد: 
همـه بايـد بداننـد كـه ما با دسـت خالـی در حال 
انجـام ايـن كارها هسـتيم و از گروههای سياسـی 
خواهشـی داريـم كـه تابـع جـو قـرار نگيرنـد و با 
مطالعه و كسـب اطاعات درسـت، قضـاوت كنند. 
رزم حسـينی بـا تاكيد بر اينکه كارشناسـان ما هر 
هفتـه چنـد بـار جلسـاتی در خصـوص پروژه های 
عمرانـی اسـتان برگـزار مـی كننـد اظهـار كـرد: 
هـر كـس اعتـراض، انتقـاد و پيشـنهادی نسـبت 
بـه پروژه هـای شـهری كرمـان دارد مـی توانـد با 
مـا تمـاس بگيـرد ضمـن آنکـه مـا از دانشـجويان 
دانشـگاه ها، مشـاوران و افـراد خبـره در اين پروژه 

هـا اسـتفاده كـرده و خواهيـم كرد.
وی در خصـوص پـروژه غيـر همسـطح گنبـد 
جبليـه نيـز گفـت: اوال مـن گايـه ای از وضعيتی 
كـه در شـبکه های مجـازی پيـش آمـد دارم كـه 
افـرادی بدون داشـتن اطـاع كافی، شـروع به جو 
سـازی بـر عليـه برخـی پروژه هـای عمرانی شـهر 
گنبـد  غيرهمسـطح  تقاطـع  پـروژه  ثانيـا،  زدنـد 
جبليـه چهـار سـال پيـش بايسـتی اجـرا می شـد 
ميـراث  كارشناسـان  و  شـهرداری  آنکـه  ضمـن 
فرهنگـی نيـز بـر اجـرای اين پـروژه تاييـد كردند 
و تمـام مـدارک آن موجـود اسـت. رزم حسـينی 
خطـاب بـه افـرادی كـه در شـبکه های مجـازی 
دسـت بـه تشـويش اذعـان عمومـی دربـاره پروژه 
گنبـد جبليه مـی زنند اظهار كـرد: وقتی درباره ی 
موضوعـی اطاعـات دقيقـی و كافـی نداريـد، چرا 
دسـت به دسـت هـم می دهيـد كـه كاری صورت 

نگيـرد. اينگونـه رفتارهـا غيـر اخاقی اسـت.
معاون عمرانی استاندار: منظر کوه های 

صاحب الزمان حفظ می شود
در  هـم  كرمـان  اسـتاندار  عمرانـی  معـاون 
می دهـد  نشـان  بررسـی ها  گفـت:  ارتبـاط  ايـن 
فراوانـی خواهـد  رونـق  كرمـان  گردشـگری  كـه 
يافـت، پـس توجيـه داشـت كـه اقامـت گاه و يک 
نقطـه  ايـن  در  رفاهـی  و  تفريحـی  مجموعـه ی 
احـداث كنيـم؛ در نتيجـه سـرمايه گذار تصميـم 
سـاخت هتـل پنج سـتاره در بام كرمـان را گرفت. 
سـيف الهی افزود: مسـکن و شهرسـازی كه مالک 
ايـن اراضی اسـت، سـه هکتـار از اين زميـن را به 
شـهرداری واگـذار كـرد و مـا آن را بـه موسسـه 
عسـکريه داديـم تـا در آن هتل احـداث كند؛ پنج 
هکتـار هـم كاربری فضای سـبز تعريـف كرديم. او 
در واكنـش بـه اعتراضـات هـم اظهار داشـت: اين 
هتـل هشـت طبقـه نيسـت؛ حداكثـر دو يـا سـه 
طبقـه از طـرف كرمـان خواهـد بـود كه كـوه ديد 
داشـته باشـد؛ از سـمت ديگر كه شـيب اسـت اما 
ممکـن اسـت تـا پنـج طبقـه باشـد. مـا می دانيم 
ارتفـاع بيش تـر از سـه طبقه در يال كـوه فايده ای 
نـدارد. برايمـان حفـظ منظـر كـوه بسـيار اهميت 
كمبـود  بـا  كرمـان  در  كـرد:  تصريـح  وی  دارد. 
زيرسـاخت های گردشـگری روبـه رو هسـتيم؛ در 

پنـج سـال آينـده، حـدود 800 تـا هـزار تخـت 
كمبـود خواهيـم داشـت؛ در اين شـرايط سـاخت 
هتـل ضـرورت دارد. او كـه بـا يـک نشـريه محلی 
صحبـت كـرده بـود در پايـان گفـت: مجموعه در 
بـام كرمـان در آينـده بـه يـک برنـد بـرای شـهر 
و اسـتان كرمـان تبديـل شـده و مـورد اسـتقبال 

گردشـگران بسـياری قـرار خواهـد گرفـت.
مدیرکل محیط زیست کرمان: با کلیات 

طرح موافقت شده است
محمـود صفـرزاده مديـركل حفاظـت محيـط 
زيسـت كرمـان هـم در ايـن ارتبـاط مـی گويـد: 
جلسـه ای،  در  كرمـان،  بـام  پـروژه ی  مـورد  در 
معـاون مـا آقـای نيک طبـع حضـور داشـتند؛ بـر 
اسـاس توضيحاتـی كه آنجا داده شـده، بـا كليات 
طـرح، موافقـت ضمنـی صـورت گرفته اسـت؛ اما 
مشـروط بـه اين كه نقشـه ها و سـايت پـان طرح 
در اختيـار محيـط زيسـت قـرار بگيرد، تـا موردی 
نيـز مجوزهايـی صادر بشـود؛ عاوه بـر آن، مجوز 
اگـر  تـا  می دهيـم  انجـام  نيـز  كنتـرل  و  پايـش 
پسـماند، يـا آلودگـی هـوا يا پسـابی وجـود دارد، 

شـود. مديريت 
رئیس شورای شهر کرمان: شورا قبال با 

اجرای این پروژه موافقت کرده است
ايـن  در  هـم  كرمـان  شـهر  شـورای  رئيـس 
ارتبـاط بـه »پيـام مـا« گفـت: ديـدگاه موافقان 
و مخالفـان ايـن پـروژه محتـرم اسـت امـا پروژه 
هتـل بـام كرمـان قبـا تاييديـه شـورا را گرفته 
افـزود: در شـورای  اكبـر مشـرفی  اسـت. علـی 
متفاوتـی  هـای  ديـدگاه  هـم  كرمـان  شـهر 
جـاری  سـال  مـاه  خـرداد  در  امـا  دارد  وجـود 
اكثريـت اعضـای شـورای شـهر كرمـان بـا ايـن 
پـروژه موافقـت كردنـد. وی در واكنـش بـه اين 
كـه احتمـال دارد شـورا بـا اجـرای ايـن پـروژه 
مخالفـت كنـد گفـت: قبا در شـورا بحـث هايی 
در ارتبـاط بـا ايـن پـروژه صـورت گرفـت و رای 
آورد و ديگـر شـورا نمـی توانـد بـا اجـرای ايـن 

پـروژه مخالفـت كنـد.
یک بام و دو هوای یکی از اعضای شورای 

شهر کرمان
هـم  كرمـان  شـهر  شـورای  اعضـای  از  يکـی 
نجـات كـوه هـای  حضـوری جـدی در كمپيـن 
صاحـب الزمـان دارد. سـعيد گيانـی كـه منتظـر 
اسـت هيـات مركـزی حـل اختـاف بـه اعتـراض 
او بـه حکـم سـلب صاحيتـش رسـيدگی كنـد تا 
تکليـف مانده يا رفتن او از شـورا مشـخص شـود، 
در ايـن گـروه تلگرامی نوشـت: در آخرين جلسـه 
شـوراي شـهر كـه ايـن طـرح تصويـب شـد تمام 
تـاش اينجانـب و دو عضـو ديگـِر مخالـف ايـن 
طـرح ايـن بـود كـه دو مـاه فرصـت دهيـد تـا از 
دسـتگاههاي ذيربط و مشـاوران كشوري در زمينه 
ميـراث فرهنگـي و محيط زيسـت وغيره اسـتعام 
گـردد، تـا تصميم عجوالنـه اي گرفته نشـود، ولي 
نظـر برخـي از اعضـاء ايـن نبـود و طـرح تصويـب 
شـد، ولـي خوشـبختانه بـا توجه بـه دفـاع جانانه 
ايـن كمپيـن باعث شـد بعضـي از اعضاء شـورا در 
چنـد روز اخير نظرشـان بـا مخالفان طـرح همراه 

شـود، وضمـن بررسـي مشـکات ايـن طـرح، تـا 
زمانيکـه بررسـي هـاي الزم و جامع راجـع به اين 

پـروژه انجـام گـردد، پـروژه متوقـف گردد.
جلسـه  در  كـه  اينجاسـت  امـا  جالـب  نکتـه 
بررسـی پـروژه هـای عمرانـی شـهر كرمـان كـه 
شـهريور مـاه در دفتـر اسـتاندار كرمـان برگـزار 
شـد گيانـی جـزو موافقـان ايـن پـروژه بـود. او 
در آن جلسـه خطـاب به اسـتاندار كرمـان گفته 
بـود: اگـر هتـل خوبـی در بـام كرمـان سـاخته 
شـود بـه آن افتخـار مـی كنيـم. وی همچنيـن 
از اسـتاندار كرمـان خواسـته بـود ابتـدا فکـری 
بـه حـال جـاده دسترسـی بـه ايـن هتـل شـود. 
زميـن  زيـر  در  گنجـی  را  پـروژه  ايـن  گيانـی 
خوانـده بـود. حـاال پس از چنـد ماه امـا گيانی 
بـه كمپيـن نجـات كـوه هـای صاحـب الزمـان 

پيوسـته و بـا اجـرای ايـن پـروژه مخالفـت مـی 
. كند

هتل های معروفی که در دل کوه
 قرار دارند

برخـی از موافقـان سـاخت هتـل در كـوه های 
صاحـب الزمـان به هتل هـای معروف دنيـا كه در 
دل كـوه قـرار دارند اشـاره می كننـد. در ادامه به 
معرفی سـه هتـل معروفی كـه در كوه قـرار دارند 

مـی پردازيم:
“پست هتل “يکی از آن 5 ستاره های كوهستانی 
اسـت كه دارای چشـم اندازی بی نظير در روسـتای 
ليـک لوئيس در قلب كوهسـتان راكـی و پارک ملی 
بنـف كـه قديمـی تريـن پـارک ملـی كشـور پهناور 
كانادا اسـت قـرار دارد. اين پارک طبيعـی فوق العاده 
در نزديکـی شـهر “بنـف” در اسـتان آلبرتـای كانادا 

واقع شـده است. 
يـرا آلپينـا در سـوئيس هتـل ۷0 اتاقـه نيـرا 
آلپينـا كـه جزو هتـل های بسـيار شـيک دنيا نيز 
قرار دارد، چشـم انـداز فوق العـاده ای به رودخانه 
سـيلواپانا و دره آلپـی دارد. ايـن هتـل در سـال 
2011 ميادی گشـايش يافته اسـت و حدود سـه 
مايـل بيرون از شـهر واقع شـده و يکـی از بهترين 
پيسـت های اسـکی بـرای دوسـتداران اين ورزش 

مفرح اسـت.
توسـط  ژاپـن  در  هاكيـادو   - كيمامايـا  هتـل 
انـدرو بـل طراحـی شـده اسـت، در سـال 2011 
تريـن  شـمالی  در  اسـکی  منطقـه  در  ميـادی 
جزيـره هاكيـادو سـاخته شـده اسـت و در حـال 
حاضـر عضـو جديـدی از بهتريـن طراحـی هـای 

هتـل هـای دنيـا اسـت

»ريـکاوری« فـوق العـاده با اهميت جلوه  داده  شـده اسـت  
و بيـن مربيـان مـدرن وتخصصـی امـروزه  جايـگاه ويژه ای 
پيـدا كـرده اسـت.برای تعاريـف  زيـادی در مـورد ريکاوری 
وجـود دارد و ايـن تعاريـف را مـی توان به چنـد بخش  و از 

ديدگاهـای مختلف بيـان كرد.
اغلـب ريکاوری را برای بازسـازی ومرمت بخش فيزولوژيکی 
بـدن مـی داننـد.  بازگشـت بـه حالت اوليـه به ورزشـکاران 
كمک شـايانی برای رسـيدن به باالترين سـطح از پتاتسـيل 
ورزشـکار در رابطه با بارهای آموزشـی وجسـمانی می كند. 
ريکاوری باعث می شـود كه ورزشـکار كمتر از تمرين بيش 
 )overtraing( از حـد رنـج ببـرد ودچـار بيـش تمرينـی
نشـود. فرايندی اسـت كـه ورزشـکار از طريق ريـکاوری  به 

حالـت آمادگـی عملکـرد واوج اجرا می رسـد.
ریکاوری شامل: بازسازی جسمانی وروانی

اهميـت ريـکاوری: ورزشـکاران نخبـه اغلـب چنديـن نوبت 
در روز تمريـن مـی كننـد و ايـن مـی طلبد كـه روی مقوله 

ريکاوری بيشـتر كار شـود.
از  فراتـر  اسـت  ممکـن  ورزشـکاران  شـرايطی  چنيـن  در 
هنجارهـای فيزيولوژيکـی وروانـی تحت فشـار قـرار بگيرند. 
) ،عاطفـی    اجتماعـی  ،فشـارهای  محيطـی  فشـارهای 

نيزممکـن اسـت كل فشـاروارده را افزايـش دهـد.( بنابراين 
ميـزان  و  تمريـن  بيـن  خوبـی  تـوازن  بايـد  ورزشـکاران 

برقراركننـد. ريـکاوری 
سرعت ریکاوری

هـر چنـد ريـکاوری پـس از ورزش بـه شـرط كافـی بـودن 
زمـان بطورخودبخـود انجام می شـود امـا درورزش قهرمانی 
افزايـش سـرعت ريـکاوری يـک از موضوعـات اساسـی در 

موفقيـت برنامـه هـای تمرين اسـت.
عادت به ریکاوری 

اسـتفاده از تکنيـک هـای ريکاوری بايد جـزئ اصلی تمرين 
باشـد وبصـورت يـک عـادت درايـددر غير اينصـورت ممکن 
اسـت بـی اثـر باشد.متاسـفانه خيلـی از مربيـان مـا در اين 
زمينـه بـا مربـی بدنسـاز توافـق نظـر ندارنـد وايـن يـک 

مشـکل بزرگ اسـت.
چـه زمانـی اسـتراتژی های ريـکاوری نيـاز اسـت و همچنين 
در مـورد تکنيکهـای مدرن وبـروز ريکاوری صحبت می شـود.

استراتژی های ریکاوری :
1.هنگامـی كـه بيـش از حد و معمـول فعاليت مـا  فيزيکی 

باشد.
2.گذاشـتن بـار اضافـی بـرای ورزشـکار  بـدون اسـتراحت  

واسـتراحت نـا كافـی 
3.فركانـس بـاالی مسـابقات )فشـردگی  وبـی برنامـه بودن 

در اجـرای مسـابقات (
بـودن  برنامـه  )بـدون  وتکـراری  يکنواخـت  تمرينـات   .٤

تمرينـات ويژگـی  ،ورعايـت  مربيـان 
5. تمريـن بيـش از سـه سـاعت در روز  بـرای افـراد مبتدی 

ونونهـاالن ونوجوانان 
6.افزايـش 30 درصـد بـار تمريـن در ميکروسـيکلهای كمتراز 

۷ روز 
۷.  بيش از دوجلسه تمرين سخت در روز 

8.بيـش از يـک بـازی در كمتـر از ۷2 سـاعت ) نـوع ورزش 
ونـوع سيسـتم انـرژی قالـب در بـازی حائز اهميت اسـت(

تکنیک های  مدرن  ریکاوری
1.تمرينـات سـبک هـوازی و تمرينـات  كششـی ايسـتا می 

توانـد بـا افزايـش سـرعت گـردش خـون دفـع مـواد زايـد 
عضانـی راافزايـش وبامتعادل كـردن الکتروليـت های بدن 

باعـث كاهـش تنـوس عضانی شـود.
2. ورزشـکاران بـه 9 الـی 10 سـاعت خـواب نيـاز دارنـد.
تکنيـک هـای آرام سـازی ، ماسـاژ،دوش آب گـرم پيـش 
از خـواب بـه كميـت وكيفيـت خـواب كمـک ميکندافـکار 
پريشـان افسردگی-اسـترس وبحـث هـای هيجـان اور قبل 

ازخـواب كميـت وكيفيـت خـواب را تغييـر ميدهـد.
3. ماسـاژ بـه جابجايـی و دفـع محصوالت جانبـی مربوط به 
سـوخت وسـاز انِرژی كمـک ميکند.اين موضوع بـه رهايش 
عضانـی وآرامـش روانـی مـی انجامد.اسـتفاده از جکوزی و 

ويرپـول نيـز با هميـن اهداف می باشـد.
ريـکاوری  بـه هـدف  ٤.متداولتريـن شـکل گرمـا درمانـی 
)كاهـش  مسـتقيم  بطـور  است.)سـونا  سـونا  از  اسـتفاده 

بـر انگيختگـی عصبـی خـروج مـواد سـمی همـراه تعريـق(
وبطـور غيـر مسـتقيم)آرامش عصبی وبهبـود كيفيت خواب 
درريـکاوری كمـک ميکند.بـه هـر حـال بـرای اسـتفاده از 
سـونا پـس از يک جلسـه تمرين سـنگين در هـوای گرم ويا 

هنـگام آسـيب ديدگـی بايـد احتيـاط كـرد.
5. اسـتفاده از تکنيـک سـرما درمانی معمـوال بافاصله پس 
از تمريـن ويـا در مراحـل مختلـف يـک جلسـه تمريـن می 
باشـد.مهمترين دليل اسـتفاده از اين تکنيـک كاهش دمای 
مركـزی بـدن حفـظ آب بدن ودفع سـريعتر اسـيد الكتيک 

می باشـد.
بـار  دارای  درختـان  و  كوههاآبشـارها  اطـراف  هـوای   .6
الکتريکـی منفی هسـتند.يونهای منفی ريـکاوری را باكمک 

بـه سيسـتم عصبـی و تنفسـی
بـار  فسـيلی  سـوخت  كند.فرآوردههـای  مـی  تسـهيل 

كننـد. مـی  مثبـت  را  محيـط  هـوای  الکتريکـی 
ويتامين-آنتـی  ای  تغذيـه  حظـات  مـا  بـه  توجـه   .۷
اكسـيدانها-موادمغذی وامـاح( يکـی از روش هـای مهم در 

اسـت.( ورزشـی  ريـکاوری 
پاييـن  را  ترشـح هورمـون رشـد  روانـی  8.اسـترس هـای 
اسـتفاده  افزايـش مـی دهند.لـذا  را  وهورمـون كورتيـزول 
از تکنيـک هـای ارام بخـش عصبـی مـی توانـد در سـرعت 

ريـکاوری نقـش داشـته باشـد.
در چـاب بعـد در مـورد عوامـل تاثيرگـذار در ريـکاوری را 

مـورد بحـث قـرار مـی دهيم.
لطفا نظرات خود رابا ما در ميان بگذاريد.

* كارشناس ارشد تربيت بدنی  مدير و مربی باشگاه ورزشی نسل آرين                          
                                                              Email:ariansportgroup@gmail.com

بازگشت به حالت 
اولیه  چیست ؟    

 علی ایرانمنش  *

پرونده »پیام ما« برای حواشی پیش آمده پیرامون پروژه هتل بام کرمان

نبرد نفس گیر هتل با کوه
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سالمت

خبر

با اصرار اپراتورهای موبایل
 و دستور رگوالتوری تماس رایگان 

بیسفون محدود شد
تيـم مديريـت اپليکيشـن بيسـفون ادعـا كـرد سـرويس  
تمـاس رايـگان داخلـی بـا فشـار اپراتورهـای تلفـن همـراه 
و دسـتور سـازمان تنظيـم مقـررات و ارتباطـات راديويـی 
محـدود شـده اسـت. ايـن پيام رسـان ايرانـی از آغـاز مـاه 
گذشـته اقـدام به راه انـدازی تمـاس رايگان با تمـام خطوط 
مخابراتی كشـور كـرده بود.بيسـفون طی اطاعيـه ای اعام 
كـرد سـرويس تمـاس رايـگان داخلـی بـا فشـار اپراتورهای 
تلفن همـراه و دسـتور سـازمان تنظيـم مقـررات و ارتباطات 
راديويـی محـدود شـده اسـت. ايـن اپليکيشـن پيام رسـان 
از هفتـه اول آذرمـاه سـال جـاری، امـکان تمـاس رايـگان 
بـا مشـتركان اپراتورهـای تلفـن ثابـت و همـراه را بـا حفظ 
شـماره اپراتـور ميزبـان ممکـن كـرده بود.با اسـتفاده از اين 
سـرويس، كاربـران بيسـفون می توانسـتند با شـماره همراه 
اول، ايرانسـل يـا رايتل خود، با مشـتركان سـاير اپراتورهای 
تلفـن ثابـت يـا همـراه ايـران از طريـق شـماره خـود بـه 
طـور رايـگان تمـاس صوتـی برقـرار كننـد. قابليتـی كه در 
برنامه های اسـکايپ وايبر و ديگر اپليکيشـن های مشـابه در 

خـارج از كشـور غيـر رايگان اسـت.
بيسـفون در اعاميـه ای كوتـاه در در كانـال خـود اعـام 
كرد:بـا تشـکر از اسـتقبال شـما از سـرويس تمـاس خـارج 
از شـبکه بيسـفون، بـه اطاع می رسـانيم كه اين سـرويس 
فقـط بـرای برقـراری تماس هـای بين المللـی ارائـه شـده 
و امـکان تمـاس از كـد يـک كشـور بـا كـد همـان كشـور 
محدوديـت  بابـت  پـوزش  عـرض  بـا  نيسـت.  امکانپذيـر 
پيـش آمـده، جهت شـفاف سـازی افـکار عمومی بـه اطاع 
می رسـاند محدودسـازی تمـاس رايـگان داخل كشـور پيرو 
فشـار اپراتورهای موبايل و دسـتور سـازمان تنظيم مقررات 

و ارتباطـات راديويـی انجـام شـده اسـت.

هکرها سیستم عامل لینوکس را روی 
PlayStation 4 نصب کردند

»پلـی   كنسـول  عرضـه ی  از  كـه  سـال  دو  از  بعـد 
هکرهـا  می گـذرد،   )PlayStation  4(  »٤ استيشـن 
سيسـتم عامل لينوكـس را روی ايـن كنسـول اجـرا كردند.
روی  را  لينوكـس  سيسـتم عامل   fail0verflow گـروه 
PlayStation 4 نصـب كردند.تـا ايـن لحظـه خبرهـای 
مختلفی درباره ی هک اين كنسـول منتشـر شـده است. در 
تابسـتان بـود كه يـک گـروه برزيلی بـه اين موضوع اشـاره 
كرد كه كنسـول PS4 را »جيلبريـک« )Jailbreak( كرده 
و حتـی مدتـی پيـش هم هکـری به نـام CTurt توانسـته 
بـود يـک حفـره ی امنيتـی روی ايـن كنسـول پيـدا كنـد.

به تازگی گروه هک fail0verflow توانسـته سيسـتم عامل 
لينوكـس را بـه شـکل كامل روی كنسـول پلی  استيشـن ٤ 
نصـب كند و بـه اين ترتيـب اوليـن Homebrew را روی 
ايـن دسـتگاه نصـب كردنـد.در حالی كـه هنـوز جزيياتی از 
ايـن روش منتشـر نشـده، ايـن گـروه بـا اسـتفاده از همـان 
حفـره ی امنيتـی كـه CTurt پيـدا كـرده بـود توانسـته 
لينوكـس را روی PS4 نصـب كننـد. البتـه سيسـتم عامل 
ايـن كنسـول Orbis نـام دارد كه سـونی آن را بـا برپايه ی 
لينوكـس طراحـی كـرده اسـت.گروه fail0verflow بـا 
اسـتفاده از بـاگ موجـود در Webkit مرورگـر اينترنتـی 
اين كنسـول توانسـت سيسـتم عامل لينوكـس را روی پلی  
استيشـن ٤ نصـب كند.البتـه بايـد بـه ايـن موضـوع اشـاره 
كنيـم كـه ايـن اقدامـات روی فرم ويـر 1.۷6 كنسـول پلـی  
استيشـن ٤ صـورت گرفتـه اسـت. سـونی فرم وير كنسـول 
بـازی خـودش را مدتی پيش بـه نسـخه ی 3.11 ارتقا داد و 
بـاگ موجـود در آن را از بيـن برد. البته هکرهـا گفته اند كه 
در فرم ويـر جديـد هـم باگ هايـی را مشـاهده كرده انـد كـه 
می توانـد دسترسـی آن هـا به فايل های سيسـتمی كنسـول 
را بـه وجـود بياورند.البتـه بايد بـه اين موضوع اشـاره كنيم 
PlayStation 4 كـه در حـال حاضـر كاربـران كنسـول
نمی تواننـد بازی هـای كپـی غيرقانونی را روی اين كنسـول 
تجربـه كننـد؛ امـا ايـن اقـدام گـروه fail0verflow يـک 
حركت بسـيار مهـم در اين زمينه به شـمار می رود.شـركت 
سـونی بـرای اينکه كاربـران نتواننـد برنامه های غيررسـمی 
روی ايـن كنسـول اجـرا كنند، بـه كاربران توصيـه كرده كه 
از آخريـن نسـخه  ی فريم ويـر ايـن كنسـول اسـتفاده كنند.

مایکروسافت:

آپدیت ویندوز 10 موبایل به 
زودی از راه می رسد

وزیر ارتباطات:

ماهواره  ی مصباح را از ایتالیا 
پس می گیریم

اينسـايدر  پـروژه  در  كننـدگان  مشـاركت  از  اگـر 
مايکروسـافت نيسـتيد، احتمـاال مدتـی اسـت كـه در 
رويـای آپديـت كـردن دسـتگاه مبتنـی بر وينـدوز فون 
8.1 خـود بـه وينـدوز 10 موبايـل سـير مـی كنيـد و 
حتـی تصـور اجـرای يـک سيسـتم عامـل كامـا جديد 
روی تلفـن همراهتان باعث خوشـحالی شـما می شـود.

اوايـل مهـر مـاه بـود كـه خبر رسـيد ايـن آپديت در 
اواسـط آذر و اوايـل دی مـاه ارائـه مـی گـردد و هميـن 
يـک مـاه پيـش بـر همـگان مسـجل شـده بـود كـه 
وينـدوز 10 موبايـل تا اوايل سـال 2016 ميـادی ارائه 

شـد. نخواهد 
حتـی دفتـر اسـتراليای ودافـون نيـز اعام نمـود كه 
بـی صبرانـه انتظـار تسـت ايـن سيسـتم عامـل را مـی 
كشـد و پيـش بينـی كـرده كه اين مهـم تا اواسـط اين 

مـاه اتفـاق بيافتد.
اپراتورهـای  از  ديگـر  يکـی   Movistar Spain
موبايلـی اسـت كـه ابـراز اميـدواری كـرده تا اواخـر ماه 
ژانويـه بتوانـد بـه ايـن آپديـت دسترسـی پيـدا كنـد. 

امـروز امـا، توئيتـی از اكانت پشـتيبانی لوميـا متعلق 
بـه مايکروسـافت منتشـر شـد كه نشـان می دهـد اين 
آپديـت »بـه زودی« ارائه می شـود. اگر اظهـار نظرهای 
اپراتورهـا را در كنـار توئيتـی قـرار دهيـم كـه امـروز از 

جانـب مايکروسـافت منتشـر شـده، در خواهيـم يافـت 
كـه حداكثـر تا اواسـط مـاه آينـده ميـادی )26 بهمن 
مـاه( آپديـت وينـدوز 10 موبايـل بـه تدريـج در اختيار 
تلفـن هـای هوشـمند بهـره منـد از وينـدوز فـون 8.1 

قـرار مـی گيرد.
براسـاس اطاعاتی كـه در صفحه پشـتيبانی از لوميا 
منتشـر شـده، تلفـن هـای هوشـمند مبتنـی بـر ايـن 
سيسـتم عامـل بايـد دسـت كـم 8 گيگابايـت حافظـه 

باشـند.  داشـته  داخلی 
از  نيـز  همـراه  هـای  تلفـن  همـه  ايـن،  بـر  عـاوه 
تمامـی امکانـات احتمالی ويندوز 10 موبايل پشـتيبانی 
نخواهنـد كـرد و بـرای اسـتفاده از امکانـات و تجربيات 
در  قدرتمنـدی  افـزار  سـخت  كـه  اسـت  الزم  خـاص 

اختيـار داشـته باشـيد.
نکتـه ديگـر اينکـه تنهـا موبايـل هـای بهـره منـد از  
Lumia Denim )نسـخه 8.10.1٤219.3٤1 ويندوز 
فـون( امـکان بـه روز رسـانی خواهنـد داشـت. بـرای 
اطـاع از نسـخه سيسـتم عامـل موبايل خـود به بخش 
 About>more سـپس  و  تنظيمـات  يـا   Settings
information مراجعـه نماييـد و بـرای اينکـه بدانيد 
آن نسـخه در چـه مرحلـه ايسـت )بتـا يـا …( از بخش 

تنظيمـات بـه Extras+info برويـد.

دكتر محمـود واعظی وزير ارتباطـات و فناوری اطاعات 
در حاشـيه ی مراسـم تقديـر و معارفـه ی رييس پژوهشـگاه 
فضايـی ايـران گفـت:” در تاش هسـتيم تا ماهـواره ی ملی 
كشـور را طراحـی و بسـازيم و اميـدوارم تـا سـال 1٤0٤ به 
ايـن هدف دسـت پيـدا كنيم.“واعظی به اين موضوع اشـاره 
كـرد كه طراحی و سـاخت ماهـواره ی سـنجش از راه دور از 
ديگـر برنامه هـای وزارت ارتباطـات خواهد بـود و اين هدف 
تا پايان برنامه ی ششـم توسـعه محقق خواهد شـد. وی در 
ادامـه گفـت كـه با توجـه به نيازهـای كشـور در بخش های 
تصويـر، صـدا، مخابـرات، اينترنـت و همچنين رصـد كردن 
زميـن از فضـا، وزارت ارتباطات به دنبال سـاخت ماهواره ی 
ملـی است.براسـاس گفته هـای واعظـی مجموعـه ی وزارت 
ارتباطـات اقـدام به طراحی و سـاخت ماهـواره ی ملی برای 
كاربردهـای مخابراتی و اينترنتی كرده اسـت. البته تا زمانی 
كـه ماهـواره ی ملـی سـاخته شـود، ايـران بـرای طراحی و 
سـاخت ماهـواره بـا كشـورهای مطـرح در ايـن حـوزه وارد 
مذاكـره خواهـد شـد و پيش بينـی می شـود قـرار داد ايـن 
كار تـا سـال آينـده به پايان برسـد.محمود واعظـی در ادامه 
دربـاره ی بازپس گيـری ماهـواره ی بلوكـه شـده ی مصبـاح 
صحبـت كـرد و گفت:”بعـد از رفع تحريم ها مذاكـرات خود 
را بـا كشـور ايتاليـا بـرای بازپس گيـری ماهـواره  ی مصبـاح 
آغـاز می كنيـم.”وی از مذاكـره بـرای ثبـت نقـاط مـداری 

مختـص ايـران خبـر داد و اظهـار كرد:”بـرای اداره ی نقـاط 
مـداری مراحـل طوالنـی را طـی كرده ايـم و هـم اكنـون 
بعضـی از ايـن نقـاط مـداری متعلـق بـه ايـران در فضـا به 
ثبـت رسـيده اسـت.”واعظی بـا اشـاره بـه دو نقطـه 19 و 
2٤ مـداری كـه هـم اكنـون به نـام ايـران به ثبت رسـيده، 
عنـوان كـرد: “عـاوه بـر اين، دو نقطـه مداری ديگـر نيز در 
فضـا متعلـق بـه ايـران اسـت. همچنيـن در حـال ثبت 13 
نقطـه ی مـداری در مـدار زمين به نـام ايران هسـتيم.”وزير 
ارتباطـات و فنـاوری از 5 برابر شـدن بودجـه بخش فضايی 
كشـور بـرای سـال 95 خبـر دارد و گفـت كـه بـا 30 تا ٤0 
ميليـارد تومـان بودجه نمی توان كار كار اساسـی در حوزه ی 
فضـا انجـام داد.الزم به ذكر اسـت كه ماهـواره ی مصباح ۷5 
كيلوگـرم وزن دارد و در ابعـاد 50 در 50 در ۷0 سـانتيمتر 
سـاخته شـده و عمر مفيد آن سـه سـال بوده و پيش بينی 
می شـود كـه تـا 5 سـال بتـوان از آن اسـتفاده كـرد. ايـن 
ماهـواره قـرار بـود در اوايل مهر ماه سـال 8٤ همـراه با يک 
ميکـرو ماهواره روسـی  و هفت ميکرو ماهواره ديگر توسـط 
موشـک حامـل روسـی )3M-Kosmos( بـه فضـا پرتاب 
شـود. الزم به ذكر اسـت كه ايران برای سـاخت اين ماهواره 
بـا شـركتی ايتاليايـی همکاری می كـرده و بـه همين دليل 
اين ماهواره برای مشـاوره هايی به اين كشـور ارسـال شـد و 

پـس از تحريم هـا ايتاليـا اين ماهـواره را بلوكـه كرد.

احتمال آغاز تولید 
 7c iPhone انبوه
در هفته های آتی

در هفتـه های اخير شـايعاتی 
موبايـل  از  رونمايـی  بـر  مبنـی 
موسـوم  اپـل  جديـد  اينچـی   ٤
مـاه  در   7c  iPhone بـه 
آوريـل 2016 منتشـر شـد كـه 
عرضـه  برنامـه  از  گرفتـه  ايـده 

ديوايـس هـای آتـی اپراتـور China Mobile بـود. حـال علـی رغـم اينکـه 
هنـوز منبـع ديگـری ايـن تاريـخ عرضـه را رسـماً تأييد نکرده اسـت وبسـايت 
GadgetzArena خبـر از آغـاز توليـد انبـوه ايـن ديوايـس در مـاه آينـده 
ميـادی يعنـی ژانويـه 2016 مـی دهـد. در صـورت صحت شـايعات رسـيده 
محصـول جديـد اپـل ظاهـری شـبيه بـه 5S iPhone داشـته و ماننـد ايـن 
ديوايـس در سـه رنـگ وارد بازار خواهد شـد. باتری 16٤2 ميلی آمپر سـاعت 
 iPhone و قيمـت ٤00 تـا 500 دالری از ديگـر مشـخصات ذكر شـده بـرای
7c هسـتند. اسـتفاده از عـدد ۷ در نـام ديوايسـی بـا هـدف رده ميانـی بـازار 
پيـش از معرفـی پرچـم داران اصلـی 2016 اپل كه انتظار مـی رود با نام های 
iPhone 7 و Plus 7 iPhone معرفـی شـوند كمـی عجيـب بـه نظـر مـی 
 iPhone رسـد، از طـرف ديگـر برخـی منابـع خبری هم نـام اين محصـول را
6c ذكـر كـرده انـد و بـه نظر مـی آيد كه بـرای انتشـار اطاعات دقيـق تر در 

ايـن بـاب هنـوز بايـد منتظر باشـيم.

برند

آگهی استعالم شماره 94/19/س
شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد »سـرويس و نگهداری دسـتگاه های تصفيـه آب خانگـی و صنعتی در 

محـل مجتمـع و دفاتـر اداری شـهر« را از طريق اسـتعام بـه پيمانکار واجد شـرايط واگذار نمايد. لـذا كليه متقاضيان مـی توانند جهت 

اخـذ مـدارک اسـتعام بـه سـايت WWW.GOLGOHAR.COM مراجعه و فايـل های مذكور را از قسـمت مناقصه هـا و مزايده 

هـا دريافـت نماينـد. مهلـت تحويل پاكات سـاعت 9 الی 1٤ روز يکشـنبه مـورخ 9٤/10/2۷ در محل دفتر كميسـيون معامـات واقع در 

محـل مجتمـع مـی باشـد. ضمناً بازديـد از محل نيز روز يکشـنبه مـورخ 9٤/10/20 بـرای متقاضيان بامانع می باشـد. 

دفتر كميسيون معامات
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

Xfire 2، اولین گوشی
 سه سیم کارته ی 5 اینچی 
جهان معرفی شد

اگـر گوشـی های هوشـمند دو سـيم كارته بـرای شـما كافـی 
نيسـتند، پـس شـايد خوشـحال شـويد كـه بدانيـد موبايل هـای 
سـه سـيم كارته بـا صفحه نمايـش 5 اينچـی هم در راه هسـتند. 
شـركت »بلوبـو « ) Bluboo( می خواهـد بـه زودی يـک تلفـن  
هوشـمند سـه سـيم كارته  عرضـه كند.مشـخصات نامعلـوم ايـن 
دسـتگاه در كنار قيمت بسـيار ارزان آن، كيفيت و دوام دستگاه را 
 Xfire زير سـوال می برد.شـركت توليدكننده ی اين دسـتگاه كه
2 نـام دارد، ادعـا می كنـد كه اين گوشـی اوليـن موبايل 5 اينچی 
بـا سـه سـيم كارت اسـت. البته قطعا اين دسـتگاه بـازار پررونقی 
نخواهـد داشـت، امـا بدون شـک كسـانی هسـتند كـه می توانند 
از داشـتن چنـد شـماره برای مناطـق مختلف اسـتفاده ببرند. در 

واقـع چنيـن ويژگـی ای بيشـتر بـه درد كسـانی می خـورد كـه مـدام در سـفر هسـتند.بلوبو غيـر از صفحه نمايـش 5 اينچـی آن با 
حاشـيه ی 2.5 بعـدی و وضـوح تصويـر 720p، هيـچ اطاعـات ديگری درباره ی اين دسـتگاه نمی دهـد. اما اين طور كه پيداسـت به 
تراشـه ی چهارهسـته ای مدياتک MT6580 مجهز خواهد بود و دو جايگاه سـيم كارت نانو و يک جايگاه سـيم كارت خواهد داشـت. 
در قسـمت جلـوی ايـن دسـتگاه يک فلـش LED تعبيه شـده اسـت و از كارت حافظـه ی microSD هم پشـتيبانی می كند. اما 
بقيـه ی مشـخصات Xfire 2 نامعلـوم اسـت. از طرف ديگـر، قرار اسـت Xfire 2 مدتی بعد در همين ماه به قيمـت ۷0 دالر عرضه 
شـود. مشـخصات نامعلـوم ايـن دسـتگاه در كنار قيمت بسـيار ارزان آن، كيفيت و دوام دسـتگاه را زير سـوال می بـرد. البته احتماال 

در روزهـای نزديـک بـه عرضـه ی آن اطاعات بيشـتری درباره ی Xfire 2 مشـخص خواهد شـد.

خبر

آیفون 7 یک مدل 25۶ 
گیگابایتی خواهد داشت

بـا توجـه بـه جديدترين شـايعات منتشـر شـده درباره ی 
را  ايـن محصـول  اپـل   )7 iPhone( گوشـی »آيفـون ۷« 
بـا 256 گيگابايـت حافظـه ی داخلـی راهـی بـازار می كنـد.

آيفـون ۷ پاس از يـک باتری 3100 ميلی آمپرسـاعتی بهره 
می بـرد و يـک مـدل 256 گيگابايتـی هـم خواهـد داشـت.

گوشـی آيفـون ۷ در يـک مـدل جديـد بـا 256 گيگابايـت 
حافظـه  ی داخلـی عرضـه خواهد شـد كـه دو برابر بيشـتر از 
مـدل 128 گيگابايتـی حافظه ی داخلی پيـش روی كاربران 
قـرار می دهـد. بـه احتمـال زيـاد گوشـی های آيفـون ۷ و 
آيفـون ۷ پـاس بـا حافظـه داخلی هـای متفـاوت در اختيار 

كاربـران قـرار می گيرنـد.
در بخـش ديگری از شـايعات به اين موضوع اشـاره شـده 

كـه آيفـون ۷ پـاس بـا يک باتـری 3100 ميلی آمپرسـاعتی راهی بازار می شـود. الزم به ذكر اسـت كه در گوشـی  آيفون 
6s پـاس يـک باتـری 2۷50 ميلی آمپرسـاعتی قـرار داشـت. اگر شـايعات دربـاره ی ميزان باتـری آيفون جديـد حقيقت 
داشـته باشـد، باتـری محصـول جديـد اپـل 13 درصد بيشـتر از مدل قبلی اسـت.در گذشـته به اين موضوع اشـاره شـده 
بـود كـه آيفـون ۷ ضـد آب خواهـد بـود و اپـل به هميـن دليل ورودی هدسـت را حـذف كرده اسـت. همچنيـن احتمال 

دارد كـه آيفـون جديد 3 گيگابايت رم داشـته باشـد.
 7c در حالـی كـه شـايعات مختلفـی دربـاره ی آيفون ۷ منشـر شـده، از گوشـه و كنـار خبرهايی هـم از گوشـی آيفون

بـه گـوش می رسـد كه قـرار اسـت در فروردين مـاه معرفی شـود.

آیفون
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ای  نشسـت خبـری كنسـرت گـروه سـازهای كوبـه 
پاسـارگاد شـامگاه شـنبه در محـل هنرسـتان هنرهـای 
زيبـا بـا حضـور جمعـی از پيشکسـوتان موسـيقی برگزار 

 . شد
در ابتـدای ايـن نشسـت خبـری، گـروه تنبـک نوازی 
پاسـارگاد اجـرای زيبايـی را داشـتند كـه بـا اسـتقبال 

حاضـران روبـرو شـد.
بعـد از اجـرای زيبـای گـروه تنبک نـوازی پاسـارگاد، 
مديرمسـئول موسسـه كوبانـگ خنياگـر خواسـت روی 
سـن آمـد. علـی فـاح ضمـن تشـکر از حاضـران گفـت: 
فکـر مـی كنـم كـه برگـزاری نشسـت خبـری موسـيقی 
مـی توانـد بـرای موسـيقی كرمـان اتفـاق بسـيار خوبـی 
باشـد و موجـب صميمت ، مطلع شـدن از حال و فعاليت 

هنرمنـدان از يکديگـر شـود.
فـاح فعاليـت های گـروه كوبانـگ خنياگـر را اينگونه 
توضيـح داد: موسسـه ی كوبانـگ خنياگـر حـدود يـک 
سـال اسـت كـه بـا هـدف حمايـت از موسـيقی فاخـر 
فعاليـت خـود را شـروع كـرده اسـت و مفتخريـم كـه تـا 
كنون توانسـته ايم 5 كنسـرت برگزار كنيم. خوشـبختانه 
٤ تـا از ايـن كنسـرت هـا بومـی و توسـط گـروه هـای 

موسـيقی كرمانـی بـوده اسـت.
وی افـزود: كارگاه آهنـگ سـازی را بـا حضـور علـی 
قمصـری برگـزار كرديـم و خوشـبختانه آقـای قمصری و 
شـركت كننـدگان در ايـن كارگاه از كيفيـت كار راضـی 
بـوده انـد. مدير مسـئول موسسـه كوبانگ خنياگـر اضافه 

كـرد: در حـال حاضر مشـغول تهيه دو آلبوم هسـتيم كه 
كار هـر دو آلبـوم توسـط افراد بومی در حال انجام اسـت.

وی بـا اشـاره بـه مشـکات پيـش رو هنرمنـدان برای 
اجـرای كنسـرت هـای بومی گفـت: يکی از مشـکات ما 
ايـن اسـت كـه خيلـی سـخت مـی تـوان خانـواده هـای 
كرمانـی را مجـاب كـرد كـه بـرای حضـور در كنسـرت 
حاضـر شـوند و مـن فکـر مـی كنـم به ايـن دليل اسـت 
كـه هنـوز بـرای خانـواده هـای كرمانـی هزينـه كـردن 
بـرای كنسـرت جـا نيافتانـده اسـت. دوميـن مشـکل مـا 

هـم متاسـفانه جـذب اسپانسـر اسـت.
مدير مسـئول موسسـه كوبانـگ خنياگـر تصريح كرد: 
مـا هنرمنـدان بايـد دسـت يکديگـر را بگيريـم و حامـی 
هـای  نشسـت  برگـزاری  بـه  اقـدام  و  باشـيم  يکديگـر 
خبـری كنيـم كـه مـی توانـد بـه حـل مشـکات پيـش 
رو بـرای برگـزاری كنسـرت هـا كمـک كنـد واميـدوارم 
كـه برگـزاری نشسـت هـای خبـری كنسـرت هـا ادامـه 
داشـته باشـد. وی گفت: موسسـه كوبانگ خنياگـر آماده 
همـکاری و حمايـت از هنرمندان برای برگزاری كنسـرت 

های موسـيقی اسـت.
فـاح در پايـان از موسسـه زنجيـره اميـد و اداره كل 
ارشـاد اسـامی، خصوصا آقای جوشـايی تشکر و قدردانی 
كـرد و اظهار داشـت: ايشـان را فـردی دورانديش و موفق 

است.
سـخنران بعـدی اين نشسـت خبـری سرپرسـت گروه 

سـازهای كوبـه ای پاسـارگاد بود. 

شـهروز شـعاعی بـا اشـاره بـه خاطـره انگيـز بـودن 
اجـرای نـوروز اظهـار داشـت: سـاز زدن در كنـار اوليـن 
اسـتادم جنـاب كاويانـی و دوم اينکـه بعـد از 13 سـال 
جای اسـتاد بزرگوارم آقای توحيدی نشسـتم و سـاز زدم 
موجـب شـد ايـن اجـرا بـرای مـن خيلـی خاطـره انگيـز 
شـود. شـعاعی افزود: گروه پاسـارگاد 12 سـال اسـت كه 
بـا هـدف فعاليـت در زمينـه ی سـازه هـای كوبـه ای در 
حـال فعاليـت اسـت و در ايـن مـدت اشـتباهاتی داشـته 
كـه تـاش كرد بـا توجه به نظـر و انتقادات پيشکسـوتان 

موسـيقی نواقـص را برطـرف كنـد. 
سرپرسـت گـروه سـازهای كوبـه ای پاسـارگاد گفـت: 
هسـته ی اوليـه گـروه علـی، پيـام، صالـح و دانيـال از 
كشـيدند  فراوانـی  هـای  زحمـت  كـه  بودنـد  دوسـتانم 
و در حـال حاضـر قصـد برگـزاری پنجميـن كنسـرت را 
داريـم كـه از ابتـدای كار سـعی كرديـم با گذشـت زمان 
نواقـص كار را برطـرف كنيـم.  وی تصريح كـرد: در گروه 
از نوازنـده هـای خانـم اسـتفاده كرديـم كه در جشـنواره 
آوای كويـر رتبـه ی دوم گـروه نـوازی كوبه ای را كسـب 
كردنـد كـه تنظيـم اين گـروه توسـط خانم وثوقـی انجام 

اسـت. گرفته 
شـعاعی افـزود: برای اولين بـار در طـول فعاليت گروه 
از نوازنـده ی سـاز ملـودی اسـتفاده كرديـم  پاسـارگاد 
كـه موجـب همـکاری مجيـد محيـط بـا گـروه مـا شـد. 
سرپرسـت گـروه سـازهای كوبـه ای پاسـارگاد در پايـان 
صحبـت هايـش از خانـواده هـای گـروه تنبـک نـوازی 
پاسـارگاد بـه پـاس صبـر و  همـکاری هايـی كـه داشـته 

انـد تشـکر ويـژه كرد.
خواست كه به روی صحنه بيايند و آقای.

آقـای كاويانـی از حضـور مهمانـان ابـراز خوشـحالی و 
كرد. قدردانـی 

قدردانی از پیشکسوتان
 نماينـده موسسـه زنجيـره اميـد هـم در ايـن نشسـت 

گفـت:  موسسـه زنجيـره اميـد از سـال 89 در كرمـان بـا 
هـدف كمـک مالـی بـرای درمـان كـودكان زير 18 سـال 
كـه مشـکات قلبـی، ارتوپـدی و ترميمـی دارنـد فعاليت 
خـود را شـروع كـرد. سـعيد زلفـی افـزود: در طـی سـال 
های گذشـته بـا توجه بـه اينکه يک نهاد مردمی هسـتيم 
و از سـوی دولـت حمايـت نمـی شـويم سـعی كرديـم كه 
حمايـت هـا و كمـک هـای مردمی را داشـته باشـيم و در 
كنـارش كارهـای فرهنگـی را در طول سـال انجـام دهيم. 
همچنيـن همـکاری ما بـا گروه پاسـارگاد اوليـن همکاری 
نيسـت و از همـکاری بـا ايـن گـروه خوشـنوديم بـه دليل 
اينکـه گروهـی هسـتند كـه بـا صداقـت همـکاری الزم را 

بـا مـا دارند.
بيـن  اتصـال  نقطـه  توانيـم  مـی  مـا  داد:  ادامـه  وی 
مخاطـب كرمانـی و گـروه های كنسـرت باشـيم. با توجه 
بـه اينکـه خيلی از مردم موسسـه زنجيره اميد را دوسـت 
دارنـد خوشـبختانه اسـتقبال مـردم از برنامـه هـا تـا بـه 
حـال خـوب بـوده اسـت. وی در پايـان اظهـار داشـت: 
اميدواريـم كـه همـکاری ما با گـروه های موسـيقی ادامه 

باشد. داشـته 
در ايـن نشسـت خبـری همچنيـن از آرميـن كاويانی، 
و  مدرسـان  از  توحيـدی  فـواد  زاده،  مشـرف  عطاالـه 
شـد  تقديـر  محيـط   مجيـد  و  موسـيقی  پيشکسـوتان 
و علـی فـاح و شـهروز شـعاعی يادبودهايـی را بـه ايـن 
پيشکسـوتان و مدرسـان موسـيقی اهدا كردنـد. در پايان 
نشسـت هم كليپی از تمرين گروه پاسـارگاد پخش شـد.

گفتنی اسـت زمـان برگزاری كنسـرت گروه سـازهای 
كوبـه ای پاسـارگاد 1۷ و 18 دی مـاه در محـل پـارک 
مـادر - تـاالر ايرج بسـطامی می باشـد. عاقمنـدان برای 
تهيـه بليـط اين كنسـرت می تواننـد به فروشـگاه عرضه 
محصـوالت فرهنگی چشـم انداز خيابان شـفا و فروشـگاه 
عرضـه محصـوالت فرهنگـی آريا چهـارراه اقبـال مراجعه 

. كنند

در نشست خبری کنسرت گروه سازهای کوبه ای پاسارگاد عنوان شد

برگزاری کنسرت
به نفع موسسه خیریه زنجیره امید

خبر

جامعه

رهایي پسر 12ساله فهرجي
 از چنگ آدم ربایان

بـا عمليـات ضربتـي پليـس فهرج، پسـر بچه 12 سـاله 
اي ازچنـگ آدم ربايان آزاد شـد. 

سـر هنگ مهـدي پنجعلي زاده فرمانـده انتظامي فهرج 
در شـرق اسـتان كرمان گفت روز گذشـته 3 فرد ناشـناس 
بـا يـک دسـتگاه خـودرو پژو سـواري پسـر بچه 12 سـاله 
اي را از جلوي منزلش در شهرسـتان نرماشـير ربودند. وي 
افـزود بااعـام وقـوع جرم ازسـوي پليس نرماشـير ، پليس 
شهرسـتان فهـرج با اقـدام فوري تـردد دركليـه محورهاي 
خروجـي اسـتان بـه سـمت شـرق كشـور را تحـت كنترل 
قـرار داد بـه طوريکـه ادم ربايـان چـاره اي جـز رها كردن 
گـروگان كوچک خـود در خيابانهـاي فهرج پيـدا نکردند.. 
سـرهنگ پنجعلـي زاده گفـت در تحقيقات صـورت گرفته 
گروگانگيـران شناسـايي شـده و تـاش بـراي دسـتگيري 
انهـا ادامـه دارد..  وي علـت ايـن آدم ربايـي را اختافـات 
مالـي ميـان آدم ربايـان و پدركـودک ربـوده شـده بيـان 

كرد.

هشت دستگاه خودرو با خالفی باال 
در بم توقیف شد

 فرمانـده انتظامـی بم از توقيف هشـت دسـتگاه خودرو 
بـا خافـی باالی 10 ميليـون ريال در اين شهرسـتان خبر 

داد.
پليـس  مامـوران  افـزود:  فـدا   محمدرضـا  سـرهنگ 
راه  در  و شـد خودروهـا  آمـد  بـم حيـن كنتـرل  راهـور 
هـای شهرسـتان، تعـدادی خـودروی متخلـف را بـه علت 
رعايـت نکـردن قوانيـن و مقـررات راهنمايـی و رانندگـی 
متوقـف كردنـد. وی اظهـار كـرد: در اسـتعام هـای انجام 
شـده مشـخص شـد تعـداد هشـت دسـتگاه از خودروهای 
خافـی  ريـال  ميليـون   10 بـر  بالـغ  مبالغـی  توقيفـی، 
پرداخـت نشـده دارند. وی گفـت: اين خودروها به اسـتناد 
قوانيـن و مقـررات راهنمايـی و رانندگی تا زمـان پرداخت 
كامـل جريمـه هـای معوقـه و ديـون دولتـی بـه پاركينگ 

فرسـتاده شـدند.
توقيـف  از  هـدف  بـم  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
وسـايل نقليـه يـا مـدارک رانندگـی راننـدگان متخلـف را 
پيشـگيری از وقـوع حـوادث و سـوانح جانـی و مالـی بيان 
كـرد و از راننـدگان خواسـت همواره بويـژه در اين فصل از 
سـال ضمـن حركت با سـرعت مطمئنـه تجهيـزات ايمنی 

را بـه همراه داشـته باشـند.

چهار مصدوم در واژگونی خودرویی 
در ماهان

كرمـان  ايمنـی  خدمـات  و  نشـانی  آتـش  مديرعامـل 
گفـت: واژگونـی يک دسـتگاه خـودروی سـواری در جاده 

ماهان-كرمـان چهـار مصـدوم برجـای گذاشـت.
محمـد حسـين مومنـی افـزود: در پـی تمـاس تعدادی 
از راننـدگان مبنـی بـر واژگونـی يـک دسـتگاه خـودروی 
سـواری، سـتاد فرماندهـی آتـش نشـانی بافاصلـه آتـش 
نشـانان ايسـتگاه 5 را بـه جـاده ماهـان، روبـروی سـيلو، 
روانـه كـرد. وی خاطـر نشـان كرد:آتـش نشـانان بافاصله 
پـس از رسـيدن بـه محـل حادثـه اقـدام بـه ايمن سـازی 
محـل و قطع سيسـتم برق خـودرو كرده و از نشـت بنزين 
خـودرو نيـز جلوگيـری بـه عمـل آوردنـد. علت بـروز اين 
حادثه توسـط كارشـناس سازمان آتنش نشـانی كرمان در 

دسـا بررسـی است.

کشف 445 کیلو مواد مخدر
 در جنوب کرمان

فرمانـده انتظامـی » قلعـه گنـج« از كشـف ٤٤5 كيلـو 
گـرم انـواع مواد مخـدر و توقيف يک دسـتگاه وانت پيکان 

در درگيـری مسـلحانه با قاچاقچيـان خبر داد.
خبـر  ايـن  اعـام  بـا  پرنـگ«  »علـی  سـرهنگ 
گفت:مامـوران مبـارزه بـا مـواد مخـدر ايـن شهرسـتان در 
پـی اقدامـات اطاعاتـی و فنی از عبور محمولـه ای از مواد 
مخدر از اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان به شهرستان قلعه 
گنـج و سـپس به اسـتان های مركـزی اطـاع يافتند. وی 
افـزود: مامـوران باتاش هـای شـبانه روزی وعمليات های 
تخصصـی خـود اعضـای ايـن بانـد مسـلح را شناسـايی و 
نامحسـوس قاچاقچيـان  از تحـت نظـر قـرار دادن  پـس 
،خـودروی متعلـق بـه ايـن باند را حيـن جا بـه جايی مواد 
مخـدر شناسـايی كردنـد. ايـن مقـام انتظامـی در ادامـه 
مامـوران ،ضمـن  بـه محـض مشـاهده  گفت:قاچاقچيـان 
تغييـر مسـير ناگهانـی به صـورت مسـلحانه با آنهـا درگير 
شـده امـا پـس از طـی مسـافتی خـودرو آنها توقيف شـد. 
فرمانـده انتظامی شهرسـتان قلعه گنـج در خصوص مقدار 
مـواد مخدر كشـف شـده در ايـن عمليات گفـت: مأموران 
 600 و  كيلـو   358 خـودرو  ايـن  از  دقيـق  بازرسـی  در 
گـرم حشـيش ، ۷5 كيلـو و 800 گـرم تريـاک و11كيلـو 
هروئيـن را كشـف كردنـد. وی بـا اشـاره بـه دسـتگيری 
يـک قاچاقچـی مـواد افيونـی گفـت: در اين عمليـات يک 

دسـتگاه خـودرو نيـز توقيف شـد.

نجات 5 زن باردار کردستانی 
گرفتار در برف

5 زن بـاردار كردسـتانی كـه در ميـان بـرف و كـوالک 
محورهـای ارتباطـی گرفتـار شـده بودنـد نجـات يافتنـد.

 ٤ زن باردار كه اهل روسـتاهای شهرسـتان قروه بودند 
پـس از نجـات توسـط گروههـای امـدادی به بيمارسـتان 
شـهيد بهشـتی ايـن شـهر انتقـال داده شـدند. همچنيـن 
يـک زن باردار در روسـتای آب بـاره از توابع بخش مركزی 
شهرسـتان ديوانـدره كه پنج سـاعت اسـير كـوالک و برف 
شـده بـود با تـاش كاركنـان راهداری و شـبکه بهداشـت 

بـه بيمارسـتان امـام خمينـی ديواندره اعزام شـد.

خبر

افقی
1-از سـبز يهـای معطـر - ايـن شـهر را در كنـار لندن، 
توكيـو و نيويـورک از ابرشـهرهای جهـان مـی نامنـد - 

غايب ضميـر 
2-حوض كوچک - سياره بهرام - پايتخت سامانيان

اسـتان  مركـز   - سـرا  افسـانه   - آفريقايـی  3-كشـور 
مركـزی

٤-سر - باالی فرنگی - ثبات و بقا - فلج
5-كلمـه شـگفتی - انجام كاری برخـاف ميل - درجه 

ارتشی
6-جهان پهنا - نوعی پارچه - نام آذری

۷-لقمه چرب گربه - ماتم زده - با اهميت
8-بايکوت - نوزاد گوسفند - زيان در معامله

9-صدای افسوس - هوشيار - پرچم
اسـتان  در  - شـهری  غلـه  تـوده   - ويتنـام  10-عيـد 

كرمـان
11-خانه ها - لوح - عدد ورزشی

12-جوان، دلير - فانی - به وسيله - ميهن
13-فوتوگراف - نام دخترانه - شالوده

1٤-زادروز - سوار - خدايی
15-حـرف فاصلـه - صفـات و شـرايط قاضـی طبـق 
موازيـن بـه وسـيله ... معيـن مـی شـود - بـی تجربـه

عمودی
1-به آرزو رسيده - ميوه شيرين - احسان، روزی

و  فيلـم هـای شـهيد چمـران )1391(  2-كارگـردان 
گـزارش يـک جشـن )1389 (

3-بيماری تتانس - نوعی زردآلو - پرسش
٤-ميدانـی در تهـران - بسـيار خشـمگين - كتـف - 

قسـمتی از پـا

5-سپاسگزار - لقب اروپايی - رنجوری
6-دريا - شاهزاده - بی اسم و نشان

۷-خاک سفالگری - بزرگراه - سالک و رونده
8-سوار نيست - پيچيدگی نخ - توفان برف

9-ترشرو - شهری در استان لرستان - عدد گلر
10-امتداد - شعله - مركز ريشه ای

11-تير پيکاندار - تلخی - ساز قديمی
كشـتی   - چيرگـی   - خسـته  نفـس   - 12-بخشـش 

جنگـی
13-ظرفی در آزمايشگاه - جايگاه - خانه ساحلی

1٤-از نقـاط ديدنـی و از شـاهکارهای ممتـاز معمـاری 
ن همدا

15-خوراک كفش - دشت - داوطلب مقام يا شغلی
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یادداشت

بام کرمان یا منطقه ممنوعه
روز گذشـته بـه اتفـاق دو نفـر از همکارانـم در روزنامـه 
»پيـام مـا« بـرای تهيـه گـزارش از آخرين وضعيـت پروژه 
سـاخت هتـل در بـام كرمان بـه كوههـای صاحـب الزمان 
رفتيم.محوطـه كارگاهـی محـل پـروژه توسـط جداكننده 
هـای فلزی مشـخص شـده بـود. راه نفوذی وجود نداشـت. 
بـه ناچـار راه كـوه را در پيـش گرفتيـم و از مسـير اصلـی كوهپيمايـان به 
بـاالی كـوه صاحـب الزمان رسـيديم. باد شـديدی مـی وزيد و هوا سـردتر 
از پاييـن كـوه بـود. دهانه دره ای مسـير اصلی به سـرعت باد مـی افزود. بر 
بـام كـوه كه پـا می گـذاری در دو قسـمت جداگانـه درخت هايی كاشـته 
شـده اسـت . بـرای رسـيدن بـه محـل پروژه سـاخت هتـل بايد به سـمت 
مسـير دوم دسترسـی بـه كوه می رفتيـم. راهی كه از مقابـل دكل های بی 
سـيم مخابراتی می گذشـت. روبروی دكل ها توسـط گروهی از دوستداران 
محيط زيسـت و شـهرداری كرمان درختکاری شـده بود.نيمکت هايی هم 
بـرای اسـتراحت وجـود داشت.تماشـای كرمـان از بام آن جذابيتی داشـت 

كـه كمتـر تجربـه كـرده بوديـم. بازار عکس سـلفی و غيـره هـم داغ بود.
حوالـی سـاعت 1٤ خـود را بـه محل اجرای پـروژه هتل رسـانديم. علی 
الرغـم آنچـه تصـور می شـد فعاليـت آنچنانـی انجام نمی شـد. از ماشـين 
االت هـم خبـری نبـود صـدای انفجـاری هم شـنيده نمی شـد. شـايد هم 
ايـن سـکوت پيـش از توفان بـود! از محل احـداث هتل برای تهيـه گزارش 

عکاسـی كـرده و كـوه را به سـمت سـطح زمين تـرک كرديم.
مقابـل مسـير اصلـی يـک خـودروی نيـروی انتظامـی ايسـتاده بـود.

سرنشـينان خـودرو بـا ديـدن مـا كه غـرق بحـث در مـورد مزايـا و معايب 
احـداث هتـل بوديـم ، پيـاده شـدند و سـمت مـا آمدنـد.

از کجا می آیید؟
- باالی کوه

چکار می کردید؟
- باالی کوه چکار می کنن؟ کوهنوردی دگ

کسی هم غیر شما باال بود؟
- خیر ، مرغ پر نمی زد. 

پسری ، دختری؟
- هیچ کس
چکاره اید؟

- بیکاریم . آدمی که کار داشته باشه این موقع میاد بره باالی کوه
)می خندیم(

كارت هـای شناسـايی مـا را مـی گيـرد و از طريـق بـی سـيم با اسـم رمز 
خبـر يافتـن مـا را بـه مافوقـش مـی دهد.گويـا ماجـرا جدی اسـت.بخش 
مانيتورينـگ فرماندهـی نيروی انتظامی تصوير عکاسـی مـا را بر بام كرمان 

ديـده و بايـد بـرای پـاره ای توضيحـات به كانتـری برويم.
بـا خـودروی مامورين به كانتری منتقل می شـويم. گوشـی هـای موبايل 
و دوربيـن را از مـا می گيرند.در كانتری صورتجلسـه ای تنظيم می شـود 
بـر ايـن مبنـا كـه مـا حوالـی مـکان هـای نظامـی در حـال عکاسـی بوده 
ايـم . تصاويـر دوربيـن و موبايـل ها بررسـی می شـود.در ادامه بـا پيگيری 
سـركار خانم سـلطانی از پرسـنل كادر نيروی انتظامی كه هميشـه زحمت 
رفـع مشـکات خبرنـگاران را بـه دوش ميکشـد بعـد از سـه چهار سـاعت 
همنشـينی كنار پرسـنل خـوش برخـورد كانتـری 12 اجازه خـروج پيدا 

مـی كنيم.
شـرح وقايـع ديـروز شـايد بی ارتباط بـا پروژه سـاخت هتل در بـام كرمان 
باشـد . امـا ايـن وقت گذرانی با زحمتکشـان نيروی انتظامی نکاتی داشـت 

كـه بـه نظر می آيـد برای برنامـه ريـزان مديريتی و امنيتی بـکار آيد.
الـف( اگـر در بـام كرمان )بـاالی كوه صاحـب الزمان( فضـای نظامی وجود 
دارد پـس چـرا عائمـی كـه هشـدار دهنـده وجـود منطقـه نظامی سـت 
بـرای اطـاع شـهروندان در اين مسـير نصب نگرديـده ؟ چرا هيـچ تابلوی 

»عکسـبرداری ممنـوع« در اين مسـير نصب نيسـت؟
ب( اگـر دكل هـای مخابراتـی نصب شـده در بام كرمـان منطقه نظامی 
محسـوب مـی شـوند پـس پـارک و نيمکـت در جـوار آنهـا چـه مـی 
خواهـد؟) شـايان ذكر اسـت پاركی بـه نام »بـدر« در مقابـل دكل های 
مخابراتـی ايجـاد شـده اسـت( آنچـه از نـام پـارک و مبلمانـی بـا نـام 
نيکمـت برمـی آيـد نشـان دهنـده منطقـه ممنـوع كـه نيسـت بمانـد، 
بلکـه كوهنـورد خسـته را به اسـتراحت و وقـت گذرانـی در آنجا دعوت 

كند! مـی 
ج( اگـر فضـای بـام كرمـان مسـلط بـر مکان هـای نظامـی اسـت و امکان 
سـو اسـتفاده يـا جاسوسـی را بـرای افـراد فراهم مـی كند پس ايـن پروژه 
هتـل كـه قـرار اسـت در چند طبقه بلکم بيشـتر بر فـراز اين كوه سـاخته 
شـود و اتفاقا ميزبان گردشـگران آن هم از نوع توريسـت خارجی باشـد اين 
وسـط چـه مـی گويد؟! مگر می شـود بـدون در نظر گرفتن مـوارد امنيتی 
احتمالـی دسـت به سـاخت اين پروژه زد؟ يقينا چشـمان تيز بيـن برادران 
نيـروی انتظامـی كـه ما سـه نفـر را با سـه موبايل و يـک دوربيـن در ميان 
كـوه رصـد كرد ، فعاليـت تيم كارگاهی كه مشـغول طرح ريـزی اين هتل 

هسـتند را نيز ديده اسـت.
د( هتـل بـه كنـار، آيـا فرماندهـان منطقـه نظامی كـه اتفاقا بـام كرمان بر 
محـدوده فعاليـت آنان مشـرف اسـت و از تصوير بـرداری احتمالی توسـط 
كوهنـوردان مراقبـت مـی كنند در جريان سـاخت تله كابين هسـتند؟ تله 
كابينـی كـه قرار اسـت مردم را از روی جنگل دسـت كاشـت قائم تا مرتفع 
تريـن جـای كـوه بـاال ببـرد؟ آنهـم بـه شـکل گروهـی و انبـوه و بـه قصد 
تفريـح. از بـد حادثـه ايـن روزها گوشـی هـای دوربيـن دار با كيفيـت  باال 
هم دردسـترس همه هسـت و عکاسـی برايشان تفريح محسـوب می شود.
ه( جالـب اينکـه كـوه صاحـب الزمـان جـزء معـدود مـکان هـای تفريحی 
بـرای اهالـی كرمـان بـه حسـاب مـی آيد و جمعـه هـا و روزهـای تعطيل 
تعـداد زيـادی از همشـهريان بـرای تفريح و كوهنـوردی به بـاالی اين كوه 
مـی رونـد. مسـيری كه مـن و همکارانـم روز گذشـته رفتيم. چه بسـا آنها 
هـم دسـت بـر قضـا دوربين داشـته باشـند و عکسـی از چشـم انداز شـهر 

انداخته باشـند.
و( در پايان بايد خدمت تاشـگران عرصه امنيت شـهرم كه آسـودگی اين 
روزهـای ايـران را مديـون نظـارت مسـتمر آنها هسـتيم يـادآوری كنم كه 
بـرای رصد جاسـوس های احتمالی بهتر اسـت سـری هم به نـرم افزارهای 
»گـوگل ارث« و امثالهـم بزننـد تـا به قولی يادآور شـويم كه همـه راهها به 

بـام ختم نمی شـوند!

پرونده »پیام ما« برای حواشی پیش آمده پیرامون پروژه هتل بام کرمان

نبرد نفس گیر هتل با کوه
پـس  مـاه  چنـد 
خـوردن  كليـد  از 
عمليـات پـروژه بـام 
دوسـت  كرمـان، 
محيـط  داران 
زيسـت كرمـان به طـور گسـترده با 
اجرايـی شـدن ايـن پـروژه مخالفت 

انـد. كـرده 
پروژه بام کرمان از ده سال 

پیش تاکنون
پـروژه بـام كرمـان تنهـا مربـوط 
از  نيسـت.  اخيـر  هـای  سـال  بـه 
هايـی  طـرح  هشـتاد  دهـه  اوايـل 
داشـته  وجـود  كرمـان  بـام  بـرای 
اسـت. زمانی كـه مهاجری شـهردار 
شـد  هايـی  صحبـت  بـود  كرمـان 
بـام  فضـای  از  اسـتفاده  بـرای  كـه 
ريـل  منطقـه  ايـن  در  كرمـان، 
طرحـی  شـود.  راه انـدازی  كابيـن 
كـه در حـد همـان صحبـت مانـد. 
در اواسـط شـورای سـوم و زمانـی 
بـود  شـورا  رئيـس  مهاجـری  كـه 
طرحـی بـرای احـداث تلـه كابيـن 
در بـام كرمـان تصويـب شـد. ايـن 
طـرح اما بـه جايی نرسـيد تا سـال 
92. نجـار اسـتاندار وقـت كرمـان با 
عسـکريه  اعتبـاری  مالـی  موسسـه 
تفاهـم نامـه ای بـرای احـداث تلـه 
ای  تفاهمنامـه  كـرد.  امضـا  كابيـن 
كـه عمـا بـه جايی نرسـيد بـا آغاز 
بـه كار دولـت جديـد و اسـتانداری 
عليرضـا رزم حسـينی، مذاكـرات با 
موسسـه عسـکريه جـدی تر شـد و 
از 26 آبـان مـاه سـال جـاری طـی 
مراسـمی بـه طـور رسـمی عمليات 
اجرايـی پـروژه تفريحـی، رفاهـی و 
گردشـگری بـام كرمـان آغـاز شـد.

حرکت ممنوع، خطر انفجار
از  اطـاع  بـرای  گذشـته  روز 
وضعيـت سـاخت و سـاز ايـن هتل 
الزمـان  صاحـب  هـای  كـوه  بـه 
كرمـان رفتيـم. از در اصلـی كارگاه 
كـه كسـی نمی تواند وارد شـود. به 
هميـن دليـل از مسـير شـماره يک 
كـه پلـه دارد به بـاالی كـوه رفتيم 
دقيقـه  ده  روی  پيـاده  از  پـس  و 
بـه بـاالی محوطـه  ای روی كـوه، 

كـه  اگرچـه  رسـيديم.  كارگاهـی 
خبـری از ماشـين هـای راه سـازی 
نبـود امـا چنـد نفری بودنـد كه در 
آن منطقـه مشـغول بـه كار بودنـد. 
از باالی كوه و از مسـير شـماره دو 
مـی تـوان وارد محوطـه كارگاهـی 
مسـير  آن  در  كـوه  روی  امـا  شـد 
نوشـته انـد حركـت ممنـوع، خطـر 
بـرای  كـه  انفجارهايـی  انفجـار. 
ايجـاد مسـير دسترسـی بـه محـل 
مـی  صـورت  بـام  هتـل  سـاخت 
گيـرد. يکـی از اعتراضـات مخالفان 
مسـير  هميـن  هتـل  ايـن  سـاخت 
مـی  معترضـان  بـود.  دسترسـی 
گوينـد مـی شـود ايـن مسـير را از 
سرآسـياب آورد و تـا كـوه تخريـب 
معـاون  الهـی  سـيف  امـا  نشـود 
عمرانـی اسـتاندار مـی گويـد: خود 
مـا هـم تصورمـان بـر ايـن بـود كه 
می تـوان  ارتفاعـات  ايـن  پشـت  از 
بـه محـل اجـرای پـروژه جـاده ای 
احـداث كـرد امـا تاكنـون چنديـن 
بـار خود مـن، بـه همراه مشـاوران 
را  مسـير  آن  كرمـان  شـهردار  و 
امکان پذيـر  كرده ايـم؛  بررسـی 
مسـير  ايـن  ديواره هـای  نيسـت. 
آن  از  نمی تـوان  و  اسـت  عمـودی 

كـرد. اسـتفاده 
هتلی که باید پنج ساله

 ساخته شود
طبـق تفاهمنامه امضا شـده، بايد 
سـاخت ايـن هتـل در پنـج سـال به 
اتمام برسـد. شـهردار كرمـان اما در 
آييـن آغـاز عمليـات پـروژه هتل بام 
گفته بود سـعی می شـود اين پروژه 
٤8 ماهـه يعنـی طـی چهار سـال به 
پايـان برسـد. اگرچه شـهردار كرمان 
كرمـان  بـام  هتـل  اسـت  اميـدوار 
چهارسـاله بـه اتمام برسـد اما حجم 
مخالفـت هـا بـا اين پـروژه از سـوی 
عاقمنـدان به محيط زيسـت روز به 

روز بيشـتر می شـود.

کمپین نجات هزار نفری
مخالفـان اجـرای ايـن پـروژه در 
تلگـرام اقدام بـه راه انـدازی گروهی 
بـا عنـوان » كمپيـن مردمـی نجات 
)عـج(«  صاحـب  الزمـان  كوه هـای 
تنظيـم  تـا لحظـه  انـد كـه  كـرده 
ايـن گـزارش اعضايش بـه 986 نفر 
رسـيده انـد. هـر كـدام از اعضـا هم 
ارتبـاط  ايـن  در  متفاوتـی  نظـرات 
پـروژه  ايـن  بـا  كل  در  امـا  دارنـد 
بدليـل تخريـب كـوه هـای صاحـب 

الزمـان )عـج( مخالفـت هسـتند.

مخالفان پروژه خطاب به 
دادستان: جلوی این تخریب را 

بگیرید
در اوليـن اقـدام از سـوی اعضای 
بـه  ای خطـاب  نامـه  ايـن كمپيـن 
بـه  اعتـراض  در  كرمـان  دادسـتان 
پـروژه هتـل بـام كرمـان و تخريـب 
كـوه هـای يـاد شـده منتشـر كـرده 
انـد. در ايـن نامـه آمـده اسـت:» به 

نـام خداونـد قـادر و توانـا
حـاال  رهبـری:  معظـم  مقـام 
بحـث زميـن خـواری، يـواش يواش 
شـده كـوه خـواری! بنـده گاهی كه 
و  تهـران  شـمال  ارتفاعـات  ميـروم 
واقعـاً خيلـی  انسـان  نـگاه ميکنـم، 
متأّسـف ميشـود. بارها من در ديدار 
مسـئولين  و  شـهری  مسـئولين  بـا 
دولتـی و ماننـد اينهـا اين مسـائل را 
در ميـان گذاشـته ام. خب تاش هم 
كـرده انـد لکـن قاطـع بايـد برخورد 
مقابـِل  در  بايـد  مسـئولين  كننـد. 
ايـن سوءاسـتفاده كننـده قاطعّيـت 
بـه خـرج بدهنـد؛ ُعرضـه بايـد بـه 
آدِم  فـان  نگذارنـد  بدهنـد؛  خـرج 
هـای  شـيوه  بـا  چـی  سوءاسـتفاده 
مشـّخص ]سوءاسـتفاده كند[. انسان 
از آن بـاال كـه نـگاه مـی كنـد، مـی 
فهمـد و ميبينـد كـه چـه كار دارند 
مـی كننـد. اّول مـی روند اجـازه می 
گيرنـد، يـک تأسيسـاتی در انتهـای 
يـک زمين درسـت ميکننـد؛ بعد كه 
انتهـای زميـن مـال آنهـا شـد، همه 
ی سـطح زميـن بـه طـور طبيعـی 
قابـل نقـل وانتقـال خواهـد شـد؛ از 

ايـن كارهـا مـی كننـد.
دادسـتان  محتـرم  حضـور 

کرمـان محتـرم 
با سام و دعای خير

بـار ديگـر شـاهد تيشـه توسـعه 
بـر ريشـه كوهـی مانـدگار و اسـتوار 
كرمـان  شـهر  دل  در  كـه  هسـتيم 
الزمـان  صاحـب  كـوه  دارد،  جـای 
)عـج( در يـک اقدام نابجـا، طی يک 

صورتجلسـه يـا قـرارداد بـرای هتل 
سـازی بـه موسسـه مالـی، اعتباری 
عسـکريه واگـذار شـده است.دسـت 
بـه دامـان همـه شـده ايـم كـه بيل 
و لـودر را از دامـان پـاک ايـن كـوه 
كـه متبـرک بـه نـام آقـا امـام زمان 
)عـج( مـی باشـد، بردارنـد و هتـل 
خودشـان را در بسـتری ديگـر برپـا 
فعـاالن  و  دوسـتداران  مـا  كننـد. 
محيـط زيسـت و ميـراث فرهنگـی 
و  مناقصـه  تشـريفات  بـه  كاری  را 
آن  و  نيسـت  آن  واگـذاری  قيمـت 

واگـذار  ذيربـط  مسـووالن  بـه  را 
مـی كنيـم، بحـث مـا در خصـوص 
سـرفراز،  اسـت  كوهـی  واگـذاری 
شـهر  طبيعـت  افتخـار  باعـث  كـه 
كرمـان و مـردم آن می باشـد،بحث 
و  مفـرح  بلنـدای  خصـوص  در  مـا 
كرمـان  هـوای شـهر  و  آب  خـوش 
هسـت بـه يـک موسسـه كـه مـن 
انتفاعـی  و  خصوصـی  جنبـه  بعـد 
پيـدا مـی كنـد بـرای ايـن موسسـه 
و عـده ای خـاص. بحـث مـا ناديـده 
گرفتـن منطقـه ای اسـت كـه كـوه 
متعلـق  و  انفـال  جـزو  و  دارد  نـام 
اصـول  اينکـه  مـردم،  عمـوم  بـه 
ايـن  در  اساسـی  قانـون   50 و   ٤5
واگـذاری ناديـده گرفتـه مـی شـود 

محيطی،ميـراث  زيسـت  مباحـث  و 
ديگـر  و  شناسـی  فرهنگی،زميـن 
ايـن  نقطـه نظـرات كارشناسـی در 
واگـذاری بهايـی داده نمـی شـوند، 
عاقـه  و  دوسـتداران  بحـث  مـورد 
منـدان بـه آب و خـاک ايـن مـرزو 
در  مـا  بحـث  باشـد.  مـی  وبـوم 
خصـوص نداشـتن ارزيابـی زيسـت 
محيطی،ناديـده گرفتن خـط ارتفاع 
شـهر كرمـان،از بيـن بـردن ميـراث 
اسـتفاده  شـهر،تبعيض  فرهنگـی 
از يـک مـکان عمومـی بـرای يـک 

بـرای  كـوه  خاص،تخريـب  قشـر 
جـاده سـازی و هتـل سـازی و..مـی 
حضرتعالـی  اطـاع  مزيـد  باشـد. 
كـوه  بلنـدی  فـرازو  از  هکتـار   8
قالـب  در   ) عـج   ( الزمـان  صاحـب 
صورتجلسـه يـا قـراردادی كـه بر ما 
پوشـيده اسـت، بـه موسسـه مالـی، 
شـده  واگـذار  عسـکريه  اعتبـاری 
كـه 3 هکتـار آن را هتـل سـازی و 
5 هکتـار را فضـای سـبز و... ايجـاد 
كنـد. اسـتدعای مـا اين هسـت، آن 
مقـام محتـرم، بـا توجـه بـه تخريب 
صـورت گرفتـه و شـتاب زده مجری 
طـرح بـرای جـاده سـازی، دسـتور 
تعطيلـی ايـن تخريـب گرفته شـود 
اهالـی  كارشناسـی  نظـرات  بـا  تـا 

فـن، بـرای هميشـه تيشـه توسـعه 
صابـت  بـا  ريشـه  ايـن  از  دسـت 
مـا  حـرف  بـردارد.  كرمـان  شـهر 
ايـن هسـت:هتل را همه جـا و همه 
كـس مـی توانـد احـداث كنـد، ولی 
سـاختن كـوه فقـط از آن خداونـد 
بـاری تعالـی اسـت. حـرف مـا ايـن 
هسـت:همه از كاه، كـوه می سـازند، 
ولـی در ديـار كريمـان، مديـران مـا 
از كـوه، كاه مـی سـازند و بـر بـاد 
مـی دهنـد. التماس دعا بـرای بقای 
كـوه صاحـب الزمان )عـج( فعاالن و 

دوسـتداران محيط ز يسـت، ميراث 
فرهنگـی و عاقـه منـدان بـه حفظ 

آب و خـاک ايـن مـرز و بـوم«
نامـه هـم در سـايت  ايـن  متـن 
روزنامـه »پيـام مـا« همراه بـا امکان 
امضـای ايـن نامه به منظور رسـاندن 
صـدای بخشـی از مـردم بـه گـوش 

مسـئوالن قـرار گرفته اسـت.
چطور شهرداری می تواند 

اراضی ملی را بفروشد؟
امـا تمـام حـرف مخالفـان همين 
يـک نامه نيسـت. در گـروه »كمپين 
صاحـب  كوه هـای  نجـات  مردمـی 
نقدهـای  مخالفـان  )عـج(«   الزمـان 
مختلفـی را به اين پـروژه دارند. دكتر 
مجتبی يـزدان پناه، اسـتاد دانشـگاه 
هنـر در ايـن ارتباط می نويسـد: الف. 
اصـل خبر: احتماال شـما هم شـنيده 
ايـد... كوههای صاحـب الزمان كرمان 
بـرای سـاخت يـک هتل به موسسـه 
واگـذار  عسـکريه  اعتبـاری  و  مالـی 
شـده.... نميدانـم چقـدر ايـن گفتـه 
هـا صحـت دارد..امـا گفتـه شـده 8 
هکتـار از مسـاحت اين كـوه به مبلغ 
هـر متـر مربـع دوازده هـزار تومـان 
از طـرف شـهرداری كرمـان جهـت 
سـاخت هتـل و مجموعـه تفريحـی 

واگـذار گرديـده... 
حـاال چطـور شـهرداری محتـرم 
اراضـی ملـی را ملـک خـود حسـاب 
كـرده بمانـد. امـا اسـف بارتـر اينکه 
اعضـای شـورای شـهر نيـز بـه ايـن 
رای  روشـن  روز  در  زميـن خـواری 
مثبـت داده انـد. البتـه باز بر اسـاس 

شـنيد ه هـا جـز يـک نفـر.... 
ب - شـخصيت هـای خبـر: بدون 
شـک بزرگـواران شـورای شـهر كـه 
نماينـدگان مردم محسـوب ميشـوند 
بارزترين شـخصيت های اين سـناريو 
مضحـک هسـتند. ايـن عزيـزان اين 
بـار نيز در اقدامـی خبر از بی اطاعی 
داده  بودنشـان  متخصـص  غيـر  و 

انـد كـه البتـه عجيـب هـم نيسـت...
پيشـنهاد می كنـم يک بـار ديگر نام 
نماينـدگان خود را در شـورای شـهر 
مـرور كنيـد و بـه خاطـر بسـپاريد... 
البتـه تاريـخ نيـز نـام خوشـی از آنها 

بـه جـای خواهد گذاشـت.
پشـت  خبـر:  پـرده  پشـت  ج. 
پـرده ايـن خبـر شـهرداری كرمـان 
اسـت و شـخص شـهردار البتـه بـه 
قـول دوسـتی ميگفت سـر نـخ را در 
معـاون عمرانـی اسـتاندار جسـتجو 
كنيـد... كـه از دسـت گلهـا زيـاد به 
مـی خواهـد  و حـاال هـم  داده  آب 
بـر چـه مبنـا و تفکـری در بام شـهر 

كرمـان هتـل بسـازد بمانـد.
خبـر  ايـن  اوج  خبـر:  اوج  د. 
جنـاب اسـتاندار كرمان اسـت.... رزم 
اسـتانداری  دارم  اعتقـاد  حسـينی. 
كـه تياتـر مـی بينـد. بـاغ فتـح آباد 
را مرمـت مـی كنـد. پـارک جنگلـی 
را نجـات مـی دهـد. بدنبـال احيـای 
فـرش كرمـان اسـت. بـازار را مرمت 
ديگريسـت.  جنـس  و...از  ميکنـد 
بدون شـک رزم حسـينی دلش برای 
شـهرش می تپـد. او نـم يخواهد دل 
مـی  او  بگيـرد...  شـهرش  مردمـان 
خواهـد بـام كرمـان بـام بمانـد. اگر 
چـه بسـياری همه ايـن قضيـه را به 
او ربـط مـی دهند..امـا مردمـان اين 
عاشـق  او  داننـد  مـی  شـهر خـوب 
كرمان اسـت. منتظر باشـيد او نقطه 

اوج ايـن خبـر اسـت.
چگونه این هتل باعث افزایش 

جاذبه گردشگری می شود؟
اسـتاد هاشـمی نژاد دانش آموخته 
هنـر چنـد سـوال را در رابطـه بـا اين 

پـروژه مطـرح كرده اسـت: 
وهويـت  معنـی  حـوزه  در   *
در  كـه  ميـرود  توقـع  آيـا  شـهری 
كرمـان هتلـی بـر فـراز كـوه داشـته 
باشـيم؟ ايـا هويـت ايـن شـهر بـا با 
كـوه گـره خورده اسـت يعنـی اينکه 
در اذهان كرمان شـهری كوهسـتانی 

تصـور مـی شـود ؟
* آيـا وجـود ايـن هتل بـه جاذبه 
گردشـگری ايـن منطقـه را افزايـش 

مـی دهد ؟

* آيـا در سـرزمينی كـه زميـن 
مسـطح فـراوان در دسـترس داريـم 
كـه براحتـی هـر گونـه احـداث بـر 
روی آن مقـرون بـه صرفـه تر اسـت 
معقـول اسـت كـه بـا صـرف هزينـه 
زيـاد آن را بـر روی كـوه بسـازيم؟

* آيـا درسـت اسـت كـوه زيبای 
هـای  پـروژه  بـا  الزمـان  صاحـب 
زشـت و معمـاری بـی هويتـی كـه 
دسـتوركار بخـش خصوصی و دولتی 
اسـت و نمونـه كامـل بـی سـليقگی 

اسـت دچـار آسـيب شـود؟
* پيوسـتهای ارزيابـی اجتماعی، 
و  محيطـی  زيسـت  اقتصـادی، 

كجاسـت؟ پـروژه  ايـن  فرهنگـی 
انتهـای  در  بفرماييـد  تصـور   *
كريـدور منظر شـهری كرمـان هتلی 
بدقـواره برفرازكوه صاحـب الزمان را از 
همـه جای شـهر مـی بينيـم. حالتان 

خـوب ميشـود يانـه ؟
خواسـته  پايـان  در  كاربـر  ايـن 
تصميمـی گرفتـه شـود كـه در شـان 
مـردم و مسـوولين فهيم شـهر كرمان 

. شد با
اگر مسئولین به فکر توسعه 

هستند، کاروانسرای وکیل را 
احیا کنند

ايـن  از كاربـران در  يکـی ديگـر 
ارتبـاط مـی نويسـد: اگـر مسـئولين 
در شـهر كرمـان، به دنبال توسـعه و 
سـرمايه  گذاری هسـتند، كاروانسرای 
احيـا  را  بـازار كرمـان  وكيـل كنـار 
بعـد،  و  كننـد  هتـل  بـه  تبديـل  و 
بـه  را  هتـل  ايـن  مقيـم  گردشـگر 
صاحب الزمـان  كوه هـای  تماشـای 
مسـاحت  از  هکتـار  هشـت  ببرنـد. 
ايـن كوه بـه مبلغ هر متـر مربع 12 
هـزار تومان بـه سـرمايه گذار واگذار 
كرمـان  شـهرداری  اسـت.  شـده 
چه طـور اراضـی ملـی را ملـک خود 

بـه حسـاب آورده اسـت؟ 
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