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محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/920/000/000 ریال
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 94/10/29
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تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

دفاع کرمان از آیت اهلل هاشمی

آیت اهلل جعفری:

 بی احترامی به اشخاص
گناهی کبیره است

علیرضا رزم حسینی:

 حرمت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
بر همگان واجب است

گزارش »پیام ما« از خبری که اخیرا در 
فضای مجازی دست به دست می شود

سگ کشی
 دو هزار تایی
در کرمان
 خبری که در خرداماه سال جاری مبنی بر کشتن
 دو هزار سگ ولگرد در سال 93 در کرمان منتشر شده بود
اخیرا در فضای مجازی بازنشر شده و باعث اعتراض 
کاربران شده است

 مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری:

سال گذشته دو هزار سگ ولگرد را 
معدوم کردیم
 فرماندار کرمان: 

صدور مجوز سگ کشی را نه تایید می 
کنم و نه تکذیب
 مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان:

با سگ کشی مخالف هستیم
 شهردار سابق کرمان:

حضور ذهن ندارم

پیام ما بررسی می کند

مسابقه توهین به 
هاشمی رفسنجانی 
و سیدحسن خمینی

در استان
------------------------------------------------------  صفحه 4

انتقاد بی سابقه نماینده اسبق جیرفت از آیت اهلل هاشمی

امیدی به عاقبت به خیر 
شدن هاشمی نیست

------------------------------------------------------  صفحه 3
به مناسبت 8 دی ماه زادروز فروغ فرخزاد

 ایمان بیاوریم 
به آغاز فصل سرد

------------------------------------------------------  صفحه 5

کمپین تالش برای 
جلوگیری از تخریب
 کوه صاحب الزمان
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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

خبر

برگزاری جلسه برنامه ریزی 
مبارزه با افت زنجره خرما

رییـس جهـاد  قهـری  بـا حضـور  ایـن جلسـه 
کشـاورزی بـم ،مهنـدس طاهـری مدیـر حفـظ و 
نباتـات جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان ، دهقـان 
امـام جمعه بـروات و با حضور جمعی از کشـاورزان 

بـروات در مسـجد جامـع بـروات برگـزار شـد. 
در ایـن جلسـه ابتـدا قهـری ضمـن خیرمقـدم 
اسـت  سـال  چندیـن  کـه  خرمـا  زنجـره  دربـاره 
گریبـان گیـر کشـاورزان شهرسـتان بـم و بـروات 
شـده اسـت صحبـت کرد و گفـت : طبـق برگزاری 
جلسـات که با مسـئولین شـهر داشـته ایم قـرار بر 
ایـن شـده کـه بـا برگـزاری کالس هـا و جلسـات 
اموزشـی بـه مبارزه بـا افت زنجـره خرمـا بپردازیم 
و اولیـن قـدم بـرای مبارزه بـا زنجره خرمـا کاهش 
تراکـم درخـت خرمـا میباشـد و در مرحلـه دوم 
هـرس بـه موقـع درختـان مـی باشـد در مرحلـه 
بعـدی تغذیـه درختان که باید از کودهای مناسـب 
اسـتفاده کرد تا درخت رشـد بهتری داشـته باشـد. 
شـیمیایی  مبـارزه  دربـاره  کشـاورزی  مدیرجهـاد 
سمپاشـی  زیسـت  محیـط  حفـظ  افزود:بدلیـل 
هوایـی لغو شـده و کشـاورز باید از سـم اسـتاندارد 
و زمـان مناسـب برای سـم پاشـی اسـتفاده کند تا 
بهتریـن تاثیـر را بر روی محصول داشـته باشـد. در 
ادامـه طاهـری خاطر نشـان کرد:افتی کـه دامنگیر 
نخلسـتان هـای مـا اسـت افـت زنجـره خرمـا مـی 
باشـد کـه معموال در ارتفـاع 800 تـا 1100 متری 
از سـطح دریـا فعـال اسـت و امـکان اینکـه افتـی 
ریشـه کـن شـود وجـود نـدارد و بایـد با یکسـری 
اقدامـات اسـتانه خسـارت افـت را پاییـن بیاوریـم. 
طاهـری افزود: افـت زنجره خرما رطوبت پسـند 
و سـایه دوسـت اسـت و اولیـن کار ممکـن رعایت 
فاصلـه بیـن نخیـالت می باشـد کـه باید بیـن 7 تا 
10متـر باشـد و مهمتریـن دلیـل گسـترش افت را 
اسـتاندارد نبـودن باغات دانسـت و گفـت: با هرس 
بـه موقـع درخـت در فصـل زمسـتان تخـم افت از 
بیـن می رود و اردیبهشـت ماه زمـان مبارزه با افت 
مـی باشـد. وی خاطر نشـان کرد: در بحـث مبارزه 
بـا آفـت آخریـن گزینه سـم زدایی اسـت و با سـم 
زدن بیشـتر باعـث مقاوم تر شـدن افت می شـویم 
مـا بایـد بـا مدیریـت صحیح اسـتانه خسـارت افت 
را کمتـر کنیـم. طاهـری در پایان راههـای صحیح 
مبـارزه بـا افـت را رعایـت این مـوارد دانسـت  1- 
اطـالح باغـات 2- رعایـت تراکم مناسـب 3- هرس 
بـه موقـع درخـت 4- حـذف پاجـوش و تنه جوش 
5- نصـب تلـه زرد چسـپنده 6- کوددهی مناسـب 

7- سمپاشـی در زمان مناسـب }ظهـور پوره{

تاخیر یک ماهه در پرداخت 
حقوق بازنشستگان فوالد

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان کرمـان گفـت: 
حـال  در  شـده  انجـام  پیگیری هـای  از  پـس 
حاضـر حقـوق آنهـا یـک مـاه عقب افتادگـی دارد. 
بـا  تخصصـی  جلسـه  در  رزم حسـینی  علیرضـا 
موضـوع زغال سـنگ کرمـان بـا حضـور نوربخـش 
اجتماعـی کشـور در  تامیـن  مدیرعامـل سـازمان 
بـا  اسـتانداری  اعظـم )ص(  پیامبـر  محـل سـالن 
توجـه بـه دیرپرداخـت حقـوق بازنشسـتگان فوالد 
در سـال گذشـته گفـت: حقوق بازنشسـتگان فوالد 
در سـال گذشـته سـه تـا چهـار مـاه عقـب افتـاده 
بـود، امـا پـس از پیگیری هـای انجام شـده در حال 
حاضـر حقـوق آنهـا یـک مـاه عقب افتادگـی دارد. 
وی افـزود: در حـال حاضـر صنایـع سـودآور نیز در 
پرداخـت حقوق مشـکل دارنـد، و در حالیکه ذغال 
سـنگ نیـز کـه جـزو صنایـع سـودآور نیسـت امـا 
حقوق بازنشسـتگان پرداخت شـده اسـت که جای 

تشـکر از مسـئوالن را دارد. 
رزم حسـینی تصریـح کـرد: راهکارهایـی بـرای 
و  زغال سـنگ  صنعـت  موجـود  وضعیـت  حفـظ 
ارائـه  بازنشسـتگان فـوالد و درمـان آنهـا  حقـوق 
در  تاخیـر  شـدن  کـم  بـه  توجـه  بـا  و  می شـود 
پرداخت حقوق نسـبت به سـال گذشـته امیدواریم 
در سـال  آینـده حقوق هـا به موقـع پرداخت شـود.

بازدید معاون استاندار 
از پروژه مجتمع آب 
روستایی عباس آباد 
ده شور ریگان 
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
آبفـار کرمان، ابوالقاسـم سـیف 
الهـی معـاون عمرانی اسـتاندار 
جمعـی  همـراه  بـه  کرمـان 
ازمدیـران آب وبـرق اسـتان از 

مجتمـع آب رسـانی عبـاس آبـاد ریـگان بازدیـد و از نزدیک درجریـان کار 
ایـن پـروژه قـرار گرفـت. ایـن پـروژه شـامل آب رسـانی بـه 11روسـتا می 
باشـد کـه مراحـل پایانی عملیـات اجرایی آن در دسـت اجرا اسـت. در این 
بازدیـد معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان روند اجـرای کار ومشـکالت مالی 
طـرح را نیز بررسـی کرد. طبـق گفته مـراد زاده مدیرامور آبفـار ریگان قرار 
اسـت ایـن مجتمع آب رسـانی روسـتایی در ایـام دهه فجر به بهـره برداری 
برسـد. در ایـن راسـتا تـا کنون برای 7روسـتا لوله گـذاری انجام شـده و در 
یـک روسـتای دیگـر عملیات لوله گذاری در دسـت اجرا اسـت .شهرسـتان 
ریـگان در شـرق اسـتان کرمـان بیـش از 5هزار 11اشـتراک آب روسـتایی 
دارد. اسـتاندار کرمـان در جلسـه ای کـه در فرمانـداری ریـگان برگزار شـد 
بـر اجـرای هـر چه سـریعتر پروژه هـای آب روسـتایی و خدمات رسـانی به 

مـردم تاکیـد کرد.

مهر اصالت کشوری 
بر 30 مورد از صنایع 
دستی کرمان
میـراث  اداره  مدیـرکل 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
کرمـان  اسـتان  گردشـگری 
گفت: 30 مورد از صنایع دسـتی 
اصالـت  مهـر  کرمـان  اسـتان 
کشـوری و تایید اعتبـار گرفتند. 

بـه گـزارش ایرنـا محمـود وفایـی افـزود: هفتـه گذشـته در سـمینار اصالت و 
صالحیـت نمونـه کارهای صنایع دسـتی کشـور که در مشـهد مقـدس برگزار 
شـد 40 مـورد از صنایـع دسـتی اسـتان کرمان در آن سـمینار ارائه شـد. وی 
تصریـح کـرد: از ایـن تعـداد، 30 مـورد مهـر اصالـت کشـوری و تاییـد اعتبار 
دریافـت کردنـد کـه در آینده نزدیک جـزء مجموعه های مورد تایید یونسـکو 
قـرار خواهنـد گرفـت. مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان گفـت: برخـی نمونـه های اسـتان کرمان شـامل اقـالم صنایع 
دسـتی فلـزی، مـس، پته، صنایع چوبی، سـفالکاری، چـرم و ... اسـت. وی که 
در سـفر روز پنجشـنبه از کارگاه قالـی بافـی ابوالهادی رفسـنجان بازدید کرد 
ایـن کارگاه را یکـی از معـدود کارگاه هـای فنـی بافت فرش در اسـتان کرمان 
برشـمرد و افـزود: کارهـای باکیفیـت در ایـن کارگاه مطابق نقشـه های اصیل 

همـراه بـا نـوآوری و خالقیـت و عمومـا صادراتـی تولیـد مـی شـود.

اعتصاب 
کامیون داران 
زغال سنگ استان

خامکانـی  امیـری  حسـین 
انـرژی  کمیسـیون  سـخنگوی 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
معـادن  از  بخشـی  اینکـه  بیـان 
تعطیـل  اسـتان  زغال سـنگ 
شـده اند و بخشـی نیـز بی رمـق 

هسـتند اظهـار کـرد: 7000 کارگر در اسـتان کرمـان در این حوزه مشـغول به 
فعالیـت هسـتند کـه نبود توجه و بیـکاری این افـراد می توان بحرانـی را برای 
کشـور ایجـاد کند.ضمـن آنکـه برخی معادن اسـتان نیـز به دلیل عـدم ایمنی 
مناسـب و نبود منابع مالی برای رفع آنها از سـوی دادسـتانی تعطیل شـده اند 
کـه مـی طلبد بـرای رفع این مشـکالت نـگاه جدی تـری به این حوزه داشـته 
باشـیم. نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان در مجلـس بـا بیـان اینکـه معـادن 
اسـتان 17 تـا 18 میلیاردتومـان از شـرکت ذوب آهـن اصفهـان طلـب دارنـد 
اظهـار کـرد: ایـن عـدم پرداخـت از سـوی شـرکت ذوب آهن اصفهـان موجب 
شـد کـه امـروز کامیـون داران صنعـت ذغال سـنگ اسـتان به دلیـل پرداخت 
نشـدن مطالباتشـان و نداشـتن هزینه سـوخت اعتصاب کرده و بارگیری انجام 
نداده انـد ایـن در حالی اسـت که شـرکت ذوب آهن اصفهان حقـوق کارمندان 
خـود را مرتـب پرداخـت امـا مطالبـات معـادن اسـتان را پرداخـت نمی کنـد.

زمین لرزه های راور 
خسارت نداشت

اسـتان  بحـران  مدیـرکل 
کرمـان اعـالم کـرد کـه زمیـن 
راور  در  شـنبه  پنـج  لرزه هـای 
کرمان خسـارت نداشـته اسـت. 
محسـن  ایسـنا  گـزارش  بـه 
صالحـی درایـن بـاره گفـت: در 
سـاعت 7:20 صبـح پنـج شـنبه 
زمیـن لـرزه ای بـه بزرگـی 4.3 

ریشـتر راور در اسـتان کرمـان را لرزانـد. حـدود یـک سـاعت و نیـم بعـد در 
سـاعت 9 صبـح زمین لـرزه دیگر که 4.4 ریشـتر بزرگی داشـت دوباره همین 
منطقـه را لرزانـد و هشـت دقیقـه بعـد در سـاعت 9:08 نیـز زمیـن لـرزه ای 
بـه بزرگـی 3.2 ریشـتر بـرای سـومین بـار ایـن منطقـه را تحـت تاثیـر قـرار 
داد. صالحـی بـا بیـان اینکـه در سـاعت 10:05 نیـز زمیـن لرزه ای بـه بزرگی 
3.3 ریشـتر مجـددا راور را لرزانـد خاطرنشـان کرد: بالفاصله بعد از نخسـتین 
زمیـن لـرزه تیم هـای ارزیابـی از سـوی فرمانداری، بخشـداری و هـالل احمر 
بـه محـل حادثـه اعـزام شـده و مدیریـت بحـران نیـز دسـتور آمـاده بـاش به 
کلیـه دسـتگاه های امـدادی و خدماتی را صادر کـرد. وی دامـه داد: گزارش ها 
حاکـی از ایـن اسـت کـه زمیـن لـرزه در راور کرمـان و مناطـق اطـراف آن 
همچـون هجـدک،  ریحـان شـهر و ... خسـارتی نداشـته و تنهـا باعـث بـروز 

وحشـت سـاکنان شـده اسـت. 

میراث فرهنگیآبفار خبرخبر

کرمان ویچ

اخیـرا در فضـای مجـازی خبـری مبنـی 
بـر کشـتن دو هـزار سـگ ولگـرد در کرمـان 

منتشـر شـده اسـت.
مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری: 

سال گذشته دو هزار سگ ولگرد را 
معدوم کردیم

چنـدی پیـش و در خردادمـاه سـال جـاری خبـری بـه 
نقـل از سـایت آرمـان کرمـان در خبرگزاری فارس منتشـر 
بـود کـه مدیرعامـل مدیریـت  ایـن خبـر آمـده  شـد. در 
پسـماند شـهرداری کرمـان از معدوم سـازی 2 هـزار قالده 
سـگ در شهرسـتان در سـال گذشـته خبر داد. اسـماعیل 
شـهرداری  پسـماند  مدیریـت  عامـل  مدیـر  جهانشـاهی، 
کرمـان در گفتگـو بـا آرمـان کرمـان علـت معـدوم کـردن 
سـگ هـا را تضمیـن سـالمت مـردم بیـان کـرد و گفـت: 
معـدوم کـردن ایـن حیوانـات با سـالح گـرم انجام شـده و 
مجـوز ایـن امـر را از فرمانداری شهرسـتان کرمـان دریافت 
کـرده ایـم امـا حفاظـت محیـط زیسـت چنیـن مجـوزی 

اسـت.  نکرده  صـادر 
جهانشـاهی همچنیـن ابتدای سـال جاری بـه »پیام ما« 
گفتـه بـود: در بحـث سـگ هـای ولگـرد شـهرداری ها یک 
شـیوه نامـه ای دارنـد کـه دو روش زنـده گیـری همـراه بـا 
معـدوم کـردن سـگ هـا در حاشـیه شـهرها در آن دیـده 
شـده و مـا از هـر دو روش اسـتفاده کـرده ایـم. حـاال پـس 
از چنـد مـاه مجـددا خبـر کشـتن دو هزار سـگ ولگـرد در 

فضـای مجازی بازنشـر شـده اسـت. 

کشتن دو هزار سگ ولگرد در کرمان؟
اخیـرا  خبـری مبنـی بـر کشـتن دو هـزار سـگ ولگـرد 
توسـط شـهرداری کرمـان در فضـای مجـازی در این شـهر 
منتشـر شـد. در ایـن خبـر بـا عنـوان »کشـتار غیزقانونـی 
سـالمتی  تضمیـن  بـا  کرمـان  در  ولگـرد  سـگ  هـزار  دو 
مـردم« آمـده بـود: »دوسـتان بـه تازگـی از کشـتار و قتـل 
عـام غیرقانونـی سـگ هـای شـهر کرمـان باخبـر شـدیم. 
حفاظـت  کارشناسـان  از  یکـی  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
محیـط زیسـت کرمـان گفتـه اسـت ایـن موضـوع خـالف 
مقـررات اسـت.« پـس از ایـن متن هم شـماره تمـاس های 

شـهرداری کرمـان نوشـته شـده بـود. 
ایـن خبر کـه در صفحه حمایـت از حیوانات بـا 51 هزار 
و 700 دنبـال کننـده در اینسـتاگرام منتشـر شـده بـود به 
سـرعت بیـن کاربـران کرمانی شـبکه های اجتماعی دسـت 
بـه دسـت شـد و بـا واکنـش هایـی روبـرو شـد. هـر چنـد 
خبـری کـه اخیـرا در شـبکه هـای اجتماعی منتشـر شـده 
مربـوط بـه چنـد مـاه پیـش اسـت امـا بـا توجـه بـه خبـر 
آرمـان کرمـان و صحبت هـای مدیرعامل مدیریت پسـماند 
شـهرداری کرمـان، صحـت کشـتن دو هزار سـگ در سـال 
گذشـته در کرمـان تاییـد می شـود. کشـتن دو هزار سـگ 
ولگـرد آنقـدر دردنـاک و تاسـف برانگیز اسـت کـه چندماه 
پـس از انتشـار و بـا بازنشـر مجـدد، بـا نارضایتـی افـکار 
عمومـی همـراه شـود. به خصـوص که طبـق دسـتورالعمل 
کنتـرل سـگ های ولگرد، شـهرداری ها حق کشـتن سـگ 

هـا را بـه جـز مـوارد خـاص ندارند.

نارضایتی کاربران فضای مجازی از سگ کشی
همانطـور کـه در دیگر موارد مشـابهی مثل سـگ کشـی در 
شـیراز مردم واکنش منفی نسـبت به ماجرا داشتند، کرمانی ها 
هـم نسـبت به ایـن خبر موضعی منفـی گرفتند. رویـا تیموری 
نوشـته بـود: خدا ازشـون نگـذره. پژمـان هم گفته بود: کشـتار 
غیرقانونـی سـگ هـا را متوقف کنید. فالن مسـئول شـهرداری 
گفتنـد معدوم کردن سـگ تضمین سـالمتی!!! چطـور ویروس 
آنفلوآنزا و آلودگی های انسـانی و هـزار مورد دیگر خطری برای 
سـالمتی نیسـت و فقـط این حیوانـات بی گناه خطر هسـتن؟ 
چـرا مسـئوالن مـا تا این حـد با حیوانات دشـمنی دارنـد؟ این 
کشتار غیرقانونی را متوقف کنید.  او همچنین از مردم خواسته 
تـا بـا شـماره های شـهرداری کرمـان تمـاس گرفته شـود تا از 
کشـتار بـه زعـم او غیرقانونـی سـگ ها جلوگیـری شـود. او در 
ادامـه گفتـه کـه چندین بـار با شـهرداری تمـاس گرفتـه و به 
جایی نرسـیده اسـت. صفحه حمایت از حیوانات در اینستاگرام 
هـم چنـد پسـت باالتـر از پسـت مربـوط به خبر سـگ کشـی 
در کرمـان نوشـته: »جناب شـهردار نـگاه کن، تو تنها نیسـتی 
کـه فرزنـد داری. این هـا هم بچه دارنـد، مادرند، بچه هایشـان 
برایشـان جگر گوشـه اسـت، وقتی سـنگ به پای فرزندانشـان 
مـی خـورد دنیـا روی سرشـان خـراب می شـود، اگر بـه آن ها 
غـذا نمـی دهی، اگر نوازش شـان نمی کنی حداقل بگـذار زنده 
بماننـد. آن هـا را نکـش. بـه مامورانـت بگو با سـنگ و چوب بر 
سـر و صورتشان نزنند... حداقل جلوی چشـمان مادر، فرزندش 
را نکش... گناه دارد جناب شـهردار، خیلی گنـاه دارد...« کامنت 
هـای مربـوط بـه این نوشـته هم پـر اسـت از اعتـراض کاربران 

فضای مجازی به سـگ کشـی.
فرماندار کرمان: صدور مجوز سگ کشی را نه تایید 

می کنم و نه تکذیب
فرمانـدار کرمـان در این رابطه به »پیام مـا« گفت: در بحث 
جمـع آوری سـگ هـای ولگـرد کارگروهـی وجـود دارد و من 
دقیـق خبـر نـدارم. محمـد علـی توحیـدی در پاسـخ بـه این 
سـوال که آیا فرمانداری کرمان مجوزی برای کشـتن سـگ ها 
بـا سـالح گرم صـادر کرده گفت: مـن این را نـه تایید می کنم 
و نـه تکذیـب. او در واکنـش به ایـن موضوع کـه از نظر قانونی 
سـگ کشی مجاز نیسـت گفت: باید سـگ ها را مهار و کنترل 
کننـد. کسـی با کشـتن سـگ بـی آزار موافق نیسـت امـا باید 
همـه جوانـب را در ماجرای سـگ های ولگـرد در نظر بگیریم.

 با سگ کشی مخالف هستیم
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت کرمان در ایـن ارتباط 

بـه »پیـام مـا« گفـت: مـن در جریـان چنیـن موضوعی که 
دو هـزار سـگ ولگـرد را در کرمـان کشـته انـد نیسـتم امـا 
قطعـا بـا سـگ کشـی مخالـف هسـتیم. محمـود صفـرزاده 
افـزود: مـا بـا مسـئوالن شـهرداری جلسـات متعـددی را 
برگـزار کـرده ایـم و کارشناسـان ما هـم آموزش هـای الزم 
را بـرای زنـده گیری سـگ هـا داده انـد. وی درباره انتشـار 
خبـر کشـتن دو هـزار سـگ ولگـرد هـم گفت: مـن چیزی 

در ایـن مورد نشـنیدم.
شهردار سابق کرمان: حضور ذهن ندارم

ابوالقاسـم سـیف الهـی شـهردار سـابق کرمان کـه به نظر 
مـی رسـد در زمانـی کـه شـهردار کرمان بـود این اتفـاق رخ 
داده باشـد بـه »پیـام مـا« گفت: من آمـار دقیقی نـدارم. وی 
افـزود: جمع آوری سـگ هـای ولگرد جزو وظایف شـهرداری 
هاسـت و مـا هم بـه دو روش زنـده گیری و یا معـدوم کردن 
اقـدام بـه جمـع آوری سـگ هـای ولگرد مـی کردیم. سـال 
پیـش هـم دو اسـلحه برای بیهوش کردن سـگ هـای ولگرد 
خریداری شـده اسـت. وی در پاسـخ به این سـوال که سـگ 
کشـی بـا سـالح گـرم در دوره مدیریتـی خـود را تاییـد می 

کنیـد گفـت: مـن حضور ذهن نـدارم.
گفتنی اسـت علی بابایی شـهردار فعلی کرمان پاسخگوی 

تماس هـای مکرر روزنامه »پیـام ما« نبود.
نظر شرع درباره سگ کشی

چنـدی پیـش هم و پس از ماجرای سـگ کشـی با اسـید 
در شـیراز، خبرگـزاری مهـر نظـر برخـی از ماجـع تقلیـد را 
گرفـت. متـن اسـتفتا بـه ایـن شـرح اسـت:»اخیرا افـرادی 
تحت تاثیـر مـوارد معـدود گـزارش بیماری حیوانات شـهری، 
اقـدام به تحریـک ارگان هایی نظیر شـهرداری نمـوده اند که 
بایـد بـرای مقابله بـا بیماری یـا جلوگیری از خطـر حیوانات 
شـهری )نظیر سـگ و گربه( آنهـا را معدوم نمود. آیا کشـتن 
و معدوم سـازی یـک گونـه حیـوان شـهری با هـدف »امحا« 
آن را بـه چنیـن بهانـه ای مجـاز می دانیـد؟« در ادامه پاسـخ 

سـه مرجـع تقلیـد هم آمده اسـت:
آیـت ... العظمـی نـوری همدانـی: بسـمه تعالـی، سـالم 
علیکـم، تلـف نمـودن حیوانـات غیـر مـوذی جایـز نیسـت.
آیـت اهلل العظمـی حسـین مظاهری: بسـمه تعالی، چنین 

کارهایی روا نیسـت.
آیـت ا... مکارم شـیرازی: تنهـا درصورتـی ایـن کار جایـز 
اسـت کـه واقعـا احسـاس خطـر از ناحیـه آنهـا شـود و راه 

دیگـری جـز ایـن نباشـد.

گزارش »پیام ما« از خبری که اخیرا در فضای مجازی دست به دست می شود

سگ کشی دو هزار تایی 
در کرمان

خبری که در خرداماه سال جاری مبنی بر کشتن دو هزار سگ ولگرد در سال 93 در کرمان منتشر شده بود
اخیرا در فضای مجازی بازنشر شده و باعث اعتراض کاربران شده است.

پیـام مـا- علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان و آیت 
اهلل جعفـری نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه 
کرمـان نسـبت به بی احترامـی های صورت گرفتـه به آیت 
اهلل هاشـمی رفسـنجانی در مراسـم گرامیداشـت نهـم دی 
مـاه سـال جـاری واکنـش نشـان دادند. بـه گـزارش روابط 
عمومـی اسـتانداری کرمـان آیـت اهلل جعفـری بـا حمایـت 
از آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، گفـت: بـی احترامـی بـه 

اشـخاص و شـعارهای خالف شـرع گناه کبیره اسـت لذا در 
مراسـمات بایـد از معصیـت و گنـاه پرهیـز کرد.

وی یـادآور شـد: حـرف مـا این اسـت کـه اگر اشـخاص 
عیبـی دارنـد اول بـه خـود او اطـالع داده شـود نـه اینکـه 
عیـب اشـخاص را در تجمـع هـای چنـد هـزار نفـری اعالم 
کـرد و سـپس شـعارهایی داده شـود کـه خـالف اسـالم و 

شـرع اسـت بلکـه گنـاه کبیره اسـت.

 نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان 
خاطـر نشـان کـرد: اگـر افـراد فقیـه مراجعـه نماینـد قطعا 
آنـان نیـز چنین خواهنـد گفت که بـی احترامی نسـبت به 
اشـخاص) چـه دارای منصـب دولتی باشـند و چه نباشـند( 
گناهـی کبیـره اسـت لـذا نبایـد مراسـم هـای گوناگـون با 
معصیـت و گنـاه درآمیختـه شـود. وی بـه برگـزاری 9 دی 
ماه امسـال در اسـتان و شـعارهای گروهی برعلیه اشـخاص 
معتمـد نظـام و رهبـری و یـار دیریـن امـام)ره( اشـاره کرد 
و افـزود: متاسـفانه امسـال مدیریـت مراسـم 9 دی با ضعف 
هایـی روبـرو بـود و قطعا سـخنران مـی توانسـت محیط را 

کند. اداره 
اسـتاندار کرمـان هـم بـا تاکیـد براینکـه 9 دی مـاه باید 
آیـت اهلل هاشـمی  باشـد، گفـت: حرمـت  محـور وحـدت 
رفسـنجانی بـر همگان واجب اسـت.  علیرضا رزم حسـینی 
نسـبت بـه بـی احترامـی به اشـخاص سرشـناس کشـوری 
افـزود:  و  داد  نشـان  واکنـش  گوناگـون  هـای  مراسـم  در 

در جلسـات هماهنگـی مراسـم 9 دی مکـرر تاکیـد شـد 
تـا مراسـم بگونـه ای مدیریـت شـود کـه نسـبت بـه هیـچ 
شـخصی بـی احترامـی صـورت نگیـرد. وی خاطـر نشـان 
کـرد: آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی هـم اکنـون ریاسـت 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام را بـر عهده دارنـد و مورد 
تاییـد مقـام معظـم رهبـری هسـتند و معظـم لـه مکـرر از 
این شـخصیت ارزشـمند و یـار دیرین امـام)ره( دفاع نموده 
انـد. اسـتاندار کرمـان یـادآور شـد: در مراسـم 9 دی ماه به 
جـای بـی احترامی باید نقاط ضعف شناسـایی و بیان شـود 
کـه چگونـه شـد تـا چنیـن موضوعـی در جامعـه بـه وقوع 
پیوسـت لـذا بایـد چنیـن مراسـم هایـی محـور وحـدت در 
جامعـه باشـند زیـرا اینگونه شـعارها توسـط گروهی خاص، 

خـود نمونـه ای از فتنـه اسـت.
گفتنـی اسـت در مراسـم نهـم دی مـاه سـال جـاری در 
برخـی شهرسـتان های کرمان نسـبت به آیت اهلل هاشـمی 

رفسـنجانی بـی احترامـی هایی صـورت گرفت.

دفاع کرمان از آیت اهلل هاشمی
آیت اهلل جعفری: بی احترامی به اشخاص گناهی کبیره است

علیرضا رزم حسینی: حرمت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بر همگان واجب است
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کاغذ اخبار

رییـس جمهـور با اشـاره به تـداوم سیاسـت های خصمانه 
انـواع  تولیـد  برنامـه  داد  دسـتور  دفـاع  وزیـر  بـه  آمریـکا 
موشـک های مـورد نیـاز نیروهای مسـلح با سـرعت و جدیت 
بیشـتری ادامه یابـد. به گزارش پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت 
جمهـوری، متـن دسـتور حجـت االسـالم حسـن روحانی به 
حسـین دهقـان وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح به 
ایـن شـرح اسـت:  از آنجـا که ظاهـراً دولـت آمریـکا در نظر 
دارد، در ادامـه سیاسـت های خصمانـه و دخالـت نامشـروع 
و غیرقانونـی خـود در زمینـه حـق تقویـت قـدرت دفاعـی 
جمهـوری اسـالمی ایران، اقـدام به افزودن افراد و مؤسسـات 
جدیـدی در فهرسـت تحریم هـای ظالمانه قبلـی نماید؛ الزم 
اسـت در چارچـوب سیاسـت های دفاعـی مصـوب، برنامـه 
تولیـد انـواع موشـک های مـورد نیـاز نیروهـای مسـلح بـا 
سـرعت و جدیـت بیشـتری ادامـه یابد. همچنیـن در صورت 
تکـرار این گونـه اقدامـات غلـط و مداخله جویانـه از سـوی 

آمریـکا، وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح موظـف 
اسـت بـا اسـتفاده از کلیـه امکانـات، برنامه ریـزی جدیـدی 
به عمـل  کشـور،  موشـکی  توانمندی هـای  گسـترش  بـرای 
آورد.  بایـد تأکیـد کنم کـه توانمندی هـای دفاعی جمهوری 
اسـالمی ایـران عامـل ثبـات و امنیـت منطقه بـوده و نه تنها 
تهدیـدی علیـه دیگـران نیسـت، بلکه صرفـاً برای پاسـداری 
از حاکمیـت، اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کشـور و مبـارزه با 
پدیـده شـوم تروریسـم و افـراط و در جهـت منافع مشـترک 
منطقـه ای و جهانـی می باشـد.  دولـت جمهـوری اسـالمی 
ایـران در طـول مذاکـرات هسـته ای اعـالم کـرده اسـت کـه 
هیـچ گاه پیرامـون قـدرت دفاعـی مشـروع کشـور و از جمله 
برنامـه موشـکی خود با کسـی مذاکـره ننموده، و بـا تأکید بر 
حـق دفاع مشـروع خویش، هیچ محدودیتـی را در این حوزه 
نخواهـد پذیرفـت. روشـن اسـت کـه برنامـه موشـکی ایـران 
به هیچ وجـه جزئـی از برجـام نبـوده، کـه مقامـات رسـمی 

آمریکایـی نیز بـر آن اذعـان دارند. همان طور کـه بارها اعالم 
شـده اسـت سـالح هسـته ای جایی در دکترین دفاعی ایران 
نـدارد و لـذا توسـعه و تولید موشـک های بالسـتیک ایران که 

هیـچ گاه برای قابلیـت حمل کالهک های هسـته ای طراحی 
نشـده اند، به عنـوان ابـزاری مهـم و متعـارف بـرای دفـاع از 

کشـور بـا قـدرت و صالبـت ادامـه خواهـد یافت.

دستور روحانی به وزیر دفاع:

تولید انواع موشک  با سرعت و جدیت بیشتر ادامه یابد

  دولت

یـک منبـع نزدیـک بـه بیـت حضـرت امـام خمینـی 
)ره(، اخبـار منتشـره دربـاره توصیه آیت اهلل هاشـمی به 
سیدحسـن خمینـی برای شـرکت در آزمون خبـرگان را 

تکذیـب کردند. 
وي در گفتگـو بـا خبرنـگار »انتخـاب« اظهار داشـت:  
پـس از اطالعیـه شـورای محتـرم نگهبـان در خصـوص 
دعـوت از کاندیداهـای جدیـد جهـت شـرکت در آزمون 
خبـرگان، متاسـفانه عـده ای کـه از سـر حقـد و کینـه، 
کاري جـز تخریـب چهره یـادگار امـام )ره( ، فضاسـازي 
مشـکوک و القـا شـکاف و تقابـل بیـن حـاج سیدحسـن 
آقـای خمینـی و ارکان نظـام وشـورای نگهبـان ندارنـد، 
بازهم متوسـل به تولید اخبار کذب و بی اسـاس شـدند. 

ایـن منبـع مطلـع در ادامه ضمـن تکذیب اخبار منتشـر 
شـده در خصـوص توصیـه آیـت اهلل هاشـمی بـه حـاج 
سیدحسـن خمینی مبنی بر شـرکت در آزمون خبرگان 
و موافقت ایشـان، افـزود: باتوجه به اظهـارات صریح آیت 
اهلل مومـن ممتحـن اصلـی کاندیداهـای خبـرگان، مبنی 
بـر سـاز و کار خاص شـورای نگهبـان درخصـوص احراز 
علمیـت شـخصیتهای شـناخته شـده حـوزوی با سـابقه 
تدریـس خـارج فقـه و تایید اجتهادشـان توسـط مراجع 
صاحـب نـام، قطعـا شـخصیتهائی نظیرحاج سیدحسـن 
خمینـی از ایـن نـوع سـاز و کار اسـتقبال مـی کننـد و 
علـي الیقیـن فقهای شـورای نگهبـان نیز واقف به شـان 
و جایـگاه شـخصیتهای شـناخته شـده حـوزوی و علمی 

مـی باشـند. وي در پایـان خطـاب بـه شـایعه پراکنـان 
کـه هدفشـان تشـویش اذهـان و پاشـیدن بذر نفـاق در 
جامعـه و تخریـب چهـره دلسـوزان و خادمیـن بـه نظام 
و رهبـر معظـم انقـالب اسـت، عنـوان داشـت: آیـت اهلل 
سیدحسـن خمینـی بنابـر درخواسـت و اصرار بـزرگان و 
دلسـوزان نظـام و گـروه هـا و اقشـار مختلـف مـردم و با 
هـدف تحکیـم نظـام و تقویـت جایگاه  رهبری احسـاس 
تکلیـف کـرده و پـا به ایـن عرصه گذاشـته و خـود را در 
برابـر داوری مردم قرارداده اسـت. بنابرایـن آنهایی که بر 
طبـل نفـاق و قـراردادن ایشـان در مقابـل نظـام و ارکان 
حسـاس و حیاتـي نظـام می کوبنـد، ایـن آرزو را به گور 

برد. خواهنـد 

تكذیب ادعاي توصیه آیت اهلل هاشمي به سید حسن خمیني 
براي شرکت در امتحان خبرگان
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فاینانس 16 میلیارد 
دالری برای طرح 
های پتروشیمی ایران

گـذاری  سـرمایه  مدیـر 
شـرکت ملی پتروشـیمی گفت: 
16 طـرح پتروشـیمی بـا اعتبار 
مـورد نیـاز 16 میلیـارد یورویی 
بـرای فاینانـس چیـن معرفـی 
شـده کـه تاکنـون 12 میلیـارد 

یـورو بـرای دریافـت تسـهیالت بـه بانـک مرکـزی معرفـی شـده انـد. بـه 
گـزارش ایرنـا امیرحسـن فـالح اظهـار داشـت: بانک هـای داخلی بـا توجه 
بـه محدودیـت هـای موجـود، تاکنـون کمک هـای زیـادی بـه وزارت نفت 
داشـته انـد و بـدون آنها برنامه های پیشـین این وزارتخانـه در زمینه تامین 
سـرمایه بـه خوبـی پیـش نمـی رفت. بـه گفته این مقام مسـئول، سیسـتم 
بانکـی کشـور با محدودیت سـرمایه روبرو اسـت، اما شـورای پـول و اعتبار، 
فاینانـس چیـن و صنـدوق توسـعه ملی را از مقـررات آئین نامه سـندیکایی 
اسـتثنا کـرد. وی افـزود: 16 طـرح پتروشـیمی بـا اعتبـار مـورد نیـاز 16 
میلیـارد یورویـی بـرای فاینانس چین معرفی شـده اسـت که از ایـن مقدار 
تاکنـون 12 میلیـارد یـوروی آن بـرای دریافت تسـهیالت به بانـک مرکزی 
معرفـی شـده اند؛ همچنین هشـت طرح از ایـن طرح ها تاییدیه فاینانسـور 

گرفتـه انـد کـه اعتبـار اسـنادی پنـج طرح باز شـده اسـت. 

جانشین فرمانده سپاه:
برای

 موشک هایمان 
جای کافی نداریم

جانشـین فرمانـده کل سـپاه 
دادن  جـای  بـرای  مـا  گفـت: 
انبارهای مـان،  در  موشـک ها 
بـه  مواجهیـم.  فضـا  کمبـود  بـا 
گـزارش ایسـنا سـردار سـرتیپ 

حسـین سـالمی در سـخنرانی پیـش از خطبه هـای ایـن هفتـه نمـاز جمعـه 
تهـران افـزود: ملـت ایـران بدانیـد انبارهـای موشـکی و صدهـا تونـل طویـل 
مـا مملـو از موشـک هایی اسـت کـه همـه آمـاده پروازند بـرای دفـاع از عزت، 
اسـتقالل، آزادی، حریـت و اقتـدار شـما. سـالمی بـا بیـان ایـن کـه مـا بـرای 
جـای دادن موشـک ها در انبارهای مـان، بـا کمبـود فضـا مواجهیـم، گفـت: ما 
در توسـعه قـدرت دفاعـی و بازدارنـده خـود هرگـز توقـف نمی کنیـم چـرا که 
ایـن خواسـته ملـت مسـلمان ایران اسـت. مـا از تاریـخ آموخته ایم هر کشـور 
اسـالمی کـه ضعیـف بود، آمریـکا، انگلیس و اسـراییل یـا به آن حملـه کردند 
و یـا آن را اشـغال و یـا بمبـاران کردند؛ لذا مـا می خواهیم عزیـز بمانیم، عزت 
شـان ملـت و آرمـان انقـالب ماسـت. وی افـزود: مـا هرگـز نوشـته های روی 
کاغـذ کـه توسـط قدرت هـای بـزرگ دیکتـه می شـود را نمی خوانیـم، بلکه ما 

انشـای قـدرت می کنیـم. مـا در مقابـل زیاده خواهـی آنـان می ایسـتیم.

سفر 145 
هیات تجاری از
 48 کشور به ایران
 در 9 ماه گذشته

و  بازاریابـی  امـور  معـاون 
تنظیـم روابـط سـازمان توسـعه 
تجـارت ایـران اعالم کـرد: 145 
و  اقتصـادی  تجـاری،  هیـات 
سـرمایه گـذاری با سـه هـزار و 

763 نفـر از 48 کشـور در 9 مـاه امسـال بـه ایـران سـفر کردند. بـه گزارش 
ایرنـا »میرابوطالـب بـدری« افـزود: 71 هیـات با دو هـزار و 640 نفـر از قاره 
هـای اروپـا و آمریـکا، 41 هیات با 702 نفر از آسـیا و اقیانوسـیه و 34 هیات 
بـا 421 نفـر از کشـورهای عربـی و آفریقایـی در این مدت وارد ایران شـدند. 
وی گفـت: بیشـترین آمار سـفر هیات هـای تجاری و اقتصادی به کشـورمان 
در ایـن مـدت را آلمـان هـا بـا اعـزام 12 هیـات به خـود اختصـاص دادند و 
پـس از ایـن کشـور، عـراق بـا اعـزام 11 هیـات ، ژاپن هشـت هیـات، چین 
هفـت هیـات، لبنـان و عمـان هر کـدام 6 هیـات، ایتالیـا، ترکیه، صربسـتان 
و ونزوئـال هـر کـدام پنـج هیـات ، انگلسـتان، آفریقـای جنوبی، قزاقسـتان و 
هندوسـتان هرکـدام بـا چهار هیـات ، روسـیه، هلنـد، اندونزی، برزیـل، کره 
جنوبـی، لهسـتان، تایلنـد و جمهـوری چـک هـر کـدام بـا سـه هیـات، در 

جایـگاه بعـدی قـرار دارند.

نامه نمایندگان 
مجلس به رئیس 
 جمهور مبنی بر
 نقض برجام

نماینـدگان  از  نفـر  هشـت 
در  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
نامـه ای به رئیـس جمهـور اعالم 
کردنـد که آمریکا برجـام را نقض 
کـرده اسـت و دولـت بایـد فوری 

موضـع رسـمی خـود را اعـالم شـود. بـه گـزارش فـارس 8 نفـر از نماینـدگان 
روحانـی  بـه حجت االسـالم حسـن  نامـه ای  اسـالمی طـی  مجلـس شـورای 
رئیس جمهـور از مواضـع اخیـر وی در نامـه اش بـه وزیـر دفـاع دربـاره توسـعه 
صنعـت و تـوان موشـکی کشـور، خواسـتار اعالم موضع رسـمی دولـت در برابر 
اقدامـات ضدایرانـی اخیـر آمریـکا شـدند. ایـن نامـه بـه امضـای احمـد توکلی، 
الیـاس نـادران، حسـین نجابـت و اسـماعیل کوثـری نماینـدگان تهـران، احمد 
امیرآبـادی نماینـده قـم، محمـد دهقـان نماینـده طرقبـه و چنـاران، حسـین 
آشـتیانی عراقی  محمدرضـا  و  کالت  و  مشـهد  نماینـده  حسـین زاده بحرینی 
نماینـده قـم رسـیده اسـت. در بخشـی از ایـن نامـه آمـده اسـت: بایـد موضـع 
رسـمی دولـت در این باره سـریعاً اعالم گـردد و توضیحات کافـی در این زمینه 
بـه مـردم داده شـود و بـدون فـوت وقـت اقدامـات الزم در عرصـه بین المللـی 
صـورت پذیـرد و اگـر احیانـاً نقـض برجـام دانسـته نمی شـود، دولـت دالیـل 

خویـش را آشـکارا بـه ملـت ارائـه نمایـد.

خبرخبر خبرخبر

خبر
مقام معظم رهبری:

امت اسالمی تمدن نوین 
اسالمی را پایه ریزی کند

همزمـان بـا هفدهم ربیع االول، خجسـته سـالروز 
میـالد پیامبـر اعظم حضـرت محمـد )ص( و حضرت 
امـام صـادق )ع(، مسـئوالن نظام، میهمانان شـرکت 
سـفرای  اسـالمی،  وحـدت  کنفرانـس  در  کننـده 
کشـورهای  اسـالمی و جمعـی از قشـرهای مختلـف 
مـردم، بـا رهبـر انقالب اسـالمی دیـدار کردنـد. آیت 
اهلل خامنـه ای گرامیداشـت میـالد پیامبـر)ص( را در 
مقابـل وظیفـه مـورد انتظـار از دنیای اسـالم، بسـیار 
کوچـک برشـمردند و گفتنـد: امـروز وظیفـه امـت 
اسـالمی، فقـط گرامیداشـت میـالد یا بعثـت پیامبر 
اسـالم )ص( نیسـت بلکـه دنیای اسـالم بایـد اهتمام 
خـود را رسـیدن به تمـدن نوین اسـالمی قـرار دهد. 
ایشـان افزودنـد: تمـدن نویـن اسـالمی بـه معنـای 
تجـاوز به سـرزمین ها، پایمـال کردن حقوق انسـانها 
و تحمیـل کـردن اخـالق و فرهنـگ خـود بـه ملتها 
نظیر آنچیزی نیسـت که تمدن غربـی انجام داد بلکه 
بـه معنـای هدیه کـردن فضیلـت الهی به بشـریت و 
ایجـاد زمینه برای تشـخیص مسـیر صحیح بوسـیله 
خود انسـانها اسـت. رهبر انقالب اسـالمی با اشـاره به 
اسـتفاده غـرب از دانش و فلسـفه دنیای اسـالم برای 
پایـه ریـزی تمـدن خـود، خاطرنشـان کردنـد: ایـن 
تمـدن اگرچه جلوه هـای زیبایی از فناوری، سـرعت، 
سـهولت و ابزارهـای مختلـف زندگـی ارائـه کـرد اما 
بـرای بشـریت خوشـبختی، سـعادت و عدالـت بـه 
ارمغـان نیـاورد و در درون خـود نیز دچار تضاد شـده 
اسـت. آیـت اهلل خامنه ای تأکید کردنـد: تمدن غرب 
بـا ظاهر پـر زرق و برق خود، اکنـون از لحاظ اخالقی 
فاسـد و از لحـاظ معنـوی پوک شـده اسـت بـه گونه 
ای کـه خـود غربـی هـا بـه ایـن واقعیـت اذعـان می 
کننـد. ایشـان بـا تأکید بر اینکـه اکنون نوبـت دنیای 
اسـالم اسـت تـا در جهـت پایه ریـزی شـالوده تمدن 
نویـن اسـالمی گام بـردارد، گفتنـد: برای رسـیدن به 
ایـن هـدف، امیدی بـه سیاسـتمداران دنیای اسـالم 
نیسـت و بایـد علمـای دیـن و روشـنفکران راسـتین 
کـه قبلـه آنهـا غرب نیسـت، اقـدام به روشـنگری در 
میـان امـت اسـالمی کننـد و بداننـد که برپایـی این 
تمـدن، امـکان پذیـر اسـت. رهبـر انقالب اسـالمی با 
اشـاره بـه ظرفیـت هـا و توانایـی هـای دنیای اسـالم 
از جملـه سـرزمین های خـوب، موقعیـت جغرافیایی 
انسـانی  نیـروی  و  فـراوان،  منابـع طبیعـی  ممتـاز، 
بـا اسـتعداد، خاطرنشـان کردنـد: اگـر ایـن ظرفیـت 
هـا بـا تعالیـم واقعـی اسـالم درهـم آمیختـه شـوند، 
امـت اسـالمی مـی توانـد آفرینـش هـای هنرمندانه 
خـود را در عرصـه هـای علـم و سیاسـت و فنـاوری 
و همچنیـن عرصـه هـای اجتماعی به ظهور برسـاند. 
آیـت اهلل خامنـه ای نظـام جمهوری اسـالمی ایران را 
یـک نمونـه از امـکان رسـیدن به ایـن اهـداف بزرگ 
برشـمردند و افزودنـد: ایـران قبـل از پیـروزی انقالب 
اسـالمی، از لحـاظ علمی، سیاسـی و اجتماعی، عقب 
افتاده و از لحاظ سیاسـی، منزوی و از لحاظ شـئونات 
کشـور کاماًل وابسـته بـود اما امـروز به برکت اسـالم، 
ملـت ایـران هویـت و شـخصیت خـود را نشـان داده 
و کشـور بـه پیشـرفتهای مهمـی در علم و فنـاوری و 
دانـش هـای نویـن رسـیده و جـزو چند کشـور برتر 
در ایـن عرصـه هـا اسـت. ایشـان ایـن نمونـه را قابل 
تعمیـم بـرای همـه دنیـای اسـالم دانسـتند و تأکید 
کردنـد: رسـیدن به ایـن جایگاه شـرط دارد و شـرط 
آن نیز، کوتاه شـدن سـایه سـنگین ابرقدرتها از ملتها 
اسـت کـه البتـه هزینـه هـم دارد زیـرا رسـیدن بـه 
اهـداف بزرگ بـدون دادن هزینه امکان پذیر نیسـت. 
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا تأکید بـر اینکـه در تمدن 
اسـالمی بـر خـالف تمـدن غـرب، هیـچ کشـوری با 
زور تحـت سـلطه  قـرار نمی گیـرد، افزودنـد: در پایه 
ریـزی تمـدن نوین اسـالمی نباید نگاهمـان به غربی 
هـا باشـد و نبایـد بـه لبخند و اخـم آنهـا توجه کنیم 
بلکـه بایـد با اتـکاء به تواناییهـا و ظرفیت هـای خود، 
در مسـیر صحیـح حرکت کنیـم. آیـت اهلل خامنه ای 
یکـی از ابزارهای دشـمنان برای جلوگیـری از برپایی 
تمـدن نوین اسـالمی را ایجاد تفرقه میان مسـلمانان 
دانسـتند و گفتند: از هنگامیکه موضوع شیعه و سنی 
در ادبیـات مقامـات و سیاسـتمداران امریکایی مطرح 
شـد، اهل فهم و اهل نظر نگران شـدند زیرا مشـخص 
بـود آنهـا بدنبال یک توطئـه جدید و خطرنـاک تر از 

قبل هسـتند.

تكذیب خروج باهنر 
از ائتالف اصولگرایان

در فاصلـه دو مـاه مانـده بـه 
خبـرگان  و  مجلـس  انتخابـات 
جـاری  سـال  مـاه  اسـفند  در 
بازار شـایعات داغ شـده اسـت و 
همیـن باعـث شـده تـا تکذیبیه 

هایـی هـم صـادر شـود.
تکذیب خبر خروج باهنر از 

ائتالف اصولگرایان 
در پـی انتشـار برخـی اخبـار مبنـی بر اینکـه محمدرضـا باهنر در پـی قرار 
ائتـالف اصولگرایـان خـارج  از  افـراد در لیسـت اصولگرایـان  گرفتـن برخـی 
می شـود، دفتـر وی خبـر مذکـور را تکذیـب کـرد. بـه گـزارش مهـر، در پـی 
انتشـار برخـی اخبـار مبنـی بـر اینکـه محمدرضـا باهنـر در پـی قـرار گرفتن 
برخـی افـراد در لیسـت اصولگرایـان از ائتـالف اصولگرایـان خـارج می شـود، 
دفتـر دبیـرکل جبهـه پیروان خـط امام و رهبـری خبر مذکـور را تکذیب کرد. 
متـن تکذیبیـه دفتـر دبیـرکل جبهـه پیـروان خط امـام و رهبری بدین شـرح 
اسـت: »خبر منتشـر شـده درخصـوص تهدید مهنـدس باهنر به خـروج جبهه 
پیـروان از ائتـالف اصولگرایـان درصـورت قرارگرفتـن آقایان رسـایی، نبویان و 

کوچـک زاده در لیسـت اصولگرایـان، تکذیـب می شـود.«
ناطق نوری: در انتخابات با هیچ جریان سیاسی همکاری ندارم

دفتـر رییـس بازرسـی دفتـر مقـام معظم رهبـری با صـدور بیانیـه ای اعالم 
کـرد: حجت االسـالم ناطـق نـوری ضمـن تاکیـد بـر حضـور همـه گروه هـا در 

انتخابـات بـا هیـچ جریـان سیاسـی همکاری نـدارد. 
بـه گـزارش خبرآنالیـن، در پـی انتشـار برخـی اخبـار مبنـی بـر حضـور و 
حمایـت حجت االسـالم والمسـلمین ناطـق نـوری از جریـان و گـروه خـاص 
سیاسـی در انتخابـات، دفتـر ایشـان بیانیـه ای بـه ایـن شـرح صـادر کـرد: در 
پـی انتشـار برخـی اخبـار در خصـوص حضـور و  حمایت حجت االسـالم ناطق 
نـوری از جریـان خـاص سیاسـی، دفتـر ایشـان ضمـن تکذیـب اینگونـه اخبار 
تاکیـد می کنـد کـه ایشـان همچـون دوره هـای مختلـف تمامـی تـالش خود 
را بـر مشـارکت حداکثـری ملـت شـریف ایـران و همچنیـن حضـور و رقابـت 
گروه هـای مختلـف و متنـوع سیاسـی که بـه اصل نظـام و والیت فقیـه اعتقاد 
دارنـد معطـوف داشـته و دارد و از هیـچ گـروه سیاسـی خـاص حمایـت نکرده 

و همـکاری ندارنـد.
نـوری  ناطـق  حجت االسـالم  می نمایـد  یـادآوری  خصـوص  همیـن  در   
امیدوارنـد بـا حضـور حداکثـری ملـت شـریف ایـران باردیگـر شـاهد نمایـش 
اقتـدار و عظمـت نظـام در عرصه هـای داخلـی و بین المللـی در شـرایط امـروز 
کـه دشـمنان نقشـه های شـوم خـود را در منطقـه دنبـال می کننـد، باشـیم.

شروع رجزخوانی 
ایران برای رقابت بر 
سر فروش نفت 
شـمارش  آغـاز  بـا  همزمـان 
معکـوس لغـو تحریم هـای نفتی، 
ایـران بایـد بـرای بازپـس گیری 
تریـن  بـزرگ  در  خـود  سـهم 
بـازار نفتـی جهـان با کشـورهای 
سـعودی  عربسـتان  و  روسـیه 

رقابـت کنـد. به گـزارش خبرگـزاری خبرآنالین از شـرکت ملی نفـت، افزایش 
یـک میلیـون بشـکه ای تولیـد و صـادرات نفـت ایران بـا اجرای یـک طرح دو 
مرحلـه ای مهـم تریـن برنامـه روی میـز شـرکت ملـی نفـت ایـران در دوران 
پسـاتحریم اسـت. رکـن الدیـن جـوادی، مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایران 
بـا بیـان ایـن که هـم اکنـون تمامی تاسیسـات صنعـت نفت همچـون خطوط 
لولـه، میادیـن و تاسیسـات بهـره بـرداری نفت، مخازن ذخیره سـازی، اسـکله 
و پایانـه هـای صادراتـی بـه منظـور افزایـش تولیـد نفت ایـران در دوران پسـا 
تحریـم آمـاده هسـتند، گفـت: بازاریابـی و مذاکرات هـم با مشـتریان جدید و 
سـنتی نفـت هـم انجـام شـده و مشـکلی بـرای افزایـش 500 هزار بشـکه ای 

تولیـد نفـت کشـور در دوران پسـا تحریـم وجـود نـدارد.
 همزمـان بـا آمادگـی شـرکت ملـی نفـت ایـران بـرای افزایـش فـروش و 
صـادرات نفـت، چیـن در بیـن تمامـی کشـورهای خریدار طالی سـیاه کشـور 
بـزرگ تریـن بـازار فـروش و صـادرات نفـت خـام در دوران لغـو تحریـم ها به 
شـمار مـی رود. اداره آمـار چیـن در آخریـن گـزارش رسـمی خـود از افزایش 
45 درصـدی صـادرات نفـت خـام ایـران در مـاه نوامبـر سـال 2015 میالدی 
خبـر داده و اعـالم کـرده اسـت: در ایـن مـدت به طـور متوسـط روزانـه ایران 
حـدود 491 هـزار بشـکه نفـت بـه ایـن کشـور آسـیایی صـادر کرده اسـت. از 
سـوی دیگـر بـر اسـاس گـزارش مدیریـت اوپـک و ارتبـاط بـا مجامـع انـرژی 
وزارت نفـت ، از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون بـه طـور میانگیـن ایـران حدود 
532 هـزار بشـکه نفـت خـام بـه چیـن صادر کرده اسـت کـه پیـش بینی می 
شـود در سـال 2016 میـالدی حجـم فـروش طالی سـیاه ایران به این کشـور 
آسـیایی بـا افزایـش بیشـتری همراه شـود. عـالوه بر ایـن در حالـی از چین به 
عنـوان بـزرگ تریـن بـازار نفتـی ایـران در پسـا تحریم نـام برده می شـود که 
هـم اکنـون عربسـتان سـعودی و روسـیه بزرگتریـن صادرکننـدگان نفت خام 
به این کشـور آسـیایی هسـتند. در ماه نوامبر سـال 2015 میالدی عربسـتان 
سـعودی حـدود 887 هـزار بشـکه و روسـیه حـدود 950 هـزار بشـکه نفـت 
بـه چیـن صـادر کـرده انـد کـه قطعـا بـا لغـو تحریـم هـا ایـران بـرای بازپس 
گیـری سـهم خـود در بزرگترین بـازار نفتـی جهان باید با کشـورهای روسـیه 

و عربسـتان سـعودی رقابـت کند.

انتقاد بی سابقه نماینده اسبق 
جیرفت از آیت اهلل هاشمی

امیدی به عاقبت
 به خیر شدن 
هاشمی نیست

نماینـده ادوار مجلـس گفـت: 
آن هـا  رأس  در  و  فتنـه  سـران 
مشـغول  رفسـنجانی  هاشـمی 
فتنـه  بـرای  چینـی  مقدمـه 

هسـتند. حجـت االسـالم علـی زادسـر جیرفتی در گفـت و گو بـا خبرآنالین با 
اشـاره بـه رونـد ثبت نـام پنجمین دوره انتخابـات خبرگان رهبـری گفت: روند 
ثبت نـام در انتخابـات خبـرگان کـه قبـاًل بیشـتر از بـاب تکلیـف بود، بـه اکثراً 
سیاسـی بـدل شـده اسـت. کثـرت ثبت نـام کـه بیـش از 60 درصـد افزایـش 
داشـته اسـت حـس نامطلوبـی بـه آدمـی منتقـل می کند که تـا کنون سـابقه 
نداشـته اسـت. ظاهـراً دشـمن در کمیـن نفـوذ نشسـته اسـت کـه خـدا کنـد 
چنیـن نباشـد. زاد سـر ادامـه داد: تعـدد نامزدهـای مجلس شـورای اسـالمی و 
شـرکت بیشـتر مردم در انتخابات، بیشـتر قابل حس و لمس بوده و هسـت تا 
مجلـس خبـرگان رهبـری. وی  دربـاره صحـت برخـی گمانه زنی هـا از احتمال 
رد صالحیـت هاشـمی رفسـنجانی و سـید حسـن خمینـی بیـان کـرد: ایـن 
سـؤال را بایـد از اعضـای محترم شـورای نگهبان بپرسـید. اما اولی کـه حقیقتاً 
انحرافـی و فتنه جویانـه راه مـی رود و سـخن می گوید و امیدی بـه عاقبت بخیر 
شـدنش نمانده اسـت و ای کاش دومی از برادر زاده ی سـردار سرلشـکر پاسدار 
قاسـم سـلیمانی حفظـه اهلل تعالـی می آموخـت و از نـام مبـارک امـام خمینی 
کبیـر نـوراهلل مرقـده الشـریف، بـرای خودش و مشـوقش خـرج نمی کـرد و به 
وصایـای پـدر بزرگـوارش عمل می کـرد. کاش در حـوزه درس می خوانـد تا به 
سـطوح عالـی می رسـید و اینچنیـن خـود را گرفتـار نمی کـرد کـه حـاال برای 
رأی آوری و جلـب نظـر خاکسـتری ها، مجبـور باشـد کـه بگوید »... بـه دیروز 
افتخـار می کنیـم و بـه امـروز نقد داریـم ... «. ایشـان توضیح بدهـد که نقدش 

چیسـت و به کیسـت. 
نامزدهـای خبـرگان رهبـری توسـط  زادسـر درمـورد بررسـی صالحیـت 
شـورای نگهبـان از این نهاد نظارتی خواسـت مانند همیشـه چون کـوه، مقاوم 
و سـربلند بایسـتد و صالحیـت هـر کس را که سرسـپرده ی نظام نباشـد احراز 
نکنـد. در پایـان زادسـر دربـاره راههـای آرامش بخشـیدن به فضـای انتخابات 
گفـت: الحمـدهلل آرامـش کامـل در جامعـه حاکـم اسـت و مـردم بـا اعتقـاد 
بـه تکلیـف الهـی می آینـد و رأی می دهنـد و می رونـد و نتیجـه را تمکیـن 
می کننـد مگـر سـران فتنـه و اهـل فتنـه و در رأس آن هـا هاشمی رفسـنجانی 
کـه مشـغول مقدمـه چینـی بـرای فتنـه اسـت کـه بـه فضـل الهـی و کمـک 

شـهیدان و امامـت امـام خامنـه ای مدظله العالـی، موفـق نخواهـد شـد.

سیاستشرکت ملی نفتخبر
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تحلیل

مسابقه توهین
 به هاشمی رفسنجانی 

و سیدحسن خمینی
پیـام مـا- احتـرام به بـزرگان چه از لحاظ سـنی و 
چـه بـه لحاظ علمی یـا اجتماعی جـزو جدایی ناپذیر 

فرهنگ ایرانی- اسـالمی اسـت.
رسـول اکـرم)ص( در بـاب احتـرام بـه علمـا مـی 
کوچـک  و  حقیـر  را  عالمـی  کـه  فرمایند:»کسـی 
بشـمارد، مـرا حقیـر شـمرده اسـت و هـر کـس مـرا 
حقیر بشـمارد کافـر اسـت.«پیامبر مهربانـی)ص( در 
جـای دیگـر فرمـوده اند:»هـر کـس بـه فقیـه و عالم 
مسـلمانی اهانـت کـرده و او را خـوار کنـد، خداوند را 
در روز قیامـت مالقـات مـی کند در حالی کـه بر وی 

خشـمناک اسـت.«
امـا چنـدی اسـت کـه فحـش و ناسـزا بـه برخـی 
علمـا در اسـتان کرمان باب شـده اسـت. آن هم برای 

رسـیدن بـه اهـداف و منافـع گروهـی و جناحی!
مدتـی قبل بود کـه آیت اهلل جعفـری- امام جمعه 
کرمـان- گفتند:»چنـدی قبـل، جاللی]رییـس دفتر 
آیـت اهلل مصبـاح یـزدی[ پیش مـن آمد و بـه آقایان 
روحانـی، الریجانـی، باهنـر و هاشـمی رفسـنجانی با 
الفاظـی مانند بی شـعور و... توهین کـرد. به وی گفتم 
بـر چـه اساسـی ایـن مـردان مسـلمان را لعنـت می 

کنـی؟ کـه وی گفت مـن اجـازه گرفتم!«
جاللـی علیرغـم توصیـه هـای امام جمعـه کرمان 
مبنـی بـر حفظ احتـرام بـزرگان جامعـه، رویـه خود 
را همچنـان ادامـه داده و پـس از ثبـت نـام هاشـمی 
رفسـنجانی و سـید حسـن خمینـی بـرای نامـزدی 
مجلـس خبـرگان رهبری در توهینی مسـتقیم و دور 
از شـأن بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـید حسـن خمینی 
پیاده نظام هاشـمی رفسـنجانی است، گفت:»تصمیم 
هاشـمی عمـر و عاصی اسـت... تصمیم عمـر و عاصی 
مـی گویـد باید کاری کنـم که در هر دو صـورت برد-

بـرد باشـد. اگـر صالحیت سـید حسـن خمینـی در 
خبـرگان رد شـود مـی توانیم پیراهن عثمـان کنیم و 
آشـوب درسـت کنیم و اگر تایید کردند یک»ویروس 
ایـدز« بـه مجلس خبـرگان وارد مـی کنیم و افـراد را 

بیمـار می کنیـم.« )سـایت الف( 
امـا گویـا جاللـی در اظهارنظرهـای ایـن چنینـی 
تنهـا نیسـت و افـراد دیگری هم وجـود دارنـد که در 
آسـتانه انتخابـات، پیـش از اعالم احـراز صالحیت ها 
بـه نامزدهـا در تخریب نامزدهای مشـخص با یکدیگر 

مسابقه گذاشـته اند. 
علی زادسـر جیرفتی که خود نیز از حوزه انتخابیه 
جیرفـت و عنبرآبـاد نامزد شـده اسـت، در گفت و گو 
بـا خبرآنالین در رفتاری مشـابه پـس از ابراز نگرانی از 
کثرت کاندیداها گفت:»اولی]هاشـمی رفسنجانی[ که 
حقیقتـاً انحرافـی و فتنـه جویانه راه می رود و سـخن 
مـی گویـد و امیدی به عاقبت به خیر شـدنش نمانده 
اسـت. ای کاش دومی]سیدحسـن خمینـی[... از نـام 
مبـارک امام خمینی کبیـر برای خودش و مشـوقش 

خرج نمـی کرد.«
زادسـر در ایـن گفت و گو از هاشـمی رفسـنجانی 
بـه عنـوان رأس فتنـه نـام بـرد کـه مشـغول مقدمه 

چینی بـرای فتنـه اسـت.)خبر آنالیـن94/10/11( 
دانشـی-امام جمعـه بم- نیـز در خطبه هـای نماز 
جمعه هفته گذشـته با اشـاره به سرگذشـت حضرت 
نـوح)ع( گفـت:» بـرای حضـرت نـوح وحی نازل شـد 
که تو و اهلت در امان هسـتید. اما فرزند و همسـر تو 
اهـل تو نیسـتند... همچنان که بیت پیغمبـران خدا و 
نـوح و لـوط از نفوذ مصون نبود، هسـچ بیت و جایگاه 

دیگری نیز مصون نیسـت.«
وی تلویحاً هاشـمی رفسـنجانی را نیز مورد هجمه 
قـرار داد و گفت:»غیـر خـودی کسـی اسـت کـه از 
ابتـدای انقـالب بـه دنبـال ارتبـاط بـا آمریکا بـود. به 
امـام بـی احترامـی می کرد؛ اما اگر کسـی بـه آمریکا 
توهیـن مـی کـرد ناراحـت مـی شـد و موضـع مـی 

نیـوز94/10/11( گرفـت.«)ارگ 
دامنـه ایـن بی حرمتی ها به راهپیمایـی 9 دی در 
کرمان هم کشـیده شـد، کـه واکنش شـدید نماینده 
ولـی فقیه در اسـتان کرمـان را به دنبال داشـت. امام 
جمعـه کرمـان در ایـن خصـوص ابـراز داشـت:»بی 
احترامـی به اشـخاص و شـعارهای خالف شـرع، گناه 
کبیـره اسـت. لـذا در مراسـمات بایـد از معصیـت و 
گنـاه پرهیـز کرد. متاسـفانه امسـال مدیریت مراسـم 
9 دی بـا ضعـف هایی روبرو بود و قطعاً سـخنران می 

توانسـت محیـط را اداره کند.« 
اسـتاندار کرمـان نیز در موضع گیـری در خصوص 
توهیـن هـا و هجمـه هـا علیـه هاشـمی رفسـنجانی 
گفت:»حرمت آیت اهلل هاشـمی رفسنجانی بر همگان 
واجـب اسـت. آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی ریاسـت 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام را بر عهـده دارند و 
مـورد تاییـد مقام معظـم رهبری هسـتند و معظم له 
مکرر از این شـخصیت ارزشـمند و یار دیرین امام)ره( 
دفـاع نمـوده انـد. در مراسـم نـه دی ماه بـه جای بی 
احترامی باید نقاط ضعف، شناسـایی و بیان شـود که 
چگونـه شـد تا چنیـن موضوعـی در جامعه بـه وقوع 
پیوسـت. لـذا باید چنین مراسـم هایی محـور وحدت 
در جامعـه باشـند. زیـرا ایـن گونـه شـعارها توسـط 

گروهـی خـاص، خود نمونـه ای از فتنه اسـت.«

و  نابهنـگام  درگذشـت  از  ماهـی  چنـد  سـال 74  اوایـل 
باورنکردنـی فرزنـد گرانقدر امام، حاج سـید احمد آقا گذشـته 
بـود کـه تـاالر عالمـه امینـی دانشـگاه تهـران میزبـان فرزنـد 
ایشـان سـید حسـن آقا بود. به رسـم عالقه دوران دانشـجویی 
بـه تـاالر عالمـه سـری زدم. تـاالر مملـو از جمعیـت بـود. از 
انتهـای سـالن نگاهی به تریبون انداختم. سـید جـوان و خوش 
سـیمایی مشـغول سـخنرانی بـود. شـمرده و دقیـق و بـا تانی 
صحبـت می کـرد و از عظمت امام و انقالب اسـالمی و ضرورت 
صیانـت از آن می گفـت. ادبیات اسـتواری داشـت و سـخنانش 

امیدبخـش و دلنشـین بود.
بعد هـا به مناسـبت فعالیت هایـی که در جهاد دانشـگاهی و 
ایسـنا داشـتم، توفیق دیدار و حضور در محضر باصفای ایشـان 
و بسـیاری از بـزرگان دیگـر را یافتـم و بهره های فـراوان بردم و 
روز بـه روز بـاورم بـر این نکته که انقالب مـا در هیچ عرصه ای، 
انقالبـی عقیـم نیسـت و در ذات خـود ذخائـر معرفتـی بزرگی 
را نهـان سـاخته و در روز نیـاز بـه عرصـه خواهـد آورد بیشـتر 

و بیشـتر شد.
اصالت و تمایز سید حسن

وقتـی سـخن از افـراد بـه میـان می آیـد بـرای کسـی کـه 
محضـر »سیدحسـن« را هـم درک نکـرده، آنچه طی سـالیان 
حیات سیاسـی و اجتماعی سـید حسـن خمینی بروز و ظهور 
یافتـه، جوهـر وجـودی اوسـت کـه از نظـر فکـری، رفتـاری، 
اجتماعـی و اخالقـی و احساسـی دارای وزنی بایسـته اسـت و 
عالقمنـدان ایشـان را بـا اصالتـی حقیقـی و برگرفتـه از نسـل 
خمینـی مواجـه می سـازد، و نه شـخصیتی جعلـی و تبلیغاتی 
و قـدرت سـاخته. عمـوم کسـانی که با ایـن نواده امـام مالقات 
کرده انـد احسـاس بسـیار مثبـت و روشـنی داشـته و در ایـن 
برداشـت دربـاره وی بـا نگارنـده مشـترکند. دلیل ایـن امر نیز 
در ویژگی هـای شـخصیتی و سـلوک سیاسـی او نهفته اسـت.

نکتـه کلیـدی در چنین سـلوکی آن اسـت که سیدحسـن 
خـود را بی نیـاز از شـنیدن نمی بینـد. او نیک بـه مطلق گرایی 
سـاحت قـدرت واقـف اسـت و می داند کـه در مـدت کوتاهی، 
بسـیاری از صاحبـان قـدرت تنهـا صـدای مدیحه سـرایان و 
مجیزگویـان را می شـنوند. برای مقابله با این آسـیب باید در ها 
را گشـوده نگه داشـت تا صداهای متفاوت را شـنید، حلقه های 
کوچـک دوسـتی و محافـل بسـته سیاسـی را شکسـت تـا 

دردهـای بزرگ تـر را لمـس کـرد.
بـه همیـن دلیل مشـخص اسـت کـه »سیدحسـن« تالش 
کـرده بـا همـه جریان هـای اصیـل و شـخصیت های موجـه 
عرصه هـای مختلـف علمـی، فرهنگـی و سیاسـی نشسـت و 
برخاسـت داشـته باشـد و خـود را اسـیر قضاوت هـای حذفـی 
نکنـد. او بـه خوبـی می دانـد کـه بـرای تمامـی کسـانی کـه 
می خواهنـد در عرصه هـای اجتماعـی و سیاسـی گام های موثر 
بردارنـد، خـوب شـنیدن نیازی کتمـان ناپذیر اسـت و تنها راه 
جبـراِن کاسـتِی عدم ارتبـاط حقیقی بـا مردم اسـت. عالوه بر 
آن ایـن ارتباطـات گسـترده نیـز باعـث شـده اسـت کـه او به 
تجربه درک کند که با نسـلی مواجه اسـت که باید سخنانشان 

و ادبیاتشـان را بـه خوبـی شـناخت و به جای مرید پـروری در 
جسـتجوی کسـانی باشـد که با شـناخت و انتخاب همراهی و 

همدلـی را بـر می گزینند.
آنچه سـید حسـن را بیشـتر متمایز می کند تنها آشنایی با 
حوزه سیاسـت و حضور مسـتمر در این حوزه و تعامل مسـتمر 
بـا مـردم و نخبـگان نیسـت، بلکه در کنـار آن تسـلط به علوم 
حوزوی و اسـتعداد درخور تحسـین در این زمینه باعث شـده 
اسـت تا سـید حسـن خمینی در نظامی که دو استوانه اساسی 
آن »جمهوریت« و »اسـالمیت« اسـت، دانش و تجربـه الزم را 

در هـر دو زمینه به دسـت بیاورد.
بـه یـاد مـی آورم کـه حضـرت آیـت اهلل سـید علـی محقق 
دامـاد که از اسـتوانه های حـوزه علوم دینی و سـرمایه های کم 
نظیر حوزه علمیه قم هسـتند برای آینده علمی سـید حسـن 
ابـراز امید بسـیار می کردند و بیان می داشـتند که سیدحسـن 
از جملـه بهتریـن و مسـتعد ترین شـاگردان دوره درس خـارج 
ایشـان بوده انـد. مشـابه چنیـن سـخنانی را دیگـر علمـا و 

شـخصیت های تـراز بـاالی حوزه نیـز بـه اسـتمرار گفته اند.
عالوه بر آن سیدحسـن سال هاسـت خود مشـغول تدریس 
دوره خـارج اسـت و کالس هـای او یکی از کالس هـای پررونق 
حـوزه اسـت. ترکیـب حـوزه و جامعـه، تسـلط به حـوزه دین 
و سیاسـت و نگـرش خـاص وی بـه سیاسـت و شـناخت از 
آسـیب های قدرت باعث می شـود تا با شـکل گیری شخصیتی 

متمایـز بتوانـد پیام آور آینده ای روشـن باشـد.
 و البتـه در شـرایط فعلـی جامعـه ما کـه متاسـفانه از یک 
سـو به شـدت گرفتار غلو و بت سـازی و از سـوی دیگر گرفتار 
تخطئه و وهن و تخریب اسـت، یادآور می شـود که همگان در 
معـرض خطر هسـتند و سیدحسـن خمینی نیـز علیرغم این 
توانمندی هـا، بـه دلیـل خطیر بودن انتسـاب به امـام خمینی، 
بیشـتر. از ایـن رو، او واقف اسـت که باید تجربـه بزرگانی چون 
امـام موسـی صدر را پیش رو داشـته و بر خانـدان پاک خویش 
بیفزاینـد، و راه نپیمـوده و افق هـای متعالی انقالب اسـالمی را 
گسـترش دهنـد. و تحقـق ایـن امیـد، در همه حال چه سـید 
حسـن باشـد و چه عزیز دیگر، نیازمند اسـتمرار در سماحت و 
شـرح صـدر، و انتقاد پذیری و نـگاه انتقادی به عملکرد خویش 

است.
در هـر حـال، اهمیـت حضـور سیدحسـن خمینـی عـالوه 
ایـن نکتـه ظریـف نهفتـه اسـت کـه  بـر همـه این هـا در 

بسـیاری از بـزرگان انقـالب و یـاران و همراهـان امـام، 
یـا مظلومانـه بـه حاشـیه رفته انـد یا از نظر سـنی 

در شـرایطی هسـتند کـه بـه تدریـج قدرت 
و تـوان تاثیرگـذاری خـود را از دسـت 

خواهنـد داد. این بدین معناسـت 
یـک  بـا  آتـی  در دهـه  کـه 

تغییـر و تحـول گسـترده 
الیه هـای  در 

شـخصیت ها 
خبـرگان  و 

اسـت. ناپذیـر  گریـز  کـه  بـود  خواهیـم  روبـرو  تاثیرگـذار 
اگـر جامعه و نظام بخواهد از فرایند چنین تغییر و تحوالتی 
بـه سـالمت گذر کند، نیازمنـد حلقه های وصلی اسـت که هم 
دوره هـای تاریخـی انقالب را شـناخته یا تجربه کرده باشـند و 
هـم فهمی عمیـق از اهداف انقالب اسـالمی که   همـان آزادی، 
عدالـت و معنویـت اسـت داشـته باشـند. شـخصیت هایی کـه 
بتواننـد درک نماینـد تـداوم راه امـام خمینـی تنهـا بـا جامع 
نگـری، اجتهـاد اصیـل و درکنـار هـم آوردن ایـن سـه عنصـر 

اساسـی ممکن است.
خـود  امـروز  کـه  بسـیاری  هسـتند 

ناتوانـی  امـا  می داننـد  انقالبـی  را 
آن هـا در معرفـی ابعـاد مختلف 

انقـالب بـر کسـی پوشـیده 
امـروز  کـه  آنـان  نیسـت. 
بـه درسـتی از سـه شـعار 
بنیادی اسـتقالل، آزادی 
اسـالمی  جمهـوری  و 
نـه یـک کلمـه کـم و نه 
یـک کلمـه زیـاد، درک 

ندارنـد. درسـتی 
  اهمیت خبـرگان از 

منظـر امـام خمینی
تاکیـد  پیش تـر  چنانچـه 
شـد، قطعا اگر شـرایط زمانی 

نقـش  و  خبـرگان  اهمیـت  و 
بنیـادی این مجلـس در دوام و 
بقـای نظام جمهوری اسـالمی 
نمی گرفـت  قـرار  نظـر  مـد 
بسـیار بعیـد بـود که بـزرگان 
دلسـوز امت چنیـن به صحنه 
بیایند. حضور سـید حسـن در 
انتخابـات خبـرگان رهبری نیز 
ناشـی از همیـن اهمیت اسـت. 
در اهمیـت خبـرگان همیـن 

امـام  کـه  بـس 

خمینـی یکـی از جدی تریـن و شـدید ترین هشدار هایشـان را 
بـرای آینـده در ارتبـاط با همین مجلـس و انتخـاب نهایی آن 
یعنـی رهبـران آینـده بیـان می دارنـد. ایشـان می فرماینـد:
 »مجلـس خبـرگان تقویـت رهبـری اسـت..... بایـد همـه 
وارد بشـوند. ایـن یـک تکلیف اسـت. حفظ اسـالم یک تکلیف 
شـرعی اسـت بـرای همـۀ مـا. حفـظ مملکـت توحیـدی یک 
تکلیفـی اسـت بـرای همۀ قشـرهای ملـت... مجلـس خبرگان 
تکلیف اسـت برای همه.... آنکه الیق اسـت برود و اسم نویسـی 
کنـد و ملـت بـه آن هـا رأی بدهنـد. در هـر صـورت، چنانچـه 
مـا همه مـان در صحنـه نباشـیم و همـه به فکر 
ایـن نباشـیم کـه ایـن کشـور را از شـّر 
مفسـدان نجـات بدهیـم، اگـر 
بـه فکـر نباشـیمـ  خدای 
در  اگـر  ـ  نخواسـته 
وضـع حاضـر هم 
تأثیـر  خیلـی 
در  نکنـد، 
ضـع  و
ۀ  ینـد آ

ملـت 
بـاز تأثیر 
می  کنـد 
و ـ خدای 
سـته  ا نخو
دوبـاره  ـ 
مـا  ملـت 
گرفتـار  را 
اشـخاص  آنطـور 
می  کنـد که بـر صغیر و 
نکننـد.« رحـم  مـا  کبیـر 

سیدحسن خمینی
آینده ای برآمده از گذشته درخشان

ابوالفضل فاتح

روحانـی،  حسـن  ایرانـی:  زیاباری/دیپلماسـی  کـوروش 
رییـس جمهـور ایـران در حـال حاضـر بـا چالـش هایـی از 
سـوی رقبایـش کـه از بـه نتیجـه رسـیدن پرونـده طوالنـی 
مـدت هسـته ای بـا شـش قـدرت جهانـی ناراحت هسـتند، 
روبـه رو اسـت. بـا ایـن حـال تندروهـا هنـوز نمـی تواننـد 
عصبانیتشـان از ایـن کـه شـخص دیگـری بـه جـز محمـود 

احمـدی نـژاد توافـق را امضـا کـرده، پنهـان کننـد.
از توافـق  رییـس جمهـور روحانـی نیـاز دارد تـا مرتبـاً 
تمجیـد کنـد تا خـوش بینی افـکار عمومـی بـه نتایج پیش 
امـا روحانـی روز و شـب توسـط  روی آن را حفـظ کنـد. 
و  گیـرد  قـرار مـی  مـورد حملـه  کاران مجلـس  محافظـه 
تلویزیـون دولتـی هـم ابایی نـدارد کـه مذاکره کننـدگان به 

ریاسـت محمدجواد ظریـف، وزیر خارجـه را »خائن« معرفی 
کنـد. همزمـان جمهـوری خواهـان کنگـره ایـاالت متحـده 
هـم بـا تصویـب الیحـه ای که شـانس بهبـود روابط ایـران و 
ایـاالت متحـده را پـس از توافـق هسـته ای از بین مـی برد، 
زندگـی سیاسـی رییـس جمهور روحانی را سـخت تـر کرده 
انـد. همچنیـن اخیراً دو مجلـس نمایندگان و سـنای آمریکا 

الیحـه محدودیـت لغـو ویـزا را تصویـب کـرده اند.
کشورهای سرکش

بـر اسـاس اصالحیه جدیـد شـهروندان 38 کشـور جهان 
کـه عضـو برنامـه لغـو ویـزای ایـاالت متحـده هسـتند و می 
تواننـد بـه طـور آزادانـه بـدون داشـتن ویـزا به آمریکا سـفر 
کننـد، اگـر از سـال 2011 به ایران سـفر کرده باشـند، دیگر 

نمـی تواننـد بدون ویـزا به آمریکا سـفر کنند. بر این اسـاس 
ایـران در کنـار کشـورهایی همچون عراق، سـوریه و سـودان 
بـه عنـوان »کشـورهای سـرکش« قـرار گرفتـه اسـت. ایـن 
اقـدام پـس از حمـالت پاریـس و سـن برناردینـو بـه منظور 
جلوگیـری از حمـالت ترویسـتی در آمریـکا صـورت گرفتـه 
اسـت. بـا این حـال ایرانی هـا نمـی توانند متوجه شـوند که 
چـه ارتباطی بین تروریسـت هـای داعش و خودشـان وجود 
دارد. بـا نگاهـی بـه لیسـت مبارزیـن خارجـی کـه بـه گروه 
داعـش پیوسـته انـد، متوجه می شـویم کـه یک نفـر ایرانی 
در میـان آنهـا وجـود نـدارد. ایـن در حالی اسـت کـه 5 هزار 
تونسـی، 2200 سـعودی، 1500 فرانسوی، 1200 مراکشی و 
1400 شـهروند تـرک عضـو ایـن گروه هسـتند. بـه نظر می 
رسـد اعضـای کنگره که نتوانسـتند توافق هسـته ای را نابود 
کننـد حـاال به فکـر انتقام از ایرانی ها هسـتند. بـا وجود این 
کـه دو تبعـه پاکسـتانی عامالن حمله سـن برناردینـو بودند، 

ایـن ایرانـی ها هسـتند کـه در این لیسـت قـرار گرفتند.
اقدامی کاماًل غیرسازنده

تصمیـم قانونگـذاران ایـاالت متحـده کامـاًل غیرسـازنده 
بـود و جـواد ظریـف کـه بـه خاطـر مذاکـره مسـتقیم ایران 
و آمریـکا پـس از 37 سـال، بـه عنـوان ریسـک پذیرتریـن 
فـرد سـال 2015 انتخـاب شـد، اعالم کـرد این اقـدام ناقض 
بنـد 29 توافق اسـت. هم اکنـون تندروهـای ایرانی معتقدند 
کـه دولـت روحانـی بایـد بـه خاطـر نقـض صـورت گرفته از 
سـوی آمریـکا توافـق را باطـل کنـد. ایـن افـراد در تلویزیون 
دولتـی حاضر می شـوند و میکروفـون هـا را در اختیار دارند 
و سیاسـت هـای نـرم و تعامـالت وی بـا ایـاالت متحـده را 

مـورد انتقـاد قـرار مـی دهنـد. ایـن در حالی اسـت کـه آنها 
چشمشـان را بـه هفت قطعنامه سـازمان ملـل و تحریم های 
یکجانبـه ایـاالت متحـده، کانـادا، اسـترالیا و حتـی متحدان 
سـنتی همچـون کـره جنوبی، ژاپـن و هند در زمـان محمود 
احمـدی نـژاد مـی بندنـد. تحریـم هایـی کـه موجـب ایجاد 
تـورم 40 درصدی شـد و تولید ناخالـص داخلی را 20 درصد 

کاهـش داد.
انتقادات ریاکارانه

تندروهـا قصـد دارنـد تـا بـر اثـر مخـرب تحریـم هـا بـر 
اقتصـاد کشـور سـرپوش بگذارنـد و چشمشـان را بـه روی 
اقدامـات قهرمانشـان، محمـود احمـدی نـژاد کـه مسـبب 
وضعیـت وخیـم معـاش مردم بـی صدا بود، بسـته انـد. حاال 
آنهـا نگـران فرصـت هـای اقتصـادی هسـتند کـه بـه خاطر 
الیحـه جدیـد محـدود شـده اسـت، آنهـا معتقدند کـه حاال 
بایـد اقدامـی متناسـب صـورت بگیـرد: ابطـال کامـل توافق 
هسـته ای. مـن بـا تندروهـا موافقم کـه قانون جدیـد کنگره 
بـه تجـارت خارجـی و صنعت توریسـم ایران آسـیب می زند 
و دولـت اوبامـا بایـد اقدام متناسـبی نسـبت بـه نگرانی های 
ایـران صـورت دهـد. بـا ایـن حـال بـه این نکتـه هـم اعتقاد 
دارم کـه ایـن مسـئله از طریـق لـزوم صـرف وقت بیشـتر از 
سـوی روحانـی بـرای مقابله با منتقـدان، موجـب پیچیده تر 
شـدن اقدامـات وی مـی شـود. افـرادی در مقابـل وی وجود 
دارنـد کـه از نابودی توافق هسـته ای و ادامه یافتن دشـمنی 
میـان ایـران و ایـاالت متحده سـود مـی برند و با اسـتفاده از 
تکنیـک هایشـان به دنبـال دور کردن میراث تنـش زدایی و 
تعامـل سـازنده از رییـس جمهور میانـه روی ایران هسـتند.   

جمهوریخواهان از ایرانی ها انتقام گرفتند

همكاری تندروهای آمریكا و ایران 
برای مقابله با روحانی

خبر

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
 www.evat.ir مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 94 از طریق سامانه

حداکثر تا 15 دی می باشد. 
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فرهنگ و هنر

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

شـماره89/10/30-2741/110/6491111/2  بـه  بانکـی  قـرارداد  بموجـب 
موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه9100018له: بانـک اقتصـاد نوین شـعبه جیرفت علیه: 
امیـد ابراهیـم پور تشـکیل و نظر بـه اینکه مدیون نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام 
ننمـوده اسـت ،برابـر مقررات آئین نامـه اجراء مفاد اسنادرسـمی الزم االجـرا قانون ثبت 
اسـناد و امـالک کشـور بنـا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط 
کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه 
عملیات اجرای نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ یکبابخانـه پالک7فرعی از948اصلی به 
مسـاحت1404مترمربع ذیـل ثبت1631صفحه208دفتر11 به شـماره جلدی702768 
ملکـی امیـد ابراهیـم پـور آدرس: جیرفـت، دلفـارد روسـتای دره تنـگ خیابـان ورودی 
حـدود و مشـخصات: شـماالً بطول39متـر دیـوار اشـتراکی بـا باغچـه جزءپـالک948 
اصلـی شـرقاً بطول36متـر مرز اشـتراکی بـا پـالک باغجه جزءپـالک948 اصلـی جنوباً 
بطول39متـر دیواریسـت بـه جـاده خاکـی غربـاً بطول36متـر درب و دیواریسـت به راه 
عمومـی برابر نظریه کارشناسـی:1-عرصه1404مترمربع از قـرار هرمترمربع1/300/000 
بـه ارزش1/825/200/000 ریـال 2- اعیان155ازقـرار هرمترمربـع 2/000/000ریال به 
ارزش310/000/000 ریـال 3- انشـعابات به ارزش22/000/000 ریال 4- حیاط سـازی 
سـرویس بهداشـتی و حصارکشـی بـه ارزش137/000/000 ریـال مـع الوصـف ارزش 
ششـدانگ مـورد مزایـده بـا کلیـه متعلقـات و منصوبـات جمعا2/294/200/000ًریـال 
میباشـد. کـه مبنـا و پایـه مزایـده نیـز تعییـن میگـردد ،جلسـه مزایـده از سـاعت9 
الی12صبـح روز چهارشـنبه مورخه94/10/30 در محل شـعبه اجراء اداره ثبت اسـناد و 
امـالک جیرفـت برگزار«مزایـده از مبلغ مذکور شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد. ضمنـاً فـروش نقـدی بـوده و پرداخت کلیـه قبـوض آب و برق و 
غیـره تـا تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده و یا نشـده به 

عهـده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار:94/10/12

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت 

مناسبت
به مناسبت 8 دی ماه زادروز فروغ فرخزاد

 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
فرخـزاد  فـروغ  بـه  معـروف  فرخـزاد  فروغ الزمـان 
هشـتم دی مـاه 1313  در تهـران بـه دنیـا آمـد  از 
فـروغ پنـج دفتـر شـعر منتشـر  شـده اسـت کـه از 
نمونه های درخشـان  شـعر معاصر فارسـی هسـتند.
فـروغ با مجموعه های »اسـیر«، »دیـوار« و »عصیان« 
در قالـب شـعر نیمایـی کار خـود را آغاز کرد. سـپس 
آشـنایی بـا ابراهیـم گلسـتان نویسـنده و فیلم سـاز 
سرشـناس ایرانـی و همـکاری بـا او، موجـب تحـول 
بازگشـت  در  وی  شـد.  فـروغ  در  ادبـی  و  فکـری 
دوبـاره بـه شـعر، با انتشـار مجموعـه »تولـدی دیگر 
«تحسـین گسـترده ای را برانگیخت، سپس مجموعه 
»ایمـان بیاوریـم به آغاز فصل سـرد« را منتشـر کرد 
تـا جایـگاه خـود را در شـعر معاصـر ایـران به عنـوان 
شـاعری بـزرگ تثبیـت نماید. آثار و اشـعار فـروغ به 
زبان هـای انگلیسـی، ترکی، عربی، چینی، فرانسـوی، 
اسـپانیایی، ژاپنـی، آلمانـی و عبری ترجمه شـده اند. 
فـروغ فرخـزاد بعـد از نیمـا یوشـیج فـروغ، در کنـار 
احمد شـاملو، مهدی اخوان ثالث و سـهراب سـپهری 
از پیشـگامان شـعر معاصر فارسی اسـت. بخش هایی 
از شـعر بلنـد » ایمـان بیاوریـم بـه آغاز فصل سـرد« 

را مـی خوانیم:
 و این منم

زنی تنها
در آستانه فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین
و یأس ساده و غمناک اسمان

و ناتوانی این دستهای سیمانی
.....

در کوچه باد میاید
کالغهای منفرد انزوا

در باغهای پیر کسالت می چرخند
و نردبام

چه ارتفاع حقیری دارد.
..... 
 ای یار ، ای یگانه ترین یار

چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند
..... 

مـا مثـل مـرده هـای هـزاران هـزار سـاله بـه هـم 
آنـگاه و  می رسـیم 

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.
.....  

 من سردم است
من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد

ای یـار ای یگانـه تریـن یـار »آن شـراب مگـر چند 
بود؟« سـاله 

نگاه کن که در این جا
زمان چه وزنی دارد

و ماهیان چگونه گوشت های مرا می جوند
.....  

 مـن سـردم اسـت و مـی دانـم کـه از تمامـی اوهام 
سـرخ یک شـقایق وحشـی

چیزی به جز چند قطره خون
به جا نخواهد ماند.

.....
و این جهان به النه ی ماران ماننده است

و ایـن جهـان پـر از صـدای حرکـت پاهـای مردمی 
ست

که هم چنان که تو را می بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می بافند

..... 
 من از کجا می آیم؟
من از کجا می آیم؟

که این چنین به بوی شب آغشته ام؟
........ 

چه مهربان بودی ای یار ، ای یگانه ترین یار
چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی

را  آینه هـا  پلک هـای  وقتـی  بـودی  مهربـان  چـه 
می بسـتی

و چلچراغ ها را
از ساق های سیمی می چیدی

.....
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل
به داس های واژگون شده ی بیکار

و دانه های زندانی .
نگاه کن که چه برفی می بارد....

1- افشاگر به کارگرداني توماس مک کارتي
»بوسـتون  »افشـاگر«  گـروه  دربـاره  فیلـم  داسـتان 
روزنامه نـگاري  گروه هـاي  قدیمي تریـن  از  یکـي  گلـوب«، 
افشـاگر در ایـاالت متحده امریکا اسـت. این فیلم براسـاس 
مجموعـه پرونده هایـي اسـت کـه گـروه افشـاگر حقیقـي 
بـه آن مي پرداختنـد و توانسـتند جایـزه پولیتـزر خدمـت 
بـه مـردم 2003 را بـه دسـت بیاورنـد. »مـارک رافالـو«، 
»مایـکل کیتـن«، »ریچـل مک آدامـز« در این فیلـم ایفاي 
نقـش کردنـد. فیلم افشـاگر ایـن حقیقت را که بایـد آینده 
روزنامه هـاي چاپـي در امـان بمانـد و از آنهـا حمایت شـود 
ونیـز،  جشـنواره هاي  در  افشـاگر  فیلـم  مي کشـد.  پیـش 

تلوریـد و تورنتـو بـه نمایـش درآمده اسـت.
کارگرداني تام هوپر 2- دختر دانمارکي به

ایـن فیلـم درام کـه براسـاس زندگینامـه »لیلـي البـه« 
سـاخته شـده اسـت اقتباسـي از رمانـي بـه همیـن نـام به 
قلـم »دیوید ابرشـوف« اسـت. در این فیلـم »ادي ردمین« 
اسـتعداد شـگرف خود را بـه نمایش مي گذارد. او که سـال 
گذشـته بـراي ایفـاي نقـش »اسـتفن هاوکینـگ« در فیلم 
»فرضیـه همه چیـز« اسـکار بهتریـن بازیگر مـرد را به خانه 
بـرد امسـال نیز بـراي بـازي در »دختر دانمارکـي« یکي از 

مدعیـان اصلـي کسـب ایـن جایزه به شـمار مـي رود. 

3- کارول  به کارگرداني تاد هاینز
»قیمـت  رمـان  براسـاس  کارول  رمانتیـک  درام  فیلـم 
نمک« نوشـته »پاتریشـیا هاي اسـمیت« اسـت کـه »کیت 
بالنشـت«، »رونـي مـارا«، »سـارا پالسـون« در آن ایفـاي 
نقـش مي کننـد. روایـت ایـن فیلـم در شـهر نیویـورک و 
بي عیب ونقـص  بازي هـاي  مي دهـد.  رخ   1952 سـال 
فیلـم،  اسـتادانه  تصویربـرداري  و  فیلـم  اصلـي  بازیگـران 
کارول را یکـي از درخشـان ترین آثـار تـاد هاینـز بعـد از 
سـاخت »دور از بهشـت« و یکـي از موفق تریـن فیلم هـاي 
سـال 2015 کـرده اسـت. فیلـم کارول در بخـش رقابتـي 
جشـنواره فیلـم کـن 2015 شـرکت داشـت و رونـي مـارا 
جایـزه بهتریـن بازیگر زن این جشـنواره را از آن خود کرد.
4- هزارتوي دروغ ها به کارگرداني گیلیو ریکیارلي

درام آلمانـي »هزارتوي دروغ ها« براسـاس وقایع حقیقي 
سـاخته شـده اسـت. داسـتان فیلم درباره توطئه موسسات 
و دولـت آلمـان در سـرپوش گذاشـتن جنایت هـاي نازي ها 
در دوران جنـگ جهانـي دوم اسـت. ایـن فیلـم هنرمندانه 
حقایـق را بـا داسـتان هاي سـاختگي درهـم مي آمیـزد تـا 
بـر ایـن نکتـه تکان دهنـده کـه درس هـاي تاریخـي چقدر 
راحـت از یـاد مي رونـد، صحـه بگـذارد. ایـن فیلـم نماینده 
فیلـم  بهتریـن  بخـش  در  شـرکت  بـراي  آلمـان  کشـور 
خارجي زبان هشتادوهشـتمین دوره آکادمي اسـکار اسـت 
کـه توانسـت بـه فهرسـت 9 نامـزد نهایـي ایـن بخـش راه 

ید. بیا

5- بروکلین به کارگرداني جان کراولي
درام تاریخـي بروکلیـن درباره »ایلیس لیسـي« )با بازي 
سیرشـا رونان( اسـت که در دهـه 50 میـالدي ایرلند را به 
قصـد نیویـورک تـرک مي کنـد و در آنجـا دلباخته پسـري 
بنابرایـن  نمي کنـد  رهـا  را  او  گذشـته اش  امـا  مي شـود. 
مجبـور مي شـود بیـن زندگـي در سـرزمین مـادري اش و 
زندگـي اي کـه هم اکنـون پیـش رو دارد یکـي را انتخـاب 
پراحسـاس  فیلـم  ایـن  مرکـز  در  رونـان  سیرشـا  کنـد. 
قـرار دارد. ایـن فیلـم گـذر از مرحلـه جوانـي و پذیرفتـن 
مسـوولیت و عاشـق شـدن را بـه خوبـي به تصویر کشـیده 
اسـت. سیرشـا رونـان بـراي ایفـاي نقـش اش بـا اسـتقبال 
منتقـدان و داوران جشـنواره هاي معتبـر روبـه رو شـده و 
همچنیـن نامـزد دریافـت جایـزه بهترین بازیگـر فیلم درام 

از گلـدن گلـوب 2016 شـده اسـت.
6- حقیقت به کارگرداني جیمز واندربیلت

داسـتان ایـن درام سیاسـي دربـاره  زندگـي شـغلي و 
کناره گیـري دان راتر )با بـازي رابرت ردفـورد( روزنامه نگار 
و مجـري اخبـار شـبکه CBS مي پـردازد. کیـت بالنشـت 
مجـري  و  تهیه کننـده  ماپـس،  مـاري  در شـخصیت  نیـز 
برنامه هـاي راتـر ظاهـر مي شـود. اکـران جهانـي ایـن فیلم 
در جشـنواره بین المللـي فیلـم تورنتـو 2015 رقـم خـورد.

7- اتاق به کارگرداني لني آبراهامسون
ایـن فیلـم درام براسـاس رمانـي بـه همیـن نام نوشـته 
»امـا داناهیو«، نویسـنده ایرلندي-کانادایي اسـت. داسـتان 
دربـاره زنـي اسـت کـه همـراه پسـر پنج سـاله اش سـال ها 
در مکانـي در بسـته اسـیر بودنـد و حـاال آزادي خـود را 
بازیافتنـد و بدین شـکل پسـرک براي نخسـتین بـار دنیاي 
خارجـي را تجربـه مي کنـد. داسـتان ایـن فیلم به بررسـي 
حبـس، بقـا فـرار مي پـردازد. ایـن فیلـم جـدا از جوایـزي 
کـه در جشـنواره هاي معتبـر بـه دسـت آورده اسـت نامزد 
اسـپریت  »ایندیپندنـت  جشـنواره هاي  از  جایـزه  کسـب 
آواردز«، »منتخـب منتقدان« و »انجمن بازیگران سـینما« 
شـده اسـت و در جشـنواره گلدن گلـوب پیـش رو نامـزد 
بازیگـر زن درام و بهتریـن  بهتریـن فیلـم درام، بهتریـن 

فیلمنامه شـده اسـت.
8- تو را در رویاهایم خواهم دید به کارگرداني برت 

هیلي
در کمـدي درام تـو را در رویاهایـم خواهـم دید خواننده 
قدیمـي که مدت هاسـت شـوهرش را از دسـت داده اسـت 
درمي یابـد کـه زندگـي مي توانـد در هـر سـني از نـو آغـاز 
شـود!. ایفـاي شـخصیت اصلي داسـتان توسـط بلیـث دانر 
تنهـا امتیـازي اسـت کـه ایـن فیلـم دارا اسـت و توانسـته 
نظـر منتقـدان را به خـود جلب کنـد. امتیـازات 26 منتقد 
در وبسـایت »متاکریتیـک« 75 امتیـاز از 100 امتیـاز را به 

ایـن فیلـم داده اند.

1- »بین من و جهان« اثر تا- نهیسي کوتس
کتـاب »بیـن من و جهـان« تعمقـي تکان دهنـده درباره 
وضعیـت نژادپرسـتي در امریکاسـت و درسـت در زماني در 
امریکا منتشـر شـده اسـت که نزاع بر سـر نژادپرسـتي باال 
گرفتـه اسـت. ایـن کتـاب در دسـتیابي بـه ایـن نکتـه کـه 
»نژادپرسـتي تجربه اي دروني اسـت؛ مغـز را از جایگاه خود 
بیـرون مي کند، مسـیر جریـان هـوا را مي بنـدد، ماهیچه ها 
را منقبـض مي کنـد، اعضـاي حیاتـي بـدن انسـان را از او 
را  دندان هـا  و  مي کنـد  خـرد  را  اسـتخوان ها  مي گیـرد، 
مي شـکند« بهتـر از هـر کتـاب دیگـري عمـل کرده اسـت. 
از زبـان کوتس، سیاهپوسـت بـودن یعنـي »در برابر عناصر 
چاقوهـا،  مشـت ها،  اسـلحه ها،  تمامـي  برابـر  در  جهـان، 
گلوله هـا، تجاوزهـا و بیماري هـا برهنـه باشـي.« کوتـس در 
طـول کتـاب توصیـف مي کند چطور بـا ترس و لـرز به فکر 
امنیتـش بـوده اسـت. ایـن کتـاب برنـده جایزه کتـاب ملي 

امریـکا در بخـش کتاب هاي غیرداسـتاني شـده اسـت.
2- »پرچم هاي سیاه: قیام داعش« اثر جابي 

واریک
مبـارزان تنـدروي داعـش بي رحمي شـان را بـه مـردم 
سراسـر جهـان، از خاورمیانـه گرفتـه تـا پاریـس، تحمیـل 
القاعـده  از سـازمان  کرده انـد. داعـش زیرشـاخه اي اسـت 
کـه سـال 2004 در عـراق و توسـط ابومصعـب الزرقـاوي 
پایه گـذاري شـد. جابـي واریـک، گزارشـگر واشنگتن پسـت 
پولیتـزر شـده در کتـاب »پرچم هـاي  برنـده جایـزه  کـه 
در  و  مي دهـد  شـرح  را  گانگسـتر  ایـن  اهمیـت  سـیاه« 
ادامـه تاثیـر او بـر داعـش حتـي پـس از مرگـش در سـال 
زندگینامه هـاي  الزرقـاوي  از  مي کنـد.  بررسـي  را   2006
بسـیاري نوشـته شـده اسـت اما واریـک نـگاه عمیق تري به 
زندگـي او دارد. مهم تـر اینکـه واریـک بـا نثـري دردآور اما 
خواندنـي جزییاتـي از چگونگـي شـکل گیري مجموعه اي از 
مصیبت هـا و اشـتباهات کـه امریکا و دولت اردن مسـببش 
بودنـد را پیـش مي کشـد. واریـک ادعـا مي کنـد امریـکا و 
ایـن دولـت آغاز کار این تبهـکار تحصیل نکـرده را به عنوان 
یک تروریسـت مشـهور رقم زدنـد و خاورمیانه را در مسـیر 

فرقه هـاي خشـونت آمیز قـرار دادنـد.
3- جنایت هاي آینده اثر مارك گودمن

  بـه دنیـاي شـگفت انگیز جدیـد جنایت هـاي تکنولوژي 
خـوش آمدیـد. دنیایـي کـه در آن سـارق ها جـاي خـود را 
بـه هکرهـا و قربانیانـي مي دهنـد کـه شـامل همـه مـا در 
دنیـاي مجـازي و اینترنـت مي شـود. گودمن پلیس گشـت 
سـابقي اسـت که موسسـه جنایت هاي آینـده را پایه گذاري 
کـرده اسـت و بـراي روشن سـازي تبهـکاران و تکنیک هاي 
تروریسـتي ایـن کتـاب را نگاشـته اسـت. او هـزاران جرایم 
اینترنتـي را مثـال مي زنـد: شـرکت اوکراینـي نوپایـي کـه 
مي فروشـد،  را  کامـال جدیـد  آنتي ویـروس  نرم افـزار  یـک 
دسـت آخر یـک سـازمان جاسوسـي افزارها )نرم افـزاري که 
بـراي کالهبـرداري سـاخته شـده اسـت( از آب درمي آیـد. 
حتـي بـدن انسـان نیـز قابـل هـک کـردن اسـت. گودمـن 
مي تـوان  چگونـه  مي گویـد  کتـاب  انتهایـي  فصـل  دو  در 
تاثیـر چنیـن تبهکارانـي را محـدود کـرد و از مـا مي خواهد 
همان گونـه کـه بـا بیماري هـا واگیـردار و سـالمت عمومـي 
برخـورد مي کنیـم، افسـار جرایـم اینترنتـي را بـه دسـت 

. یم بگیر
4- »سرزمین سیاهپوستان« اثر مارگو جفرسون

مارگـو جفرسـون، دختـر خانـواده  آفریقایـي- امریکایـي 
تحصیـل  در شـیکاگو  مدرسـه خصوصـي اي  در  او  اسـت. 
کلمبیـا  و  برندیـز  دانشـگاه هاي  فارغ التحصیـل  و  کـرد 
بـه  کـه  اسـت  نیویورک تایمـز  روزنامـه  منتقـد  او  اسـت. 
خاطـر یادداشـت ها و نقد هایـش برنـده جایـزه پولیتـزر نقد 
شـد. او در ایـن کتاب مي نویسـد: »سـرزمین سیاهپوسـتان 
نامـي اسـت که من بـه منطقـه  نگـرو امریـکا داده ام، جایي 
کـه شـهروندان )سیاهپوسـت( در آنجـا پنـاه گرفته انـد.« 

شـهروندان سـرزمین سیاهپوسـتان مراقـب ایـن موضـوع 
خیلـي  را  آنهـا  موقعیـت  سفیدپوسـت ها  کـه  هسـتند 
موفقیت آمیـز نداننـد چـون در ایـن صـورت آتـش خشـم 
آنهـا را برمي افروزنـد. بنابرایـن ایـن شـهروندان بـا غـرور و 
بـا احتیـاط قـدم برمي دارنـد تـا خاطر کسـي آزرده نشـود. 
ایـن کتـاب درباره نژادپرسـتي یا کاریکاتورهایـي از اهریمن 
شـمردن ها،  کوچـک  ویژگي هـا،  دربـاره  بلکـه  نیسـت. 
ذهنیت هـا و توهین هایـي اسـت کـه بـه شـخصیت یـک 
انسـان لطمـه مي زنـد و عـوارض روحـي و روانـي روي او 

مي گـذارد.
5- »قضاوقدرها و خشم ها« اثر الرن گروف

کتـاب تقدیرهـا و خشـم ها کـه جـزو نامزدهـاي نهایـي 
بخـش ادبیـات داسـتاني جایزه کتـاب ملي بود، از داسـتان 
خارق العـاده یـک ازدواج مي گویـد. نیمه اول کتـاب زندگي 
پربرکـت لنسـالت »لوتـو« سـتروایت را شـرح مي دهـد؛ او 
پسـر دوست داشـتني خانـواده ثروتمنـد فلوریدایي اسـت و 
در سـر، رویـاي بازیگـر شـدن را مي پرورانـد. همسـر لوتـو، 
ماتیلـده، مشـتاق تشـویق همسـر خودشـیفته و زودرنجش 
اسـت. سـبک منعطف گـروف آنقدر امپرسیونیسـتي اسـت 
گـذر  در  سـال هاي  لذت بخـش  لحظـات  به راحتـي  کـه 
را بـه تصویـر مي کشـد و بـا ایـن شـبکه غنـي بـه  آسـاني 
حـس ملـودرام لوتـو را بـه خواننـده انتقـال مي دهـد. در 
میانـه داسـتان گـروف از قضاوقدرهـا دسـت مي کشـد و به 

خشـم ها روي مـي آورد.
6- »یک زندگي کوچک« اثر هانیا یاناگیهیرا

کتـاب »یـک زندگـي کوچـک« جـزو نامزدهـاي نهایـي 
بخـش ادبیـات داسـتاني جایـزه کتـاب ملـي امریـکا بـود 
و یاناگیهیـرا در آن بـا جزییـات دقیـق و نثـري شـیوا از 
مي رسـند،  خـود  اعـالي  حـد  بـه  کـه  انسـاني  رنج هـاي 
صحبـت کـرده اسـت. ابتـداي داسـتان چهـار مـرد جـوان 
بـه نیویـورک مهاجـرت مي کننـد. برخالف شـروع داسـتان 
روي  بالفاصلـه  داسـتان  مـردان،  ایـن  بـودن  هم قطـار  و 
شـخصیت »جـود« تمرکـز مي کنـد. جـود پسـري یتیـم 
بـا گذشـته اي رازآمیـز اسـت کـه در حـال حاضـر بـه کار 
دسـتیاري دادسـتان در یک دفتر وکالت امریکایي مشـغول 

. است.
7- »کتاب ایرون« نوشته جیم شپارد

سـال 1942 سـربازهاي آلمانـي حـدود 200 کـودک را 
از یتیمخانـه اي در گتـوي ورشـو بـه مقصـد تریبلیکا سـوار 
قطـار کردنـد. شـپارد با بهره گیـري از تخیلش و با اسـتفاده 
از منابـع تاریخـي جانـي تـازه بـه این کـودکان داده اسـت؛ 
راوي داسـتان پسـر بچـه بدبخـت لهسـتاني بـه نـام ایرون 
اسـت. ایـن رمـان از زبان بي روح راوي در بزرگسـالي سـراغ 
تنـش زندگـي او مـي رود. ایـرون دنیایش را همـان طور که 
تجربـه مي کنـد، شـرح مي دهـد: »روز بعـد پـدرم بـه مـن 
گفـت بیـدار شـو، چـون جنـگ شـده و آلمان هـا کشـور را 
در دسـت گرفتنـد.« و بـا ایـن خبـر شـهر ایرون بـه جهنم 

تبدیـل مي شـود.
 8-»سرنوشت و قدرت « اثر جان میشام

جـان میشـام در نوشـتن زندگـي نامـه جدیـد جـورج 
اچ.دبلیـو. بـوش به حقه اي شسـته رفته دسـت یافته اسـت. 
از چهل ویکمیـن  کـه  را  مشـترکي  تصـورات  کتـاب  ایـن 
در  مي کنـد.  تاییـد  دارد،  وجـود  امریـکا  رییس جمهـور 
گفتـار میشـام، بـوش از دیـدگاه اید ئولوژیکـي رنـج مي برد 
جهانـي  صحنـه  در  خانـواده اش  نفـوذ  از  اسـتفاده  بـا  و 
امـا  مي یابـد  دسـت  برتـري  بـه  داخلـي  سیاسـت هاي  و 
سیاسـي  زندگـي  کـه  درامـي  و  گذشـتگان  »افسـانه هاي 
را کمرنـگ مي کنـد.  او  پـا مي کنـد« وجـود  بـه  پسـرش 
میشـام بـه خاطـرات بوش کـه در آنهـا واگویي هـاي دروني 
بـوش بـه هنـگام سـخنراني هایش ثبـت شـده، دسترسـي 
بـا  ایـن رییس جمهـور  از  داشـته اسـت و ادراک خـود را 

جزییـات بسـیار اضافـه کـرده اسـت.

بهترین کتاب هاي 2015 از نگاه واشنگتن پستبهترین فیلم هاي سال 2015 از نگاه آبزرور 

از امروز به فکر مصرف صحیح آب باشیم، فردا دیر است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 60/الف/10-94 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه: اجـرای باقیمانـده عملیـات تکمیلی برکه هـای مدول اول تصفیـه خانه فاضالب کهنـوج را بـا بـرآورد 8/684/599/573 ریال از 
محـل اعتبـارات عمرانـی و براسـاس فهـارس بهـای سـال 94 بـه پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهـی صالحیت انجام کار در رشـته آب 
مـی باشـند و گواهـی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعـوت می شـود حداکثـر تا پایـان وقـت اداری 94/10/17 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امور قراردادهای شـرکت 

آبفـا کرمـان واقـع در بلوار 22 بهمـن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 32/600/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی 

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/10/28
- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 94/10/29

- افتتاح پاکات ج )پیشنهاد قیمت( پس از ارزیابی در همان روز مورخ 94/10/29
- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها 

مدیریت روابط عمومی آموزش همگانی
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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

کلینیک زیبایی پیام ما
در این سـتون قصد داریم پاسـخ 
خواننـدگان  پزشـكی  سـواالت 
مـان را در زمینـه هـای مختلف 
همچنیـن  بدهیـم.  پزشـكی 
توصیـه هـای مهـم سـالمتی را 
از زبـان خـود پزشـكان داشـته 

. شیم با
خوانندگان محترم لطفا سـواالت 
خـود را در رابطـه با تمام رشـته 

های تخصصی پزشـكی را بـه شـماره 10009353412500 
پیامـک کنیـد تـا از طریـق دکتـر صفـا بـا پزشـكان 
متخصص حاذق شـهرمان در میان گذاشـته و پاسخ را در 

این سـتون چـاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org
با پیوسـتن بـه کانال تلگـرام مرکز پزشـكی زیبایی دکتر 
صفا از مهمتریـن و جدیدترین خدمـات زیبایی این مرکز 
مطلـع شـده و از خدمـات مشـاوره رایـگان و انالین بهره 

ببرید.
Telegram.me/safacenter

0933...2693
 دختری 18سـاله هسـتم و سـؤالم این اسـت که چطور 

می شـود بازوهـا را الغـر کرد؟
پاسـخ: خانـم محتـرم از نظـر علمـی و به صـورت اصولی 
امـکان الغـر کـردن یک یـا چند عضـو به صـورت هدفمند 
وجـود نـدارد ولـی بـا ترفندهایـی می تـوان بـه طـور موقت 
جابه جایی هایـی را ایجـاد کـرد کـه البتـه خالـی از عوارض 
نیسـت و عـالوه بـر آن بـه طـور دائـم دوام نـدارد. بنابرایـن 
بـرای شـکیل تر و جمـع و جـور کـردن بازوهـا می تـوان از 
انقبـاض سیسـتماتیک  انبسـاط و  ورزش هـای کششـی و 
اسـتفاده کـرد یا بـا قبول هزینه هـای سرسـام آور و دردهای 
طاقت فرسـا چنـد سـانتی متر از قطـر بازوهـا را از طریـق 

کاسـت. جراحی 

 0936...2791
  دختـری 16سـاله بـا قـد 180 سـانتی متر و وزن 60 
کیلوگرم هسـتم. با وجود اینکه تناسـب اندام دارم احسـاس 
از خـوردن  اندکـی شـکم دارم. در صورتـی کـه  می کنـم 
تنقـالت پرهیز می کنم. در این مورد توصیه شـما چیسـت؟

پاسـخ: با داشـتن قد استثنایی 180 سـانتی متر و کمبود 
وزنـی معـادل 12 کیلوگـرم دور از انتظـار اسـت کـه شـکم 
برآمـده ای داشـته باشـید. در هر صـورت انجـام ورزش هایی 
کـه عضالت شـکم شـما را تقویت کنـدو انقباض شـکمتان 
در هـر فرصتـی کـه دسـت می دهـد، منجـر بـه تقویـت 
مقاومت عضالت شـکم در قبال فشـار دسـتگاه گوارشی تان 
خواهـد شـد. بنابرایـن ورزش را آغـاز کنیـد و ادامـه دهید.

0913...9424   
پسـری 17سـاله با قد 163 سـانتی متر و سـن استخوانی 

5/13 هسـتم. آیـا راهی بـرای افزایش قد مـن وجود دارد؟
معموالپسـرها دیرتـراز دخترخانم هـا بـه مرحلـه بلـوغ 
قـد  افزایـش  بـرای  فرصـت طوالنی تـری  ولـی  می رسـند 
پیـش رو دارنـد. حاصـل جمـع قد پـدر و مادر را بـا عدد 13 
جمـع و سـپس تقسـیم بـر 2 کنیـد. عـدد به دسـت آمده، 
قـد تقریبـی شـما را در پایـان فرایند آغـاز و انجـام بلوغ تان 
مشـخص می کند،هرچنـد ظرفیـت بـه ارث رسـیده به طور 
غیرمسـتقیم تحـت تاثیر ژن های رسـیده از شـاخه پدری و 
مـادری نیـز قابـل تغییر بـوده و می تواند بیشـتر یـا کمتر از 

محاسـبات اولیـه نتایجـی را موجب شـود. 

0936...4131
 پوسـت چربـی دارم و وقتـی صابـون می زنـم خیلـی 

کنـم؟ کار  چـه  می شـود.  پوسته پوسـته 
پاسـخ: در مواردی که شـخص پوسـتی چرب و مسـتعد 
یـا  محلول هـا  از  اسـتفاده  توصیـه  بهتریـن  دارد،  جـوش 
لوسـیون های مخصـوص پوسـت چرب و شسـتن پوسـت با 
آب سـرد و خشـک کـردن آن بـا دسـتمال کاغـذی نـرم و 
لطیـف اسـت. شسـتن صورت یـک یا دوبـار به ایـن صورت 
تـا حـد زیاد وضعـی بهتر بـرای پوسـت ایجـاد می کند ولی 
در صورتـی کـه زمینه جـوش در صورت باشـد، بهتر اسـت 

فـرد تحـت نظر پزشـک متخصـص درمان شـود.

0935...5671 
آیا ریزش مژه ها مي تواند از استرس و ناراحتي باشد؟

پاسـخ: بلـه. ریزش مژه هـا مي تواند از اسـترس و ناراحتي 
باشـد امـا در کل علـل مختلفـي وجود دارد که سـر دسـته 
آنهـا کمبـود مـواد معدنـی از قبیـل آهـن، روي، سـلنیوم و 
منگنـز اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه اسـترس، خونریزي، 
جراحـي، طـالق، مهاجرت و سـوختگي نیـز مي توانند باعث 

ریزش مـژه و ابروها شـوند.

اگر شـب ها احسـاس گرسـنگی می کنید هیچ اشکالی 
نـدارد کـه بـرای خود یـک میان وعـده در نظـر بگیرید. اما 
وقتـی بحـث ، دیـر وقـت غذا خـوردن اسـت بایـد انتخابی 
هوشـمندانه داشـته باشـید. انتخاب اشـتباه عالوه بر اضافه 
کـردن کالـری بـی مـورد بـه برنامـه روزانه باعث می شـود 
خوابتـان نیـز بهـم بخـورد. بـه جـای اینکـه نزدیـک ترین 
و خوشـمزه تریـن چیـزی کـه در یخچـال پیدا مـی کنید 
بخوریـد، بهتـر اسـت ابتـدا کمـی فکـر کنیـد. در ادامـه 5 

غذایی که خوردنشـان در شـب بدترین کار ممکن اسـت را 
بـه شـما معرفی مـی کنیم.

*غذاهـای روغنـی و پرچـرب: غذاهای روغنی، سـنگین 
و چـرب نـه تنهـا باعـث می شـود صبـح روز بعد احسـاس 
تنبلـی کنیـد، بلکه باعث می شـوند معده دوبرابـر کار کند 
تا بتواند هضم شـان کند. از فسـت فودها، آجیل، بسـتنی، 
و یـا غذاهای سرشـار از پنیـر قبل از خـواب اجتناب کنید.

*غذاهـای سرشـار از کربوهیـدرات یـا غذاهـای قندی: 

شـاید خوردن غذایی شـیرین قبـل از خـواب دقیقا چیزی 
باشـد کـه قبـل از خـواب مـی خواهیـد، امـا اگر یـک تکه 
بـزرگ از کیـک شـکالتی بخوریـد، بـاال رفتـن سـطح قند 
خـون باعـث بـاال رفتـن انـرژی و در نتیجـه بهـم خـوردن 
خوابتـان می شـود. از خـوردن کیک، کوکـی، و میان وعده 
هـای حـاوی کربوهیـدرات ماننـد کراکرها، چیپـس، و نان 

سـفید پرهیـز کنید.
*گوشـت قرمـز و دیگـر پروتئیـن هـا: ماننـد غذاهـای 
چـرب، خـوردن گوشـت قرمـز در آخـر شـب باعـث مـی 
شـود معده سـخت مشـغول هضم شـود و به خـواب رفتن 
برایتان دشـوار شـود ) گوشـت قرمـز بدترین تاثیـر را دارد، 
امـا خوردن گوشـت مـرغ و ماهی نیـز تاثیر خـود را دارد(. 
الزم نیسـت همـه پروتئیـن هـا را کنـار بگذاریـد، فقـط 
مطمئـن شـوید از پروتئیـن بـدون چربـی و در انـدازه کـم 

اسـتفاده مـی کنیـد، ماننـد یـک لیوان ماسـت یا شـیر.
*غذاهـای تنـد: ادویـه هـا شـاید دوای طیـف وسـیعی 
از بیمـاری هـا باشـد، امـا وقتـی آخر شـب هـوس خوردن 

غذایـی به سـرتان مـی زند، از سـس و غذاهـای تند دوری 
کنیـد. غذاهای تند مـی توانند باعث ناراحتی معده شـوند، 
و مواد شـیمیایی موجـود در غذاهای تند مـی توانند باعث 
تحریـک حـواس شـوند، و به خـواب رفتن را سـخت کنند. 
*وعـده هـای بـزرگ: خوردن میـان وعده ی آخر شـب 
نبایـد تبدیـل بـه یـک وعده کامـل غذایـی شـود. مجموع 
کالـری ایـن میـان وعـده را از 200 کالـری پاییـن تـر نگه 
داریـد، تـا موقـع خـواب دچار مشـکل نشـوید. با ایـن کار 
همچنیـن قبـل از خـواب خیالتـان راحت اسـت کـه تمام 
تـالش روزتـان را بـا یک پرخـوری بی فکرانه در آخر شـب 

بـه بـاد ندادید. 
خـب حاال که فهمیدیـم چه چیزهایی را نباید اسـتفاده 
کنیـم ، بـه جایشـان چـه غذایـی بخوریـم؟ وعـده هـای 
کوچـک و سـبک هـم هـوس غذایـی را آرام مـی کند، هم 
بـه خـواب بهترتـان کمک مـی کند. بـرای مثـال غذاهایی 
ماننـد غـالت کامل، موز، شـیر، نخـود، آب آلبالـو، دمنوش 

هـای آرامـش بخـش و انگـور توصیه می شـود.

بدترین غذاهایی که شب ها 
می توانید بخورید

تغذیه

6 حقه چاق ها به خودشان

آب می خورم چاق می شوم!
چاقـی مـی توانـد مـا را تبدیل بـه آدم 
هـای سـاده ای کنـد که حتـی خودمان را 
هـم گـول بزنیـم! چه طـور چنیـن چیزی 
ممکـن اسـت؟ به سـادگی! کافی اسـت به 
بهانـه هایـی که خودتان یـا آدم های چاق 
دور و برتـان مـی آورنـد، دقـت کنیـد تـا 
حقـه هایـی را  شناسـایی کنیـد که مختص چاق هاسـت 
و بـا ایـن روش هم سـر خودشـان را گول مـی مالند و هم 

را. اطرافیان 

فریب شماره 1:  من پیاده روی می کنم، ولی 
وزنم پایین نمی آید

دوسـت عزیـز! پیـاده روی کـه نـه بـا قصد پیـاده روی 
بلکـه بـرای خریـد، تفریـح و... انجـام شـود، هیـچ فایـده 
خاصـی بـرای کاهـش وزن شـما نخواهـد داشـت. پیـاده 
روی اگـر قـرار باشـد اثـر الغرکننـده ای روی بـدن شـما 
بگـذارد، بایـد شـدت و زمان و سـرعت متناسـبی داشـته 
باشـد. اگـر فکـر مـی کنیـد بـا عـرق کـردن یعنـی بـه 
شـدت مناسـب ورزش بـرای چربـی سـوزی رسـیده اید، 
صددرصـد دچار سـوءتفاهم شـده اید. عرق کـردن ربطی 
بـه چربی سـوزی ندارد و شـما بـا تعریق، آب بـدن تان را 
از دسـت خواهیـد داد. در ضمـن بدن ما هوشـمند اسـت؛ 
کـم کـم بـه این حجـم از ورزش که در حـال حاضر داریم 
عـادت مـی کنـد و حاضـر بـه کوتـاه آمـدن نیسـت. بـه 
همیـن خاطـر بایـد برنامـه ورزشـی شـما جـوری تنظیم 
شـده باشـد کـه بـه اصطـالح بـدن را هـر چنـد وقت یک 

بـار غافلگیـر کند.

فریب شماره 2: من رژیم دارم، ولی وزنم ثابت 
شده و اصال پایین نمی آید!

ثابـت مانـدن وزن در طـول رژیـم های الغـری فاجعه 
نیسـت، بلکـه اتفاقـی اسـت کـه معموال بـرای همـه افراد 

پیـش مـی آیـد و به نوعـی مـی تـوان آن را مرحله ای 
طبیعـی از فراینـد رژیـم دانسـت. علت ثابت شـدن 

وزن ایـن اسـت کـه بـدن بـه مـرور بـه حجـم 
کالـری دریافتـی روزانـه عـادت مـی کنـد 

و بـه مـرور کـه وزن کاهـش پیـدا می 
کنـد، بـه کاری کمتـری نیـاز دارد؛ 

بنابرایـن اگـر تحـت نظـر یـک 
بـه  باشـید،  تغذیـه  مشـاور 

تغییـر  تـان  رژیـم  موقـع 
شـرایط  بـا  و  کـرده 
انطبـاق  شـما  جدیـد 

پیـدا مـی کنـد.

فریب شماره 3: من که این همه کم غذا می 
خورم، پس چرا چاق مانده ام؟

کنیـد  مـی  فکـر  خودتـان  بـا  داریـد  حـاال  احتمـاال 
کـه چگونـه غـذای مصرفـی تـان را کمتـر کنیـد تـا وزن 
تـان دوبـاره پاییـن بیایـد؟ بهتـر اسـت قبـل از هـر اقدام 
اشـتباهی، ایـن نکتـه را بـه خاطـر بیاورید کـه کمتر غذا 
خـوردن بـه خـودی خـود یکـی از عوامـل پاییـن آمـدن 
متابولیسـم پایـه بـدن اسـت. این یعنی شـما هـر روز کم 
و کمتـر غـذا مـی خوریـد، ولـی وزن تـان یـا سـر جـای 
خـودش مـی مانـد یـا پاییـن نمـی آیـد. مهم هم نیسـت 
چـه قـدر غـذای تـان را کم کنیـد، چنـد روز روزه بگیرید 

یـا خودتـان را بـه آب ببندیـد!

فریب شماره 4: من که کار خانه می کنم، پس 
چرا الغر نمی شوم؟ 

کار خانـه یـک رونـد فرسایشـی و اصطکاکـی اسـت. 
ایـن کـه شـما صبـح تـا شـب ظـرف مـی شـویید، لباس 
پهـن مـی کنیـد، غـذا مـی پزیـد، اتـو مـی زنیـد، جـارو 
مـی کشـید، آشـپزی مـی کینـد و هـزار جـور کار ریـز و 
درشـت دیگـر، ربـط خاصی بـه وزن تـان پیدا نمـی کند. 

ورزش یعنـی فعالیتـی که قلب 
را بـه تپـش بینـدازد و 

بـه  را  ضربـان 
ای  درجه 

برسـاند کـه برای چربی سـوزی الزم اسـت. در 99 درصد 
مـوارد کار خانـه مـا را وارد چنیـن مرحلـه ای نمـی کند، 
پـس در عمـل کاهـش وزن بـا کار خانـه ممکـن نیسـت، 

حتـی اگـر مـا خانـه دارتریـن عضـو خانـواه هم باشـیم!

فریب شماره 5: آب می خورم هم چاق می شوم
اول بایـد تکلیـف خودمـان را مشـخص کنیـم که اصال 
منظورمـان از آب خوردن چیسـت. گاهـی اوقات ما خرده 
خـوری یـا ذره خـوری های مـان را اصال به حسـاب نمی 
آوریـم یـا حتـی اصـال متوجـه شـان نمـی شـویم؛ بـرای 
مثـال داریـم غـذا درسـت می کنیم، شـش، هفـت خالل 
سـیب زمینی را می چشـیم که ببینیم خوب سـرخ شـده 
یـا نـه. مـی خواهیـم یـک شـام جدیـد بـرای همسـرمان 
بپزیـم و بیسـت بـار آن را مـی چشـیم کـه همـه چیزش 

گوییـم  مـی  باشـد.  غذا جـور 
ولـی  خوریـم،  نمـی 

کنـار  وقتـی 
 ، همسـر

دوسـت، یـا 
های  بچـه 

ن  مـا
نشسته 

ایـم و فیلـم مـی بینیـم بـه بشـقاب غـذای او ناخنک می 
زنیـم، سـر یخچـال می رویـم و درحالـی که دنبـال کاهو 
مـی گردیـم که سـاالد درسـت کنیـم، یک کتلـت از ظهر 
مانـده هـم در دهـان مـان مـی گذاریـم یـا شـاید خیلـی 
عـادی بـه قنـد معتادیـم و بـدون اینکـه متوجه شـویم با 
هـر فنجـان چـای، 3-2 حبـه قنـد مـی خوریـم و... هیچ 
کـدام از ایـن رفتارهـای کوچـک ممکـن اسـت در ذهـن 
مـان نمانـد، ولـی ایـن کـه مـا آدم هـای فرامـوش کاری 
هسـتیم معنـی اش ایـن نیسـت که بـدن مان هـم از این 

کنـد. نمـی  اسـتقبال  اضافـه  هـای  کالـری 

فریب شماره 6: چرا فالنی که این همه می خورد، 
الغر مانده و من با این رژیم کم کالری چاق مانده ام؟!

مقایسـه کردن بدترین خیانتی اسـت که شـما در روند 
کاهـش وزن نسـبت بـه خودتـان مـی کنیـد. متابولیسـم 
آدم هـای مختلـف با یکدیگـر متفاوت اسـت. رژیم غذایی 
و سـبک زندگـی شـان هـم همین طـور. فالنـی که این 
همـه مـی خورد شـاید از شـما پرتحـرک تر بـوده یا 
ذره خـوری هـای شـما را نـدارد یـا خیلـی سـاده، 
غذاهایـش را جـوری انتخـاب مـی کنـد کـه حجم 
بیشـتر و کالـری کمتـری داشـته باشـند. مثـال 3 
لیـوان ذرت بـوداده 80 کالـری انـرژی دارد و یـک 
کف دسـت بدون انگشـت نان سـنگک هـم 80 تا. 
شـما مـی بینیـد کـه فالنـی 3 لیـوان ذرت خورده 
ولـی شـما فقـط دو تا کف دسـت ناقابل نـان. حاال 
کـی ممکن اسـت کالـری بیشـتری گرفته باشـد؟ 

قطعا شـما!

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

آگهی مزایده نوبت دوم 
در اجـرای اجرائیـه شـماره 9310423444100037 صـادره از شـعبه اول 
دادگاه عمومـی حقوقـی راور لـه آقای غالمرضا روحانـی فرزند محمد و علیه 
1- مجیـد امیری نسـب فرزند محمد 2- رحمان امیری نسـب فرزند محمد 
3- رحیـم امیـری نسـب فرزنـد محمـد 4- نصـرت امیری نسـب 5- زهـره امیری 
نسـب فرزنـد محمـد 6- فاطمـه عبدالکریمـی فرزنـد نـوروز دایـره اجـرای احکام 
دادگسـتری شهرسـتان راور در نظر دارد سـهم مشـاع مرحوم محمد امیری نسـب 
فرزند علی اکبر )27 سـهم مشـاع از 64 سـهم مشـاع از 96 سهم مشـاع( از زمینی 
واقـع در شهرسـتان راور بلـوار اربعیـن غربی بـه پالک ثبتـی 228 اصلی بخش 18 
کرمـان بـه مسـاحت 3468/84 مترمربـع که محدود اسـت شـماال به طـول 41/8 
متـر دیـورای بـه راه و شـرقا بـه طـول 86/3 متر بـه دیوار مشـترک به بـاغ عباس 
جبـارزاده کرباسـی پـالک 230 اصلی و جنوبا بـه طول 2/9 متر بـه پالک 1 فرعی 
از 248 اصلـی و همچنیـن بـه طـول 17/25 متـر به خانـه پالک 1 فرعـی از 247 
و 248 اصلـی و بـه طـول 17/25 بـه خانـه پـالک 1 فرعـی از 247 و 248 اصلـی 
و چهـارم بـه طـول 3/6 متـر دیواریسـت بـه کوچـه و غربـا بـه طـول 82/5 متر به 
بـاغ حسـین جباری بـه پالک 226 اصلـی به قیمـت پایـه 243/900/000 ریال از 
طریـق مزایده به فروش برسـاند جلسـه مزایده روز چهارشـنبه مـورخ 1394/11/7 
سـاعت 8:30 صبـح در محـل اجرای احکام مدنـی راور با حضور نماینده دادسـتان 
برگـزار مـی گـردد لـذا طالبیـن خرید می تواننـد ظرف مـدت 5 روز تا قبـل از روز 
برگـزاری مزایـده از ملک مذکور بازدید نمایند و شـخصی برنده مزایده خواهد شـد 

کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد نموده باشـد. 
م الف 304

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان راور- مصطفی آبادیجو

آب الفبای آبادانی ست، در مصرف آب صرفه جویی کنید.

                   آگهی مناقصه 59/الف/10-94 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجرای بخشـی از عملیات تکمیلـی تصفیه خانه فاضالب کهنـوج با برآورد تقریبی 4/824/466/304 ریال براسـاس فهرسـت 
بهـای سـال 94 را از محـل اعتبـارات عمرانـی بـه روش ارزیابـی کیفـی بـه پیمانکاران واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا از کلیه شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهی صالحیت 
انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند. دعـوت مـی شـود حداکثر تا تاریـخ 94/10/17 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه آدرس کرمان بلـوار 22 بهمن دفتر قراردادهای شـرکت آب 

و فاضـالب مراجعه نمایند. 
- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 21/000/000 ریال 

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/10/28 
- افتتاح پاکتهای الف و ب ساعت 9:30 مورخ 94/10/29

- افتتاح پاکتهای ج بعد از ارزیابی مورخ 94/10/29
- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها

روابط عمومی آموزش همگانی
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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

علـی رهبری  )مدیر هنری ارکسـتر سـمفونیک تهـران( پس 
از انتشـار جـدول اجراهای سـی ویکمین جشـنواره فجـر؛ از تک 
اجرایی شـدن ارکسـتر سـمفونیک در این جشـنواره انتقاد کرد. 
علـی رهبری می گوید: مسـئوالن جشـنواره به او خبـر دادند که 
ارکسـتر دو اجرایی شـده و امکان برگزاری دو کنسرت با رهبری 
تاباکـوف )رهبر روس( و شـخص علی رهبری امکان پذیر اسـت.
امـا ایـن تمـام ماجـرا نیسـت. تهمـورث پورناظـری کـه این 
روزهـا توسـط بسـیاری به عنـوان چهـره پشـت پرده جشـنواره 
ارکسـتر  اجرایی شـدن  دو  خبـر  می شـود؛  شـناخته  فجـر 
سـمفونیک را تکذیـب کـرد. او درحالـی ایـن خبـر را تکذیـب 
می کنـد کـه خـودش معتقـد اسـت هیچ سـمتی در جشـنواره 

نـدارد و تنهـا بـه جشـنواره و کشـورش کمـک می کنـد.
علـی رهبـری در گفت وگـو بـا ایلنـا، دراین بـاره می گویـد: 
مـن آقـای پورناظـری را نمی شناسـم و واقعا نمی دانـم در بنیاد 
رودکـی، جشـنواره یـا بخش هـای دیگـر چـه کار می کننـد. 
چندبـار  و  می کننـد  کار  ایرانـی  موسـیقی  می دانـم  فقـط 
هـم اجراهـای ارکسـتر سـمفونیک آمدنـد و کار مـا را دوسـت 
داشـتند. او ادامـه می دهـد: دربـاره اجرای ارکسـتر سـمفونیک 

بایـد بگویـم مـن از طریـق آقـای پیروزپـی و مرادخانـی مطلع 
شـدم که مـا در جشـنواره دو اجـرا داریم و آقـای نوربخش هم 
خبـر دارنـد. بـه نظـر می رسـد کـه آقـای پورناظـری درجریان 
ایـن موضـوع نبودنـد و طبیعتـا بهتـر بـود پیـش از مصاحبه با 
رسـانه  رسـمی کشـور؛ اخبـار دقیق تری بـه دسـت می آوردند. 
رهبـری همچنیـن می گوید: درهمه  جای دنیا ارکسـتر کشـور 
در مراسـم افتتاحیـه و اختتامیـه اجـرا می کند و مـن برهمین 
اسـاس برنامه ریـزی کـردم. امـا نکتـه جالـب اینجاسـت کـه تا 
امـروز هیچ کـدام از مسـئوالن جشـنواره بـا مـا دربـاره اجـرا 
صحبـت نکردنـد. یعنـی حتـی نمی داننـد مـا درجشـنواره چه 

قطعـه ای خواهیـم نواخت.
مدیـر هنـری ارکسـتر سـمفونیک تهـران دربـاره رسـیتال 
دالیبـور کاروای )نوازنـده اسـلواک ویولـن( نیـز بیـان می کنـد: 
آقـای کاروای را مـن بـه ایـران دعـوت کـردم و اصـال هیچ کس 
بـا ایشـان دربـاره رسـیتال صحبت نکرده اسـت. بسـیار عجیب 
اسـت که مسـئوالن جشـنواره بـدون هماهنگی یک اجـرا برای 
ایشـان درجـدول قرار دادنـد، درحالی  که اصـال نمی دانند که آیا 
ایشـان عالقه منـد بـه اجرا هسـت یا چـه دسـتمزدی را دریافت 

خواهـد کـرد؟ رهبری با انتقاد از شـرایط بی نظم موسـیقی بیان 
می کنـد: 30 سـال اسـت کـه درجشـنواره موسـیقی فجـر اجرا 
نداشـتم و امسـال هـم نباشـم، اتفاقـی نمی افتـد. مـن در طول 
ایـن مـدت در معتبرترین فسـتیوال های جهانی اجرا داشـتم اما 
حـاال درکشـور خودمان؛ برخی فکـر می کنند دو اجـرا هم برای 
ارکسـتر سـمفونیک زیـاد اسـت.او در پایـان عنـوان می کند: ما 

بـا 120 نوازنـده و اعضـای گـروه کـر ارکسـتر سـمفونیک ثابت 
کردیـم می شـود بـا نظـم کار حرفـه ای انجـام داد امـا مسـأله 
اینجاسـت کـه کار حرفـی و نظـم بایـد در تمام بخش هـا دیده 
شـود. حقیقتـا فکـر می کنـم اگـر آقـای پورناظـری می خواهند 
کاری کنند؛ به بی نظمی های جشـنواره موسـیقی فجر بپردازند 

نـه به اجراهای ارکسـتر سـمفونیک.

شائبه بی نظمی در جدول اجراهای موسیقی فجر

 حضور نوازنده اسلواک با چه کسی هماهنگ شده است؟

خبر

فرهنگ و جامعه

تمـام فیلم های موفق در دنیا ، نشـانه و المانی 
را بـه یـادگار از خـود باقی مـی گذارند. نشـانه ای 
ماننـد : یـک دیالـوگ ، یـک تیکـه کالم ، یـک 
موسـیقی  و یـا هـر چیـز دیگـری کـه از دیـدن 
آن فیلـم بـه بعد بـه فرهنـگ و آداب روزانـه مردم 
اضافه می شـود . فیلم آرایش غلیظ سـومین فیلم 
بلنـد سـینمایی حمیـد نعمـت اهلل در این کتگوری مـی گنجد. این 
فیلـم کـه محصـول 1392 اسـت اثـری متفـاوت در کارنامه حمید 
نعمـت اهلل محسـوب مـی شـود. آرایـش غلیـظ رتبـه سـوم فیلـم 
منتخـب جبهـه رسـانه ای سـینمای انقـالب را بدسـت آورده و  بـا 
فاصلـه پنـج سـاله از آخریـن اثـر حمید نعمـت اهلل، فیلم بـی پولی 
سـاخته شـده اسـت. آرایش غلیظ در سی و دومین جشـنواره فیلم 
فجـر حضـور داشـته و جایـزه ویـژه هیئـت داوران را بـرای بهترین 
کارگردانـی دریافـت کـرده اسـت. این فیلـم نیز توانسـته در بخش 
هـای بهتریـن موسـیقی متـن، بهتریـن تدویـن و نقـش اول مـرد 
نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـود. همچنیـن آرایـش غلیظ در 
5 بخـش بهتریـن فیلم، بهتریـن کارگردانـی، بهتریـن بازیگر نقش 
اول مـرد، بهتریـن موسـیقی و بهترین تدوین در هشـتمین جشـن 
منتقدان و نویسـندگان سـینمایی ایـران نامزد دریافـت جایزه بوده 
اسـت. حمیـد نعمـت اهلل کـه کار خـود را بـا دسـتیاری فیلـم های 
مرسـدس و ضیافت مسـعود کیمیایی در سـینما آغاز کرده ، اینک 
نویسـنده و کارگردانی شـناخته شـده در سـینمای ایران به حساب 
مـی آیـد. نعمـت اهلل کـه بـرای اولیـن فیلمـش در مقـام کارگردان 
یعنـی بوتیـک سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم را از جشـنواره فجر 
در سـال1382 کسـب کـرده ، دومیـن فیلمش بی پولـی نیز دیپلم 
افتخـار بهتریـن فیلمنامـه را در سـال 1387 از جشـنواره فیلم فجر 
بـرای او بـه ارمغـان آورده اسـت. حمید نعمت اهلل که نویسـندگی و 
کارگردانی سـه فیلم درخشـان و ماندگار در تاریخ سـینمای ایران را 
در کارتامه دارد ، خالق یکی از بهترین سـریال های تاریخ تلویزیون 
ایـران نیز هسـت . سـریال درخشـان وضعیت سـفید کـه محصول 
سـال هـای 1387 تـا 1390 تلویزیـون اسـت را مـی تـوان بعنـوان 
آبـروی تلویزیـون ایـران بحسـاب آورد.حمید نعمـت اهلل نماد کامل 
فیلمسـازی اسـت که کـم کار می کند اما تمامی آثـارش قابل بحث 
و مانـدگار هسـتند. او کـه هـم فیلمنامـه نویس توانایی اسـت و هم 
کارگـردان قـدری ، در آخریـن فیلـم سـینمایی خود یعنـی آرایش 
غلیـظ به چنـان پختگی و بلوغی دسـت پیدا کرده کـه باید منتظر 
کارهـای درخشـان دیگـری از او باشـیم. آرایـش غلیـظ از فیلمنامه 
ای حسـاب شـده و اصولـی برخـوردار اسـت . یعنی تمامـی عناصر 
و اجـزای یـک فیلمنامـه اسـتاندارد را در دل خـود جـای داده و بـه 
بهترین شـکل به بار نشـانه اسـت. فیلم ظاهرا قصه جوانی را روایت 
مـی کنـد که بار بزرگ فشفشـه و وسـایل آتـش بـازی را از صاحب 
کارش دزدیـده و بـه هـر دری مـی زنـد تـا آن را بفروشـد. امـا در 
باطـن فیلـم روایـت زندگـی امـروز انسـان هایی اسـت کـه در کنار 
هـم زندگـی می کنند و هر یک قصد سواسـتفاده از دیگـری را دارد 
و بـه بیانـی دیگـر هـر شـخصی دیگـری را بـرای نفع و سـودی که 
از او مـی بـرد مـی خواهـد و نه بـرای هیچ چیـز دیگری. بـه قدری 
روایـت و سـاختمان روایی فیلمنامه قوی اسـت که تمامـی روابط و 
شـخصیت هـا به خوبـی پرداخت شـده و به بار نشسـته انـد. خرده 
داسـتانک هایـی که بـه پیرنگ اصلی متصل شـده اند و سـاختمان 
کلـی روایـت را شـکل داداه انـد همگـی بـر روابـط علـت و معلولی 
اسـتواراند و هیـچ یک بر اسـاس حادثه ای بی هـوده و غیر تماتیک 
بـه وجـو نیامـده انـد. فیلمنامـه دارای رویـداد ها و کشـمکش های 
متعـددی اسـت کـه هر یـک هـدف خاصـی را در بیش بـرد روایت 

دنبـال مـی کننـد . تمامـی نقش ها به درسـتی و به بهترین شـکل 
ممکـن پرداخـت شـده و بـه فراخـور نیـاز بـه شـخصیت و یـا تیپ 
بـدل شـده انـد. ریتـم دیوانـه وار و پویـای فیلمنامـه در کنار کنش 
مرکـزی ، کلیتـی معنـادار و جذاب را بـه وجـود آورده اند. فیلمنامه 
در تمامـی ابعـادش بـه منطـق روایی خـود وفـادار مانده و توانسـته 
همزادپنـداری بـی نقصـی را با مخاطب بـه وجـود آورد. از فیلمنامه 
موفـق آرایـش غلیـظ کـه بگذریـم ، در کارگردانـی و فـرم نیز یکی 
از بهتریـن فیلـم های سـینمای ایـران را شـاهد هسـتیم. این فیلم 
کـه داسـتانش را پیرامـون انسـان هایـی تعریف می کند کـه دیوانه 
وار در حـال نابـودی یکدیگرنـد و بـه هیـچ چیـز جز نفع شـخصی 
خـود فکـر نمـی کننـد ، توانسـته در اجـرا نیز خـود را بـه خوبی با 
مخاطـب اش وقـف دهـد. کارگردانی بی نظیر حمیـد نعمت اهلل که 
جایـزه بهتریـن کارگردانی را نیز از پانزدهمین جشـن دنیای تصویر 
بـرای او در بر داشـت ، آنچنان اسـتادانه توانسـته بـه یکپارچگی اثر 
کمـک کنـد کـه کمتـر فیلمـی را بـا ایـن دقـت در کارگردانی می 
تـوان مثـال زد. میزانسـن هـای درسـت در کنار اسـتفاده صحیح از 
خصوصیـات بصری توانسـته کارگردانی را در این فیلم پر لوکیشـن 
بـه بهتریـن شـکل به پیـش بـرد. هدایـت این همـه بازیگـر درجه 
یک و اسـتار در سـینمای ایران کار راحتی نیسـت که نعمت اهلل به 
خوبـی از پـس اش بـر آمـده و آن هـا را در راسـتای تکنیک خود به 
کار بسـته اسـت. بـازی بازیگران همگی درخشـان و بهتریـن ها در 
کارنامـه کاری خـود محسـوب می شـوند. نقش آفرینانـی همچون: 
حبیـب رضایی، حامـد بهداد، طناز طباطبایی، علـی عمرانی، هومن 
بـرق نـورد و جـالل اجاللـی که توانسـته اند به شـکلی اسـتادانه از 
پـس خلق شـخصیت هـا برآینـد. بازی بـی ماننـد حامد بهـداد در 
نقـش اصلـی فیلـم کـه قطعـا یکـی از بهترین نقـش آفرینـی های 
ایـن بازیگـر توانـا و درجه یک اسـت ، توانسـته جنبه هـای دیگری 
از اسـتعدادهای شـگرف این جوان را به تصویر کشـد . بهداد که در 
سـال ها فعالیت اش نشـان داده قصد فتح قله بازیگری در سـینمای 
ایـران را دارد و تـا حدودی نیز به این مهم دسـت پیـدا کرده ، آینده 
درخشـانی را بـرای خـود خواهد دید. بـازی فوق العـاده حامد بهداد 
در کنـار بهتریـن بـازی تمـام مدت فعالیـت جالل اجاللـی از نکات 
قابـل بحـث این فیلم اسـت. بازیگرها کـه هر یک قشـری از جامعه 
را بـه تصویـر کشـیده اند همگی بـه خوبی کارشـان را به سـرانجام 
رسـانده و حسی مناسـب به مخاطب منتقل می کنند. فیلمبرداری 
هنرمندانـه علیرضـا برازنـده بـا قـاب بنـدی هـا و حرکات بـه موقع 
دوربیـن در کنـار موسـیقی بـی نظیر سـهراب پور ناظـری و صدای 
یونیـک همایون شـجریان در تیتراژپایانی بـه اضافه تدوین ریتمیک 
و متناسـب بـا روایـت رویدادهـای فیلـم ، همـه و همه توانسـته اند 
فیلمـی را بـه مخاطب عرضه کنند که در درخشـان بـودن اش هیچ 
شـکی نیسـت. همایون شـجریان که بـرای خوانندگـی در این فیلم 
اولیـن جایـزه حرفه ای زندگی خـود را از پانزدهمین جشـن حافظ 
کسـب کـرد ، بـه قدری تیتـراز ایـن فیلم را خـوب خوانـده که می 
تـوان آن را از جملـه بهترین های سـینما ایران دانسـت. به هر روی 
آرایش غلیظ فیلمی بسـیار خوب و حسـاب شـده است که توانسته 
از پـس داسـتان سـرپا و جذابش برآیـد و آن را به بهترین شـکل به 
مخاطـب عرضه کنـد. عنوان قلعه پرتقالی هـا در فیلم آرایش غلیظ 
بـه شـکلی فراگیـر در ذهـن و بیـان مـردم بـه یـادگار مانده اسـت. 
حمیـد نعمـت اهلل کـه ایـن روزها مشـغول آمـاده سـازی چهارمین 
فیلمـش بـا عنـوان رگ خـواب بـرای جشـنواره فیلـم فجر اسـت ، 
همـواره به عنوان فیلمسـازی کاربلد و با سـواد مطرح بـوده و هر اثر 
جدید او نوید بخش فیلمی ماندگار در تاریخ سـینمای ایران اسـت. 
* منتقد و سینماگر

الیحه جلوگیری از خرید و فروش 
پایان نامه به مجلس می رود

فروشـی  پایان نامـه   یافتـن  رسـمیت  از  پـس  چنـد  سـال 
خریدوفـروش  بـه  کـه  شـرکت هایی  فعالیـت  و  ایـران  در 
پایان نامه هـای دکتـرا و کارشناسـی  ارشـد مشـغولند سـرانجام 
وزارت علـوم تصمیـم گرفتـه الیحـه ای را با هـدف جلوگیری از 

بفرسـتد.  مجلـس  بـه  پایان نامـه  خریدوفـروش 
رضـا فرجی دانـا، وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری کـه این 
روزهـا درگیـر ماجـرای اسـتیضاح و گفت وگـو بـا نماینـدگان 
مجلـس اسـت دیـروز در حاشـیه یکـی از همیـن رفت وآمدهـا 
بـه مجلـس گفتـه اسـت کـه ایـن وزارتخانـه تدویـن الیحه ای 
بـا هـدف جلوگیـری از خریدوفـروش پایان نامـه و دزدی هـای 
گفتـه  بـه  اسـت.  داده  قـرار  کار خـود  دسـتور  در  را  علمـی 
فرجی دانـا بـا تصویـب ایـن الیحـه حاشـیه امـن از اسـتادان، 
دانشـجویان و اصنـاف متخلـف در زمینـه دزدی هـای علمـی 
سـلب می شـود.  بـه گفتـه او »بـا توجـه بـه وجود خـأ قانونی 
در برخـورد بـا دزدی هـای علمـی تدوین این الیحه در دسـتور 
کار دولـت قـرار گرفتـه اسـت. او ادامـه داد: »در حالـی  کـه 
قوانیـن انضباطـی برای اسـتاد و دانشـجوی متخلـف در زمینه 
علمـی از سـوی وزارت علـوم وجـود دارد و بـا مکانیزم هـای 
آمـوزش عالـی بـا آنهـا برخـورد می شـود امـا قانونـی بـرای 
برخـورد بـا اصنـاف متخلفـی که اقـدام بـه فـروش پایان نامه و 

معاملـه مقـاالت علمـی می کننـد وجـود نـدارد.«
آن طـور کـه فرجی دانـا گفتـه ایـن الیحـه به گونـه ای تدوین 
می شـود کـه بـرای مقابلـه بـا جعـل مقالـه، تـز و پایان نامـه 
بازدارنـده باشـد.  فرجی دانـا بـا بیـان این کـه بایـد با کسـانی که 
در جامعـه از مـکان کسب شـان بـرای خریدوفـروش پایان نامه یا 
جعـل مقاله سوءاسـتفاده می کنند برخورد قاطع صـورت بگیرد، 
گفتـه کـه این ضعـف قانونـی در برخورد بـا متخلفـان علمی در 
وزارت علـوم مطالعـه و مـاده  واحده ای تدوین شـده که اگر سـیر 
قانونـی خـود را طـی کند بـرای تصویب نهایی به مجلـس ارجاع 
خواهیـم کـرد.  دربـاره این کـه چـه تعداد شـرکت و موسسـه در 
زمینـه پایان نامه نویسـی فعال هسـتند آماری در دسـت نیسـت 
چـون ایـن پایان نامه ها و مقـاالت در فرآینـدی غیرقانونی تهیه و 
خریدوفـروش می شـوند اما بـازار خریدوفـروش پایان نامه آن قدر 
در ایـران علنـی شـده که افـرادی برای آن شـرکت و تشـکیالت 
راه انداخته انـد و خدماتـی کـه در ایـن زمینـه ارایـه می کننـد از 
طریـق آنالیـن هم در دسـترس اسـت. در شـبکه های اجتماعی 
افـراد و موسسـه های خریدوفـروش پایان نامـه سـایت و صفحات 
رسـمی دارنـد و تبلیغاتشـان را بـدون هیـچ نگرانـی منتشـر 
می  کننـد. بیشـتر دسـت اندرکاران خریـد و فـروش پایان نامـه و 
مقـاالت علمـی در تهـران و در خیابـان مورد عالقه دانشـجویان 
یعنـی خیابـان انقـالب مسـتقرند. پایان نامه نوشـتن از 2 میلیون 
تـا 7 میلیـون هزینـه دارد و از مراحل نوشـتن پروپوزال تا نسـخه 
نهایـی پایان نامـه را شـامل می شـود. ایـن موضـوع البتـه تنهـا 
بخشـی از فرآینـد و پروسـه غیرقانونـی خریدوفـروش پایان نامه 
اسـت. هرسـاله در دانشـگاه ها تعـداد زیـادی از پایان نامه هـا در 
حالـی دفـاع می شـوند و نمـره می گیرنـد کـه کپـی برابـر اصـل 
یـک پایان نامه دیگر با ادبیات و موضوع مشـابه هسـتند و شـاید 
تنهـا 10 درصـد محتوای آنها تغییر کرده باشـد. براسـاس قوانین 
و آیین نامه هـای دانشـگاهی در ایـران دانشـجویی کـه تقلـب و 
تخلفـش در ارایـه پایان نامـه محرز شـود از دانشـگاه اخـراج و از 
ادامـه تحصیـل محـروم خواهد شـد اما مسـأله اصلی اینجاسـت 
کـه دانشـگاه ها فرآینـدی بـرای کنتـرل محتـوای پایان نامه ها با 
موضوعـات مشـابه ندارنـد و پایان نامه هـای مسـروقه زمانـی لـو 
می رونـد کـه اسـتاد راهنمـا یـا داور به طـور تجربی یـا حافظه یا 
براسـاس اتفاقـی پیش بینـی نشـده متوجه شـوند کـه پایان نامه 
کپـی شـده اسـت، البتـه بحـث خریدوفـروش پایان نامـه فقـط 
در  بلکـه  نمی شـود،  محـدود  دانشـجویان  برخـی  تخلـف  بـه 
بسـیاری از مـوارد، ایـن اسـتادان خاطـی دانشـگاه ها هسـتند 
کـه بـا دریافـت مبالغـی، دانشـجو را به سـمت خریـد پایان نامه 
کـرده  اعـالم  علـوم  وزارت  ایـن  از  پیـش  می دهنـد.  سـوق 
بـود کـه فعالیـت شـرکت هایی کـه پایان نامـه و مقالـه علمـی 
خریدوفـروش می کننـد خـارج از حیطـه اختیـارات و کنتـرل 
ایـن وزارتخانـه اسـت. وزارت علوم تـوان برخورد جـدی و قانونی 
بـا ایـن شـرکت ها را نـدارد و فعالیـت بسـیاری از این موسسـات 
متخلـف، خـارج از کنتـرل وزارت علـوم اسـت. امـا آن گونـه کـه 
معـاون پژوهشـی وزیر علوم گفتـه در ماه های اخیـر وزارت علوم 
جلسـات متعـددی بـا مسـئوالن قضایـی و ضابطان دادگسـتری 
برگـزار کـرده و در ایـن جلسـات مقرر شـده کـه مراجـع قانونی 
و نیـروی انتظامـی در کوتاه تریـن زمـان به تخلف این شـرکت ها 
رسـیدگی و خاطیـان را مجـازات کننـد. بـه دلیـل غیرقانونـی 
بـودن خریدوفـروش پایان نامه هـای دانشـگاهی، آمـار دقیـق و 
کامـال موثقـی هم از تعـداد خریدوفـروش پایان نامه ها در دسـت 
نیسـت؛ پایان نامه هـای حاضـر و آمـاده ای کـه بـا وجـود منـع 
قانونـی، به راحتـی در اختیار خریـدار قرار می گیرنـد. حدود 2ماه 
پیـش »رضـا منصـوری«، عضو شـورای بین المللی فرهنگسـتان 
علـوم، تخمین زد سـاالنه بیـن 3000 تـا 5000 پایان نامه دکترا 

و کارشناسی ارشـد در کشـور خریدوفـروش می شـود.
از سـوی دیگـر براسـاس آمارهای مرکـز اطالعـات و مدارک 
علمـی پژوهشـگاه علوم و فنـاوری اطالعات، در  سـال 92 حدود 
47 هـزار پایان نامـه در پایـگاه ثبـت اطالعـات پایان نامه هـا بـه 
ثبـت رسـیده اسـت و بـا اتـکا بـه همیـن آمـار می تـوان تحلیل 
پایان نامه هـای  کل  از  10 درصـد  حـدود  سـاالنه  کـه  کـرد 
دانشـگاهی کشـور بـه روش غیرقانونـی خریدوفروش می شـود.  
حـاال بایـد دیـد الیحـه جدیـد وزارت علـوم چـه زمانـی بـه 
مجلـس می رسـد و مفـاد آن چگونـه پیش  بینـی شـده و این که 
آیـا دانشـگاه ها بـه اسـتناد آن خواهند توانسـت بسـاط خرید و 
فـروش پایان نامـه و مقاله هـای علمـی را جمـع کننـد یـا تولید 

زیرزمینـی پایان نامه هـای ادامـه خواهـد یافـت.

نقد امیر عابدین پور بر فیلم آرایش غلیظ بمناسبت حضورش در شبکه نمایش خانگی

آرایش در قلعه پرتقالی ها

خبر

افقی
1-بـا کسـی بـد شـدن و کینـه او را بـه دل گرفتـن - 

تظاهـر
2-قیمـت - پـول یا چیزی کـه داماد به خانـواده عروس 

می دهـد - گذرنامه
3-امر به گفتن - بنده زرخرید - دام - مخترع تلگراف

4-از گلهـای زینتـی - پارچـه یـا فـرش جلـوی در - 
آشـغال مـرادف 

5-بام خانه - منطقه تفریحی تهران - نقشه فرنگی
6-قابل دیدن - لقب امام علی نقی )ع( - نظریه

7-پاسـخ منفـی - نـام دخترانـه - سـازمان تربیتـی ، 
علمـی و فرهنگـی سـازمان ملـل متحـد

- شـهر  مرتبـه  و  قـدر   - - خـوراک سـفر  8-نخسـت 
فردوسـی

9-نایب - پاکدامنی - صریح اللهجه
10-عضو یا وابسته به یک حزب - پرچم - برودت

11-رودی در فرانسه - بدل وضو - مارال
12-مظهـر الغـری - سـردار اشـکانی - کاری مهـم در 

زراعت
13-زادگاه خلیـل الـه - وصله هنـری - دریافت - همان 

بس اسـت
14-بار درخت - الیاف مصنوعی - سازمان جاسوسی

ایـران در  از شـهرهای مـرزی  ، زرنـگ -  15-باهـوش 
شـمال اسـتان اردبیـل

عمودی
آثارخواجـه  از   - دار  دسـته  کشـاورزی  ابـزار  1-نوعـی 

انصـاری عبدالـه 
2-هراس - اسب اصیل - بازیچه کودکانه

3-صـدای درد - جنـس بادیـه - ترمـز کشـتی - راه و 
یق طر

4-نام همسر سلیمان نبی - اقبال - نیز
5-آمدن به سبک بزرگان - باوقار - سمت و سو

نیرنـگ   - - کوبنـده خانگـی  معـروف وردی  6-اپـرای 
زیرکانـه

7-چاک دو کوه - علم - تهیدست
8-تکبـر - حجـاب و پوشـش - پـدر شـعر نـو - تیـر 

پیکانـدار
9-پرده دری و بی شرمی - شرم - اما

10-مادر - زین و برگ اسب - جمع اصل
11-شامل همه میشود - اعتنا - مشترک مجله

12-ضد کهنه - سمت راست - سهل کردن
13-حرف 28 - روکش بدن - جایز - نور کم

14-جمع وزیر - حد نصاب ورزشی - خواب خوش
15-نویسنده روسی همیشه شوهر - سمت چپ
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فراخوان کار در منزل
 با اینترنت

درآمد حداقل 700هزارتومان 
با روزی4ساعت کار برای 

شرکت های دولتی با 
آموزش رایگان کامپیوتر 
و اینترنت زیر نظر دولت  

09129176076
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عکس:ياسر خديشي

غروب جمعه بود، هوا هم ابری، يادم 

است حیاط را آب و جارو میکرد ولی 

تفاوتی داشت اين بار، انگار دارد تمام 

خاطرات خوب و بد را جارو میکند تا 

اثری ديگر از آنها نباشد. 

بی خداحافظی رفت و سالهاست که هر 

غروب که می رسد، درد عمیقي به جانم 

مي افتد.

عکس نوشت

ورزش

مسابقه تیم والیبال بارز کرمان و پارس مهر 
فارس نا تمام ماند

بـه گـزارش روابط عمومی باشـگاه فرهنگی- ورزشـی بارز. مسـابقه 
تیـم هـای والیبال بارز کرمـان و پارس مهر فارس به دلیل ناداوری سـر 
داور بـه تنـش کشـیده شـده و ناتمـام ماند. این بـازی به میزبانـی بارز 

کرمان و در چارچوب مسـابقات لیگ دسـته یک کشـور برگزار شـد.

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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ویژه

جمعی از مـردم کرمان در اعتراض 
بـه سـاخت هتـل در کـوه هـای 
ایـن  تخریـب  و  الزمـان  صاحـب 
کـوه، نامـه ای اعتراضـی خطـاب 
به دادسـتان کرمان نوشـته اند. در 

ایـن نامـه آمـده اسـت:
به نام خداوند قادر و توانا

مقـام معظـم رهبـری : حـاال بحث 
زمیـن خـواری، یواش یواش شـده 
کـه  گاهـی  بنـده  خـواری!  کـوه 
میـروم ارتفاعـات شـمال تهـران و 
نـگاه میکنـم، انسـان واقعـاً خیلی 
در  مـن  بارهـا  میشـود.  متأّسـف 
و  شـهری  مسـئولین  بـا  دیـدار 
مسـئولین دولتی و مانند اینها این 
مسـائل را در میان گذاشته ام. خب 
تـالش هـم کـرده انـد لکـن قاطع 
بایـد برخورد کنند. مسـئولین باید 
در مقابـِل این سوءاسـتفاده کننده 
قاطعّیـت بـه خـرج بدهنـد؛ ُعرضه 
نگذارنـد  بدهنـد؛  بـه خـرج  بایـد 
بـا  چـی  سوءاسـتفاده  آدِم  فـالن 
شـیوه های مشـّخص ]سوءاستفاده 
کنـد[. انسـان از آن بـاال کـه نـگاه 
کـه  میبینـد  و  میفهمـد  میکنـد، 
چه کار دارند میکننـد. اّول میروند 
اجـازه میگیرنـد، یـک تأسیسـاتی 
درسـت  زمیـن  یـک  انتهـای  در 
میکننـد؛ بعـد کـه انتهـای زمیـن 
همـه ی سـطح  شـد،  آنهـا  مـال 
زمیـن بـه طـور طبیعی قابـل نقل 
وانتقـال خواهد شـد؛ از ایـن کارها 

میکننـد .
حضـور محتـرم دادسـتان محتـرم 

ن ما کر
با سالم و دعای خیر

بـار دیگر شـاهد تیشـه توسـعه بر 
اسـتوار  و  مانـدگار  کوهـی  ریشـه 
هسـتیم کـه در دل شـهر کرمـان 
جـای دارد ، کـوه صاحـب الزمـان 
)عـج( در یـک اقـدام نابجـا ، طـی 

یـک صورتجلسـه یـا قـرارداد برای 
هتـل سـازی بـه موسسـه مالـی ، 
شـده  واگـذار  عسـکریه  اعتبـاری 
همـه  دامـان  بـه  دسـت   . اسـت 

شـده ایـم کـه بیـل و لـودر را از 
دامـان پـاک ایـن کوه کـه متبرک 
بـه نـام آقـا امـام زمـان )عـج( می 
باشـد ، بردارنـد و هتـل خودشـان 
برپـا کننـد.  را در بسـتری دیگـر 
مـا دوسـتداران و فعـاالن محیـط 
زیسـت و میراث فرهنگـی را کاری 
قیمـت  و  مناقصـه  تشـریفات  بـه 
بـه  را  آن  و  نیسـت  آن  واگـذاری 
مسـووالن ذیربط واگـذار می کنیم 
، بحـث مـا در خصـوص واگـذاری 
کوهـی اسـت سـرفراز ، کـه باعـث 
و  کرمـان  شـهر  طبیعـت  افتخـار 
مـردم آن مـی باشـد،بحث مـا در 
خصـوص بلنـدای مفـرح و خـوش 

آب و هـوای شـهر کرمـان هسـت 
بعـد  مـن  یـک موسسـه کـه  بـه 
جنبـه خصوصـی و انتفاعـی پیـدا 
ایـن موسسـه و  بـرای  مـی کنـد 
عـده ای خـاص. بحـث مـا نادیـده 
گرفتـن منطقـه ای اسـت کـه کوه 
نـام دارد و جـزو انفـال و متعلـق 
اینکـه اصـول   ، بـه عمـوم مـردم 
45 و 50 قانـون اساسـی در ایـن 
واگـذاری نادیـده گرفتـه می شـود 
و مباحث زیسـت محیطـی ،میراث 
دیگـر  و  شناسـی  فرهنگی،زمیـن 
نقطـه نظـرات کارشناسـی در ایـن 
واگـذاری بهایـی داده نمی شـوند، 

مـورد بحـث دوسـتداران و عالقـه 
منـدان بـه آب و خـاک ایـن مـرزو 
در  مـا  بحـث  باشـد.  مـی  وبـوم 
خصـوص نداشـتن ارزیابی زیسـت 
خـط  گرفتـن  ،نادیـده  محیطـی 
ارتفاع شـهر کرمـان ،از بیـن بردن 
شـهر،تبعیض  فرهنگـی  میـراث 
عمومـی  مـکان  یـک  از  اسـتفاده 
بـرای یک قشـر خاص،تخریب کوه 
بـرای جـاده سـازی و هتل سـازی 

و..مـی باشـد.
 8 حضرتعالـی  اطـالع  مزیـد 
کـوه  بلنـدی  فـرازو  از  هکتـار 
صاحـب الزمـان ) عـج ( در قالـب 
صورتجلسـه یـا قراردادی کـه بر ما 

پوشـیده اسـت، به موسسـه مالی ، 
اعتباری عسـکریه واگذار شـده که 
3 هکتـار آن را هتـل سـازی و 5 
هکتـار را فضـای سـبز و ... ایجـاد 
کند. اسـتدعای ما این هسـت ، آن 
مقـام محتـرم ، با توجـه به تخریب 
صورت گرفته و شـتاب زده مجری 
طـرح بـرای جاده سـازی ، دسـتور 
تعطیلـی ایـن تخریب گرفته شـود 
تـا بـا نظـرات کارشناسـی اهالـی 
فـن ، برای همیشـه تیشـه توسـعه 
دسـت از ایـن ریشـه بـا صالبـت 

شـهر کرمـان بـردارد.
حـرف ما این هسـت :هتـل را همه 
جـا و همه کـس می توانـد احداث 
کند، ولی سـاختن کـوه فقط از آن 
خداونـد بـاری تعالـی اسـت. حرف 
مـا ایـن هسـت :همـه از کاه ، کوه 
مـی سـازند ، ولی در دیـار کریمان 
مـی  کاه   ، کـوه  از  مـا  مدیـران   ،

سـازند و بـر باد مـی دهند.
کـوه  بقـای  بـرای  دعـا  التمـاس 

)عـج( الزمـان  صاحـب 
ز  محیـط  دوسـتداران  و  فعـاالن 
یسـت، میـراث فرهنگـی و عالقـه 
منـدان بـه حفـظ آب و خـاک این 

مـرز و بـوم
امضـای  بـرای  اسـت  گفتنـی 
ایـن نامـه مـی توانیـد بـه آدرس 
 http://payamema.ir/kooh
برویـد و یـا بـا اسـتفاده از کـد زیر 
بـه صفحـه مربوطـه وارد شـوید.

کمپین تالش برای جلوگیری از  تخریب کوه صاحب الزمان


