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 مشـخص شـدن هیـات رییسـه ایـن مجلـس بـه پایان رسـید 
و آیـت اهلل جنتـی منتخـب آخـر تهـران رییس مجلـس خبرگان 
شـد. مجلسـی کـه تا پیش از سـه شـنبه تصـور می شـد فضایش 
بـه نسـبت ادوار گذشـته خبـرگان متفـاوت باشـد. تفاوتـی که از 

نتایـج انتخابـات هفتـم اسـفند مخابره شـده بود.
 آن جـا کـه از 88 کرسـی خبـرگان، 52 کرسـی را نامزدهـای 
لیسـت خبـرگان مـردم )لیسـت منسـوب بـه آیـت اهلل هاشـمی( 
بدسـت آورده بودنـد. اتفـاق بـزرگ تر امـا در تهـران رخ داده بود. 

از 16 کرسـی تهـران در مجلـس خبـرگان، 15 نفـر در لیسـت 
خبـرگان مـردم بودنـد و تنهـا یک نفـر از لیسـت جامعتین موفق 

شـده بـود رای بیاورد.
آن یـک نفـر آیـت اهلل جنتـی رییس جدیـد مجلـس خبرگان 
بـود. دیگـر نامزدهـای شـاخص لیسـت جامعتیـن در تهـران از 
جملـه آیـات مصباح یـزدی و محمـد یزدی رییس سـابق مجلس 

خبـرگان موفـق به کسـب رای الزم نشـدند.
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در روز نامزد نشدن آیت اهلل هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان روی داد

تکیه منتخب آخر تهران
بر صدر مجلس خبرگان

  آیت اهلل جنتی با کسب 51 رای در مقابل 21 رای آیت اهلل امینی رییس مجلس خبرگان شد

  رییس جدید مجلس خبرگان به عنوان نفر آخر تهران وارد مجلس خبرگان شده بود

  در حالی آیت اهلل جنتی رییس مجلس خبرگان شد که 52 کرسی از 88 کرسی این مجلس در اختیار 
نمایندگان لیست خبرگان مردم )منسوب به آیت اهلل هاشمی( بود

  نگاه واقع بینانه به انتخابات داخلی خبرگان
یادداشتی از محمدرضا نژادحیدری- روزنامه نگار و فعال سیاسی

 استاندار کرمان:

 دعواها و تنش های 
سیاسی برای

 مردم نان و آب 
نمی شود

گزارشی از صعود بی سرانجام 
پروانه کاظمی به پنجمین 

قله مرتفع دنیا

پس آن گاه 
زمین به سخن 

در آمد

دادستان کرمان خبر داد

دستگیری
 23 نفر در یک 

پارتی شبانه
 در کرمان

مصاحبه اختصاصی »پیام ما« با 
ارجمندی یکی از کارآفرینان برتر کرمان

 باالترین 
پله برای  پریدن
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مصاحبه ی اختصاصی پیام ما با 
خسرو آذربیگ دوچرخه سوار، 

نوازنده و جهانگرد ایرانی 

رفتم تا 
خودم را 
پیدا کنم
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آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت – حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودي 
شهرك صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  
تحویل 
پیشنهادها

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(
مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

گشایش 
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول( 
جمعیـت هـال احمـر اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـاک تجـاری را بـا وضعیـت موجـود واقع در شهرسـتانهای ذکر شـده اسـتان به 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بصورت اجاره یک سـاله واگـذار نماید. متقاضیان واجد شـرایط می توانند ضمن هماهنگـی از محل اماکن 
مزبـور بازدیـد و اسـناد مزایـده را از دبیرخانه جمعیت هال احمر اسـتان و یا جمعیت شهرسـتان مربوطه دریافـت و حداکثر بمدت 10 
روز از تاریـخ انتشـار آگهـی پیشـنهادات را بـه همـراه مدارک مربوطه حسـب مورد در پاکت های سربسـته و الک و مهر )امضا( شـده با 
درج نشـانی، مشـخصات دقیـق و کامـل خـود و مـکان مورد نظر بـه دبیرخانه جمعیـت تحویل دهند. بدیهی اسـت به پیشـنهادات بعد 

از تاریـخ یـاد شـده ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 

ف
نام مکانردی

مبلغ کارشناسی 
ماهیانه به ریال 

)قیمت پایه(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده 

)ریال(
نشانی

راور- خیابان امام )ره(- روبروی2/500/0001/500/000مغازه شماره یک به مساحت 24 مترمربع1
 جهاد کشاورزی 

راور- خیابان امام )ره(- روبروی2/500/0001/500/000مغازه شماره دو به مساحت 24 متر مربع2
 جهاد کشاورزی 

مغازه شماره سه به مساحت 17/25 3
راور- خیابان امام )ره(- روبروی2/500/0001/500/000مترمربع

 جهاد کشاورزی 

یک قطعه زمین محصور به مساحت 4
ماهان- خیابان مدرس )هال احمر( 13533/000/0001/800/000 مترمربع

نبش کوچه 2

ارزوئیه- بلوار والیت- جنب فرمانداری 4/000/0002/400/000یک باب مغازه به مساحت 40 مترمربع5

6
یک واحد منزل مسکونی به 

مساحت 130 مترمربع واقع در طبقه دوم 
داروخانه هال احمر

کرمان- میدان علی ابن ابیطالب- 7/000/0004/200/000
ضلع شمال غربی میدان 

7
یک واحد منزل مسکونی به

 مساحت 140 مترمربع واقع در طبقه اول 
داروخانه هال احمر

کرمان- میدان علی ابن ابیطالب- 7/500/0004/500/000
ضلع شمال غربی میدان

8
دو باب اتاق به مساحت های 19 و 16 
مترمربع با امکانات آبدارخانه و سرویس 

بهداشتی
کرمان- میدان علی ابن ابیطالب- 10/000/0006/000/000

ضلع شمال غربی میدان

شرایط متقاضی:
1- التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران و قانون اساسی و تابعیت ایران

2- عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد 
3- عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامات دولتی

4- کلیه هزینه های قانونی و هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
5- سایر شرایط مزایده مطابق شرح مندرج در برگ شرایط مزایده می باشد. 

در صورت وجود هر گونه ابهام با تلفن 32123813-034 )جمعیت هال احمر( تماس حاصل فرمایید. 

 امنیت
بستر توسعه
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محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان استان - صنعتی پیشکسوت و خیر ورزش کشور - خادم معاون وزیر ورزش در حال افتتاح باشگاه ورزشی

خادم معاون حقوقی وزارت ورزش در کرمان عنوان کرد:

خّیرین را به سرمایه گذاری در ورزش بانوان تشویق کنید
   صفحه  8
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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/payamema

اخبار آبفا

سرپرست معاونت مهندسی 
و توسعه شرکت آبفای کرمان 

منصوب شد
طـی حکمـی از سـوی محمـد طاهـری رئیـس 
هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان کرمـان ، عباس سـلطانی نژاد به سرپرسـتی 
معاونت مهندسـی و توسـعه شـرکت آبفـای کرمان 

گردید. منصـوب 
در ایـن حکـم آمده اسـت: جناب آقـای مهندس 
تعهـد،  مراتـب  بـه  نظـر  نـژاد  سـلطانی  عبـاس 
شایسـتگی ، توانایـی و کارایـی و سـوابق مفیـد و 
ارزشـمند جنابعالی و به اسـتناد بند )5( شـیوه نامه 
عـزل و نصـب معاونین  ،مدیران و روسـای واحدها و 
ادارات تابعـه مصـوب 29/9/89 هیات مدیره محترم 
شـرکت، بـه موجـب ایـن حکـم از تاریـخ 28/2/95 
به سـمت »سرپرسـت معاونت مهندسـی و توسعه« 
منصـوب می شـوید.امید اسـت بـا اتکال بـه خداوند 
متعـال ،ضمن تحکیم همکاری و همدلی سـازمانی، 
تعامـل مسـتمر و موثر با سـایر معاونت ها، واحدهای 
چارچـوب  در  فاضـاب  و  آّب  امـورات  و  سـتادی 
ضوابـط مقـررات در تحقـق اهـداف و برنامـه هـای 

شـرکت موفـق و موید باشـید.
محمد طاهری-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مدیر روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان در سمت 

خود ابقا شد
طـی اباغـی از سـوی محمـد طاهـری رئیـس 
هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان کرمـان ، حسـین غفـاری بـه مدت دو سـال 
دیگـر در سـمت مدیـر روابط عمومی شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان کرمان در سـمت خود ابقا شـد. در 
ایـن ابـاغ آمده اسـت: جنـاب آقای حسـین غفاری
و  تعهـد، شایسـتگی  مراتـب  بـه  نظـر  احترامـاً 
سـوابق مفیـد و ارزشـمند جنابعالـی و بـه اسـتناد 
شـیوه نامـه انتصـاب مدیـران و روسـای واحدهـا و 
ادارت تابعـه مصـوب 29/9/89 هیـات مدیره محترم 
شـرکت بـه موجـب ایـن ابـاغ از تاریـخ 30/2/95 
ورابـط  »مدیریـت  پسـت  در  جنابعالـی  تصـدی 
عمومـی و آمـوزش همگانی« به مدت 2 سـال دیگر 
تمدیـد مـی گردد.امیـد اسـت با اتـکال بـه خداوند 
متعـال، ضمن تحکیم همکاری و همدلی سـازمانی، 
در چارچـوب ضوابـط و مقـررت در تحقـق اهداف و 

برنامـه هـای شـرکت موفـق و موید باشـید.
محمد طاهری-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

دیدار رئیس هیات 
مدیره آبفار کرمان با 
نمایندگان شرکت های 
تخصصی آب اتریش

و  مدیـره  هیـات  رئیـس 
مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان 
کرمان بـا نمایندگان شـرکت های 
تاسیسـات آبی ایالـت کرتل اتریش 
دیـدار وگفتگـو کـرد. بـه گـزارش 

روابط عمومی شـرکت آبفار اسـتان کرمان، علی رشـیدی در دیدار با اعضای شرکت 
هـای تاسیاسـت وفنـاوری هـای حوزه آبـی ایالت کرتـل اتریش گفـت: در خصوص 
تامین آب در برخی مناطق روسـتایی اسـتان دچار مشـکات متعدد هسـتیم. وی 
در این دیدار مسـائل ومشـکات تامین آب در دو منطقه رفسـنجان وسرآسیاب 6را 
بـه عنـوان نمونـه مطرح کرد .نمایندگان شـرکت هـای آبی ایالت کرتـل اتریش نیز 
کـه بـه همـراه دکتر افراسـیابیان  مدیرعامل شـرکت بیـن المللی سـازند آب پارس 
در این نشسـت حضور داشـتند خواسـتار بازدید از مناطق مورد نظرشـدند. در این 
نشسـت مقـرر شـد نماینـدگان هیئت اتریشـی ضمن بازدیـد از منطقه سرآسـیاب 
ورفسـنجان، بـرای تامیـن آب وپیداکردن سـفره هـای آب زیرزمینی  بررسـی های 
الزم را انجـام دهنـد. درنهایـت قـرار شـد نقطه نظرات این شـرکت هـای تخصصی 
حـوزه آب ایالـت کرتل اتریش جمع بندی ودراختیار شـرکت آبفار اسـتان قرارگیرد. 
در ایـن نشسـت  همچنین موضـوع تغذیه مصنوعی سـفره هـای آب زیرزمینی که 

تخصـص نماینـدگان هیئت اتریشـی اسـت ،مطرح شـد .

و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فنـاوری اسـتان کرمـان مراسـم اختتامیـه اولیـن 
جشـنواره ایـده های خاقانـه هفتـواد در تاریخ 29 
اردیبهشـت ماه در شهرسـتان بم  و با حضور دکتر 
قـوام رئیـس پارک علـم و فنـاوری اسـتان کرمان، 
مهنـدس اشـک فرمانـدار، اعضای شـورای شـهر و 
تعـدادی از روسـا و اسـاتید دانشـگاههای منطقه و 
جمعـی از فنـاوران جوان و دانشـجویان شهرسـتان 
بـم بـه مناسـبت روز جـوان در سـالن اداره ارشـاد 
اسـامی شهرسـتان بـم برگزار شـد. این جشـنواره 
بـا هـدف ترویج و تشـویق ایـده پـردازی، خاقیت 
و نـوآوری و همچنیـن گـردآوری ایـده هـای برتـر 
کارآفرینانـه و نوآورانـه در سـطح منطقـه، اسـتان 
و کشـور و فراهـم نمـودن زمینـه حمایـت از ایـده 
رشـد  مرکـز  توسـط  اقتصـادی  اهـداف  بـا  هـای 
فنـاوری شهرسـتان بـم برگـزار گردیـد. در ابتدای 
مراسـم اشـک فرماندار بـم ضمن خـوش آمدگویی 
بـه میهمانـان و حاضرین بـه اهمیت بحـث اقتصاد 

دانش بنیان و حمایت 
از افـراد خـاق جامعه 
نمـودن  کاربـردی  و 
خاقانـه  هـای  ایـده 
آنهـا اشـاره نمـود. در 
عبـاس  دکتـر  ادامـه 

قـوام رئیس پـارک علم و فنـاوری کرمـان و رئیس 
جشـنواره بـا تاکیـد بـر اهمیـت موضـوع علـم و 
فنـاوری بیـان داشـت کـه کشـور مـا در پیشـرفت 
هـای علمی و پژوهشـی از  رتبه و جایگاه مناسـبی 
در جهـان برخوردار اسـت امـا در زمینه تبدیل علم 
بـه ثـروت بـه برنامـه ریـزی و حمایت بیشـتری از 
نخبـگان و  فناوران کشـور نیـاز دارد و همچنین در 
خصـوص نقـش و جایـگاه پارکهای علـم و فناوری 
و مراکـز رشـد و تاثیـر آنها بـر اقتصـاد دانش بنیان 
توضیحاتـی را برای حاضرین در مراسـم ارائه نمود. 
سـپس معتمـدی فـر مدیـر مرکـز رشـد فنـاوری 
شهرسـتان بـم و دبیـر اجرایی جشـنواره گزارشـی 

جامـع در خصـوص فرآیند برگزاری جشـنواره ارائه 
داد. گفتنـی اسـت در مجمـوع تعـداد 132 ایده به 
دبیرخانـه جشـنواره ارسـال گردیده کـه در کمیته 
هـای تخصصـی داوری مورد بررسـی و ارزیابی قرار 
گرفتنـد و در نهایـت 3 ایـده بـه عنـوان ایـده های 
برتر جشـنواره انتخاب شـدند. همچنین از تعداد 5 
ایـده بـه عنوان ایـده های برگزیـده با اهـداء جوایز 
نفیـس، لـوح و تندیـس جشـنواره قدردانـی بعمل 
آمـد. از کل ایـده های ارسـال شـده 67 درصد ایده 
هـا از شهرسـتان بـم، 17 درصـد ایـده ها از سـایر 
شـهرهای اسـتان کرمـان و همچنیـن 16 درصـد 
ایده ها نیز از سـایر اسـتانهای کشـور به جشـنواره 

ارسـال شـده بود.

برگزاری اولین جشنواره ایده های
 خالقانه هفتواد در بم

دستگیری 23 نفر 
در یک پارتی شبانه 
در کرمان

دادسـتان کرمان از دستگیری 
شـبانه  پارتـی  یـک  در  نفـر   23
خبـرداد و گفـت: متاسـفانه اخیرا 
فضـای  رصـد  هـای  گـزارش 
مجـازی حکایـت از تـاش افـراد 
معلـوم الحالـی بـرای ترویـج این 

پدیـده قبیح مجرمانه دارد. به گزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان کرمان، 
دادخداسـاالری در تشـریح جزئیـات این خبـر اظهار کرد: در پرونـده اخیر فردی 
کـه نقـش محـوری را در برپایـی پارتـی ایفـا مـی کـرد از طریق کانـال تلگرامی 
خـود افـرادی را بـرای شـرکت در ایـن پارتی دعوت می کـرده اسـت. وی افزود: 
عمـل وی حـاوی بزه هـای  شـرب خمر، دایـر کردن مرکز فسـاد و ارتـکاب فعل 
حـرام منجـر بـه جریحـه دار شـدن عفـت عمومـی بـود کـه در اجـرای قانون و 
ضوابـط اسـامی مصمـم و اجـازه نمی دهیـم افراد به اعمـال ضد انقـاب و یا با 
تحـت پوشـش فـروش اجناس بنجـل  قاچاق خـود در قالب مزون لبـاس که در 
حاشـیه پارتـی برگـزار می کنند دامن جامعـه  را  لکه دار و ارزش های اسـامی 
را نادیـده بگیرنـد. سـاالری با اشـاره به دغدغه و مطالبه قشـر مذهبـی جامعه به 
تشـدید برخـورد بـا این مـوارد گفت: به عنـوان مجـری قوانین و مقـررات دینی 
مسـئولیت داشـته و مسـئولیت مـا اجـرای دقیـق قانون بـرای همه افـراد صرف 

نظـر از صنف و سـلیقه آنهاسـت.

دادستان کرمانخبرآبفار

کرمان ویچ

اقتصـاد، سـازندگی، مسـکن، راه و ترابـری، شهرسـازی، 
تامیـن اموزش و بهداشـت و سـایر مقوله هایی که در کشـور 
بـر عهـده دولت ها واگذار می شـود همـواره در مقاطع زمانی 
مختلـف صعـود و سـقوط داشـته انـد. بـا تغییـرات در دولت 
هـای مختلـف و روی کارآمـدن جناح های سیاسـی متفاوت 
نگـرش بـه هر یـک از ایـن مقوله ها دسـتخوش تغییر شـده 
اسـت . امـا امنیـت موضوعی نیسـت کـه بتوان ریسـمان آنرا 
بـه نـاف جنـاح هـای سیاسـی گـره زد. از همیـن رو حفـظ 
امنیـت در بیـش از سـی سـال از عمـر وزارت اطاعـات در 

جمهـوری اسـامی در هیـچ دوره ای درگیـر سیاسـت هـای 
دولـت هـا نبوده و همـواره بـا در نظر گرفتن منویـات والیت 
فقیـه اداره شـده اسـت. پـر واضح اسـت که شـاخص امنیت 
را نمـی تـوان بـا هیـچ یک از حـوزه هـای دیگر قیـاس کرد. 
زیـرا امنیت زیرسـاخت و سـنگ بنـای باقی بخش ها اسـت. 
نگاهـی به کشـورهای خاورمیانه که دچار آشـوب و جنگ 
داخلـی هسـتند مسـاله را بـه وضـوح بـه تصویـر می کشـد. 
آنجـا کـه امنیـت بـه مثابـه بسـتر سـایر بخـش ها بـه خطر 
بیفتـد نـه از سـرمایه گذاری خبری می شـود و نه آن کشـور 

و مردمانـش رنـگ آسـایش بـه خود مـی بینند.
سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( کـه مـدال پرافتخار و 
ارزشـمند یاوران گمنام یوسـف زهرا)ع( بر سـینه ستبرشـان 
مـی درخشـد، از اوایـل انقاب شـکوهمند اسـامی بـا تکیه 
بـر فرمایشـات و رهنمودهـای ارزشـمند معمار کبیـر انقاب 
اسـامی ایـران امام خمینی )ره( و بعد از رحلـت آن بزرگوار، 
توصیـه هـای داهیانـه رهبـر فرزانـه و حکیـم انقـاب امـام 
خامنـه ای را بـه صـورت جـدی و مخلصانـه سـرلوحه کار و 
تـاش خـود نمودنـد و اینک بـا کوله بـاری از تجربیات گران 
سـنگ در مبـارزه بـی امـان و هوشـمندانه با ایادی اسـتکبار 
جهانـی و شـیطنت هـای خارجـی و داخلـی، توانسـتند بـا 
مجاهـدت هـای شـبانه روزی و رشـادت هـای مثـال زدنـی 
تمامـی حـرکات و توطئـه های پیچیـده بدخواهان اسـام و 
ملـت بـزرگ ایـران را خنثـی و نقـش بـر آب نمـوده و امروز 
آسـایش و امنیت جامعه در کشـور حاصل این جانفشـانی ها 

و از جـان گذشـتگی هـا می باشـد.
بـه هـر حـال جـا دارد تـا جـدا از هـر گرایشـی بـا طیـب 
خاطـر از ایـن مجاهـدت هـای خامـوش و خالصانـه تقدیـر 
کـرده و مجاهـدان فی سـبیل اهلل که بی ادعـا و دور از هیاهو 
و نامخواهـی هـا، خالصانـه ترین دفـاع از آرمان هـای انقاب 
اسـامی و حفـظ نظـام و حریـم مقـدس والیـت را همچون 
گذشـته و مثـل همیشـه تجربـه می کننـد، گرامـی بداریم و 
بـاز هـم در نهایت اخاص، شـاهد عـزم جزم آنها بـرای ادامه 
عملیـات هـای اطاعاتی در عمق مواضع حریف و اسـتحصال 
نتایج ارزشـمند در اوج اسـتیصال نیروهای منفعل دشـمنان 

قسـم خـورده ای باشـیم که مترصـد نفوذ از پنجـره های بی 
بصیرتـی عـده ای از بـازی خورده های دشـمن شـادکن می 

باشند.
با پیروزی انقاب اسـامی سـاواک و دستگاهای اطاعاتی 
رژیـم پهلـوی منحل گردیـد و نیروهای مردمـی در محله ها 
، کانتری هـا ، مسـاجد و مراکـز پیش آهنگـی و کانون هـای 
جوانـان کمیته هـای مردمی تشـکیل شـدند . هـر کمیته هم 
در حـد خودش ضمـن کارهای امنیتی جاری بـه جمع آوری 
اطاعـات می پرداخـت و عمدتـا در زمینـه اطاعـات داخلی 
واحـدی در هـر کمیتـه به نـام واحـد اطاعات شـکل گرفته 
بـود . بـه دلیل عـدم تمرکـز و هماهنگی ، نهادهـای مختلف 
همچـون واحـد اطاعـات سـپاه پاسـداران ، اداره اطاعـات 
نخسـت وزیری ، کمیته های انقاب ، دسـتگاه قضایی و . . . 
بـرای خـود کار اطاعاتی می کردند . پس از گذشـت یکسـال 
از پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران عمـا امـور اطاعاتـی و 
و  پراکندگی هـا  و  می شـد  و گسـترده تر  امنیتـی گسـترده 
تداخل هایـی کـه به طور طبیعـی از این پراکندگی ها نشـات 
می گرفـت در کارهـا اخـال ایجـاد می کـرد . از ایـن رو دفتر 
ابتـکار شـهید رجایـی شـکل  بـا  اطاعـات نخسـت وزیری 
گرفـت  و امـور اطاعاتـی میـان سـپاه و ارتـش و کمیتـه و 
شـهربانی تقسـیم گردیـد . سـرانجام الیحـه تشـکیل وزارت 
اطاعـات در سـال 1362 تهیـه و مورد تصویـب مجلس قرار 
گرفـت . و حجت االسـام والمسـلمین محمـد محمدی ری 
شـهری بـه عنـوان اولین وزیـر اطاعـات جمهوری اسـامی 

تصـدی ایـن وزارتخانـه را برعهـده گرفت .

 امنیت؛ بستر توسعه
یادداشت

1  استاندار کرمان: دعواها و تنش های سیاسی برای
 مردم نان و آب نمی شود

ایسـنا نوشـت: رزم حسـینی اسـتاندار کرمان در جلسـه مشـورتی با منتخبین 
روحانیـون اسـتان گفـت: هـر فـردی دارای دیـدگاه خـاص سیاسـی اسـت اما 
ایـن امـر نبایـد منجر بـه حذف وفـاداران بـه نظام مقـدس جمهوری اسـامی 
ایـران شـود بلکـه این نظام باید جاذبه داشـته باشـد، نـه دافعه، بایـد دعواهای 
سیاسـی را کنـار گذاشـت زیـرا ایـن دعواهـا و تنش های سیاسـی بـرای مردم 

نـان و آب نمی شـود.
2   حسن پور نماینده سیرجان: اقتدار مجلس نهم

 دلیل اصلی مذاکره غربی ها بود
ایسـنا نوشـت: شـهباز حسـن پـور نماینـده مـردم سـیرجان در مجلـس نهـم و 
منتخـب مجلـس دهـم بـا اشـاره به سیاسـت مجلـس نهـم مبنی بر مشـارکت 
حداکثـری مـردم در سـاخت کشـور، معتقـد اسـت: یکـی از دالیـل اصلـی کـه 
آمریـکا و اروپـا حاضـر بـه مذاکـره بـا ایـران گردیدنـد، اقتـدار مجلـس شـورای 
اسـامی بـود کـه به نمایندگـی از ملت بزرگ ایـران از خود به نمایش گذاشـت.

3   روحانی: امیدوارم با استقرار مجلس خبرگان پنجم مردم از 
آینده خود مطمئن باشند

خبرآنایـن نوشـت: امیـدوارم مجلـس خبـرگان پنجـم در ادای وظایفش و در 
کمیسـیون هایـی کـه پیـش رو دارد در فعـال کـردن کمیسـیون هـا فعـال تر 
باشـد و مـردم هـم بـا اسـتقرار مجلس پنجـم خبـرگان از آینده  خـود مطمئن 

شند. با
4   دری نجف آبادی: شرایط برای نامزدی آیت اهلل هاشمی

 مساعد نبود
خبرآنایـن نوشـت: نماینـده مـردم تهـران در مجلـس خبرگان گفـت: ترکیب 
اکثریـت ایـن مجلس مشـخص بـود و چنانچه انتخـاب رییس بـه دور دوم هم 
کشـیده می شـد، آیـت اهلل جنتـی شـانس بیشـتری از دو نامـزد دیگـر داشـت. 
آیـت اهلل قربانعلـی دری نجف آبـادی در مـورد چرایـی عـدم نامـزدی آیـت اهلل 
هاشـمی بـرای ریاسـت خبـرگان نیـز اظهـار کـرد: بـه نظر مـن شـرایط برای 
اعـام نامـزدی آیـت اهلل هاشـمی فراهـم نبـود و خود ایشـان نیز طبعا شـرایط 

عمومـی مجلـس را بـرای نامـزدی مناسـب نمـی دیدند.

5   احمد توکلی: برای کاندیداتوری ریاست جمهوری هنوز
 تصمیمی ندارم

خبرآنایـن نوشـت: احمد توکلـی نماینده مـردم تهران در مجلـس نهم درباره 
احتمـال کاندیداتـوری اش بـرای ریاسـت جمهوری گفت که هنـوز تصمیمی در 

این بـاره ندارد.
6   ابراهیمی: تعجب می کنم چطور آیت اهلل جنتی

 در انتخابات خبرگان رای آورد
انتخـاب نوشـت:حجت االسـام حسـین ابراهیمـی، مـی گویـد در انتخابـات 
هفتـم اسـفندماه علیـه آیت اهلل جنتـی کودتا صـورت گرفته بـود. عضو جامعه 
روحانیـت مبـارز تهـران در ادامـه بـا اشـاره بـه انتخابـات هفتـم اسـفندماه و 
میـزان رای آیـت اهلل جنتـی گفـت: در آن مقطـع بـا آقـای جنتـی سیاسـی 

برخـورد شـد و بـر علیـه ایشـان خیلـی فضاسـازی کردند.
حجت السـام ابراهیمـی دربـاره اینکـه این فضای سـازی مشـخصاً از سـمت 
چـه کسـی بـود، تاکیـد کـرد: از ناحیـه اصـاح طلبـان بـود. اینهـا علیـه 
آیـت اهلل جنتـی، مصباح یـزدی و محمد یـزدی کودتایی صـورت دادند و من 
اصـا تعجـب مـی کنـم آقـای جنتـی چطـور در هفـت اسـفند رای آوردند. 
وی ادامـه داد: انتخـاب امـروز ایـت اهلل جنتـی یـک تـو دهنـی بـه ایـن فضا 

سـازی ها بـود.
7   زنگ پایان مجلس نهم به صدا درآمد

آقای البی،  آقای عکس شد
خبرآنایـن نوشـت: آخرین جلسـه علنی مجلس نهـم دیروز تشـکیل و پرونده 
ایـن دوره هـم بـا صـدای زنـگ علـی الریجانی بسـته شـد. در ابتداي جلسـه، 
اطـراف محمدرضـا باهنـر مسـتمرا از نماینـدگان پـر و خالـي مي شـد تـا با او 
عکـس یـادگاري داشـته باشـند. حتـي گاهـي او و اطرافیانش فیگـور گرفته و 
مـي ایسـتادند تـا عکسـان خبـري از بـاال از آنهـا عکـس بگیرنـد )عکاسـان و 
خبرنـگاران حـق ورود بـه صحـن را ندارنـد و از طبقـه بـاال اتفاقـات را رصـد 
مي کننـد( ظاهـرا در آخریـن روز، آقـاي البـي مجلـس،  رقیبـي جـدي بـراي 
غامعلـي حـداد عـادل در عکـس گرفتـن شـده بـود! در روزهـاي پیشـین که 
باهنـر حضـور نداشـت، حدادعادل آقـاي عکس بـود و نمایندگاني که مشـتاق 

عکـس بودنـد، دو دسـته شـده بودند.

8   عسگراوالدی: جای چینی ها را با هیچ کشوری عوض نمی کنیم
ایسـنا بـه نقـل از رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران و چیـن ضمـن اعـام آمادگی 
کامـل بـرای تضمیـن سـرمایه گذاری تجـار چینـی  در ایـران، نوشـت: هرچند 
غربی هـا تمایـل دارنـد جـای چیـن را بگیرنـد اما ما هرگـز جای چینی هـا را با 

هیـچ کشـوری عـوض نمی کنیم.
9   فرمانده کل سپاه: هرگز اجازه نخواهیم داد جریان های نفوذی 

غرب گرا انقالب را آلوده سازند
انتخـاب نوشـت:  سرلشـکر جعفـری فرمانده کل سـپاه گفت : سـپاه و بسـیج، 
همـراه بـا مـردم ایـران، هرگـز اجـازه نخواهنـد داد جریـان های نفـوذی غرب 
گـرا جهـل نظری خـود را بـر حیات طیبـه ی انقاب مبـارک اسـامی تحمیل 

و آن را آلوده سـازند.
10   اکبر ترکان: نامزدی احمدی نژاد تنها یک سرگرمی است؛ 

کاندیدای اصلی مخالفان روحانی بزودی رونمایی می شود
انتخـاب نوشـت: اکبـر تـرکان معتقد اسـت که محمـود احمدی نـژاد گزینه ی 
»سـرگرمی افراطیـون« اسـت و کاندیـدای اصلـی بـزودی رونمایـی می شـود. 
مشـاور رئیـس جمهـور پیـش بینـی کـرد کـه سـعید جلیلی بـه دلیـل تجربه 
شکسـت در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 92، دیگر کاندیدا نخواهد شـد. 
وی در ایـن گفتگـو ائتـاف اعتدالیـون و اصـاح طلبـان را نتیجـه ی رایزنـی 
هـای آیت اهلل هاشـمی و حجت االسـام والمسـلمین ناطق نـوری عنوان کرد.

11   آیت اهلل خاتمی: انتخاب 88 مجتهد توسط مردم در دنیا 
بی سابقه است

کـه  گفـت  بتـوان  شـاید  بنابرایـن  گفـت:  خاتمـی  آیـت اهلل  نوشـت:  میـزان 
ایـن مسـئله در دنیـا کم نظیـر اسـت کـه در مجلسـی 88 نفـر مجتهـد یـا 
قریب االجتهـاد بـا رأی مـردم انتخاب شـوند، از ایـن رو بیش تـر از این می توان 

از ظرفیـت مجلـس خبـرگان بهـره بـرد.
12   واکنش آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به نتیجه انتخابات هیات 

رییسه خبرگان: هیات رییسه این دوره خیلی خوب است
ایسـنا نوشـت:رییس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه انتخابـات هیـات 
رییسـه خبـرگان واکنـش نشـان داد. آیـت اهلل هاشـمی نماینـده مـردم تهران 
در مجلـس خبـرگان رهبـری گفـت: انتخابـات هیـات رییسـه خبـرگان، در 
فضایـی آرام، سـریع و بـدون هیچ گونه مشـاجره انجام شـد. آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی در اولیـن واکنـش بـه انتخابـات هیـأت رئیسـه دوره پنجم مجلس 
خبـرگان رهبـری گفـت: ترکیـب هیـأت رئیسـه ایـن دوره خیلی خوب اسـت.

13   واکنش عضو جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت اهلل جنتی 

در مجلس خبرگان: مبارکشان باشد
نامـه نیـوز نوشـت: عضـو جامعه روحانیـت مبارز بـه انتخاب آیـت اهلل جنتی در 
ریاسـت مجلـس خبـرگان واکنـش نشـان داد. سـیدرضا اکرمـی عضو شـورای 
مرکـزی جامعـه روحانیـت مبـارز ز در واکنـش بـه انتخـاب جنتـی بـه عنوان 
ریاسـت مجلـس خبـرگان رهبـری بـه گفتـن ایـن جملـه بسـنده کـرد کـه» 
انشـاهلل مبارکشـان باشـد.« وی از صحبت هـای دیگـر و ارزیابـی دربـاره ایـن 
انتخـاب پرهیـز کرد. همچنین سـیدمهمدی هاشـمی نماینده مجلـس نهم در 
خصـوص ریاسـت آیـت اهلل جنتـی بـر مجلس خبـرگان گفـت: امیـدوارم روند 
حرکـت خبـرگان بـا قـدرت ادامـه پیـدا کنـد و لطـف و اعتـاء شـامل حـال 

شود. ایشـان 

 خبر
برنامه های مجتمع سنگ آهن 
جالل آباد زرند در سال 1395

سـید فرهـاد اسـامی مدیـر مجتمـع سـنگ اهـن 
جـال ابـاد زرنـد اعام کـرد: احـدات کارخانه فـراوری 
سـنگ اهـن هماتیتـی با ظرفیـت تولید 600 هـزار تن 
کنسـانتره در سـال با سـرمایه گـداری بخش خصوصی 
و پیشـرفت فیزیکـی حـدود 62 درصـد در حـال انجام 
مـی باشـد و طبـق برنامـه ریزی هـای انجام شـده این 
کارخانـه کنسـانتره در سـه مـاه سـوم سـال جـاری به 
بهـره بـرداری خواهـد رسـید. وی در مـورد برنامه های 
تولیـد این مجتمع در سـال جاری، اظهار داشـت: طبق 
طـرح معـدن و برنامـه زمانبنـدی شـده برای سـال 95 
میـزان تولید سـنگ اهـن دانه بندی شـده این مجتمع 
700 هـزار تـن، اسـتخراج سـنگ آهـن به میـزان 4/4 
میلیـون تـن و میـزان باطلـه بـرداری 27 میلیـون تـن 
تعییـن شـده اسـت. مدیـر مجتمع سـنگ اهـن جال 
ابـاد در پاسـخ بـه اینکـه میزان تولیـد ایـن مجتمع در 
سـال 94 بـه چـه میـزان بـوده اسـت، گفـت: در سـال 
94 میـزان تولیـد سـنگ اهـن دانـه بنـدی شـده 871 
هـزار تـن بـوده کـه 17 درصـد بیـش از برنامـه تعیین 
شـده بـود. همچنیـن میـزان کل عملیـات معدنـی در 
ایـن مجتمـع بیـش از 18 میلیـون تن بوده که نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال 93 رشـد 63 درصـدی داشـته 
اسـت. اسـامی در ادامه افزود: اقداماتـی همچون ادامه 
عملیـات اکتشـاف و حفـاری در محدوده بهـره برداری 
معـدن جـال اباد، مطالعـات امکان سـنجی وجود مس 
و سـایر عناصـر بـا ارزش همـراه، احـدات انبـار ناریـه با 
ظرفیـت 1200 تـن و ... از برنامـه هـای در حـال انجام 

می باشـد.
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پرونده

سـه شـنبه سرنوشـت سـاز خبـرگان 
بـا مشـخص شـدن هیـات رییسـه ایـن 
اهلل  آیـت  و  رسـید  پایـان  بـه  مجلـس 
رییـس  تهـران  آخـر  منتخـب  جنتـی 
کـه  مجلسـی  شـد.  خبـرگان  مجلـس 
مـی  تصـور  شـنبه  سـه  از  پیـش  تـا 
شـد فضایـش بـه نسـبت ادوار گذشـته 
کـه  تفاوتـی  باشـد.  متفـاوت  خبـرگان 
از نتایـج انتخابـات هفتـم اسـفند مخابـره شـده بـود. آن جا 
کـه از 88 کرسـی خبـرگان، 52 کرسـی را نامزدهای لیسـت 
خبـرگان مـردم )لیسـت منسـوب بـه آیـت اهلل هاشـمی( 
بدسـت آورده بودنـد. اتفـاق بزرگ تر امـا در تهـران رخ داده 
بـود. از 16 کرسـی تهـران در مجلـس خبـرگان، 15 نفـر در 
لیسـت خبـرگان مـردم بودنـد و تنهـا یـک نفـر از لیسـت 
جامعتیـن موفـق شـده بود رای بیـاورد. آن یک نفـر آیت اهلل 
جنتـی رییس جدیـد مجلس خبـرگان بود. دیگـر نامزدهای 
شـاخص لیسـت جامعتیـن در تهـران از جمله آیـات مصباح 
یـزدی و محمـد یزدی رییس سـابق مجلس خبـرگان موفق 
بـه کسـب رای الزم نشـدند. البتـه ذکـر ایـن نکتـه ضروری 
اسـت کـه بسـیاری از نامزدهـای مـورد حمایت فهرسـت ها 
بـا هـم مشـترک بودنـد. به طـور مثـال در فهرسـت 16 نفره 
تهـران، 8 نامـزد بیـن خبـرگان مـردم و جامعتین مشـترک 
بودنـد. از نامزدهـای راه یافتـه بـه مجلـس خبـرگان 27 نفر 
از سـوي هـر سـه فهرسـت حمایـت شـده  نماینـدگان  از 
بودنـد. 24 نفـر هـم افـراد مشـترک در هر دو لیسـت جامعه 
روحانیـت و جامعه مدرسـین یعني جامعتیـن بودند. 5 نامزد 
اختصاصـي لیسـت جامعـه روحانیـت، 3 نامـزد اختصاصـي 
لیسـت جامعـه مدرسـین و 19 نامزد لیسـت خبـرگان مردم 
را نیـز بایـد بـه ایـن آمار افـزود. با ایـن حال رای بـاالی آیت 
اهلل هاشـمی در تهـران کـه نفر اول شـد و رای نیاوردن چهره 
هـای شـاخص لیسـت جامعتیـن باعث شـد تا حامیـان آیت 
اهلل هاشـمی رفسـنجانی امیـدوار باشـند تـا ترکیـب مجلس 
خبـرگان بیشـتر موافق وی باشـد. این موضـوع از این جهت 
حاثـز اهمیـت بـود کـه در آخریـن انتخابات رییـس مجلس 
خبـرگان، آیـت اهلل هاشـمی رقابـت را بـه آیـت اهلل یـزدی 
باختـه بـود و حاال اصـاح طلبان و حامیان آیت اهلل هاشـمی 
امیـدوار بودنـد ایـن اتفـاق رخ ندهد. با این حال روز گذشـته 
آیـت اهلل جنتـی بـا رای معنـاداری رییـس مجلـس خبرگان 

. شد

بازار داغ گمانه زنی قبل از انتخابات هیات رییسه
از همـان روز اول پـس از اعـام نتایـج انتخابـات خبرگان 
گمانـه زنی هـای فراوانـی بـرای نامزدهای احتمالی ریاسـت 
مجلـس خبـرگان انجـام شـده بـود. خصوصـا کـه آیـت اهلل 
محمـد یـزدی، آخریـن رییـس مجلـس چهـارم خبـرگان 
رهبـری نتوانسـت رای بیـاورد. آیـات هاشـمی رفسـنجانی، 
امینـی، هاشـمی شـاهرودی، امامـی کاشـانی و حتی حسـن 
روحانـی بـه عنـوان گزینـه هـای احتمالـی لیسـت خبرگان 
مـردم بـرای ریاسـت مجلـس خبـرگان مطـرح شـده بودند. 
در طـرف مقابـل و از لیسـت جامعتیـن پیش بینی می شـد 
آیـات جنتـی، احمـد خاتمـی، احمـد علـم الهـدی، مومـن، 
موحـدی کرمانـی و آیـت اهلل آملـی الریجانـی نامزد ریاسـت 
مجلـس شـوند. البته بـا توجه به نامزدهای مشـترک لیسـت 
جامعتیـن و خبـرگان مـردم، درباره آیات شـاهرودی و امامی 
کاشـانی هـم به عنـوان نامزد لیسـت جامعتین برای ریاسـت 

صحبـت می شـد. 
هاشمی نیامد، جنتی رییس شد

اگرچـه آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی یـک هفتـه قبل از 
انتخابـات هیـات رییسـه مجلـس خبـرگان گفته بـود که بنا 
نـدارد بـرای ریاسـت نامزد شـود، احتمال کاندیداتـوری آیت 
اهلل جنتـی بـرای ریاسـت موجب شـده بـود تا لحظـه آخر از 
نامزدی آیت اهلل هاشـمی چشـم پوشی نشود. به خصوص که 
ایـن اتفاق در سـال 93 هـم رخ داده بـود و در حالی که آیت 
اهلل هاشـمی گفتـه بـود کـه نامزد ریاسـت مجلـس خبرگان 
نخواهـد شـد، بـا غیرعلنی شـدن جلسـه شـرایط تغییر کرد 
و او نامـزد شـد. ایـن تصمیـم ناگهانی و رایزنی نکـردن باعث 
شـد تـا آیت اهلل هاشـمی بـا 24 رای در مقابـل 47 رای آیت 
اهلل یـزدی نتوانـد رییـس خبرگان شـود. بر همین اسـاس تا 
صبـح دیـروز برخـی رسـانه هـا از احتمـال نامـزدی آیت اهلل 
هاشـمی خبر مـی دادند. خصوصا کـه در سـاعات پایانی روز 
دوشـنبه نامزد نشـدن آیت اهلل جنتی برای ریاسـت خبرگان 
هـم تکذیـب شـد. امـا آیت اهلل هاشـمی نامزد ریاسـت نشـد 
و آیـت اهلل جنتـی در رقابـت بـا آیات هاشـمی شـاهرودی و 
امینـی بـه عنوان رییـس مجلس خبـرگان انتخاب شـد. وی 
توانسـت 51 رای کسـب کنـد و در مقابل آیـت اهلل امینی که 
برخـی رسـانه هـا او را کاندیدای نزدیک به آیت اهلل هاشـمی 
می دانند 21 و آیت اهلل هاشـمی شـاهرودی 13 رای کسـب 
کردنـد. یـک رای هـم باطله اعام شـد. دو نفر هم در جلسـه 
انتخـاب رییـس مجلس خبـرگان غایب بودند. گفتنی اسـت 

آیـات هاشـمی شـاهرودی و موحـدی کرمانـی بـا 63 و 65 
رای بـه عنـوان نواب رییـس انتخاب شـدندآیت اهلل الریجاني 
رییـس قوه قضاییـه هم برای نایـب رییس کاندیدا شـده بود 
کـه نتوانسـت رای الزم را کسـب کنـد. حجـج االسـام دری 
نجف آبـادی و سـیداحمد خاتمـی هـم به ترتیب بـا 49 و 56 
رای بـه عنـوان منشـی های هیـات رئیسـه خبـرگان انتخاب 
شـدند. همچنیـن بـا رای اعضـای مجلـس خبـرگان، آقایان 
سـید هاشـم حسـینی بوشـهری به عنوان کارپرداز فرهنگی 
و سـید ابراهیـم رئیسـی به عنـوان کارپـردازان مالـی هیئت 

رئیسـه مجلس خبـرگان رهبری انتخاب شـدند.
نگاهی به انتخابات های گذشته رییس خبرگان

تـا سـال 86 بـه جـز آیـت اهلل مشـکینی، کسـی نامـزد 
ریاسـت مجلـس خبرگان نمی شـد. پـس از درگذشـت آیت 
اهلل مشـکینی، آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی که پیش از این 
نایـب رییـس خبرگان بود، برای ریاسـت اعـام نامزدی کرد. 
آیـت اهلل جنتـی هـم نامزد شـد و درنهایت آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی بـا کسـب 41 رای در مقابـل 34 رای آیـت اهلل 
جنتـی، رییس مجلس خبرگان شـد. در اسـفند 87 آیت اهلل 
جنتـی نامزد ریاسـت نشـد و این بـار محمد یـزدی به رقابت 
بـا هاشـمی پاگذاشـت امـا آیـت اهلل هاشـمی ایـن بـار هم با 
کسـب 51 رای در مقابـل 26 رای یـزدی، رییـس مجلـس 
خبرگان شـد. در سـال 88 امـا اوضاع فرق می کـرد. اتفاقات 
جنجالـی انتخابـات 88 باعـث شـد تـا آیت اهلل هاشـمی قید 
ریاسـت مجلـس خبـرگان را بزنـد و نامزد نشـود. در غیاب او 
آیـت اهلل مهـدوی کنـی چندسـال رییـس مجلـس خبرگان 
شـد و با درگذشـت او مجددا بحث ریاسـت مجلس خبرگان 
داغ شـد. ایـن بـار آیت اهلل هاشـمی و آیـت اهلل محمد یزدی 
برای ریاسـت مجلس خبرگان کاندیدا شـدند. برخاف سـال 
87 امـا آیـت اهلل یـزدی موفـق شـد بـا 47 رای در مقابل 24 

رای آیـت اهلل هاشـمی، رییـس مجلس خبرگان شـود.

در روز نامزد نشدن آیت اهلل هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان روی داد

تکیه منتخب آخر تهران
بر صدر مجلس خبرگان

 یادداشت

نگاهی به کمیسیون اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم؛

کمیسیونی برای خواص 
مجلس خبرگان

 امیرعباس کلهر- اعتماد آنالین

یکـی از وظایـف اصلی مجلس خبـرگان رهبری انتخاب 
جانشـین رهبـر اسـت. مجلسـی که امـام خمینـی )ره( در 
اولیـن انتخابات مجلس خبـرگان که در اواخر سـال 1361 
برگـزار شـد، یکـی از تکالیـف مهـم دینـی و مذهبـی را 
حضـور مـردم در ایـن انتخابـات دانسـت و اعـام کـرد که 
مشـروعیت نظـام مـا به مجلس خبـرگان رهبری بسـتگی 
دارد. مقـام معظـم رهبـری نیـز 19 دی مـاه 1394 در 
دیـدار سـاالنه خـود بـا گروهـی از مردم قم بـا نام بـردن از 
مجلـس خبرگان رهبری به عنوان »مجلسـی مهم«، گفت: 
»مجلـس خبرگان بناسـت آن روزی که رهبر فعلی نباشـد 
یـا رهبـر نباشـد آن وقت آن هـا رهبری را انتخـاب کنند که 
جلوی هجمه دشـمن بایسـتد، شـجاعت نشـان بدهـد، راه 
امـام را ادامـه بدهـد.« مجلـس خبرگان شـش کمیسـیون 
دائمـی دارد. در هـر کمیسـیون ، 11نفـر اعضـای اصلـی و 
چهـار نفـر هـم اعضای علـی البدل عضـو هسـتند. اعضای 
هـر کمیسـیون به مدت دو سـال عضو آن می شـوند. یکی 
از ایـن کمیسـیون هـای شـش گانـه، »کمیسـیون 107- 
109« نـام دارد. عنـوان ایـن کمیسـیون اشـاره ای اسـت 
بـه اصـول 107 و 109 قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی 
ایـران کـه ایـن دو اصـل قانون اساسـی جمهوری اسـامی 
ایـران بـه نـام شـرایط و صفـات رهبـر اشـاره دارد.  امـا در 
میـان همـه کمیسـیون هـای مجلـس خبـرگان رهبـری، 
کمیسـیون یـک صـد و نهـم و یـک صـد و هفتـم مجلس 
خبـرگان رهبـری، جـزو کمیسـیون های حسـاس مجلس 
خبرگان رهبری اسـت. این کمیسـیون بر اسـاس ماده 50 
»آییـن نامـه داخلـی مجلـس خبـرگان رهبری« تشـکیل 
شـده کـه تحقیق و بررسـی دربـاره همـه مـوارد مربوط به 
شـرایط و صفات رهبر و تمام کسـانی که در مظان رهبری 
قـرار دارنـد را بـر عهـده اش قرار داده اسـت. آیت اهلل شـیخ 
مرتضـی مقتدایی از جمله اعضای کمیسـیون یکصد و نهم 
مجلـس خبـرگان رهبـری اسـت کـه از دوره دوم مجلـس 
خبـرگان رهبـری در این کمیسـیون حضور داشـته اسـت. 
کمیسـیونی کـه 11 نفـر عضـو اصلـی دارد و 4 نفـر هم در 

ایـن کمیسـیون از اعضـای علی البدل هسـتند. 
ایـن کمیسـیون از جملـه کمیسـیون هـای حسـاس 
کمیسـیون هـای مجلس خبـرگان رهبـری اسـت. در این 
کمیسـیون رای گیری ها به صورت مخفی اسـت و اعضای 
کمیسـیون بـه مـدت 2 سـال عضو آن هسـتند. هر کسـی 
کـه رای باالتـری آورد عضـو اصلـی می شـود و افـراد دیگر 
نیـز علـی البدل مـی شـوند.  از جمله افـرادی کـه در دوره 
هـای گذشـته در کمیسـیون یکصـد و نهـم و یـک صـد و 
هفتـم مجلس خبـرگان رهبری حضور داشـته اند می توان 
از آیـت اهلل آذری قمـی، آیت اهلل سـید مهدی روحانی، آیت 
اهلل احمـدی میانجـی و آیـت اهلل موسـوی تبریزی نـام برد. 
امـا وضعیـت کار در در کمیسـیون یـک صد و نهـم به این 
شـکل اسـت که اعضای این کمیسـیون از میان خودشـان 
سـه نفـر را انتخـاب مـی کننـد و کمیتـه ای تشـکیل می 
دهنـد. وظیفـه ایـن کمیتـه نیـز بررسـی افـراد و مصادیق 

رهبری برای جانشـین شـده اسـت. 
دوره کاری این سـه نفر دو سـاله اسـت امـا از آنها تعهد 
گرفتـه می شـود کـه مطالب مطرح شـده بین خودشـان و 
خـدا جایی باشـد. ایـن افراد معموال به دلیل حسـاس بودن 
فعالیتشـان بعـد از دو سـال نیـز تمدیـد می شـوند.  بار ها 
در گفـت و گـو های اعضـای مجلس خبرگان مطرح شـده 
اسـت کـه تمـام مطالـب و بررسـی هـای اعضا کمیسـیون 
یـک صـد و نهـم سـری و محرمانـه و اسنادشـان هـم جوز 
اسـناد طبقـه بندی شـده ثبت می شـود. رونـد کار در این 
کمیسـیون بـه حـدی امنیتی اسـت کـه طبق گفتـه آیت 
اهلل مقتدایـی » اعضـای همـان کمیتـه سـه نفـره اسـناد و 
مدارکشـان را در اختیار اعضای کمیسـیون قرار نمی دهند. 
« بـرای نمونه یکـی از فعالیت های اعضای این کمیسـیون 
رفـت و آمـد هـا و معاشـرت هایی اسـت که آنهـا در منزل 
فـرد مـورد نظـر انجـام مـی دهند کـه بـا ایـن کار کیفیت 
زندگـی از نظر سـاده زیسـتی، وضع منـزل در مهمانی ها و 
صحبـت هایـی که مـی شـود مدنظر قـرار می گیـرد. آیت 
اهلل مقتدایـی در همیـن رابطه در گفت و گویـی بیان کرده 
اسـت کـه ایـن اتفاقـات در حالـی مـی افتـد که فـرد مورد 
نظـر متوجـه مقصـود ایـن کمیته نمی شـود.  در تابسـتان 
سـال 1377 نیـز ابراهیـم امینـی، عضـو مجلـس خبرگان 
رهبـری در گفـت و گـو با فصـل نامه »حکومت اسـامی«، 
وظیفه این کمیسـیون را دادن آمادگی به خبرگان دانسـته 
و روال کاری آن را چنیـن شـرح داده بـود: »در سـال هـای 
اول تشـکیل مجلس خبرگان، جلسـه های این کمیسـیون 
هـر 15 روز یـک بـار بـود، بعـد تدریجـا که مسـایل کم تر 
شـد، بـر طبـق نیـاز تشـکیل مـی شـد؛ گاهی ماهـی یک 
مرتبـه، گاهی 15 روز یـک مرتبه و گاهی هم هفته ای یک 
مرتبه.« اسـناد این جلسات در دبیرخــانة مجلس خبرگان 
رهبری نگهداری می شـود و حتی در اختیار هیأت رییسـه 
هـم قـرار نمـی گیـرد و در صورتی که مقام معظـم رهبری 

بخواهند در اخـتیارشان قــرار داده مـی شود.

نتایج انتخابات ریاسـت مجلـس خبرگان 
رهبـری در شـبکه هـای اجتماعـی و فضای 
عمومـی جامعـه موجـب تعجـب بسـیاری از 
فعـاالن و دنبـال کنندگان مسـائل سیاسـی 

. شد
موضـوع  ایـن  آنکـه  از  قبـل  نظـرم  بـه 
انتخـاب  کـه  بگیـرد  قـرار  ارزیابـی  مـورد 
رییـس جدیـد مجلـس خبـرگان رهبـری شکسـت و پیـروزی 
چـه جریانـی بوده اسـت بایـد در خصـوص بافت و سـاخت این 

مجلـس بحـث و بررسـی صـورت بگیـرد.
مجلـس خبـرگان رهبـری بـه عنـوان یـک نهـاد عالـی کـه 
تکالیفـی را بـه موجـب قانـون اساسـی برعهـده دارد بـه دلیـل 
شـرط اجتهـاد بـرای اعضـای آن بیـش از آنکـه جنبـه جناحی 
و حزبـی داشـته باشـد جنبـه فقاهتـی و علمایـی دارد. اگرچـه 
جنـاح هـای سیاسـی هـر یـک بـر اسـاس ظرفیـت هـای خود 
بـه صـورت رقیـق یـا غلیـظ در ایـن موضـوع مشـارکت دارنـد 
امـا جنـس مشـارکت آنها از نـوع شـرکت در انتخابات ریاسـت 

جمهـوری و مجلـس شـورای اسـامی نیسـت. 
اینکـه آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـه عنوان یـک فقیه و 
مجتهـد اقـدام بـه ارائه لیسـت مـی کنـد و لیسـتی را ارائه می 
دهـد کـه در آن یـک تنـوع فکـری وجـود دارد نشـان دهنـده 
حاکـم بـودن نـگاه غیرجناحـی بـر مناسـبات مجلـس خبرگان 

اسـت. رهبری 
امـا زمانیکـه فعـل و انفعـاالت مجلـس خبـرگان رهبـری 

رنـگ وبـوی کنش هـای جناحی مرسـوم بـه خود مـی گیرد و 
حساسـیت هایـی ایجـاد مـی کند.

بـه عبـارت دیگـر معتقـدم نـگاه ژورنالیسـتی بـه انتخـاب 
ریاسـت مجلـس خبـرگان رهبـری و همچنیـن عـدم کنتـرل 
هیجانـات ناشـی از عدم پیـروزی آقایان مصباح یـزدی و محمد 
یـزدی و همچنیـن آخر شـدن آیـت اهلل جنتی شـدن در تهران 
باعـث تحریـک برخـی جریانـات شـد و اال اگـر انتخـاب رییس 
خبـرگان سـیر طبیعی خود را داشـت ممکن بـود نتیجه آن نیز 
نتیجـه امـروز نباشـد. کمـا اینکه پـس از ارتحال حضـرت آیت 
اهلل مشـکینی کـه موضـوع انتخـاب ریاسـت مجلـس از سـوی 
رسـانه هـا بیـش از انـدازه داغ نشـده بـود آیت اهلل هاشـمی به 
ریاسـت خبـرگان انتخـاب شـد. البتـه میـزان حساسـیت ها به 
آقـای هاشـمی نیـز به میزان فعلـی نبـود. در رای گیری داخلی 
خبـرگان  کـه چنـدی پیـش آقـای هاشـمی نامزد شـدند ولی 
رای کافـی را نیاوردنـد همیـن حساسـیت ها تاثیر گذاشـت. در 
انتخابـات فعلـی آقای هاشـمی بـا درک ایـن مسـاله از نامزدی 

خـودداری کـرد کـه رویکرد درسـت تـری بود.
 امـا بـه نظـر بـا رسـانه ای شـدن و داغ شـدن ماجـرای 
انتخـاب رییـس مجلـس خبـرگان در رسـانه هـای داخلـی و 
خارجـی و بـا توجـه بـه نتایـج انتخابـات هفتـم اسـفند مـاه و 
عـدم انتخـاب آقایـان یزدی و مصبـاح انتخاب ریاسـت خبرگان 
بـرای برخـی جریانـات تبدیـل به جنگ بر سـر حیـات و ممات 
شـد و ایـن نتیجـه را در پـی داشـت. چنانچـه فرآینـد انتخـاب 
رییـس خبرگان از مسـیر رسـانه هـا و کنش های سیاسـی غیر 

منطبـق بـا روحیات علمـا پیش نمی رفت و از طریق مناسـبات 
حاکـم بـر روابـط فقها دنبـال می شـد نتیجه می توانسـت چیز 
دیگـری باشـد. بـه نظـرم ایـن پالـس از سـوی آقـای هاشـمی 
ارسـال شـد ولی رسـانه ها و اهل سیاسـت آن را درک نکردند. 
آنجـا کـه اعام کـرد ریاسـت مجلس خبـرگان آنگونـه که عده 

ای تصـور مـی کنند نیسـت.
موضوعـی کـه اگـر زودتـر درک شـده بـود نـه  نـه عـده ای 
را بـرای پیـروز نشـدن نامـزد نزدیـک بـه آیـت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی مصمـم می کـرد و نه عـده ای را دچـار ناامیدی. از 
طـرف دیگـر کسـانی کـه در صحن خبرگان دسـت بـه انتخاب 
مـی زننـد همـه از انتخـاب یـک فـرد اهـداف واحـدی را دنبال 
نمـی کننـد. مثا عده ای به دلیل سـوابق انقابـی آقای جنتی، 

عـده ای بـه دلیـل تجربیات او، عـده ای به احترام شـیخوخیت 
و سـن و سـال، عـده ای بـه دلیـل مواضـع سیاسـی و عـده ای 
هـم بـه دلیـل رای نیـاوردن نامـزد نزدیـک بـه آقـای هاشـمی 
بـه ایشـان رای دادنـد. همچنیـن ترکیـب مجلـس خبـرگان و 
انتخابـات آن در تهـران بیشـتر جنبـه سـلبی داشـت. یعنـی 
عـده ای بـرای نیـاوردن برخـی افراد بـه دیگـران رای دادند در 
حالـی کـه منتخبـان نظرات خـاص خـود را داشـتند و عده ای 
از آنهـا با لیسـت رقیـب خبرگان مردم مشـترک بودنـد، و نمی 
شـد از آنـان توقـع داشـت کـه بـه صـورت سیاسـی دسـت بـه 
انتخـاب بزننـد. لذا الزم اسـت بـه مقوله انتخـاب رییس مجلس 
خبـرگان نـگاه واقـع بینانـه ای داشـت و در قالـب رویکردهـای 

جناحـی آن را تحلیـل و بررسـی نکـرد.

نگاه واقع بینانه به انتخابات داخلی خبرگان
    یادداشت اختصاصی

حاشیه های نخستین نشست خبرگان پنجم
از غیبت سیدحسن خمینی و آیت اهلل مصباح تا خوش  و بش های هاشمی رفسنجانی

صبـح دیـروز افتتاحیـه پنجمین مجلس خبـرگان رهبری 
ایـن  رئیـس  عنـوان  بـه  جنتـی  اهلل  آیـت  و  شـده  برگـزار 
مجلـس انتخـاب شـد. بـه گـزارش خبرآنایـن، نـواب رئیس 
و منشـي هاي ایـن مجلـس، کمـا في السـابق حضورشـان در 
ایـن جایـگاه تمدید شـد. آیـات موحـدي کرماني و هاشـمي 
شـاهرودي نایـب رئیـس شـده و حجـج اسـام دري نجـف 
آبـادي و احمـد خاتمـي هـم منشـي شـدند. نشسـت دیـروز 
محمـود  صبـح  سـر  حضـور  از  داشـت.  هـم  حاشـیه هایي 
احمدي نـژاد و سـعید جلیلـي کـه سـوژه عکاسـان شـد تـا 
جـاي خالـي سیدحسـن خمینـي و آیـت اهلل مصبـاح یـزدي 
کـه روي صندلي هایشـان اسامي شـان هـک شـده بـود امـا 
حضور نداشـتند. صندلي سیدحسـن خمینـي جلوي صندلي 
محمـود احمدي نـژاد بـود. احمدی نـژاد اولین فـردی بود که 

بـا اعـام تنفـس جلسـه علنـی را تـرک کرد.
آیـت اهلل احمد جنتی در مراسـم افتتاحیـه مجلس خبرگان 
رهبـری گزارشـی از انتخابـات مجلس پنجم خبـرگان رهبری 

و مجلـس دهـم شـورای اسـامی را قرائـت کرد. در بخشـی از 
ایـن گـزارش چنین گفته شـد: میـزان مشـارکت در انتخابات 
62 درصـد بـود کـه یک درصد بیشـتر از دوره قبل بـود. بعد از 
انتخابات شـکایات مطرح شـده بررسـی شـد که در یک مورد 
بـه بازشـماری و در یـک مـورد بـه بازبینـی صندوق هـا منجر 
شـد کـه البتـه موجب تغییـر در نتیجـه نهایی انتخابات نشـد 
و صحـت انتخابـات در سـی و یک حـوزه انتخابیه تایید شـد.

پـس از قرائت گـزارش آیـت اهلل جنتی، سـوگندنامه ای که 
توسـط روح اهلل صدرالسـاداتی جوان تریـن عضـو قرائـت شـد، 
توسـط دیگر اعضای مجلـس خبرگان رهبری نیز گفته شـد.

آیـت اهلل هاشـمی، آیـت اهلل هاشـمی شـاهرودی و حسـن 
روحانـی بـود در نخسـتین ردیـف کنـار یکدیگـر نشسـته 
بودنـد و در طـول جلسـه علنـی بـا یکدیگـر خـوش و بـش 
می کردنـد. بـه گـزارش ایلنـا، با اعـام تنفس بـراي غیرعلني 
کـردن جلسـه دیـروز، ایـن گفت وگوهـا علنی تـر شـد و برای 
از نماینـدگان خبـرگان اطـراف آیـت اهلل  دقایقـی حلقـه ای 

هاشـمی و حسـن روحانـی تشـکیل شـد؛ در این میـان بازار 
دیده بوسـی ها و معارفـه اعضـای جدیـد بـه یکدیگـر داغ بود. 
در ایـن فاصلـه تعـدادی زیـادی از اعضـای مجلـس خبرگان 
رهبـری در کنـار رییس جمهـوری و رییس مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام حضور پیـدا کردند و با آنـان گفت وگو کردند.

جهانگیـری، واعظـی و پورمحمـدی کـه بـه عنـوان وزرای 
دولت در این جلسـه حضور داشـتند برای دقایقـی با روحانی 
گفت وگـو کردنـد. ایرنا هم نوشـته اسـت که » سـعید جلیلی 
عضـو مجمع تشـخیص مصلحت نظـام نیز با حضـور در کنار 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـا دسـت دادن رییـس مجمع 

تشـخیص مصلحت نظـام با وی سـام و احوالپرسـی کرد«.
آیـت اهلل هاشـمی و حجت االسـام حسـن روحانـی بـه 
درخواسـت خبرنـگاران براي آنها دسـت تـکان داده و خندان 
محسـن  حضـور  البتـه  کردنـد.  تـرک  را  خبـرگان  جلسـه 
اسـماعیلی تنها نماینـده مکلي مجلس خبـرگان بدون لباس 

روحانیـت سـوژه عکاسـان بود.

حاشیه

محمدرضا نژادحیدری
روزنامه نگار و فعال سیاسی

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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آیت اهلل جنتی روز گذشته توانست با کسب 
51 رای در مقابل 21 رای آیت اهلل امینی و 
13 رای آیت اهلل هاشمی شاهرودی، رییس 
مجلس خبرگان شود. این اتفاق در حالی روی 
داد که پیش از این تصور می شد نامزدی 
نزدیک به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس 
مجلس خبرگان شود. برخی رسانه ها آیت 
اهلل امینی را نامزد مورد حمایت آیت اهلل 
هاشمی معرفی کردند. چرا که از 88 کرسی 
این مجلس، 52 کرسی را نامزدهای لیست 
خبرگان مردم ) منسوب به آیت اهلل هاشمی( 
در اختیار گرفته بودند. اما اولین انتخابات 
هیات رییسه مجلس خبرگان پنجم نشان داد 
که فعال نمایندگان نزدیک به طیف آیات یزدی، 
مصباح و جنتی که دو نفر اول نتوانستد وارد 
مجلس خبرگان شوند، دست باال را در این 
مجلس دارند.
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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/payamema

کرمون

داستان

کرمـون- اسـتان کرمـان مفاخـر فراوانـی را بـه کشـورمان 
تقدیـم کـرده اسـت کـه در سـطوح بـاالی فرهنگی، سیاسـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی و... فعالیـت کـرده و مـی کننـد.
یکـی از ایـن مفاخـر آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی اسـت. 
خـرداد مـاه 1358 عوامـل گروهـک فرقـان به ترور وی دسـت 
مـی زننـد کـه در اقـدام خـود نـاکام مـی ماننـد. ماجـرا از این 

قـرار بـود  که؛
در شـب 4 خـرداد 1358 دو نفـر بـه درب منـزل هاشـمی 
رفسـنجانی مراجعـه می کننـد و اظهـار می دارنـد کـه ما حامل 
پیـام خصوصـی بـرای آیـت اهلل هسـتیم. محافظیـن بـه آنـان 

اجـازه ورود می دهنـد و پـس از نشسـتن در اتـاق و حـرکات 
غیرعـادی مراجعـه کننـدگان، آیت اهلل هاشـمی به قصـد آنان 

آگاه  و بـا آنـان درگیر میشـود.
عفـت مرعشـی، همسـر  هاشـمی رفسـنجانی چنیـن مـی 
گویـد: پاسـدار مـا در حیاط کنار حـوض بود. هوا تاریک شـده 
بـود. پاسـدار از پشـت شیشـه می بینـد کـه آقـای هاشـمی بـا 
یـک نفـر دیگر گاویـز شـده اند. من در را کـه باز کـردم و این 
صحنـه را دیـدم. داخـل رفتـم. آن مـرد چنـد بـار بـه صـورت 
آقـای هاشـمی زده و صـورت او سـیاه شـده بـود. بعـد نفر دوم 
منافقیـن بـا اسـلحه وارد اتـاق شـد. اول فکـر کـردم کـه یکی 

از پاسـدارها بـرای کمـک آمـده. امـا دیدم نـه، ایـن آدم غریبه 
اسـت. پریـدم جلـو. آقـای هاشـمی را پـرت کـردم روی زمین. 
یـادم آمـد کـه منافقیـن به سـر آقـای مطهـری شـلیک کرده 
بودنـد. خـودم را انداختـم روی آقـای هاشـمی و دسـتهایم را 
دور سـر او گرفتـم. ضارب دسـتش را زیر دسـت مـن آورد و دو 
تـا تیـر پشـت سـر هـم خالی کـرد. یک تیـر هـم زد بـه دیوار 
اتـاق و از در رفـت. احتمال داد که آقای هاشـمی کشـته شـده 
اسـت. او کـه رفـت، من بلند شـدم. دیـدم خون از شـکم آقای 
هاشـمی بیـرون زده. چـادری را کـه بـرای نماز برداشـته بودم، 
دور بـدن آقـای هاشـمی بسـتم. فاطمـه شـروع کـرد بـه جیغ 
زدن و گریـه کـردن. گفتم:»جیـغ نزن، برو ماشـین خبر کن.« 
او رفـت. خودم هـم دویدم داخل کوچه و داد زدم:»همسـایه ها 
یـک ماشـین. همسـایه ها یـک ماشـین.« در حالـی کـه دو تـا 
ماشـین در خانـه داشـتیم؛ اما راننده نبـود که بتواند ماشـینها 
را ببـرد. آقایی وارد خانه ما شـد. گفت:»ماشـین آماده اسـت.« 
حالـم خـوب نبـود. آقـای هاشـمی را بغـل کردیم و گذاشـتیم 
تـوی ماشـین. مهـدی هـم پریـد داخـل ماشـین. مـن بـدون 
جوراب و کفش سـوار ماشـین شـدم. رفتیم بیمارسـتان شهدا. 
در خیابـان مـا بـه یـک چـراغ قرمـز طوالنـی برخوردیـم. مـن 
سـرم را از ماشـین بیـرون آوردم و بـه پلیسـی که سـر چهارراه 
بـود، گفتم:»چـراغ را سـبز کن. آقای هاشـمی در این ماشـین 

اسـت. تیر خورده.« پلیس سـریع چراغ را سـبز کرد. رسـیدیم 
دم بیمارسـتان. آقـای هاشـمی را گذاشـتند روی تخت.

دکترهـا بـه مـن گفتند:»شـما بـرو بیـرون.« گفتم:»مـن 
نـدارم.« اطمینـان  و  می ترسـم  نمیـرم.  بیـرون 

 هـم زمان دوسـتان آقای هاشـمی نیز رسـیدند. مثل اینکه 
فاطمـه بـه آنهـا زنـگ زده بـود و خبر کرده بـود. از اتـاق آمدم 
بیـرون. یکـی از کارمنـدان بیمارسـتان یک جفت کفـش برایم 
آورد و گفت:»شـما اول ایـن کفشـها را پایتان کنیـد.« من تازه 
آنجـا فهمیـدم کـه کفـش بـه پـا نـدارم. جراحـی تا آخر شـب 
طـول کشـید. بـه مـا گفتند کـه چیـز مهمی نبـود. امـا باید تا 
صبـح در CCU باشـد. دکترهـا می گفتنـد که آقای هاشـمی 
خـون احتیـاج دارد. وقتـی مـن رفتم خـون بدهـم، دیدم صف 
طوالنی تشـکیل شـده و مردم آمـده بودند خـون بدهند. مردم 

را کـه دیـدم، از وفاداری شـان گریـه ام گرفت. 
روزنامـه کیهـان، نوشـت:»بافاصله پـس از دریافـت خبـر، 
امـام بـرای بهبـودی حـال آیت اهلل هاشـمی نـذر کرده اسـت.«
بنیانگـذار جمهـوری اسـامی پیـام داد:»... بدخواهـان باید 
بداننـد هاشـمی زنده اسـت، چـون نهضـت زنده اسـت. من به 
آقـای هاشـمی فرزنـد برومند اسـام تبریـک می گویـم که در 
راه هـدف تـا نزدیک شـهادت به پیـش رفته و سـامت و ادامه 

خدمـت ایشـان را از خـدای تعالی خواسـتارم.«

بنیانگذار جمهوری اسالمی در پنجم خرداد ماه 58 یک روز پس از ترور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

فرزند برومند اسالم
تا پای شهادت پیش رفته است

 مفاخر

کرمـون- خانـه هـای قدیمـی کـه نمونـه کامـل یـک خانه و 
معـرف فرهنگ، معماری و پیشـینه تاریخ یک شـهر هسـتند 
در هـر شـهر بسـیار معـدود و انگشـت شـمارند. نهادهـای 
فرهنگـی هـر شـهر یـا اسـتان در ایـران در جهـت بازسـازی 
و حفـظ ایـن میـراث گرانسـنگ تـاش مـی کنند. شـهرمان 
کرمـان بـه عنوان یک شـهر تاریخی از وجـود چندین خانه از 
ایـن دسـت بهـره می بـرد. خانـه هایی که نـام آن هـا در زیر 
ذکـر شـده، از جملـه همیـن خانه هاسـت. سـرویس کرمون 
تـاش مـی کنـد تـا در حـد امـکان در شـماره هـای آتـی به 

معرفـی خانـه هـای مذکور بپـردازد.
خانه اسفندیاری

 خانـه اسـفندیاری مربـوط بـه دوره قاجار اسـت و در کرمان، 
خیابـان زریسـف، بعـد از خانـه معلم واقع شـده و ایـن اثر در 
تاریـخ 10 دی 1381 بـا شـماره ثبـت 7291 به عنوان یکی از 

آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه اعظمی 

خانـه اعظمـی مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، 
خیابـان شـریعتی، محلـه ته بـاغ هلل، انتهای کوچه بـازار عزیز 
واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 24 اسـفند 1383 با شـماره 
ثبـت 11402 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 

است. رسـیده 
خانه کاظمی

خانـه اکبـر کاظمـی مربـوط بـه دوره پهلـوی اول اسـت و در 
کرمـان، خیابـان زریسـف، بین خیابـان برزو آمیغـی و کوچه 
شـیرین واقـع شـده و این اثـر در تاریـخ 24 اسـفند 1383 با 
شـماره ثبـت 11604 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه 

ثبت رسـیده اسـت.
خانه الهامی

خانـه الهامـی مربوط بـه دوره قاجار اسـت و در کرمان، کوچه 
پشـت مسـجد ملـک امـام واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریخ 7 
مهـر 1381 با شـماره ثبـت 6115 به عنوان یکـی از آثار ملی 

ایـران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه امینیان

خانـه امینیـان مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، 
خیابـان شـریعتی، کوچـه تـه باغ هلل، پـاک 525 واقع شـده 
و ایـن اثـر در تاریـخ 10 خـرداد 1382 با شـماره ثبت 9148 

به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
خانه بانک توکلی

خانـه بانـک توکلـی مربوط بـه دوره قاجار اسـت و در کرمان، 
سـه راه مطهـری، کوچـه امیـر کبیـر واقع شـده و ایـن اثر در 
تاریـخ 24 اسـفند 1383 بـا شـماره ثبـت 11602 به عنـوان 

یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه امراللهی ها

خانـه جـواد امراللهی معـروف به خانـه امراللهی هـا مربوط به 

دوره قاجار اسـت و در کرمان، سـه راه چمران، کوچه شـماره 
7 واقـع شـده و ایـن اثر در تاریخ 6 دی 1355 با شـماره ثبت 
1500 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده 
اسـت. در حـال حاضـر مهندس محسـن امراللهـی از نوادگان 
حـاج جـواد امراللهـی، بـه همـراه خانـواده اش در ایـن خانـه 

می کنند. زندگـی 
خانه پرداختی

خانـه پرداختـی مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، 
خیابـان زریسـف، کوچـه بـرزو آمیغـی، کوچه آتشـکده، پ51 
واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 7 مهـر 1381 با شـماره ثبت 
6118 به عنـوان یکـی از آثـار ملی ایران به ثبت رسـیده اسـت.

خانه یزدی
خانـه حـاج علـی اکبر یـزدی مربوط بـه دوره پهلوی اسـت و 
در کرمـان، خیابـان احمـدی، کوچـه والـی آباد جنوبـی واقع 
شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 12 بهمـن 1381 بـا شـماره ثبت 
7287 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده 

است.
خانه بردشیری

خانـه حسـین بردشـیری مربـوط بـه دوره پهلـوی اول اسـت 
و در کرمـان، میـدان مشـتاق، ابتـدای خیابـان میـرزا رضـای 
کرمانـی، سـمت چپ واقع شـده و این اثر در تاریخ 7 اسـفند 
1386 بـا شـماره ثبـت 21473 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی 

ایـران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه خّرم

خانـه خـرم مربـوط بـه دوره پهلـوی اول اسـت و در کرمـان، 
بیـن خیابانهای فردوسـی وپرویـن اعتصامی واقع شـده و این 
اثـر در تاریـخ 7 مهـر 1381 بـا شـماره ثبـت 6122 به عنوان 

یکـی از آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه خوشرو

خانـه خوشـرو و سـاباط مجـاور مربـوط به دوره پهلوی اسـت 
و در کرمـان، محلـه باغ لــــله واقع شـده و این اثـر در تاریخ 
28 فروردیـن 1380 بـا شـماره ثبت 3705 به عنـوان یکی از 

آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه خیراندیش

خانـه خیراندیـش مربـوط بـه دوره پهلوی اسـت و در کرمان، 
خیابان فردوسـی، تقاطع سـپه واقع شـده و این اثـر در تاریخ 
28 فروردیـن 1380 بـا شـماره ثبت 3711 به عنـوان یکی از 

آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه دانایی

خانـه دانایـی مربـوط به اواخـر دوره قاجار اسـت و در کرمان، 
خیابـان شـهید با هنـر، سـه راه ایرانمنش، کوچـه اول، پ37 
واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 24 اسـفند 1383 با شـماره 
ثبـت 11608 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 

است. رسـیده 

خانه باخدا
خانـه دکترباخـدا مربـوط بـه اواخـر دوره قاجـار اسـت و در 
کرمـان، خیابان شـریعتی، کوچـه احمدی، پ 16 واقع شـده 
و ایـن اثر در تاریخ 24 اسـفند 1383 با شـماره ثبت 11606 

به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت.
خانه دولت زاده

خانـه دولـت زاده مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، 
خیابـان شـهدای فتـح آبـادان، کوچه شـماره 1، پـاک 120 
واقـع شـده و ایـن اثر در تاریـخ 18 آذر 1387 با شـماره ثبت 
23906 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده 

است.
خانه فرخ زاد

خانـه رسـتم فـرخ زاد مربوط بـه دوره پهلوی اول اسـت و در 
کرمـان، میدان شـهدا، خیابان زریسـف، کوچه آتشـکده واقع 
شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 24 اسـفند 1383 بـا شـماره ثبت 
11603 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده 

است.
خانه دینیار

خانـه دینیار مربـوط به دوره قاجار اسـت و در کرمان، خیابان 
شـریعتی، جنـب موسسـه خیریه صاحـب الزمان )عـج( واقع 
شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 24 اسـفند 1383 بـا شـماره ثبت 
11404 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده 

است.
خانه سجادی

خانـه سـجادی مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، 
میدان مشـتاق، خ شـهیدایرانمنش، خیابـان شـهیدباهنر واقع 
شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 18 خـرداد 1384 بـا شـماره ثبت 
11872 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده 

ست. ا

خانه سروشیان
خانـه سروشـیان مربـوط بـه اواخـر دوره قاجـار اسـت و در 
کرمـان، خیابـان زریسـف، کوچـه روبـروی ایران خـودرو، پ 
19 واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 12 تیر 1384 با شـماره 
ثبـت 12008 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 

است. رسـیده 
خانه سید غالمحسین ترابی موسوی 

خانـه سـید غامحسـین ترابـی موسـوی مربـوط بـه اواخـر 
دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، شـهر زنگی آبـاد، خیابان امام 
خمینـی )ره( واقـع شـده و این اثـر در تاریخ 7 مـرداد 1382 
بـا شـماره ثبـت 9263 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران به 

ثبت رسـیده اسـت.
خانه سید مصطفی ترابی موسوی 

خانـه سـید مصطفـی ترابی موسـوی مربوط بـه دوره قاجار 
اسـت و در کرمـان، شـهر زنگـی آبـاد، خیابـان امـام واقـع 
شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 17 اسـفند 1381 بـا شـماره 
ثبـت 7704 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 

است. رسـیده 
خانه شترداران

خانـه شـترداران مربـوط بـه دوره پهلـوی اسـت و در کرمان، 
محلـه تـه بـاغ لــــله واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 28 
فروردیـن 1380 با شـماره ثبـت 3703 به عنوان یکـی از آثار 

ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
خانه غفاری

خانـه غفـاری مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، 
خیابـان شـهید مطهـری )احمـدی(، کوچـه شـهید مطهری، 
پـاک 2 واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 27 مـرداد 1382 
بـا شـماره ثبـت 9561 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران به 

ثبت رسـیده اسـت.

خانه های تاریخی کرمان
قسمت اول

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش پنجاه و هشت

در ظاهـر دولـت ایـران بی طـرف بود؛ امـا مردم 
از همـه جـا بـی خبـر گـول تبلیغـات را خـورده و 
بنـای ضدیـت و مخالفـت با انگلیس هـا را گذاردند 
و اولیـن بـی نظمـی که پیـش آمد. قتل فـرخ خان 
بـود کـه در ظاهـر  آقاخـان محاتـی  زاده  بـرادر 
بـرای رسـیدگی بـه امـور امـاک خـود بـه کرمان 
آمـده امـا باطنـاً مقصـود و هدفی دیگر داشـت این 
قتـل موجـب احضـار رئیـس ژاندارمـری سـرهنگ 
محمدخـان گردیـد و چـون مشـارالیه بـا کمیتـه 
می کـرد  همـکاری  خواهـان  آزادی  و  دموکـرات 
دولـت  نظریـات  بـا  مخالفـت  و  آشـوب  باعـث 
گردیـد و چـون آنهـا کـه محـرک اصلـی آشـوب و 
هیجـان بودنـد مطلـع گردیدنـد که ژنرال سـاکس 
در بندرعبـاس مشـغول تهیـه و تدارک سـپاهیانی 
بـه نـام پلیـس جنوب مـی باشـد و عدل السـلطنه 
)سـردار نصـرت( در کرمان در تـدارک و همراهی و 
مسـاعدت با ژنرال انگلیسـی اسـت تصمیم گرفتند 
او را بـه قتل رسـانده و خاطر خود را آسـوده دارند. 
در  نشـاط  بـاغ  از  مشـارالیه  کـه  هنگامـی 
دوکیلومتـری مغـرب کرمـان بـا یـک عـده پیـاده 
کـه در دو طـرف اسـبی کـه او سـوار بـوده مـی 
آمدنـد غفلتـاً بمبـی را منفجـر کردنـد. ولـی بـه 
مشـارالیه صدمـه نرسـید. زیـرا همـان اسـبی کـه 
او سـوار بـود سـپر بـای جان او شـد. ولـی چهار 
نفـر از همراهانـش کشـته شـدند و خـود او هـم 
بـه کمـک مـردی از اهالـی جوپـار از آن مهلکـه 

کرد. فـرار 
سـردار ظفـر حاکـم نیـز که دو سـره بـازی می 
کـرد و درصـدد بـود که از هـر طرفی از لیـره های 
جنـگ برخـوردار شـود با کـج دار مریز به سـر می 
بـرد و عاقبـت بـه واسـطه تیرانـدازی کـه از طرف 
طـرف  بـه  دموکـرات  حـزب  افـراد  و  مجاهدیـن 
بختیـاری هـا شـد. بختیـاری هـا کـه تابـع حاکـم 
بودنـد ایـن وضـع اربـاب خـود را نپسـندیده و او را 
ناگزیـر کردنـد کـه جنـگ نمایـد و پـس از چنـد 
سـاعت تیرانـدازی کـه بیـن همراهان سـردار ظفر 
بختیـاری بـا دموکراتهـای مجاهد و ژانـدارم ها رخ 
داد بختیـاری هـا موفق شـدند همه را  خلع سـاح 
کـرده و توقیـف نمایند و بدیهی اسـت در این بگیر 

و ببنـد امـوال بعضـی را هـم غـارت کردند. 
نتیجـه ای کـه از ایـن هیاهـو و آشـوب گرفتـه 
شـد ایـن بـود کـه ژنـرال سـاکس بـا چنـد عـراده 
تـوپ کوهسـتانی و دسـته ای از نیـزه داران هندی 
و یکصـد و بیسـت و چهـار نفـر بلـوچ کـه از بنـدر 
بـه  بودنـد  منتقـل شـده  بندرعبـاس  بـه  بوشـهر 
کرمـان ورود کردنـد و آن روز در سـر هر رهگذری 
سـواری هندی کشـیک مـی داد و سـردار نصرت و 
همراهانـش بـه اسـتقبال ژنـرال رفتـه و بـا احترام 
دوسـت دیریـن خـود را بـه شـهر کرمـان وارد کرد 
و بعـدا ژنـرال سـاکس بـه تشـکیل قشـون جنـوب 

پرداخت. 
اکنون باز به شرح و بیان احوال خود بپردازم. 

پـس از چنـد روز کـه از دیـد و بازدیـد فراغـت 
یافتـم، درصـدد افتـادم پیـش نمایشـی را کـه در 
تهران نوشـته بودم به معرض تماشـای همشـهریان 
خـود بگـذارم و همیـن که درصـدد انجـام این کار 
شـدم معلومم شـد کـه اشـکاالت زیـادی در پیش 
دارم. اول در کجـا این نمایش داده شـود در کرمان 
کـه نمایـش خانـه وجود نداشـت دوم آنکـه آیا چه 
کسـانی بـازی نماینـد. وقتـی کـه بـا دوسـتان و 
جوانانـی کـه بـا آنهـا آشـنا بـودم مـی گفتـم مـی 
خواهـم بـه کمـک یکدیگـر در کرمان تأتـر نمایش 
بدهـم، چـون ندیـده و نشـنیده بودنـد اظهـار بـی 
اطاعـی مـی کردنـد و اینکـه خـود را بـه صـورت 
دیگـری در آورده بـرای خندیـدن و تفریـح مـردم 
بـه روی سـن برونـد، بـه هیچ قسـمی حاضـر نمی 

. ند شد
یقیـن دارم هـر کـس در جـای من بـود از انجام 
روبـراه کـردن نمایـش خانـه حتی برای یـک دفعه 
نشـان دادن تیاتر و نمایشـی با آن اشـکاالت ناامید 
و منصـرف مـی شـد؛ امـا ایـن طـور نبـود. تصمیم 
گرفتـم بـه هـر قیمتـی هسـت نمایـش لـک پلک 
الملـک را بدهـم. نخسـت در سرتاسـر بـازار کرمان 
جسـتجو کـردم کـه اول محلـی بـرای تماشـاخانه 

پیـدا کنم.
جایـی کـه گنجایش عده ای را داشـته باشـد به 
جـز تیمچه سرپوشـیده کوچکی که آن را شـخصی 
موسـوم بـه نبی خان کافـه کرده بود پیـدا نکرده و 
صـاح را ایـن دیـدم که بـا همین شـخص مذاکره 
کـرده و بـا او شـرکت کنـم. سـپس به نـزد او رفته 
و مدتـی بـا او صحبـت داشـتم. بـه او گفتـم با این 
وضعـی کـه تـو داری و این کـه چند نفـر در اینجا 
آمـده و هـر کـدام یکـی دو چـای خـورده و ده 

شـاهی بدهنـد کـه بـارت بار نمی شـود.

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا
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زندگی

نگاه

چگونه کسب و کاری ارزان 
شروع کنیم؟

آیـا مـی دانیـد کـه بـدون پـول هـم مـی توانید کسـب و 
کاری را شـروع کنیـد؟ آیـا بـه دلیـل نگرانی از نداشـتن پول، 
قادربه دنبال کردن رویایتان در زمینه کارآفرینی نیسـتید؟آیا 
ایـده کسـب و کار خوبـی در سـر داریـد و یا فرصت مناسـبی 
را بـرای آغـاز کسـب و کار می شناسـید اما به دلیل نداشـتن 
سـرمایه از شـروع کار بازمانـده ایـد؟ در ایـن صـورت خواندن 

ایـن مطلب بـرای شـما مفید خواهـد بود.
بیشـتر افراد خواهان تاسیس یک کسـب و کار هستند اما 

متاسفانه سـرمایه ای از خود ندارند.
افـراد زیـادی را دیـده ایم کـه آرزوها ی بـزرگ و ایده های 
کسـب و کار خوبـی داشـته انـد امـا با یک مشـکل مشـترک 
مواجه بودند و آن »نداشـتن سـرمایه« بود در حقیقت سرمایه 
یکـی از بـزرگ تریـن چالـش هـای شـروع یک کسـب و کار 
هسـت و خواهـد بـود. به همیـن دلیل اسـت کـه کارآفرینان 
همیشـه بـه دنبـال افزایـش سـرمایه هسـتند. اگـر نگاهی به 
زندگـی کارآفرینـان بیاندازیـم. متوجه تاش و مبـارزه دائمی 
آنهـا بـرای جـذب و نگهـداری جریـان پـول خواهیم شـد اما 
بایـد ایـن نکتـه را نیـز خاطر نشـان کنم کـه در حـال حاضر 
مشـکل سـرمایه، توجیه خوبی برای عدم تاسـیس یک کسب 
و کار نیسـت. بـا پیشـرفت های اخیـر در تکنولـوژی، اقدام به 
تاسـیس یـک کسـب و کار آسـان تـر ولـی رقابتـی تر شـده 
اسـت. اکنـون شـما چطور یک کسـب و کار را بـا حداقل پول 
و سـرمایه ای تاسـیس مـی کنیـد؟ قبـل از آن بایـد بدانیـد 
اسـتراتژی بـرای شـروع یـک کسـب و کار بدون داشـتن پول 
وجـود دارد.  بـرای آغاز یک کسـب و کار بـدون پول پرداخت 
هـا را تـا قبـل از کسـب درآمد بـه تاخیـر بیاندازید. تـا زمانی 
که بتوانید پولی بابت اسـتخدام یک متخصـص بپردازید،تمام 
کارهـا را خودتـان انجـام دهیـد. انجـام کار بـه تنهایـی وقت 
زیـادی از شـما مـی گیـرد امـا بدون هیـچ سـرمایه کار پیش 
خواهـد رفـت. آمـاده باشـید از کار کوچکـی شـروع کنیـد. 
بسـیاری از کارآفرینان جوان از تاسـیس یک کسـب و کار در 
مقیـاس کوچـک بیزارنـد و به همیـن دلیل آنها مدت بسـیار 
طوالنـی را منتظـر مـی مانند تا شـاید مثا یک سـرمایه یک 
میلیونـی بـه دسـت آورنـد. چیـزی که ایـن افـراد هرگز نمی 
داننـد ایـن اسـت که بـرای داشـتن یـک کسـب و کار بزرگ 
بایـد در مقیـاس کوچـک شـروع به کار کـرد اگـر میخواهید 
بـه باالتریـن نقطـه برسـید از پاییـن ترین سـطح آغـاز کنید 
بـه دلیـل اینکه شـما مهارت ها،تجربـه و توانایـی الزم را برای 
اداره کسـب و کار را نداریـد وهمچنیـن کسـی این پـول را به 

شـما نخواهد سپرد. 
راه حل 

 پیشـنهاد مـن بـه کارآفرینـان جوانـی کـه ایـده هایی در 
زمینـه کسـب و کار دارنـد ایـن اسـت کـه بـا کسـب و کار 
کوچک شـروع کنند و از این طریق وارد فرآیند کسـب و کار 

شـوند. کوچـک شـروع کنیـد و بزرگ بیاندیشـید.
چهار دلیل برای شروع کسب و کار 

در مقیاس کوچک 
بیشـتر کارآفرینان جوان تجربه ای در زمینه کسـب و کار 
ندارنـد. آنهـا پیـش از ایـن با چالـش های پیش رو در کسـب 
و کار مواجـه نبـوده انـد و نمـی داننـد چطـور مـی تـوان آنها 
را حـل کـرد. در صورتـی کـه »تجربـه و صاحیـت« احتماال 
مهـم تریـن ویژگی هایی هسـتند که سـرمایه گـذاران از یک 
کارآفریـن انتظـار داشـتن آن هـا را دارند. وقتی کسـب و کار 
کوچکـی را اداره مـی کنیـد تجربه هایی کسـب خواهید کرد 
و مهـارت هایتـان در زمینـه کسـب و کارارتقـا خواهـد یافت. 
بـه کارآفرینان نوپا کار در کسـب و کارهای کوچک پیشـنهاد 
مـی شـود، زیرا ایـن کسـب و کارها بـرای آنها مانند مدرسـه 
کسـب و کار اسـت و زمینه ای برای یادگیـری فراهم می کند 
و همیـن طـور اگـر مرتکب اشـتباهی هم شـوند، این اشـتباه 
در کسـب و کار کوچـک سـریع تـر حـل خواهد شـد در این 
نـوع کسـب و کارهـا پیامدهـای تصمیمـات اخـذ شـده برای 
یـک مدیـر سـریع تر قابـل رویت خواهنـد بـود.  چالش های 
در کسـب و کار وجـود دارنـد کـه پیـش از ایـن بـه آنهـا فکر 
نکـرده ایـد. زمانـی که کارآفرین بـا تواضع تمام یک کسـب و 
کار کوچـک را آغـاز مـی کند درخواهد یافت که کسـب و کار 
چیـزی فراتـر از پیدا کردن مشـتریان وداشـتن فـروش خوب 
اسـت. شـما در زمـان اداره کسـب و کار کوچک خـود خواهد 
فهمیـد کـه کسـب و کار ماننـد یـک بازی بـا انسانهاسـت؛ و 
ایـن مسـتلزم داشـتن مهـارت مدیریت افراد اسـت. اگر شـما 
بتوانید 35 تا 45 درصد رشـد سـالیانه داشـته باشـید، اعتماد 
سـرمایه گـذاران به شـما جلب خواهد شـد. و دیگـران به این 
نتیجـه مـی رسـند که اگـر کمی بیشـتر از کار شـما حمایت 
کننـد تفاوت بیشـتری در سـود حاصـل خواهد شـد. واقعیت 
ایـن اسـت که اگـر شـما بتوانید با اعتمـاد به نفس، کسـب و 
کار کوچکـی را بـا نـرخ رشـد ثابتـی مدیریـت کنیـد پس در 
آینـده از عهـده کسـب و کارهای بزرگ تر نیـز برخواهید آمد.
کارآفرینـان بسـیاری وجـود دارنـد که از کسـب و کارهای 
کوچـک شـروع کـرده انـد و بـه موفقیت هم رسـیده انـد اما 
تمایلـی به شـروع کسـب و کار در سـطوح باالتر نداشـته اند. 
و متاسـفانه به همین کسـب و کار بسـنده کرده انـد. »رابرت 
کیوسـاکی« می گوید:»هیچ اشـکالی ندارد که از کسـب و کار 
کوچـک شـروع کنیـد، امـا کوچک مانـدن خطرنـاک خواهد 

بود«
رصد خانه علم و فناوری شاخص پژوه

بـه معنـی  را  و کار«  نامـه ی آکسـفورد، »کسـب  واژه 
خریـد و فـروش و تجـارت ترجمـه کـرده اسـت. در واژه 
در  پـول  فعالیـت  بـه  کار«  و  »کسـب  النگ مـن،  نامـه ی 
آوردن و تجارتـی کـه از آن پـول حاصـل شـود، گفتـه مـی 
شـود.به زبـان ساده،کسـب و کار عبـارت اسـت از حالتی از 
مشـغولیت و بـه طـور عـام، شـامل فعالیـت هایی اسـت که 
تولیـد و خریـد کاالهـا و خدمـات، بـا هـدف فـروش آن ها 
و بـه منظـور کسـب سـود را در برمـی گیرد. همین کسـب 
سـود اسـت که بـه کار آفرینی هـم واقعیت بخشـیده و این 

مفهـوم را شـکل داده اسـت. 
توسعه و رشد اقتصادی 

 Entrepreneurs « واژه کارآفرینـي از کلمه فرانسـوي
بـه معنـاي »متعهـد شـدن« نشـات گرفتـه اسـت. در   »
توسـعه و رشـد اقتصـادی هـر کشـوری کار آفرینـان نقـش 
بسـزایی را ایفـا مـی کننـد. در بسـیاری از کشـور هـا کـه 
بـه دنبـال توسـعه و پیشـرفت هسـتند تاش می شـود که 
تعـداد بیشـتری از اعضـای جامعـه ی خـود را در شـرایطی 
قـرار دهنـد کـه ویژگـی هـای کار آفرینـی را پیـدا کننـد. 
در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافتـه، آمـوزش در بحث 
کار آفرینـی یکـی از دغدغـه هـای اصلـی اقتصـادی شـان 
محسـوب مـی شـود و در تعـداد زیـادی از جوامـع رو بـه 
توسـعه، همیـن آموزش مـی تواند موتـور محرکـه ای برای 
پیشـرفت باشـد. کار آفرینان به واسـطه ی این که موقعیت 
هـا و فرصـت ها را بـه خوبی شناسـایی می کننـد و قابلیت 
ایـن را دارنـد کـه در بسـیاری از فعالیـت هـای اقتصـادی 
نقـش جهـت دهنده را داشـته باشـند، می تواننـد در تحول 
اقتصادی پیشـرو باشـند.کار آفرینی همیشـه با خود، مولفه 
هـای چاالکـی ، خاقیت، تاش، پشـتکار و ریسـک پذیری 

را دارد.
کار آفرین، فردی ریسک پذیر 

تعابیـر زیـادی از کار آفرینـی وجـود دارد، ایـن اصطاح 
بـرای اولیـن بـار مـورد توجـه اقتصاددانـان قـرار گرفـت. 
»جـوزف شـمپیتر« که پـدر کارآفرینـی لقب گرفته اسـت؛ 
توسـعه  اصلـی در مسـیر  نیـروی محرکـه  را  آفرینـی  کار 
اقتصـادی مـی دانـد و آن را نـوآوری در ایجـاد ترکیب های 
جدیـد از مـواد موجـود معرفـی کـرده اسـت. »کانتیـون« 
ابـداع کننـده ی واژه ی کار آفرینـی،کار آفریـن را یـک فرد 
ریسـک پذیـر می  دانـد. ریسـک پذیـری و خاقیـت دو جـز 
جـدا نشـدنی کار آفرینـان محسـوب می شـود.  هـر فردی 
کـه ایـن دو مشـخصه را داشـته باشـد مـی توانـد بـه یـک 

کارآفریـن موفـق تبدیـل شـود. )کارآفرینـان برتـر(
در بحـث کارآفرینـی توجـه ی ویـژه ای بـه ایجاد شـغل 
بـرای دیگـران شـده اسـت. فـرد کار آفرین عـاوه براین که 
بـرای خود کسـب درآمـد می کند، ایـن امـکان را هم برای 
دیگـری بـه وجـود مـی آورد واقتصـاد را تـا انـدازه ای و در 

حـد تـوان خـود از معضـل بیـکاری نجات مـی دهد.
توجـه بـه کارآفرینـی درهرشـرایط اقتصـادی، بـه ویـژه 

شـرایط اقتصـادی کشـور مـا، بسـیارحائز اهمیت اسـت. باید 
مثل بسـیاری از کشـورهای  توسـعه یافته و در حال توسـعه 
زمینـه را بـرای افـراد ایجاد کرد تا با قابلیـت های خود تبدیل 
بـه کار آفریـن موفقـی شـوند. کار آفریـن هایـی که عـاوه بر 
خاقیـت و قـدرت خطـر کـردن و هـر ویژگـی الزم دیگـری،  

مملـو از عشـق بـه کاری کـه انجـام می دهند هسـتند. 
کرمـان  برتـر  کارآفرینـان  از  یکـی  ارجمنـدی«  »رضـا 
اسـت کـه در ابتـدای جوانـی  و در 23سـالگی، موفق شـده 
اسـت بـرای خـود و چندیـن نفـر دیگـر شـغلی ایجـاد کند 
.او رییـس هیـات مدیـره ی شـرکت »نیـک مثلـث ایرانیان 
پویـا« اسـت.حوزه ی فعالیـت ایـن شـرکت در زمینـه ی 
خدمـات الکترونیـک )کارت ها و بن های تخفیف فروشـگاه 
هـای اینترنتـی( اسـت. »پیـام مـا« بـا او بـه گفـت و گویی 

صمیمانه نشسـته اسـت.
 شـما به عنـوان یکـی از کار آفرینان برتـر کرمان 
شـناخته شـده اید. بـرای چند نفـر اشـتغال ایجاد 

اید؟ کـرده 
مـا در شـرکتمان 43 نفـر همـکار داریـم کـه در حـوزه 
بـه  توجـه  بـا   . فعالیـت هسـتند  هـای مختلـف مشـغول 
وضعیـت قیمـت هـا در بـازار، افزایـش فرهنـگ خدمـات 
الکترونیـک و اسـتفاده از فروشـگاهای اینترنتـی، کـه الزمه 
ی زندگـی در عصـر حاضـر هسـت و بـا وجود تمام سـختی 
هـای این شـغل، تصمیـم به اجـرای این پـروژه وخدمت به 
مـردم بـرای زندگـی راحت تـر گرفتیم. هدف گسـترش کار 
اسـت تا ازاین طریق تعداد بیشـتری به کار مشـغول شـوند.

 نظر شما در مورد بازار کار کرمان چیست؟
بـازار کار کرمـان خـوب اسـت؛ ولـی متاسـفانه قدرتمند 
نیسـت. تعـداد زیـادی موقعیت شـغلی در آن نهفته اسـت. 
بـرای وارد شـدن بـه این بازار کار، داشـتن تاش و پشـتکار 
بـی شـک واجـب اسـت. بـازار کار کرمـان در بسـیاری از 
حـوزه هـا بکـر مانده اسـت و موقعیت های نهفته ی شـغلی 

زیـادی در آن موجـود می باشـد.
 دلیل موفقیت خود را چه می دانید؟

شکسـت جـز جـدا نشـدنی هـر زندگـی اسـت و انـکار و 
فـرار از آن نتیجـه ای بـه جـز بـی حرکـت بـودن و راکـد 
درصـورت  هـم  پـاک  آب  حتـی  داشـت.  نخواهـد  شـدن 
راکـد بـودن ،خواهـد گندیـد. مـن هیـچ زمانی از شکسـت 
نهراسـیدم؛ حتـی بـا ایـن کـه گاهـی شکسـت را به چشـم 
دیـده ام و بـا تمـام وجـود تلخـی آن را چشـیده ام. نـگاه 
مـن همیشـه به زندگـی، پر از امید بوده و هسـت. همیشـه 
امیـد بـه رسـیدن بـه موفقیـت هـای بـزرگ در مـن وجود 
داشـته، مـرا در برگرفتـه و نیـروی محرکـه ای اسـت کـه 
تمـام زندگـی مـن را جهت می دهـد. هیچ وقـت و در تمام 
مراحـل زندگـی و کار امید بـه آینده را از دسـت نداده ام. و 

ایـن دلیـل هر آنچـه دارم، اسـت.
 چـه هدفـی را در رابطـه بـا کار برای خـود تعریف 

کـرده اید؟

مـن کار و فعالیـت خـود را با حداقل سـرمایه آغاز کردم. 
شـاید بـرای خیلـی ها بـاور کردنـی نباشـد؛ اما ما سـرمایه 
ی حداقلـی داشـتیم. جوانـان شـهر مـا هـم نبایـد از ایـن 
بترسـند کـه سـرمایه ی اولیـه ندارنـد. مـن به همـه ی آن 
هـا مـی گویـم به جای گشـتن بـی وقفه بـرای پیـدا کردن 
کار، بـرای خـود کاری ایجـاد کننـد. انسـان های هوشـمند 
یـا راهـی خواهنـد یافت و یا راهی خواهند سـاخت. سـخت 
تریـن، بزرگتریـن و همچنین مهم ترین قدم، شـروع اسـت. 
هیـچ زمـان نبایـد برای شـروع هراس بـه خـود راه داد. باید 
بـا دیـد بـاز وهوشـمندانه قـدم برداشـت وآغاز کـرد. هدف 
مـن ایـن اسـت کـه در آینـده، بزرگتریـن کار آفریـن ایران 
شـوم، تـا بتوانـم فرصـت های شـغلی بیشـتری ایجـاد کنم 
و سـهم بیشـتری در پاییـن آوردن نـرخ بیـکاری در شـهرم 

باشم. داشـته 
حتـی اگـر هـزار بـار زمان بـه عقب برگـردد، مـن دوباره 
همیـن مسـیر را طـی خواهم کرد؛ مسـیری که با شـناخت 
انتخـاب کـردم. ایـن راهـی اسـت کـه مـن بـا تمـام وجود 
انتخـاب کـردم و در آن بـرای رسـیدن بـه هدفم بیشـترین 
تـاش را خواهـم کـرد. هـر کس کـه بخواهد موفق شـود یا 
بایـد کاری متفـاوت انجـام دهد، یـا کارها را متفـاوت انجام 
دهـد. درهردوحالـت موفقیـت همـراه اوخواهد بـود. باید از 
زمـان بهتریـن اسـتفاده را بـرد. زمـان بزرگتریـن سـرمایه 
اسـت کـه هـر کـس بـرای خـرج کـردن آن باید بیشـترین 
وسـواس را داشـت. هدف انسـان باید آنقدر بزرگ باشـد که 

تـاش فـرد را چند برابـر کند.
 در آخر

هـر فـردی بـرای رسـیدن بـه موفقیـت بایـد عاشـق کار 
خـود باشـد و بـرای خـود اوج موفقیـت را تصـور کنـد  و تا 
زمانـی کـه به آن نرسـیده راضـی نشـود. بایـد باالترین پله 

را بـرای پـرواز بـه سـمت موفقیـت انتخـاب کرد.

مصاحبه اختصاصی »پیام ما« با رضا ارجمندی یکی از کارآفرینان برتر کرمان

 باالترین پله برای پریدن

یک طرح کسب و کار )طرح تجاری( بنویسید
تهیـه یـک طـرح کسـب و کار بـه شـما توانایی فکـر کردن 
بـه کل فرآینـد کسـب و کار را مـی دهـد؛ از شـروع تـا تولیـد 
و فـروش کاال یـا خدمـات. الزم نیسـت طرحـی بلنـد و طوالنی 
تهیـه کنیـد. تنهـا مـوارد الزم را لحـاظ کنیـد و از پرداختن به 

جزئیـات بـی مـورد خـودداری کنید. 
مطالعه امکان سنجی انجام دهید

بـرای یـک کارآفریـن بسـیار مهم اسـت کـه از آمـاده بودن 
ایـده ی خـود بـرای تبدیـل بـه کسـب و کار اطمینـان حاصل 
کنـد. بایـد ببینید کـه ایده ی مـورد نظرتان تا چـه حد قابلیت 
سـودآوری دارد. چـه اصاحاتـی بـرای درسـت انجـام دادن کار 
بایـد اعمـال کنیـد. اگـر محصول یـا خدماتی که قصـد دارید از 
طریـق راه انـدازی کسـب و کارخود آن ها را به فروش برسـانید 
توانایـی حـل هیچ مشـکلی را نداشـته باشـد، به دسـت آوردن 

مشـتریان جدیـد و فروش آن بسـیار سـخت خواهـد بود.
برنامه ریزی کنید

بـرای تحقـق بخشـیدن بـه ایدهتان بایـد بنشـینید و برنامه 
ریـزی کنیـد. اگـر بـرای کارآفرینـی قـرار اسـت وام بگیریـد یا 
سـرمایه ای جـذب کنید الزم اسـت کـه برنامه ی کسـب و کار 
خـود را منظـم و منسـجم در قالـب طـرح کسـب و کار )مـورد 
اولـی کـه پیش از ایـن ذکر گردیـد( تدوین کنید. طرح کسـب 

و کار در روشـن کـردن اهـداف و نحـوه ی اجـرای آنها به شـما 
کمـک می کنـد و ایـن حائـز اهمیت اسـت.

برنامه مالی طراحی کنید
اگرچـه شـروع کارآفرینـی در هـر کسـب و کار کوچکـی 
نیازمنـد صـرف مبالـغ هنگفـت نیسـت، امـا بسـته بـه ایـده 
ی کسـب و کاری کـه بـه دنبـال آن هسـتید بـه هـر حـال 
راه انـدازی هزینـه هایـی در بـر خواهـد داشـت. بایـد یـک 
سـرمایه ی اولیـه متناسـب با کاری کـه قرار اسـت انجام دهید 

دسـت و پـا کنیـد.
نام تجاری کسب و کار خود را انتخاب 

و آن را ثبت کنید
نـام کسـب و کار شـما نقـش مهمـی در تعامـات شـما بـا 
مشـتریان و دیگـر شـرکای تجـاری تـان بـازی میکنـد. بـرای 
انتخـاب نـام تجـاری مناسـب بـازار، رقبـا ومحصوالتشـان را 
مطالعـه کنیـد و دقـت کنیـد که مشـابه آن ها نامـی را انتخاب 
نکنیـد. از انتخـاب نـام هـای طوالنـی پرهیـز کنید. اسـامی که 
بـه نظر شـما جالبند ولی معنی مشـخصی ندارند ممکن اسـت 
گزینـه های مناسـبی نباشـند. سـعی کنید در انتخـاب نام بین 
محصـول یا خدمات خود و عواطف و احساسـات مشـتریان یک 
ارتباطـی برقـرار کنیـد. یک نـام تجاری خـوب می توانـد از راه 

احساسـات مشـتریان را بـه خود جلـب کند.

تبلیغ کنید!
بـرای آگاه کـردن مشـتریان بالقـوه از آغـاز بـه کار کسـب و 
کار خـود تبلیغـات را شـروع کنیـد. بـا سـاده تریـن و خاقانـه 
تریـن روش هـا شـروع کنیـد. بـرای تبلیغـات خـود برنامـه ای 
تهیـه کنید. از شـبکه هـای اجتماعی اسـتفاده کنیـد. تبلیغات 
از طریـق ارسـال ایمیـل بـه مشـتریان بالقـوه راهی هـدف مند 
و البتـه همـراه بـا صـرف کمـی هزینـه خواهـد بـود. اگـر در 
تولیـد محتـوا دسـتی داریـد مـی توانیـد از بازاریابـی محتـوا و 
نوشـته هایی کـه بـرای وب سـایت هـای مطـرح مـی نویسـید 

اسـتفاده کنیـد. شـما کارآفریـن هسـتید، خاق باشـید!
مکان کسب و کار خود را مشخص کنید

شـما بـه مکانـی بـرای کار و اجـرای فرآیند تولیـد محصول 
یـا خدمـات نیـاز دارد! این مـکان میتواند یک اتـاق کار خانگی 
باشـد یـا در گوشـه ای ازپارکینـگ یـا در فضاهـای مخصـوص 
عمومـی کـه توسـط برخی شـرکت هـا و سـازمان هـا ارائه می 
گـردد.در هـر صـورت کارآفرینـی فرآینـدی پـر تنـش و طاقت 
فرسـا خواهـد بـود و تا حد ممکـن باید محیطی آرام و مناسـب 

بـرای خـود در نظـر بگیرید.

قبل از شروع کسب و کار چه باید کرد
نکته

جوان ترین 
کارآفرین دنیا 
بانرجـی«، دانش آموز  »شـابهام 
12 سـاله ی هندی-آمریکایـی، در 
حیـن نوشـتن یکـی از تمرین های 
مدرسـه بـه سـراغ مـادرش رفـت 
و  خوانـدن  چگونگـی  دربـاره ی  و 
نوشـتن نابینایـان از او سـوال کرد. 
»از گـوگل بپـرس!« پاسـخی بـود 
کـه مـادرش بـه او داد. ایـن آغـاز 

ماجـرای کارآفرینـی شـابهام بانرجـی، جوان ترین کارآفرین دنیاسـت کـه موفق به 
جـذب سـرمایه شده اسـت. شـابهام بـا مراجعـه بـه گـوگل و بعـد از مطالعه بسـیار 
دربـاره خـط بریـل و چاپگرهـای مخصوص این خـط، متوجه دشـواری های موجود 
در زندگـی نابینایـان می شـود. چاپگرهـای مخصـوص پرینـت خط بریل، سـنگین 
و در حـدود 9 کیلوگـرم هسـتند و از آن مهم تـر بـرای خریـدن یـک چاپگـر رقمی 
در حـدود 2000 دالر نیـاز اسـت. چنـدی بعـد »شـابهام« پوسـتری را می بیند که 
راجـع بـه یک مراسـم جمـع آوری کمک های مالی بـرای نابینایان بود. آن پوسـتر و 
مطالعـات پیشـینش دربـاره چاپگرهای بریل، شـابهام بانرجی را به فکـر فرو می برد 
کـه چگونـه می توانـد زندگـی را بـرای نابینایـان آسـان تر کنـد. چند مـاه بعد، پس 
از سـاعت ها کار بـر روی سـاختار دسـتگاه های چاپ خـط بریل، شـابهام بانرجی با 
اسـتفاده از کیـت »ماینداسـتورم« کمپانی لگـو، که مخصوص سـاختن روبوت های 
اسـباب بازی اسـت، طـرح اولیه چاپگرش را آمـاده کرد. چاپگری کـه وزن آن یکی 

دو کیلوگـرم و قیمتـش 350 دالر اسـت!

کارآفرین آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

تعییـن  قانـون  موضـوع  شـماره139560319008000168هیات  رای  برابـر 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم رخسـاره 
زعیمباشـی زرندی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 148 صادره از زرند در یک باب کارگاه و 
تعمیـرگاه بـه مسـاحت 244/86 مترمربع پاک 1672 فرعـی از 2389 اصلی واقع در بخش 
13 کرمـان زرنـد خیابـان ابـوذر بیـن کوچـه 11 و 13 خریـداری از محل مالکیت سـلطنت 
کریمـی مالـک رسـمی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خودرابـه این اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/21      تاریخ انتشار نوبت دوم:95/03/4
رئیس ثبت اسناد و اماک- حسین توحیدی نیا
م الف 37         
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برابر رای شـماره 139560319012000666 هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم زهرا 
محمودآبـادی فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 203 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 164/80 مترمربع پـاک 249 فرعـی از 629 اصلی واقـع در آباده بخش 
36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد علـی یزدانی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05       تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/20

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم عفـت برهانـی فرزند محمـد جـواد بموجـب وکالتنامه شـماره 45606-
93/2/1 دفترخانـه 72 کرمـان از طـرف آقای مجید برهانـی فرزند محمد جواد 
مالـک ششـدانگ پـاک 15 فرعـی از 1846 اصلـی بخـش 3 کرمان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 15461 صفحه 153 دفتـر 120 صادر و تسـلیم گردیده و 
طبـق خاصـه سـند 6028-91/7/20 دفترخانه 162 کرمان در رهن بانک تجارت میباشـد. 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـاک مزبـور بعلـت بـی احتیاطـی مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـاح تبصـره یک اصاحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبت مراتـب در یک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پـس از مـدت مذکور 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 95/3/5

رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 شهرستان کرمان- محمود مهدی زاده 
م الف 187 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانمهـا زهـرا و نرگس و نـدا همگی ایرانمنـش فرزندان عباس هـر کدام مالک 
19 و یـک پنجـم سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ پـاک 3744 فرعـی از 

1783 اصلی بخش 3 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 13808 و 71524 و 
71525 صفحـه 15 و 595 و 598 دفتـر 111 و 289 صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور بعلت 
نامعلـوم مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق الذکـر با وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پـس از مـدت مذکور نسـبت به صـدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 95/3/5

رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 شهرستان کرمان- محمود مهدی زاده 
م الف 190 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم فاطمـه نـادری پـور فرزند علی مالـک ششـدانگ پـاک 2409 فرعی از 
10 اصلی بخش 4 کرمان که سـند مالکیت آن به شـرح ثبت شـماره 39979 
صفحه 299 دفتر 164 صادر و تسـلیم گردید ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیـق امضا مدعی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور به علـت نامعلوم 
مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت 10 روز پس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد واال پس از 

مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 95/3/5

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 شهرستان کرمان
م الف 193 

این راهی است که من با تمام وجود 
انتخاب کردم و در آن برای رسیدن به 
هدفم بیشترین تالش را خواهم کرد. 
هر کس که بخواهد موفق شود یا باید 
کاری متفاوت انجام دهد، یا کارها را 
متفاوت انجام دهد. درهردوحالت 
موفقیت همراه اوخواهد بود.
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ورزش و ورزشکار

خبر
استاندار کرمان 

در دیدار با معاون وزیر ورزش عنوان کرد:

از وضعیت ورزش و 
جوانان استان ناراضی ام 

گیـر  کشـتی  خـادم  علیرضـا  نکیسـا خدیشـی- 
سـابق و معـاون حقوقـی و پارلمانی وزیر ورزش سـه 

شـنبه شـب وارد کرمـان شـد.
وی بـه منظـور بررسـی وضعیـت عملکـرد اداره 
ورزش و جوانـان اسـتان بـه همـراه مدیـر کل امـور 

اسـتانهای وزارتخانـه بـه کرمـان آمـد. 
هیـات  بـا  خـود  هـای  برنامـه  میـان  در  خـادم 
هـای ورزشـی و سـمن هـای جوانـان دیـدار کـرد و 
بـا اسـتاندار گفـت و گـو نمـود. در جلسـه مشـترک 
رزم  کرمـان  اسـتاندار  و  ورزش  وزارت  نماینـدگان 
دولـت  ایـن  در  ورزش  حـوزه  در  گفـت:  حسـینی 
طرحـی بـه منظـور توسـعه ورزش تهیـه و اعتبـار 

خوبـی بـرای آن دیـده شـد. 
حتـی در مناطـق کـم برخـوردار سـعی کردیـم 
عدالـت ورزشـی رعایـت شـود تـا سـمت و سـوی 
توسـعه را در پیـش بگیریـم. اسـتاندار کرمـان در 
تشـریح »سـند توسـعه ورزش«کرمـان توضیـح داد: 
بـرای نمونه در حوزه باشـگاهها بررسـی شـد که هر 
ورزشـی کـه در کرمـان قابلیـت دارد روی آن برنامه 
ریـزی شـود و شـرکت هایی کـه پتانسـیل حمایتی 

دارنـد بـه آنهـا کمـک کنند. 
مقـرر شـد کـه مابـه التفـاوت هزینه لیـگ یک و 
برتـر را در سراسـر اسـتان بـرای ورزش پایـه هزینـه 
شـود. لـذا بدنبـال ایـن نبـوده ایـم کـه بـا آوردن 
بازیکنـان ملـی بـه کرمـان پـول را از اسـتان خـارج 
کنیـم و در نهایـت هـم دسـتاوردی بـرای اسـتان 
نداشـته باشـد. بایـد بـه سـمتی برویـم کـه بازیکـن 
پـروری داشـته باشـیم کـه آنـرا پیشکسـوتان هـم 
پذیرفتـه انـد. مجموعه این قبیل تصمیمات سـندی 
بـه نـام »سـند توسـعه ورزش« شـد کـه همـه آنـرا 
پذیرفتنـد. مبلـغ خوبـی هم بـرای اجـرای این طرح 
گذاشـتیم امـا آنچـه منظـور مـا بـود در ایـن طـرح 
اجرایی نشـد و دسـتاوردی برایمان نداشـت.لذا طرح 

را متوقـف کردیـم .
اسـتاندار افزود:مـا پـول بابـت پـروژه مـی دهیـم  
کـه باعـث ارتقاّ ورزش بشـود و بابت دسـتمزد مربی 
و سـایر هزینـه هـای این شـکلی هزینه نمـی کنیم.

رزم حسـینی در ادامـه انتقادات خـود از مدیر کل 
ورزش و جوانان اسـتان مدعی شـد در حوزه جوانان 

نیز کاری انجام نشـده اسـت.
وی گفـت: در بخش جوانان متاسـفانه هیچ کاری 
نشـده و انتظـار مـا بیش از ایـن بود که بایـد تعیین 
تکلیـف شـود.طرح توسـعه ما بـه این شـکل بود که 
بازیکـن پـرورش دهیـم نـه اینکـه بازیکن اجـاره ای 
بگیریـم کـه بـه جـای گل زدن بـه تیـم حریـف بـه 

دروازه خـوردی گل بزند.
مدیرکل ورزش استان:

19 خرداد می روم
محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان اسـتان در 
مقـام دفـاع از عملکرد خـود در این جلسـه گفت:در 
رابطـه بـا طـرح سـند توسـعه ورزش بایـد بگویم که 
در همـه شهرسـتانها ایـن طـرح اجـرا شـد. 2 برابـر 
پولـی کـه اسـتانداری بـرای ایـن طـرح داد را مـا از 

منابـع مختلـف جـذب کردیم.
وی افـزود: بـا شـهامت مـی گویـم بـا پولـی کـه 
اسـتانداری داد حتـی نمی شـد یک سـالن ورزشـی 
سـاخت.با ایـن پـول فقط می شـد یک مـوج آفرینی 
در ورزش توسـط مربیـان شـکل بگیـرد و مـن هـم 
تمـام تاشـم را انجـام داده ام. محمـودی نیـا ادامـه 
داد: بـا شـهامت مـی گویـم هرجـا کـه کار کـرده ام 
رک حرفـم را زده ام 19 خـرداد ماموریـت مـن از 
آمـوزش پـرورش تمـام مـی شـود و اگـر مافوقـم از 
مـن راضـی نباشـد یـک روز هـم در اداره کل ورزش 
و جوانـان نمـی مانم و انشـاهلل از 19 خـرداد با اجازه 

اسـتاندار بـه آمـوزش و پـرورش بـر مـی گردم.

معرفی قله ماکالو:
ماکالـو بـه ارتفاع 8463 متر در منطقـه ماهاالنگور هیمالیا 
و دره ماکالو بارون، در 19 کیلومتری جنوب شـرق اورسـت و 
در مـرز نپـال و تبـت واقع اسـت. این کوه با شـکل هرم چهار 

وجهـی خود پنجمیـن قله مرتفع جهان می باشـد.
نـام ماکالـو به احتمال زیـاد از کلمه سانسـکریت ماها کاال 
گرفتـه شـده کـه بـه معنای سـیاه بـزرگ مـی باشـد و لقب 

شـیوا یکـی از مهمتریـن خدایان دین هندوسـت.
تـاش هـا بـرای صعود از سـال 1934 آغاز شـد امـا اولین 
تـاش واقعـی بر روی قله دربهار سـال 1954 توسـط دو تیم 
صـورت گرفـت: تیمی آمریکایی به سرپرسـتی ویلیام سـیری 
و تیمـی از نیوزیلنـد بـه سرپرسـتی سـر ادمونـد هیـاری. 
آمریکایی ها به سـبب هـوای خـراب در 7150 متری متوقف 
شـدند و بـا بیمـاری ارتفـاع هیـاری، نیوزیلنـدی هـا هم در 

7000 بـه تاش خـود خاتمـه دادند.
در پاییز همان سـال تیمی 10 نفره فرانسـوی- نپالی روی 
ماکالـو تـاش کردند. گرچـه در این تاش لیونل تـری و ژان 
کـوزی در ارتفـاع 7800 متـری ماکالـو متوقف شـدند اما ژان 
فرانکـو و لیونـل تـری به همراه گیالـزن نوربو شـرپا و دا نوربو 
شـرپا موفـق به اولیـن صعود کانگ چونگتسـه و چومـو لونزو 

شدند.
کوهنـوردان ایـن تیـم در بهار بعـد یعنـی 1955 در قالب 
تیمـی بزرگتـر بـه ماکالـو بازگشـتند و سـر انجـام در 15 ماه 

مـی لیونـل تـری و ژان کـوزی به قله رسـیدند. 
تـا قبـل از سـال 2015 جمعـا 2028 تـاش روی ماکالـو 
صـورت گرفـت کـه متاسـفانه 41 مـرگ را بـه دنبال داشـته 

است.
و اما برنامه صعود من:

برنامـه مـن در بهار 2015 صعود ماکالـو در قالب تیمی دو 
نفـره متشـکل از من و یک شـرپا به نام چرینـگ جانگبو بود.

مـا در روز 5 آوریـل بـا پـرواز محلـی از کاتمانـدو به شـهر 
 m  410 ارتفـاع  بـه   Tumlingtar توملینگتـار  کوچـک 
رسـیدیم و از آن جـا بـا جیپ جاده کوهسـتانی ناهمـواری را 
بـه مـدت 4 سـاعت طی کـرده تا به روسـتای نـوم Num به 
ارتفـاع 1560m کـه نقطـه آغـاز ترکینـگ مـا بود رسـیدیم.

بـا یـک روز اقامـت در نوم بـرای هماهنگی باربرهـا، روز 7 
آوریـل ترکینـگ به سـوی بیس کمـپ را آغاز کـرده و در روز 
12 آوریـل بـه هیاری بیـس کمپ در کنـار دریاچه نیمه یخ 

زده بـارون و رود زیبای آرون رسـیدیم:
و  ترکینـگ  بـرای  فقـط  امـروزه  بیـس کمـپ  هیـاری 
هماهنگـی انتقـال بارهـا اسـتفاده می شـود و در طـول مدت 
صعـود کوهنـوردان از بیـس کمـپ دیگـری در ارتفـاع باالتر 
اسـتفاده مـی کننـد. ایـن  کمـپ همچنیـن مکان مناسـبی 

بـرای بیـس کمـپ تعـدادی از قلـل اطـراف ماکالـو اسـت.
مشـکات  همچنیـن  نامناسـب  هـوای  و  بـرف  بـارش 
هماهنگـی باربرهـا سـبب اقامـت 3 شـب در HBC شـد تـا 
نهایتـا در روز 15 آوریـل بـا  گـذر از یخچـال بـزرگ بـارون 
Barun Glacier به بیس کمپ پیشـرفته ماکالو رسـیدیم:
تنهـا تیـم تـدارکات اکسپدیشـن راسـل برایس قبـل از ما 
بـه بیـس کمـپ رسـیده بـود و در واقـع مـن، بِـَرد جانسـون 
آمریکایی و سـیمونه التره ایتالیایی اولیـن کوهنوردانی بودیم 
کـه بـه بیـس کمـپ رسـیدیم. بـرد در بیـس کمـپ بـا مـن 
مشـترک بود و سـیمونه به اکسپدیشـن راسـل تعلق داشـت.  
بـا برپایـی بیس کمـپ طی روزهـای آتی اولین هـم هوایی تا 
ارتفـاع 6000 متـر را در روز 19 آوریل انجام دادم تا مسـیر را 
نیز شناسـایی کنم. مسـیر تا 6000 متری از حاشـیه یخچال 
عبـور مـی کنـد و با کمی دقـت و مهـارت نیازی به اسـتفاده 
از کرامپـون و کفـش ارتفـاع نیسـت.  روز 20 آوریـل مراسـم 
پوجـای مـا برگزار شـد و روز بعـد یعنی 21 آوریل به سـمت 

کمـپ 1 حرکـت کردیم.
در ارتفـاع 6000 متـری پیمایـش روی یخچال و اسـتفاده 
از کرامپـون آغـاز مـی شـود. بـا طی کـردن شـیبی طوالنی و 

مایـم روی یخچـال به سـمت راسـت، بـه پیشـانی یخی در 
ارتفـاع حـدود 6250 متـری زیـر کمـپ یـک می رسـید که 
عبـور از آن نیازمنـد ثابـت گذاری اسـت. گاهـی تیم ها کمپ 
1 مقدماتـی خـود را در زیـر ایـن دیـواره برپـا مـی کننـد اما 
مـا تصمیـم گرفتیـم کمـپ خـود را در محل نرمـال کمپ 1 
یعنـی بعـد از ایـن قسـمت و در ارتفـاع بین 6350 تـا 6400 
برقـرار کنیـم. قسـمت ابتدایـی ایـن پیشـانی یخی بـا بارش 
بـرف سـنگین اخیـر روی الیه های یـخ بلور آمـاده بهمن بود 
و با شکسـتن بهمن توسـط یکی از شـرپاهای تیم راسـل که 
بـرای بارگـذاری به کمـپ 1 رفته و در حال بازگشـت بود من 
و چرینـگ کـه جلوتر از نفرات دیگر بودیـم دچار بهمن تخته 
ای شـدیم. )تنهـا سـیمونه باالتـر از مـا بـود که خوشـبختانه 
محـل خطـر را رد کـرده بـود( به طنـاب ثابت متصـل بودیم 
و نیـز شـکاف بزرگـی هـم زمـان بـا بهمن کمـی باالتـر از ما 
گشـوده شـد و حجمـی از بهمـن را مهـار کـرد تا ما بـه طور 

معجـزه آسـایی هیچ آسـیب جـدی نبینیم.
بعـد از بیـرون آمـدن از بهمـن و برطـرف شـدن شـوک 
حاصلـه، بـا پیمایـش شـیب تند یخـی انتهای مسـیر، بـاز به 
راسـت و بـه سـمت کمـپ 1 ادامـه دادیـم و بـا گـذر از چند 
شـکاف در فـات گسـترده ای بـه ارتفـاع 6350 متر کمپ 1 
را برقـرار نمودیـم. اعضـای تیـم راسـل با گذر از چند شـکاف 
دیگـر کمـپ را در ارتفاع 6400 متری با چشـم انداز مناسـب 
تـری  برپـا کردنـد کـه فاصلـه چندانی با مـا نداشـت  اما این 
فاصلـه 50 متـری شـکاف هـای پنهان زیادی داشـت. مسـیر 
کمـپ 2 هنـوز ثابت گذاری نشـده بود، پس با دو شـب مانی 
در کمـپ 1 بـه بیس کمپ بازگشـتیم. البته در همـان روز تا 
کمـپ 2 کـه فاصلـه چندانـی بـا کمـپ 1 نـدارد و در ارتفاع 
6600 اسـت، ثابت گذاری شـد و سـه نفر یک شـب مانی در 
ایـن ارتفـاع انجـام دادند کـه باالتریـن ارتفاع صعود شـده در 
ماکالـو در ایـن فصل شـد. با توجه به شـرایط خوب جسـمی 
تصمیـم گرفتـم با بازگشـت به بیـس کمپ و اسـتراحت، دور 
بعـد مسـتقیم بـه کمـپ 2 برویـم کـه البتـه ایـن امـر هرگز 

محقق نشـد.
روز 23 آوریـل مـا به بیـس کمپ برگشـتیم، روز 24 ام به 

اسـتراحت گذشـت و روز 25 ام فاجعه بزرگ رخ داد:
زلزله مهیب نپال به قدرت 7.8 ریشتر که تلفات 

بسیاری در پی داشت
در هنـگام زمیـن لـرزه خوشـبختانه همـه در بیـس کمپ 
بودنـد و کسـی در کمـپ 1و 2 ماکالـو نبـود، تنهـا چنـد 
نفـری بـرای هـم هوایـی کمی بـاال رفتـه بودند که در مسـیر 
بازگشـت و نزدیـک بـه بیـس کمـپ بودنـد و نیـز بـا وجـود 
ریـزش بهمـن و سـنگ از اطـراف، بیس کمپ آسـیبی ندید. 
تمـاس هـای تلفنـی با نپـال تقریبـا ناممکـن بـود و همه در 
التهـاب و اضطـراب بودیم، خصوصا بی خبـری از کاتماندو که 
هـم مـن دوسـتان بسـیاری در آن جا داشـتم، هم شـرپاها و 
کارکنـان نپالـی بیس کمپ نگـران خانواده هایشـان بودند. با 
تـاش فراوان چندین سـاعته بـرای ارتباط تلفنی، سـر انجام 
خبرهـای ناگـواری از کاتماندو و بیس کمپ اورسـت دریافت 
کردیـم. بـی اغـراق حـدود 24 سـاعت مـدام بـا تلفـن تاش 
کردیـم تـا سـرانجام خبر سـامت همه دوسـتان و آشـنایان 
را دریافـت کردیـم، آسـیب هـا اکثرا مالـی بود و تنهـا یکی از 
دوسـتان شـرپای مـن گفت کـه 5 نفـر از تیم شـان در بیس 

کمپ اورسـت جـان باختـه اند.
خوشـبختانه موفق شـدم خبر سـامتی کوهنوردان ایرانی 
آقایـان عظیـم قیچـی سـاز و دکتـر بهپـور را از بیـس کمـپ 
اورسـت بگیـرم کـه هـر دو بـی وقفـه مشـغول امداد رسـانی 
در بیـس کمـپ بودنـد. در همـان روز پس لرزه هـای فراوانی 

احسـاس کردیـم و روز بعد باز زمین لـرزه ای تقریبا به همان 
شـدت قبلـی بـرای مـا ، زیرا با وجـود ضعیف تر بـودن کانون 
زمیـن لـرزه ایـن بـار به مـا نزدیکتر شـده بـود. امـکان تکرار 
زمیـن لـرزه مجـدد و پـس لـرزه هـای قـوی زیـاد و تصمیم 
عاقانـه تـرک منطقه بود. از طرفی همه بیشـتر نگـران نقاط 
دیگـر و بویـژه کاتماندو بودیم که می دانسـتیم خانـواده ها و 
کـودکان در خیابان ها سـرگردانند و کمبود مـواد غذایی وآب 

بهداشـتی مشـکل بزرگی شـده است.
هیـچ لـذت و انگیـزه ای بـرای صعـود باقـی نمانـده بـود. 
مـن بـه شـخصه بعـد از یـک روز تصمیم بـه خاتمـه دادن به 
اکسپدیشـن گرفتـم. کوهنـوردان سـایر اکسپدیشـن ها رفته 
رفتـه و حتـی برخـی پـس از زلزلـه بـه بیـس کمپ رسـیده 
بودنـد. قـرار بـر ایـن شـد در روز 27 آوریـل جلسـه ای برای 
تصمیـم گیـری درمـورد پایـان دادن بـه کار صعـود یـا ادامه 
آن تشـکیل شـود. خوشـبختانه نـگاه انسـانی اکثریـت قریب 
بـه اتفـاق کوهنوردان سـبب دلگرمـی شـرپاها و خدمه نپالی 
گردیـد. جـز چند تن معـدود که اصرار بر صعود داشـتند )که 
اینـان نیـز پس از ترک بیس کمپ توسـط دیگـران در نهایت 
مجبـور بـه بازگشـت شـدند( بقیه بیـان کردند کـه ما همگی 
یـک خانواده هسـتیم و در این شـرایط صعـود نخواهیم کرد. 
البتـه تصمیـم نهایـی را بـه 2 روز بعد و رسـیدن اخبار دقیق 
تـر از کاتمانـدو موکـول کردنـد اما مـن با بازگشـت به کمپ 
خودمـان، تصمیمـم را بر بازگشـت بـه کاتماندو اعـام کردم، 
بـرد هـم همین نظـر را داشـت. روز بعد را صرف بسـته بندی 
وسـایل و یافتـن باربر کردیـم و 29 آوریل بیس کمپ را ترک 
کردیـم. گـروه کـری کوبلر هـم با مـا و دیگران نیز بـه تدریج 

پـس از ما راهی شـدند.
بـا ترکینـگ 6 روزه بـه روسـتای نوم بازگشـتم. در مسـیر 
بازگشـت عبور از سـه گردنه که که، شـیپتون و کوما سـخت 
تـر از مسـیر رفت شـده بود تا جایـی که بارش سـنگین برف 
و کـوالک نزدیـک بود جـان برخی را به خطر بیانـدارد. 4 می 
بـا جیـپ و از طریـق جـاده ای کـه بعـد زلزله مرمـت اندکی 
شـده بـود بـه توملینگتـار و از آن جـا در 5 مـی بـه کاتماندو 

پـرواز کردم.
خوشـبختانه خرابـی هـا در کاتماندو کمتر از حـد انتظارم 
بـود امـا اخبار بسـیار ناگـواری از النـگ تانـگ و مناطق دیگر 
مـی رسـید. تامیـل کـه همـواره و خصوصـا در ایـن فصـل 
مملـو از توریسـت اسـت، بـه شـهر ارواح مـی مانسـت و ایـن 
بـرای مـردم کاتمانـدو که تقریبـا با درآمـد روزانـه و از طریق 

توریسـم زندگـی مـی کنند بسـیار دشـوار بود.
در کاتمانـدو بـه دیـدار میس هاولی رفتم که بسـیار نگران 
سـامتش بودم. خانه میس هاولی خوشـبختانه بسیار محکم 
و بـا دیوارهای قطور اسـت و هیچ آسـیبی ندیده بود. دوسـت 
خوبـم بیلـی بیرلینگ به طور 24 سـاعته مشـغول هماهنگی 
برای امداد رسـانی بود و کار بزرگی انجام داد. دوسـتان نپالی 
ام را کـم و بیـش ماقـات کـردم. خانه هـای بسـیاری از آنان 
تخریـب شـده بود و در چـادر زندگی می کردنـد، برخی تمام 
زندگـی خـود را از دسـت داده بودنـد. پـس لرزه هـای قوی و 
ضعیـف، سـیل و رانـش زمیـن پایان نمـی یافـت و آرامش از 
مردم نپال سـلب شـده بـود و تا اکنون که بیـش از 3 ماه می 
گـذرد همچنـان ادامـه دارد. امیدوارم بـه زودی با پایان یافتن 
همـه ایـن بایا مردم نپـال بار دیگـر رنگ آرامـش را ببینند.

امسـال نیـز مانند دیگران با آمادگی و صـرف زمان و منابع 
مالـی بـا امیـد صعـود راهـی نپـال شـده بـودم اما سرنوشـت 
تصمیـم دیگری داشـت. در هر حال امیـدوارم روزی به ماکالو 
بـاز گـردم، روزی کـه شـادی دوباره بـه نپال وطـن دوم من و 

بسـیاری از کوهنوردان بازگشـته باشد.

تالش برای
 گسترش فرهنگ 
دوچرخه سواری 
سـوار  دوچرخـه   50
سـیرجانی به مناسـبت سالروز 
ایـن  خرمشـهرجمعه  آزادی 
هفتـه مسـیر کرمان-ماهـان را 

زننـد. مـی  رکاب 
بـه گـزارش خبرنـگار گروه 

اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان از کرمـان، مهـدی مداحیان مربی 
تیـم دوچرخـه سـواری سـیرجان )برنـا( گفـت: ایـن تیـم تاکنـون 200 
برنامه دوچرخه سـواری در کشـور داشـته ومسـیرهای زیادی را در ایران 
رکاب زده وقصـد داریـم جمعـه ایـن هفتـه و به مناسـبت سـالروز آزادی 

خرمشـهر مسـیر 30 کیلومتـری کرمـان- ماهـان را رکاب بزنیم.
مداحیـان ادامـه داد: مـا و تیـم مـان امیدواریم بتوانیم با تـوکل بخدا و 
همت دوسـتان ورزشـکار و دوچرخه سـوار در آینده ای نزدیک در کشـور 

روسـیه نیـز رکابزنی کنیم. 
وی افـزود: تمرکـر نـگاه برنـا در بخـش دوچرخـه سـواری همگانـی 
مـی باشـد و در ایـن زمینـه برگـزاری همایـش هـای دوچرخـه سـواری 

خانوادگـی هفتگـی در کارنامـه خـود دارد.

دوچرخه سازی

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )10-95( )نوبت دوم(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات اداری )شــنبه تــا ســه شــنبه 
7-16 و چهارشــنبه هــا 7-15( بــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در کرمــان- بلــوار 22 بهمــن- حدفاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان جهــت اعــام 
آمادگــی مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نیــاز را تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14 روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن 
نوبــت آگهــی بــه دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی/ هیئــت انتخــاب مشــاور )اتــاق 105( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران 
توســط کمیتــه فنــی و بازرگانــی مــی باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانــت نامــه بانکی/رســید بانکــی( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت 

www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.

مبلغ تضمین )ریال(مدت زمان اجرا )روز(شماره مجوزتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعکدفراخوانردیف

11/448621
تهیه مصالح، اجرا و راه اندازی ایستگاه 
حفاظت کاتدیک17 شهریور، آزادی و 
تاشگران مس شهرستان رفسنجان  

9093/500/000 روز817-1395دویک

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

گزارشی از صعود بی سرانجام پروانه کاظمی
به پنجمین قله مرتفع دنیا

پس آن گاه زمین 
به سخن در آمد                                          

در هنگام زمین لرزه خوشبختانه 
همه در بیس کمپ بودند و کسی در 
کمپ 1و 2 ماکالو نبود، تنها چند نفری 
برای هم هوایی کمی باال رفته بودند 
که در مسیر بازگشت و نزدیک به 
بیس کمپ بودند و نیز با وجود ریزش 
بهمن و سنگ از اطراف، بیس کمپ 
آسیبی ندید.

تماس های تلفنی با نپال تقریبا 
ناممکن بود و همه در التهاب و 
اضطراب بودیم، خصوصا بی خبری 
از کاتماندو که هم من دوستان 
بسیاری در آن جا داشتم، هم شرپاها 
و کارکنان نپالی بیس کمپ نگران 
خانواده هایشان بودند.
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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/payamema

بـه تازگـی یـک پـروژه آزمایشـی در هلنـد شـروع شـده 
اسـت که هدف آن اسـتفاده از انرژی خورشـید ذخیره شـده 
در فصـل تابسـتان بـرای گـرم کـردن جاده هـای مخصـوص 
دوچرخه سـواری در زمسـتان اسـت. بـرای مـا اصـوال شـاید 
داشـتن جاده هایـی مخصـوص دوچرخه سـوارها، چیز لوکس 
بـه نظـر می رسـد، پـس دیگـر خودتـان کاهتـان را قاضـی 
کنیـد کـه چقـدر بـه نظرمـان عجیـب اسـت کـه بیاینـد 
و  ادارات  کـردن  گـرم  کـه می شـود صـرف  را  انـرژی ای  و 
مؤسسـات کـرد، برای گرم کـردن جاده و یخ زدایـی آن، تلف 

! کنند
یـک شـرکت فناوری بـه نـام Tauw این پـروژه را دنبال 
در  آن  انجـام  بررسـی  حـال  در  گام  اولیـن  در  و  می کنـد 
اسـتان اوترخـت و نیـز شـهر Zutphen اسـت. بـرای ایـن 

کار بایـد لوله هایـی در زیـر مسـیرها نصب شـوند. هزینه این 
کار باالسـت، چیـزی بیـن 30 تـا 40 هـزار یورو بـه ازای هر 
کیلومتـر. امـا مسـئوالن در حال بـرآورد این مطلب هسـتند 
کـه هزینه اسـتفاده شـما بـرای این طـرح در طول زمـان، با 
کاهـش هزینه پاشـیدن نمک بر سـطح جاده های یـخ زده یا 
کاهـش هزینـه ناشـی از تلفـات و جراحات، جبران می شـود 
یـا نـه. البتـه ممکـن اسـت در نهایـت ایـن طـرح بـه خاطر 
اقتصـادی نبودن، رد شـود، امـا این خبر حاوی درسـی برای 
ماسـت، اینکـه صرف کـردن هزینه ای سرسـام آور بـرای رفاه 
یـا آمـوزش انسـان ها، در بلندمـدت می توانـد چیـزی کامـا 
اقتصـادی باشـد. مضـاف بـر اینکـه خیلـی چیزهـا را اصـا 

نمی شـود بـا پول سـنجید. 
springwise.com :منبع

گرم کردن 
مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری در زمستان

نکته

سفر

از  پر شـده  تلگـرام  روزهـا  ایـن 
بـا  کـه  وارنـگ  و  رنـگ   کانال هـای 
تبلیغـات عجیـب و غریـب و در واقع به 
هـر حربـه ی، ممکـن مخاطـب را فریب 
 می دهنـد تـا شـاید لحظـه ای در کانـال 
پـر از تبلیغ ایشـان وقـت بگذراند و یک 
K بـه مخاطبین شـان افـزوده شـود، اما 
در ایـن آشـفته بـازار کـه هـر کسـی به 
طبـل کاسـبی خویـش می کوبد هـر از چندی بـه کانال هایی 
بـر می خوریـم کـه انسـان های جالبـی زندگـی و تجربیـات 
منحصـر بـه فـرد خـود را در آن کانال هـا روایـت می کننـد 
و راه هـای زیبایـی بـرای هنرمندانـه زیسـتن بـه مخاطبـان 
بـا مطالعـه  نشـان می دهنـد و چـه بسـیار زندگی هـا کـه 
کـردن ایـن مطالـب تغییـر می کنـد، یکـی از ایـن کانال های 
telegram. بسـیار زیبا “سـفر عشـق” اسـت کـه در آدرس

me/azarbeyg قابـل دسترسـی اسـت و می شـود بـه آنجا 
هـم سـرک کشـید و اندکـی هـم وقـت را صـرف مطالعـه ی 
سـفر عشـق کـرد، که واسـطه ای شـد تـا بـا نویسـنده ی آن 
و سـفرهایش بـا دوچرخـه بـه 3 قـاره ی دیگر آشـنا بشـویم.

خسـرو آذربیـگ موزیسـین و دوچرخـه سـوار ترک تباری 
اسـت کـه خاصـه ی گپ و گفـت اختصاصـی پیام ما بـا او را 
پیش کـش نظرتـان می کنیـم. او پیـش از ایـن یک بار بیشـتر 
بـه کرمـان نیامـده امـا دوسـتان کرمانـی و جیرفتـی زیادی 
دارد و بـه تازگـی درگیر پروژه ای برای کـودکان کار و خیابان 
شده اسـت و بـه زودی بـرای همین پـروژه ی بسـیار خوب به 
کرمـان می آیـد) کـه در مطلبـی دیگـر بـه معرفـی آن پروژه 
می پردازیـم( وی در آغـاز خودش را این گونـه برای مخاطبان 

معرفـی کرد:
جنـوب  در  رود  هشـت  منطقـه ی  در  روسـتایی  متولـد 
آذربایجـان هسـتم و در کودکـی هرکـس کـه از روسـتای ما 
می رفـت پشـت کوه هایـی کـه آن روسـتا را احاطـه کـرده 
بودنـد گـم می شـد و مـن همیشـه فکـر می کردم کـه جهان 
پشـت آن کوهسـتان اسـت و بایـد روزی بـزرگ بشـوم و آن 
کوه را پشـت سـر بگـذارم، به گفتـه ی معلمم در سـال پنجم 
ابتدایـی، شـاگرد اول کل منطقه ی هشـت رود شـدم و انتظار 
داشـتم حـاال کـه عکـس مـرا در روزنامـه چـاپ کرده انـد و 
معرفـی  منطقـه  ایـن  بچـه ی درس خـوان  عنـوان  بـه  مـرا 
کرده انـد بـه مـن دوچرخـه ای جایزه  بدهنـد و من بـروم و با 
دوچرخـه ام لـذت ببـرم، امـا به واسـطه ی وضعیـت اقتصادی 
و دوران جنـگ و هـزار ماجـرای دیگـر این آرزو برآورده نشـد 
تـا 19 سـال بعـد و در 28 سـالگی تصمیم گرفتم کـه آرزوی 
دیرینـه ی کودکـی را جامـه ی عمل بپوشـانم. در آن سـال ها 
از هرچیـز چـوب  تبلیغاتـی داشـتم و قبـل  مـن شـرکتی 
حـراج بـه آن شـرکت خـورد، در روزنامـه آگهـی دادم و تمام 
وسـایل آن دفتـر را حـراج کـردم و بـه قـول معـروف آتـش 

زدم بـه مالـم. چـرا کـه دریافتـه بـودم کـه مـن آدم زندگـی 
کـردن در آن شـرایط نیسـتم و من هیچ وقت نمی خواسـته ام 
کـه تبدیـل بشـوم بـه مـردی کـه پـس از سـال ها تـاش و 
پیشـرفت چنـد کارگـر و چنـد اتوموبیـل و خانه ای بـزرگ و 
ایـن چنیـن چیزهـا را دارد، بلکـه دغدغه هـای دیگـری دارم 
و در نتیجـه هـر آنچـه کـه از فـروش شـرکت بـه دسـت آمد 
را کتـاب خریـدم و در خانـه ی پـدری اتـاق کوچکـی را پر از 
کتاب کـردم و خـودم را در اتـاق زندانـی می کردم و سـاعت ها 
بـدون توقـف کتـاب می خوانـدم و واقعـا در دنیـای کتاب هـا 
غـرق شـده بودم تا راهـی برای خـودم پیدا کنـم و دریابم که 
می خواهـم بـا زندگـی ام چـه کنم، که با ماندال آشـنا شـدم و 
مثنـوی معنـوی را به دقـت مطالعه کـردم و در وصیت نامه ی 
پیـاده  اگـر  بـه پسـرش می گویـد”  شـریعتی خوانـدم کـه 
هـم توانسـتی سـفر کـن و بـدان کـه مانـدن برابـر اسـت بـا 
پوسـیدن” و ایـن جملـه کافی بود تـا مرا به حرکـت در آورد. 
کتاب هـا را فروختـم و یـک دوچرخه ی دسـت دوم قدیمی)از 
همان هـا کـه بـه دوچرخه ی لحـاف دوزهـا معروف اسـت( به 
قیمـت 10 هـزار تومـان خریـدم و بـه سـمت شـیراز حرکت 
کـردم و پـس از سـه هفته بازگشـتم و این تجربه ی شـیرین 
مـرا واداشـت کـه پـس از اندکـی نامه نـگاری و تـاش بـرای 
فراهـم کـردن مقدمـات بـه سـمت آفریقـای جنوبـی بـه راه 
افتـادم و بیـش از چهار سـال در سـفر بودم و برای شـروع به 
آذربایجـان رفتـم و از آنجـا به دیگر کشـورهای آسـیای میانه 
و سـپس تـا خاورمیانـه رکاب زدم و برای دیداری بـا خانواده 
به کشـور بازگشـتم و این بار 11 کشـور آفریقایی را از سـاحل 
عـاج تا کنگـو رکاب زدم و متاسـفانه در کنگـو ماالریا گرفتم 

و از دیـدار مانـدال بازماندم.
 چگونه به قاره ی آفریقا سفر کردید؟

بـا هواپیمـا پـرواز کـردم چـرا که وقتـی که قصـد ادامه ی 
سـفر بـه آفریقـا را داشـتم برنامـه  را اینگونـه طراحـی کردم 
کـه بـه تونـس بـروم و از آنجا خـودم را بـه دیگر کشـورهای 
آفریقایـی برسـانم امـا همـه ی ایـن برنامـه ریزی هـا مصادف 
شـد بـا ریاسـت جمهـوری احمدی نـژاد و تیـره  وتـار شـدن 
روابـط بین الملـل، در نتیجـه کشـورهای زیـادی به مـن ویزا 
نمی دادنـد و عمـا تنهـا جایـی کـه ویـزا داد گینـه بـود و از 
کنـار سـاحل بـه راه افتـادم و 11 کشـور آفریقایـی را رکاب 
زدم تـا کنگـو و البتـه این بـار هم سـفری داشـتم، “مجتبـی 
داوری” مـردی بسـیار نازنیـن کـه هم سـفر مـن شـد و با هم 
بـه آفریقـا رفتیـم و رو بـه جنـوب کنـاره ی سـاحل را رکاب 
زدیـم تـا جائـی که در کنگو مـن به ماالریا مبتا شـدم و این 
بدخیم تریـن نـوع ماالریـا بـود که بسـیاری از مردم را کشـته 
بـود، امـا خوشـبختانه بواسـطه ی روابطی که با صلیب سـرخ 
داشـتم آنـان نجاتـم دادنـد و از سـر اجبـار برگشـتم و این بار 
بـه سـمت اروپـا رفتیم کـه آن هم بـه دالیلی که ذکـر کردم 

نشـد و ایـن بـار به سـمت هنـد راهی شـدم.

 امرار معاش از چه راهی بود؟     
دف و دایـره می زنـم و آوازهـای بومـی می خوانـم. مـن به 
6 زبـان و لهجـه آذری، ترکـی، لری، فارسـی، بلوچی و عربی 
آوازهـای سـنتی را می خوانم، در واقع سـعی می کردم قبل از 
آنکه به شـهری برسـم از طریق اینترنت شـرایط را محیا کنم 
و جاهایـی را پیـدا کنـم کـه عاوه بـر فراهم آمـدن مخاطب 
حرمـت مـن نیـز حفـظ شـود و خـدای ناکـرده کسـی بـی 
حرمتـی بـه موسـیقی و فرهنـگ ما نکنـد، آنجا سـاز می زدم 
و آواز می خوانـدم و مبلغـی فراهـم می کـردم بـرای ادامـه ی 
سـفر و بـرای سـفرهای آتـی هم هدفـم این اسـت که همین 
منـوال را ادامـه بدهـم و بـرای دریافتـن لحن هـا و لهجه هـا 
و گوشـه های محلـی موسـیقی نواحـی مختلـف در دوسـال 
گذشـته بـه اکثـر این مناطق سـفر کردم و آخرین سـفرهایم 
شـد همیـن سـفرهای درون کشـوری بـرای پیـدا کـردن و 

آموختـن گوشـه ها و لحن هـای خـاص و محلـی و چوپانـی.
 اگـر بـه عقـب برگـردی بازهـم همیـن انتخـاب را 

می کنـی و بـه همیـن سـفرها مـی روی؟
بلـه فقـط ای کاش زودتـر ایـن سـفرها را آغـاز می کـردم 
بایـد 20 سـالگی سـفر را آغـاز می کـردم نـه 28 سـالگی بـه 
قـول معـروف می گوینـد بعـد از گذشـتن از طوفـان انسـان  
تبدیـل انسـانی جدیـد می شـود. و ایـن سـفر واقعا بـرای من 
طوفانـی بـود از تنهایی کشـیدن ها و گرسـنگی کشـیدن ها و 
ماالریـا گرفتـن تـا لذت هـای بـی حسـاب و بی شـماری کـه 
بـردم و حـاال می دانم کـه اگر بایـد خانه ا ی بسـازم و یا کاری 
بکنـم راه آن شـروع بـه انجـام دادن کار اسـت و با غـر زدن و 
صرفـا حـرف زدن کاری از پیـش نمـی رود. به قول شـریعتی 
هـر ماهـی مـرده ای می توانـد با جریان آب شـنا کنـد، خاف 

جریـان آب شـنا کردن نشـان زندگی اسـت.
بـه نظـر مـن هرچند مـا در ایران مشـکات زیـادی داریم 
امـا بـا همیـن نبـود امکانـات و کمبـود فرصت هـا هرچنـد 

تـاش چندیـن  برابـر می طلبـد امـا کار نشـدنی نداریـم.

ماجرای ورود دوچرخه 
به تهران

دارالخافـه نشـینان بـرای اولیـن بـار در میـدان 
مشـق، چشم شـان بـه جمـال دوچرخـه بـه همـراه 
دو نوجـوان 15و 16 سـاله بـا شـلوارهای کوتـاه تـا 
بـاالی زانو که به نمایش گذاشـته شـده بـود، افتاد. 
این مرکب دوپا، توسـط انگلیسـی هـا وارد پایتخت 
قاجـار شـده بـود و نـزد تهرانیـان قدیم بـه »مرکب 
شـیطان« معـروف بـود، چراکه عـوام بر ایـن اعتقاد 
بودنـد کـه ایـن وسـیله نقلیـه توسـط شـیاطین و 
پریـان حرکـت مـی کنـد چـون کـه کسـی نمـی 

توانـد، روی دوچـرخ حرکـت کند.
برهان شـان ایـن بـود کـه مـی گفتند اگر کسـی 
توانـد  نمـی  کـه  خـودش  نـدارد  نگـه  را  مرکبـی 
خـودش را نگـه دارد، پـس چگونـه مـی توانـد یکی 
را هـم بـاالی خـود بنشـاند و راه ببرد و کسـانی که 
سـوار بر ایـن وسـیله محیرالعقول می شـوند و پیچ 
و تـاب می خورنـد، مطمئنـا بچـه شـیطان هسـتند.
افـراد پیـر و سـالمند زمانـی کـه دوچرخـه را در 
گذرهـا و خیابـان هـای تهـران می دیدنـد گویـا که 
غـول یـا آل را دیـده باشـند، فـورا زیر لب بسـم اهلل 
می گفتنـد و وجـود ایـن وسـیله عجیـب و غریب را 
از عایـم ظهـور می پنداشـتند. در آن دوران، رسـم 
بـر ایـن بـود که هـر پدیـده تـازه رسـیده ای که به 
چشـم عـوام دور از عقل بیایـد، آن را از عایم ظهور 
حضرت قائم می انگاشـتند. در هـر صورت دوچرخه، 
دل بچـه اعیـان و پسـر پولدارهای پایتخـت را برده 
بـود و خانـواده هایـی که دست شـان به دهان شـان 
بـرای  بازاری هـا  و  حاجی هـا  مخصوصـا  می رسـید 

فرزندان شـان ایـن وسـیله نوظهـور را می خریدند.
اولین دوچرخه سازی

دوچرخـه هـای نخسـتین کـه در تهـران مـورد 
اسـتفاده قرار می گرفت از مـارک های »هرکوس«، 
»رالـی«، »بی .اس.آ« و »بیرمنگام« همگی سـاخته 
کشـور انگلسـتان بود. قیمـت بهترین، بـادوام ترین 
و خـوش رکاب تریـن نـوع دوچرخـه از 10 تومـان 
شـروع مـی شـد و بـه 15 تومـان مـی رسـید کـه 
قیمـت لـوازم اضافـی آن از جملـه، قاب، تـرک بند، 

بـوق و امثـال آن شـامل دو تومـان می شـد.
بـا رایـج شـدن دوچرخـه در دارالخافـه، دکان 
هایـی بـرای فـروش و تعمیـر دوچرخـه بـاز شـد. 
تهـران  نویسـنده کتـاب  و  مـورخ  جعفـر شـهری، 
قدیـم، اولیـن دوچرخـه سـازی تهـران را دوچرخه 
ناصریـه  خیابـان  در  آقاشـیخ  حسـین  سـازی 
)ناصرخسـرو( مـی دانـد کـه بعـد از آن دکانـی نیز 
توسـط شـخصی ارمنـی تبـار بـه نـام »ادیـک« در 
خیابـان منوچهـری دایـر شـد و بـه تدریـج مغـازه 
تعمیـر  و  کرایـه  بـرای  تهـران  در  دیگـری  هـای 
دوچرخـه عمومیـت پیـدا کردند و دوچرخه سـازی 
یـا دوچرخـه فروشـی جزو چشـمگیرترین مشـاغل 

در تهـران قدیـم محسـوب شـد.
و  بـود  10شـاهی  سـاعتی  دوچرخـه  کرایـه 
پنچرگیـری هـم 10شـاهی، روغن کاری دو شـاهی 
و دیگـر تعمیـرات که شـامل جوش کاری، شکسـت 
و بسـت، پـره بندی ها، شـل و سـفت کـردن زنجیر 

بـود روی هـم پنـج، شـش قـران می شـد.
عمومیت دوچرخه در تهران

خریـد و کرایـه دوچرخـه در ابتـدا بـرای تفریـح 
و وسـیله بـازی پسـران پولـدار محسـوب مـی شـد 
امـا کـم کـم دوچرخـه از جنبـه تفریحـی خـارج 
شـد و جـزو الینفـک اسـباب کاسـبان دوره گـرد، 
دسـت فروشـان و تعمیرکاران قفل و کلید شـد. اما 
اکثـر دوچرخـه سـواران تهـران قدیم، حمـال های 
ماسـت و حامـان چلوکبـاب بودنـد کـه تغارهـای 
ماسـت را بـر سـر نهـاده و سـوار دوچرخـه شـده 
و بـه سـرعت خـود را بـه مقصـد مـی رسـاندند یـا 
شـاگرد چلوپلوهایـی کـه ظـروف غـذا را در مجمع 
مـی چیدنـد و با سـرعت رکاب مـی زدند تـا غذا را 

داغ بـه مشـتری برسـانند.
نظامنامه و دوچرخه سواری

بـا افزایـش دوچرخـه سـواران در خیابـان هـای 
پایتخت، برحسـب پیشـنهاد اداره تشکیات نظمیه 
 ،1305 مـرداد   23 در  داخلـه  وزارت  تصویـب  و 
نظامنامـه دوچرخه سـواری در 20 مـاده در روزنامه 

هـای کثیراالنتشـار تهـران بـه چاپ رسـید.
بـه موجـب ایـن نظامنامـه، احـدی بـدون جـواز 
تصدیـق نمی توانسـت با دوچرخه در شـهر و حومه 
حرکـت کنـد، اشـخاص زیـر 13 سـال مطلقـا حق 
تـا 18 سـالگی کرایـه  از 13  نداشـتند و  سـواری 
کـردن دوچرخـه ممنـوع بود، طبـق ایـن نظامنامه 
دوچرخـه هـا بایـد دارای بـوق و زنـگ باشـند تـا 
صـدای آنهـا تـا فاصلـه 50 ذرع شـنیده شـود و از 
غـروب آفتـاب چـراغ جلـوی دوچرخه با نورسـفید 
تـا 10 ذرع از مسـافت را روشـن کنـد و چراغ عقب 

بـا نـور قرمز روشـن باشـد.
همچنیـن دوچرخـه سـوارها بایـد در محل های 
پرجمعیـت، سـر پیـچ ها و محـل تاقـی خیابان ها 
آهسـته حرکـت کننـد و مجـاز نیسـتند بـه هیـات 
اجتمـاع وارد شـوند مگر اینکه پشـت سـر هـم و به 
فواصـل معیـن باشـد، حرکـت از میان دسـته های 
پیـاده، سـواری در پیاده رو و مسـابقه در خیابان ها 
ممنـوع اسـت و اگر کسـی قصـد مسـابقه دارد باید 
در نقـاط مخصـوص مسـابقه دهنـد و از قبل نظمیه 

را مطلـع و کسـب اجـازه کنند.
سـواری دو نفـر یا بیشـتر یا سـوار کـردن اطفال 
و نمایـش دادن روی دوچرخـه و حمـل اشـیا در 
یـک دسـت ممنـوع اسـت. دوچرخـه سـواران در 
نقـاط پرجمعیـت مجـاز نیسـتند دو دسـت خود را 
از دسـته دوچرخـه بردارند و تعلیـم دادن دوچرخه 

سـواری در ایـن نقـاط ممنوع اسـت.
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در دولت اصالحات هم ارزش 
گذرنامه ی ما بیشتر بود و هم 
سفارت خانه  های ما اگر کمکی به 
من نمی کردند دیگر مشکلی 
پیش نمی آوردند، اما در زمان دولت 
احمدی نژاد داستان چیز دیگری بود مثال 
در بنگالدش 84 روز در بدترین شرایط 
من معطل شدم تا سفارت ما یک نامه  را 
امضا کند که در آن نوشته اند پاسپورت 
من جعلی نیست و در آخر هم آن نامه 
را ندادند و من ناچار شدم چند کنسرت 
خانگی ترتیب دهم و پس از فراهم 
کردن پول برنامه ام را تغییر دهم و با 
هواپیما به نپال پرواز کنم.
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معـاون حقوقـی، مجلـس و امور استــان های 
وزارت ورزش و جوانان دیشـب وارد کرمان شـد 
و در فـرودگاه مورد اسـتقبال مدیـرکل ورزش و 
جوانـان اسـتان کرمـان و معاونان قـرار گرفت. 

حقــوقی،  معــاون  خـادم  امیررضـا  دکتـر 
پارلمــانی و امـور استــان های وزارت ورزش و 
جوانـان دیشـب وارد کرمـان شـد و بـه همـراه 
بـه  نشسـتی  در  معاونانـش  و  نیـا  محمـودی 
منظـور بررسـی آخریـن وضعیـت ورزش کرمان 
در بـاغ فتـح آبـاد حاضـر شـد. دکتـر خـادم در 
سـفر دو روزه خـود به کرمـان، برگزاری جلسـه 

 ، انتصابـات  پیرامـون حـوزه عمرانـی حقوقـی، 
معیشـت کارکنـان و همچنیـن اجـرای تبصـره 
هـای قانونـی فـروش و مشـارکت را در دسـتور 

دارد. کار خـود 
از دیگـر برنامـه هـای وی دیـدار بـا اسـتاندار 
کرمـان، جلسـه بـا بانـوان و جوانـان، بازدیـد از 
باشـگاه هـای ورزشـی و نیـز برگـزاری دومیـن 
بـا  همگانـی  و  قهرمانـی  ورزش  حـوزه  جلسـه 
مدیـران باشـگاه هـای ورزشـی،خیرین ورزشـی 
ساز،سـرمایه گـزارن بخـش خصوصـی نیـز بـه 

منظـور جـذب منابـع خـاص خواهـد بـود.

علیرضـا خـادم در حاشـیه این سـفر در جمع 
کرمـان  ورزشـی  خیریـن  و  هیات هـا  روسـای 
حاضـر شـد و از نزدیـک پیرامـون مشـکات و 
نحـوه جـذب سـرمایه گذار در هیات هـا به گفت 

پرداخت. گـو  و 
معاون حقوقی وزارت ورزش در این جلسـه با 
اشـاره بر لـزوم توجه به ورزش بانـوان از خیرین 
درخواسـت کـرد بـا در نظـر گرفتن توقـع پایین 
تـر بانـوان نسـبت بـه آقایـان در این بخـش نیز 
سـرمایه گذار کننـد.وی با انتقاد از جو نامناسـب 
بوجـود آمده برای سـرمایه گذاران حـوزه ورزش 

ترتیبـی  هیات هـا خواسـت  گیـران  تصمیـم  از 
اتخـاذ کننـد کـه مسـائل حاشـیه ای دامنگیـر 
فعالیـت و حرکـت خیرخواهانـه سـرمایه گذاران 
از  خـود  ارزیابـی  در  خـادم  نشـود.  ورزشـی 
وضعیـت حـوزه ورزش و جوانـان در اسـتان بـه 
خبرنـگار پیـام ما گفت:بـه نظر می آیـد تحرکی 
در اوضـاع ورزش شـکل گرفتـه و تـاش خوبـی 

است. استانشـده  در 
امـا بایـد در حـوزه ورزش قهرمانی بیشـتر از 
پیش کار انجام شـود. اما در شهرسـتانها یکی از 
مشـکات مـا بحث جـذب منابع مالـی در هیات 

ها و اداره آنهاسـت. ناخواسـته در هیاتها کسانی 
مشـغول بـه کار مـی شـوند کـه تخصـص الزم 
را ندارنـد. امـا بـه علـت حمایـت هـای مالی که 
مـی تواننـد از مجموعـه بکنند این کرسـی ها را 
تصاحـب مـی کنند.اگـر مشـکل مالی نداشـتیم 
تخصـص مهمتریـن عامل در انتخاب سرپرسـت 
هیـات هـا مـی بـود . وی در پاسـخ بـه پرسـش 
کل  اداره  دخالـت  مـورد  در  »پیام مـا«  دیگـر 
در انتخـاب روسـای هیـات هـا و نامـزد شـدنن 
غیـر قانونـی سرپرسـتان هیـات هـا در انتخابات 
روسـای هیـات تشـریح کـرد:در این مـوری باید 

مصداقـی بحـث کنیـم در ایـن مـورد چیـزی به 
مـا گزارش نشـده اسـت .

شـایان ذکـر اسـت معـاون وزیـر ورزش در 
جوانـان  حـوزه  »سـمن های«  میـان  در  ادامـه 
اداره کل ورزش و جوانـان به سـخنرانی پرداخت 
و 2 مجموعه ورزشـی را در شـهر کرمـان افتتاح 
محمودنیـا  و  ورزش  وزیـر  معـاون  نمود.خـادم 
باشـگاهها  افتتـاح  کار  اسـتان  مدیـرکل ورزش 
را بـه آقـای محمـد صنعتـی پیشکسـوت و خّیر  
ورزشـیار صاحب نام کرمانی در کشـور سـپردند 
تـا روبـان افتتاح ایـن مجموعه هـا را قیچی کند.

خادم معاون حقوقی وزارت ورزش در کرمان عنوان کرد:

خّیرین را به سرمایه گذاری در ورزش بانوان تشویق کنید

محمد رضا خادم )معاون حقوقی وزارت ورزش( - محمد صنعتی - محمود محمودی نیا)مدیر کل ورزش و جوانان استان(

 محمد رضا خادم - محمد صنعتی -  محمود محمودی نیا

محمد صنعتی - محمد باژیان -  محمد رضا انتظاری

محمد صنعتی - محمد رضا خادم - محمد نصیری

 محمد صنعتی )مدیر کل ورزش و جوانان استان( و محمد رضا خادم )معاون حقوقی وزارت ورزش( در حالی افتتاح باشگاه ورزشی

محمد باژیان - محمد صنعتیافتتاح باشگاه ورزشی

جلسه توسعه امور ورزش

محمود محمودی نیا )مدیر کل ورزش و جوانان استان(- محمد صنعتی - محمد رضا خادم)معاون حقوقی وزارت ورزش(

افتتاح باشگاه ورزشی

محمد صنعتی - غالم گلشنفی فر

جلسه توسعه امور ورزش


