جای محمد اینانلو به این
سادگی ها پر نخواهد شد

واکنش رهبر انقالب به شهادت شیخ نمر:

دست انتقام
الهی گریبان
سیاستمداران
سعودی را
خواهد گرفت

سکه بهار آزادي
سکه امامي
سکه نيم

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

استاندار کرمان:

جهش اقتصادی خوبی
در سال آینده داریم
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موفقيت گل گهر در
جشنواره بين المللي روابطعمومي
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یادداشتی از محمد جهانشاهی

در نشست خبری کنسرت گروه سازهای
کوبهای پاسارگاد عنوان شد
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سکه ربع
سکه گرمي
گرم طالي 18
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2,630,000
1,710,000
953,700

دالر
يورو
پوند

36,780
40,050
54,300

ام جی 350
ام وی ام 315
تندر 90

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

سمند LX
بنز C200
پژو 206

7

برگزاری کنسرت به نفع
موسسه خیریه زنجیره امید

307,000,000
3,150,000,000
334,000,000

پژو 405
جک J5
مزدا 3

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

نبرد نفسگیر هتل با کوه
بام فراموش شده کرمان جنجالی شد

صفحه  8و 5

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب استان خبر داد

اولین کارخانه تولید گاز اکسیژن
و نیتروژن جنوب استان کرمان
در آستانه بهره برداری
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در جلسه شب گذشته شورای شهر کرمان مقرر شد

نامگذاری یک خیابان در کرمان
به نام شیخ نمر
جنایت قضایی و پاسخ افراطی

 ------------------------------------------------------صفحه 4

بازگشت به حالت اولیه چیست ؟

نماینده ولی فقیه در سپاه ثاراهلل:
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عکس :پیام ما

نکیسا خدیشی

مردم کرمان
به اعدام
شیخ نمر
اعتراض
کردند
شیخ نمر به جرم
انتقاد شهید شد

از اعدام ظالمانه شیخ نمر تا حمله به سفارت عربستان

صفحه 8
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امام جمعه کرمان:
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بام کرمان
یا منطقه ممنوعه

277,000,000
604,000,000
1,330,000,000

امروز

فردا

آل سعود به زودی
زمین گیر میشود
صفحه2
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یادداشت

استانداری

جای محمد اینانلو به این
سادگی ها پر نخواهد شد

استاندار کرمان:

جهش اقتصادی خوبی در سال
آینده داریم

محمد جهانشاهی -معاون گردشگری کرمان

سـال  85وقتـی که برای اولین بـار مقوله ای به
نام اکوتوریسـم شـکل جـدی به خـود گرفت حس
خـوب یک عشـق وافـر و لذت یک فعالیـت تعریف
شـده و چنـد وجهـی در وجـودم طغیـان گرفـت.
تمرکـزم را بـر توسـعه ایـن مفهـوم تـازه گذاشـتم
و دویدنـم گرفت.خواندم،دیدم،ارتباط گرفتم ،سـفر
کردم،بـه همـه جـا سـرک کشـیدم،داخل و خارج
از کشـور تـا درک بیشـتر و عمیـق تـری نسـبت
بـه ایـن مفهـوم و مقولـه به شـدت امیـدوار کننده
پیـدا کنم.
در همـان سـال هـا بـرای ارتقـاء درک ایـن
مهـم در اسـتان بـرای اولیـن بـار صـدای بـه یـاد
ماندنـی مردی از البالی سـیم ها به گوشـم رسـید
و مکالمـ ه ای و آغـازی کـه نزدیـک بـه  10سـال
دوسـتی را برایـم رقـم زد،کرمـان را بـرای اولیـن
بـار بـه شـکل جـدی فهمیـد و مـاه هـا و سـال
هـا دوربیـن بـه دسـت از شـمال بـه جنـوب و از
شـرق بـه غـرب در نوردیـد و انـگار تـازه گـی یک
کتـاب لـذت بخـش بـه خـود فـرا خوانده بـودش.
بیـش از  30سـفر را بـا هـم تجربـه کردیـم و چـه
خـوب بود،تلاش فـراوان و موثری برای بـه تصویر
کشـیدن ایـن جغرافیـای غریـب و پـر رمـز و راز
متحمـل شـد و همیـن چنـد مـاه پیـش بـا انکـه
کمـی کسـالت داشـت در برنامـه بـزرگ شـب
گردشـگری کرمـان در بـرج میلاد اخریـن دعوتم
را بـدون پاسـخ نگذاشـت و چـه قـدر میهمانـان
برنامـه لـذت بردند و چقدر خوشـحال شـدیم،حاال
ناگهـان زود دیـر شـد و دیگـر این مرد بـزرگ و پر
تلاش  ...آنقـدر زحمـت کشـیده که انـدک حرف
و حدیـث هـای گاه بـه گاه مجالـی برای یـادآوری
ندارنـد و چـه بـد که جـای محمـد علـی اینانلو به
ایـن سـاده گـی هـا پـر نخواهد شـد.روحش شـاد

اسـتاندار کرمـان روز گذشـته بـرای
بازدیـد از سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجـارت اسـتان کرمـان بـه همـراه جمعی
از مسـئولین بـرای بازدیـد به این سـازمان
عطیه بهره بر
رفـت.
@atiye
payamema.ir
اسـتاندار کرمـان در بازدیـد از ایـن
سـازمان گفـت :خوشـبختانه در دولـت تدبیـر و امیـد
پیگیـری هـای خـاص و ویـژه ای برای کشـف ظرفیت های
جدیـد در حوزه معدن در اسـتان کرمان انجام شـده اسـت.
علیرضـا رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه کرمـان باید به
اسـتانی صنعتـی تبدیل شـود ،افزود :بخش عمده اسـتعداد
اسـتان کرمـان در حوزه معادن اسـت.
وی اظهار داشـت :جذب سـرمایه گـذاری در معادن پنج
و شـش گل گهـر ،چاه فیـروزه ،درآلو ،خمرود و آزاد سـازی
مناطـق حبس شـده حوزه معدنـی از جملـه اقدامات خوب
دولـت تدبیـر و امید در اسـتان کرمان بوده اسـت.
علیرضـا رزم حسـینی افزود:باید در حـوزه صنعتی مزیت
هـای موجـود و مزیـت هـای جدیـد در حوزه فنـاوری های
نـو را توسـعه دهیـم تا بتوانیـم کارهای خوبی انجـام دهیم.
برنامـه ریـزی هـای خوبـی در دولـت تدبیـر و امیـد بـرای

در جلسه شب گذشته شورای شهر کرمان مقرر شد

نامگذاری یک خیابان در کرمان به نام شیخ نمر

جلسـه شـورای شـهر کرمان به روال گذشـته ،شامگاه
یکشـنبه برگـزار شـد .در جلسـه شـب گذشـته شـورای
شـهر کرمان اعدام شـیخ نمر توسـط آل سـعود را محکوم
کـرد .در ایـن جلسـه همچنیـن قرار شـد یکـی از خیابان
هـای شـهر کرمـان بـه نام شـیخ نمر نـام گذاری شـود.
در جلسـه شـب گذشـته هـم تعـدادی از مخالفـان
سـاخت هتـل در کوه هـای صاحـب الزمان (عـج) کرمان
بـه محل شـورای شـهر آمدنـد و از اعضای شـورای شـهر
کرمـان خواسـتند کـه جلـوی ایـن پـروژه گرفتـه شـود.
یاسـین پنجعلـی زاده و رویـا دیـوان بیگـی بـا معترضـان
صحبـت کردنـد و بـه معترضـان گفتنـد :نامـه ای بـه
کمیسـیون مربوطـه بنویسـید .مشـرفی رئیـس شـورای
شـهر کرمان هم در جلسـه شـورای شـهر گفـت :عده ای
کـه مخالـف احـداث هتـل هسـتند بحـث خـود را مطرح
کننـد .نظـرات بـرای مـا مهـم اسـت امـا اسـتدعا داریـم
از تکـرار ایـن مسـئله تـا زمانـی کـه بررسـی مـی شـود
خـودداری کنند.مـا نبایـد مسـایل معمولـی شـهری را به
مسـایل سیاسـی تبدیل کنیـم .وی افزود :مسـایل را باید
در جـوی آرام حـل کنیم .شـورا در خدمت مردم اسـت و
بایـد مسـایل را بـه نحـو احسـن حـل کنیم.
در ایـن جلسـه همچنیـن مقـرر شـد حجـت االسلام
ربانـی بـه عنـوان سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان در
نشسـتی خبـری پاسـخگوی ابهامـات و سـواالت مـردم و
رسـانه هـا در ارتبـاط بـا پـروژه هتـل بـام باشـد.
بابایـی در ایـن جلسـه گفـت :جلسـه ای بـا برخـی از
منتقدیـن از جملـه شـجاعی ،کمـال الدینـی و هرنـدی
تشـکیل دادیـم و در ایـن جلسـه طبق گفتگویی که شـد
تـا حـدودی منتقدیـن توجیـه شـدند و بایـد گفـت کـه
جـاده ی دسترسـی مربـوط به امروز نیسـت و بحث جاده
دسترسـی مصوبه سـال گذشـته شورا شـهر می باشد .در
صـورت اجـرای پروژه باید پیوسـت فرهنگـی ،اجتماعی و
زیسـت محیطـی صـورت گیرد.
مشـرفی گفـت :دغدغـه بسـیاری از مـردم ایـن اسـت
کـه فکـر مـی کنند قـرار اسـت در بـاالی کوه سـاختمان
 8طبقـه احـداث شـود در صورتـی کـه اینگونه نیسـت و

در مـورد نحـوه سـاخت ،نمـا و طبقـات سـاختمان هنوز
تصمیمـی گرفته نشـده اسـت.
تعـدادی از اعضـای شـورا از جملـه سـعید گیالنـی،
مهنـوش مومنـی ،ماه بانـو معصـوم زاده و صدیقه زاهدی
مخالفـت خـود را با قسـمت هایـی از پروژه اعلام کردند
کـه در ایـن جلسـه مصـوب شـد ،جلسـه ای در خصوص
پـروژه سـاخت هتـل برگزار شـود.
بعـد از اعلام مخالفـت از سـوی اعضا یاسـین پنجعلی
زاده گفـت :اگـر قـرار بـه صحبـت در خصوص پـروژه بام
کرمـان اسـت بهتـر مـی دانـم کـه در جلسـه علنـی این
صحبـت هـا نشـود زیـرا بـه نظر مـن ایـن اتفـاق موجب
اسـتفاده سیاسـی و تبلیغاتی برای انتخابات شـده اسـت.
پـس از اختلاف نظرهایـی کـه در شـورا بوجـود آمـد
زهـرا لـری رو بـه اعضـای شـورا گفـت :متاسـفانه هر چه
پیـش مـی رویـم بجـای اینکـه شـورای پیشـرفته تـر و
کاملتـری داشـته باشـیم ،بـه سـمتی بـر مـی گردیم که
دوره ی اول شـورا بـوده ایم.مهـم ایـن اسـت کـه حرمت
شـورا حفـظ شـود و مـن مجبور نباشـم بـه دلیـل برگزار
نشـدن جلسـات غیـر علنی این حـرف ها را در جلسـات
علنـی بزنـم .بـرای مـن خیلـی سـنگین اسـت کـه مـی
گوینـد بـرای شـورا جلسـات آموزشـی بگذارید.
وی افـزود :اگـر مخالفـت هایی در زمینه سـاخت هتل
وجـود دارد بایـد بـا توجـه بـه مسـایل زیسـت محیطی و
میـراث فرهنگی مشـکالت را حـل کنیم.
مشـرفی در ادامـه بـا خنـده گفـت :اولیـن باری اسـت
کـه از بـاال بـه میـدان آزادی نـگاه می کنم ،مـی بینم که
کار انجـام می شـود.
فرقانـی هـم گفـت :میـدان آزادی پیشـرفت خوبـی
داشـته اسـت و تـا کنـون  129شـمع کار شـده اسـت و
درصـد پیشـرفت شـمع هـا تـا کنـون  42درصـد بـوده
ا ست .
بابایـی در ادامـه از مویـدی و جعفری بـه جهت مجاب
کـردن تعـدادی از مغـازه داران بـرای اینکـه بتواننـد
تعـدادی از شـمع هـا را در جلـوی مغازه هـا کار بگذارند،
تشـکر کرد.

گل گهر

گل گهر
ميزبان نمايشگاه
كتابت قرآن بر روي
لوح هاي سنگي

پیامک :
50002203034

گل گهـر ميزبـان نمايشـگاه
كتابـت قـران بـر روي لـوح هـاي
سـنگي اثـار اسـتاد سـيد حسـين
پوررضـوي كاتـب يـزدي قـران
كريـم بـود .در ايـن نمايشـگاه كه
بـا حضـور حجت االسلام سـيد محمود حسـيني امام جمعه شهرسـتان ،اسـحاقي
ريـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامي ،محسـن اسـدي نائب رييس شـوراي شـهر،
مهنـدس رحيمـي پـور قايـم مقـام گل گهـر  ،مهنـدس عتيقـي مديـر مجتمـع و
جمعـي از مديـران و كاركنـان شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر در محل سـايت
اداري شـركت افتتـاح شـد اخريـن اثـار كتابـت قـران ايـن هنرمنـد كشـوري در
معـرض ديـد كاركنـان و عالقمنـدان در مجموعـه گل گهر قرار گرفت .ايـن اثار كه
باچشـم غيـر مسـلح و بصورت ريـز نويس نگارش شـده اند مـورد اسـتقبال بازديد
كننـدگان قـرار گرفتنـد .گفتني اسـت ایـن هنرمند که خوشنویسـی ،ریزنویسـی،
شعرنویسـی و تزییـن روی انـواع سـنگ و برگ درختـان از جمله هنرهای اوسـت،
در سـال  1388ریزنویسـی قـرآن و کتابـت آیات وحی را با چشـم غیرمسـلح روی
انـواع سـنگ آغـاز کرده و برای نخسـتین بـار در ایران ایـن هنر قرآنی و ارزشـمند
را نهادینـه کـرد .ايـن نمايشـگاه همچنيـن در روزهـاي  ١٣و  ١٤دي مـاه در محل
فرهنگسـراي سـيرجان ويـژه بازديـد عمـوم شـهروندان دايـر خواهـد بـود.

اسـتفاده از ظرفیـت هـای معدنـی اسـتان کرمـان صـورت
گرفته اسـت.
اسـتاندار کرمـان تصریح کرد :سـرمایه گـذاران داخلی و
خارجـی عالقـه منـد بـه حضـور در پـروژه هـای صنعتی و
فعالیـت هـای معدنـی اسـتان کرمان شناسـایی شـده اند.
وی گفـت :در حـوزه کرومیـت در منطقـه اسـفندقه،
بخشـی آزاد سـازی شـده و امیدواریم سـرمایه گـذار جدید
بتوانـد بـه سـمت فـراوری هـای جدید بـرود و شـاهد بهره
بـرداری مناسـب از ایـن معـادن باشـیم.
رزم حسـینی بـر تحقـق دولـت الکترونیک تاکیـد کرد و
افـزود :بایـد مراجعـات مردم بـه ادارات دولتـی کاهش یابد
و ایـن امـر در حـوزه صنعتـی و معدنـی نیز باید بـه صورت
ویـژه مـورد توجه قـرار گیرد.
وی بـه موضـوع تعییـن تکلیـف واحدهـای راکد اسـتان
کرمـان اشـاره کـرد و گفـت :بایـد طرحـی تدوین شـود که
بتـوان از ایـن ظرفیـت هـا و دارایـی هـای کشـور اسـتفاده
الزم را بـرد .برخـی از ایـن واحدهـای گرفتـار سـکته هـای
اقتصـادی شـده انـد کـه مـی تـوان کمـک کـرد دوبـاره
احیـا شـوند یـا از امکانـات آنهـا برای ایجـاد صنایـع جدید
اسـتفاده کرد.

مردم کرمان به اعدام شیخ نمر اعتراض کردند

تجمـع مـردم کرمـان در اعتـراض بـه
شـهادت آیـتاهلل نمـر مقابـل کمیسـاریای
عالـی سـازمان ملـل در امـور پناهنـدگان
برگـزار شـد .بـه گـزارش خبرگـزاری
فـارس ایـن تجمـع در محکومیـت جنایات
وحشـیانه وهابیـت بـا آیاتـی از کالماهلل
مجیـد آغـاز شـد و حاضـران جنایـت رژیم
آلسـعود را در اعدام و به شـهادت رسـاندن
عالـم شـیعی آیـتاهلل نمـر محکـوم کردند.
شـرکتکنندگان در ایـن تجمـع بـا در
دسـت داشـتن پالکاردهایی ،فریـاد «مرگ
بـر آلسـعود»« ،مـرگ بـر صهیونیسـت»
و «مـرگ بـر آمریـکا» سـردادند .یکـی از
روحانیـان حاضـر در ایـن تجمـع کـه اجـرا
برنامـه را بـه عهـده داشـت ،همـه را بـه
مـرور در آیـات قـرآن کریـم فراخوانـد و
اظهـار داشـت :استکبارسـتیزی در آیـات
متعـددی از قـرآن کریـم مـورد تاکیـد قرار
گرفتهاسـت .وی گفـت :استکبارسـتیزی در
وجود حکام عربسـتان سـعودی نیست آنان
با نشسـت و برخواسـت با مسـتکبران نشان
از همراهـی بـا ظالـم دارنـد.
امام جمعه کرمان :شیخ نمر به جرم
انتقاد شهید شد
نماینـده ولی فقیه در اسـتان و امام جمعه
کرمـان گفت :شـیخ نمـر فردی عالـم و یکی
از دانشـمندان بـزرگ دینـی بود کـه به جرم
انتقاد از اوضاع عربسـتان سـعودی به شهادت
رسـید .به گـزارش ایرنا آیت اهلل سـید یحیی
جعفـری دیـروز در جمع خبرنـگاران در دفتر
امـام جمعـه کرمـان افـزود :شـیخ نمـر باقـر
النمـر یکـی از علمای برجسـته سـعودی بود
کـه  10سـال در حـوزه هـای علمیه ایـران و
بعـد از آن در سـایر کشـورها تحصیـل کـرد.
وی اظهـار کـرد :انتقاد حق ملت ها و انسـان
هاسـت بویـژه در جایـی کـه ظلم و سـتم به
مـردم روا می شـود.

روابط عمومی

موفقيت گل گهر در
جشنواره بين المللي
روابط عمومي

اسـتاندار کرمـان تاکیـد کرد :واحدهـای نیمه فعـال نیز
بایـد مـورد بررسـی قرار گیرنـد تا بتـوان آنها را فعـال کرد.
رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه جهش اقتصـادی خوبی
در سـال آینـده خواهیـم داشـت گفـت :باید از ایـن فرصت
هـا در حـوزه صنعـت ،معـدن و سـرمایه گذاری بـه بهترین
نحو اسـتفاده کرد.
وی بـه موضـوع بودجـه ادارات دولتـی نیـز اشـاره کـرد
و گفـت :موضـوع بودجـه بـا کاهـش قیمـت نفـت شـاهد
تاثیرهایـی اسـت و پرداخـت یارانـه هـا را نیـز داریـم امـا
بودجـه خوبـی بـه اسـتان کرمـان و سـایر اسـتان هـا
اختصـاص یافتـه و سـال آینده شـاهد رشـد خوبـی در این
زمینـه خواهیـم بـود.
*رئیـس سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان کرمان :
بازرسـی هـا موجـب کاهش حوادث معادن شـد
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان کرمان در
این نشسـت گفت :در دو سـال گذشـته  920مورد بازرسی
از معادن اسـتان کرمان انجام شـده اسـت.
منوچهـر رخ بـا اشـاره بـه اینکـه بالـغ بـر سـه هـزار نفر
عضـو فعـال در سـازمان نظـام مهندسـی معـدن هسـتند،
افـزود :دو هـزار و  800نفـر دوره در زمینـه هـای تخصصی
معـدن در ایـن مـدت آمـوزش داشـته ایم.
وی اظهـار کـرد :یکهـزار و  200پروانه اشـتغال نیز برای
اعضـای حقیقـی و  42مـورد بـرای اعضـای حقوقـی صـادر
شـده است.
رخ با اشـاره به اینکه در دو سـال گذشـته تعداد حوادث
و اتفاقـات نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال هـای قبـل از آن
رونـد کاهشـی بسـیار خوبـی داشـته گفـت :بازرسـی هـای
معدنـی ایـن سـازمان موجب کاهـش حوادث حـوزه معادن
بویـژه در معادن زغالسـنگ شـده اسـت.

رشد پنج درصدی صادرات استان کرمان
در سال جاری
معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان صنعت،
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان در ایـن نشسـت گفت :در
کل کشـور بـدون احتسـاب میعانـات گازی اسـتان کرمـان
رتبـه سـوم در زمینـه صـادرات را بـه خـود اختصـاص داده
و بـا محاسـبه میعانـات گازی رتبـه اسـتان کرمـان ،پنجـم
کشـوری است.
مصطفـی زریسـفی اظهار کـرد :در حال حاضـر  19اتاق
اصنـاف 385 ،اتحادیـه 67 ،هـزار و  600واحد صنفی و 40
فروشـگاه بـزرگ در اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه بـرای
 195هـزار نفـر اشـتغال پایـدار ایجاد کرده اسـت.
وی بـا اشـاره به وجـود  15سـایت اینترنتی بـرای خرید
آنالیـن شـهروندان در سـطح اسـتان کرمـان افـزود :بـازار
از نظـر پیشـرفته شـدن بـا وجـود فروشـگاه هـای بـزرگ،
شـبکه های اینترنتی فـروش و بازاریابـی محصوالت جهش
قابل توجهی داشـته اسـت .زریسـفی از رشـد پنج درصدی
صـادرات اسـتان در سـال جـاری خبـر داد و گفـت :عمـده
محصـول صادراتـی مربـوط بـه محصول پسـته و بیشـترین
صـادرات مربـوط بـه گمرک سـیرجان بوده اسـت.
وی گفـت :سـهم اصنـاف در تولیـد ناخالـص ملـی در
سـطح کشـور  75میلیـارد دالر معـادل  19درصـد اسـت
کـه سـهم اسـتان کرمـان در این زمینـه  2.4میلیـارد دالر
بوده اسـت.
معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان صنعت،
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان تصریـح کـرد :اشـتغال
اصنـاف بایـد بـه  213هـزار نفـر افزایـش یافتـه و میـزان
سـهم اصناف اسـتان کرمان بـه  2.6میلیـارد دالر در توالید
ناخالـص ملـی افزایـش یابد.

دوازدهميـن كنفرانـس بين
المللـي روابـط عمومي ايـران و
سـيزدهمين جشـنواره روابـط
عمومـي هـاي برتر كشـور صبح
ديروز ششـم دي ماه در سـالن
كنفرانـس هتـل المپيـك در
تهـران برگـزار شـد .در ايـن مراسـم كـه با پيـام دكتـر جنتي وزيـر فرهنگ
و ارشـاد اسلامي و بـا حضـور دكتـر حسـام الديـن اشـنا مشـاور فرهنگـي
رئيس جمهور  ،حجت االسلام شـهيدي رئيس بنياد شـهيد كشـور و دكتر
مظاهـري مشـاور عالي وزير ارشـاد برگزار شـد بيش از يكصد نَفَـر از مديران
و فعاليـن روابط عمومي كشـور و جمـع زيادي از مسـئولين و مديران روابط
عمومي ادارات شـركت ها و نهادها حضور داشـتند .در اين نشسـت كه از ان
بعنـوان معتبرتريـن گردهمايـي فعاليـن و متخصصين روابط عمومي كشـور
يـاد ميشـود هيت داوران با أكثريت آراء شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر
را بـه پـاس خدمـات و فعاليـت هـاي مثمر ثمـر حائـز رتبه برتر شـناخت و
بـا اهـدا تنديـس طاليي روابـط عمومي از خدمـات مهندس ناصـر تقي زاده
مديـر عامل شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر و روابط عمومي اين شـركت
در حـوزه انجـام مسـئوليت اجتماعي تقديـر كرد.

امـام جمعـه کرمـان گفت :گـردن بیش
از  40نفـر را در عربسـتان بـا شمشـیر
زدنـد کـه شـیخ نمـر یکـی از آنهـا بـود در
حالـی کـه کشـورهای دنیـا ماننـد آمریکا و
کشـورهای غربـی واکنش مناسـبی از خود
نشـان ندادنـد و نخواهند داد زیرا عربسـتان
مـزدور و نوکـر آنهاسـت .وی ادامـه داد :اما
کشـورهای اسلامی ماننـد لبنـان ،ایـران،
پاکسـتان ،عـراق و سـایر کشـورها واکنـش
نشـان دادنـد .آیت اهلل جعفـری گفت :مردم
دنیـا مـی فهمنـد و نهادهـای بیـن المللـی
بیدارنـد و توجـه دارنـد و بسـیاری از مردم
شـهادت شـیخ نمـر را محکـوم کردنـد در
حالـی کـه عربسـتان ایـن حـرف را نمـی
فهمـد و بـه راه خـود ادامـه مـی دهـد زیرا
صهیونیسـت هـا و آمریکایـی ها پیشـتیبان
آن هسـتند .وی افـزود :شـهادت شـیخ نمر
را بـه همـه آزادگان و مسـلمین عالـم و
کسـانی کـه اینگونـه مسـایل را درک مـی
کننـد تسـلیت مـی گویم.
وی گفـت :رژیـم پلید و فاسـد سـعودی
ارتجاعـی تریـن نظـام در منطقـه و بلکـه
در دنیاسـت و ایـن غصـه را چگونـه مـی
تـوان تحمـل کـرد که نظـام و رژیـم حاکم
کشـوری اسلامی کـه اماکـن مقدسـه

مسـلمان را در خـود جـای داده اسـت
اینقـدر ظالـم و سـتمگر باشـند .نماینـده
ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان اظهـار کـرد:
آمریکایـی هـا و غربی هـا از اقدامـات رژیم
سـعودی حمایـت مـی کننـد .وی گفـت:
رژیـم سـعودی مجلـس و انتخابـات نـدارد
و حکومـت در ایـن رژیـم عجیـب و غریب،
موروثـی اسـت.
نماینده ولی فقیه در سپاه ثاراهلل :آل
سعود به زودی زمین گیر می شود
بـه گـزارش ایسـنا حجـت االسلام
محمدعلـی محسـن زاده ،مسـئول
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه ثـاراهلل
اسـتان کرمـان تجمـع صبـح دیـروز گفت:
دسـتان آل سـعود هماننـد صهیونیسـت
هـای پلیـد آغشـته بـه خـون انسـانهـای
مومـن و مسـلمان و هـزاران عالـم از مکتب
اهلبیـت(ع) و اهل سـنت اسـت .وی افزود:
آل سـعود بایـد بدانـد کـه لشـکر سـفیانی
تربیـت شـده دسـت وی ،بـه زودی زمیـن
گیـر مـی شـود و دورانـش بـه پایـان مـی
رسـد و آل سـعود بـا شـهادت شـیخ نمـر
ل بیـت(ع)
در اهـداف الهـی مکتـب اهـ 
سـرعت بخشـید و زمینه را برای اضمحالل
حاکمیت سراسـر فسـاد خـود فراهـم آورد.

صنعت ،معدن و تجارت

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

رئیس سـازمان صنعت ،معدن
و تجـارت جنـوب اسـتان کرمان:
اولین کارخانه تولید گاز اکسـیژن
و نیتـروژن جنـوب اسـتان کرمان بـا اختصـاص  2100میلیون ریال تسـهیالت،
آمـاده بهـره بـرداری اسـت .به گـزارش روابـط عمومی سـازمان صنعـت ،معدن
و تجـارت جنـوب اسـتان کرمـان ،رئیس این سـازمان خبـر داد :اولیـن کارخانه
تولیـد گاز اکسـیژن و نیتـروژن جنـوب اسـتان کرمـان در شهرسـتان جیرفـت
آمـاده بهره برداری می باشـد .محمود اسـکندری نسـب در ایـن خصوص گفت:
بـا توجـه بـه اولویـت نیـاز منطقـه بـه ایـن محصـول ،ایـن کارخانـه با سـرمایه
گـذاری بالـغ بـر  10میلیـارد ریال آمـاده بهره بـرداری می باشـد .وی همچنین
اظهـار کـرد :ظرفیت تولیـد ایـن کارخانـه  2.200.000مترمکعب گاز اکسـیژن
و نیتـروژن در سـال مـی باشـد .دکتر اسـکندری نسـب اضافـه کرد :در راسـتای
کمـک بـه راه انـدازی هرچه سـریعتر این کارخانـه ،به همت اداره طـرح و برنامه
سـازمان  2100میلیـون ریال تسـهیالت از محـل وجوه اداره شـده بانک صنعت
و معـدن و همچنیـن معـادل  10درصـد تسـهیالت بـه عنـوان یارانـه مصـوب و
پرداخت شـده اسـت.

نماینـده ولـی فقیـه در سـپاه ثـاراهلل
کرمـان بیـان کـرد :شـهید آیـت اهلل نمـر
فریـاد آزادیخواهـی مـردم مظلـوم و تحـت
سـتم عربسـتان بـود ،فریادهایـی کـه بـه
دلیـل ظلـم آل سـعود در سـینهها حبـس
شـده از زبـان شـیخ نمـر اوج میگرفـت.
حجـت االسلام محسـنزاده اظهارکـرد:
آیـت اهلل نمـر آزادی خواهـان سـرزمین
حجـاز را بـرای آزادی از یوغ فرقه انگلیسـی
تربیـت کـرده کـه حـکام آن نوکـر تمـام
اسـتکبار هسـتند.
نماینـده ولـی فقیـه در سـپاه ثـاراهلل
کرمـان گفـت :تروریسـم تکفیـری کـه در
سراسـر جهـان اسلام دیـده میشـود،
دسـت پـرورده ایـن رژیم خونآشـام اسـت
و ناکارآمـدی آنهـا را بـه جایـی رسـاند
کـه شـیخ نمـر را از زندگـی مـادی حـذف
کننـد .وی بیـان کـرد :اعـدام شـیخ نمـر
نشـان از خلـق و خـوی داعشـی آل سـعود
دارد ،بنیـان تفکـر تکفیـری داعـش از ایـن
خانـدان کفتارصفـت مـورد حمایـت آمریکا
برمـی خیـزد.
حجت االسلام محسـنزاده خاطرنشـان
کـرد :رژیم سـعودی بـا هدف شـکاف میان
مسـلمانان و شـیعه و سـنی بـه شـهادت
شـیخ نمـر روی آورد ،امـا خون این شـهید
در رگهـای مسـلمانان میجوشـد و بـه
زودی بنیـان آنهـا را برمیکنـد و خـون این
عالم وارسـته به فروپاشـی آلسـعود سرعت
میبخشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت ،در ایـن تجمـع
حاضـران جنایـت رژیـم آل سـعود را در
اعـدام و بـه شـهادت رسـاندن عالم شـیعی
آیـت اهلل نمـر را محکـوم کردنـد و بـا در
دسـت داشـتن پالکاردهایـی ،فریـاد مـرگ
بر آلسـعود ،مرگ بر صهیونیسـت و مرگ
بـر آمریـکا سـردادند.

فرودگاه

جزئیات طرح توسعه
پروازها و فرودگاه
بین المللی کرمان

مدیـر کل فـرودگاه هـای
اسـتان روز گذشـته در پاسـخ
بـه جزئیات وطرح هـای جدید
پـروازی در فـرودگاه بیـن
المللـی کرمان گفـت  :در حال
حاضـر از فـرودگاه بینالمللـی
کرمـان بـه  ۷مقصد داخلی تهـران ،تبریز ،اهواز ،شـیراز ،اصفهان ،مشـهد،
کیـش و دو مقصـد خارجـی عتبـات و دبـی پـرواز صورت میگیـرد گفت:
بـه طـور میانگیـن روزانـه  ۸نشسـت و برخاسـت از ایـن فـرودگاه انجـام
میشـود .مدیـرکل فرودگاههـای اسـتان کرمـان با بیـان اینکـه پروازهای
کرمان-سـاری نیـز از ایـن فـرودگاه برقـرار بود امـا از حـدود دو ماه پیش
بـه دلیـل کمبود مسـافر کنسـل شـد افـزود :فـرودگاه بینالمللـی کرمان
ظرفیتهـای زیـادی بـرای برقـراری پروازهـای خارجـی از جملـه ترکیـه
دارد کـه در ایـن زمینـه بـا شـرکت هواپیمایـی ترکیش در سـال گذشـته
مذاکراتـی انجـام شـد امـا ایـن شـرکت هواپیمایی هنـوز آمادگـی خود را
بـرای برقـراری ایـن مسـیر پـروازی اعالم نکـرده اسـت .وی ادامـه داد :با
توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه ایام نـوروز بیشـتر بـه دنبـال افزایـش تعداد
پروازهـای موجود هسـتیم.
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اخبار آبفا

رهبری

بیش از  3500دستگاه کنتور خراب
در کرمان تعویض شد

واکنش رهبر انقالب به شهادت شیخ نمر:

دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران
سعودی را خواهد گرفت

رهبـر انقالب اسلامی در جلسـه درس خارج فقـه ،جنایت
بزرگ عربسـتان سـعودی در به شـهادت رسـاندن عالم مؤمن
و مظلـوم ،شـیخ نمر باقر النمر را به شـدت محکـوم کردند .به
گـزارش پایگاه اطالع رسـانی دفتر مقام معظم رهبری ،ایشـان
با تأکید بر لزوم احسـاس مسـئولیت دنیـا در قبال این جنایت
و جنایـات مشـابه سـعودی در یمـن و بحریـن ،خاطرنشـان
کردنـد :بـدون تردید خون بـه ناحق ریخته این شـهید مظلوم
بـه سـرعت اثـر خواهـد کـرد و دسـت انتقـام الهـی گریبـان
سیاسـتمداران سـعودی را خواهـد گرفـت .آیـت اهلل خامنهای
عالـم مظلـوم نـه مـردم را بـه حرکت مسـلحانه
گفتنـد :ایـن
ِ
تشـویق میکـرد و نـه به صـورت پنهانی اقدام بـه توطئه کرده
بـود ،بلکـه تنهـا کار او ،انتقاد علنـی و امر به معـروف و نهی از

منکـ ِر برخاسـته از تعصـب و غیـرت دینـی بود .رهبـر انقالب،
شـهادت شـیخ نمـر و ریختـن بـه ناحـق خـون او را خطـای
سیاسـی دولت سـعودی خواندنـد و افزودند :خداونـد متعال از
خـون بیگنـاه نمیگـذرد و خون به ناحق ریخته ،بسیارسـریع
دامـان سیاسـتمداران و مجریـان ایـن رژیـم را خواهـد گرفت.
ایشـان با انتقاد شـدید از سـکوت مدعیان آزادی ،دموکراسی و
حقـوق بشـر و حمایت آنان از رژیم سـعودی کـه خون بیگناه
ن میریـزد ،تأکید
را تنهـا بـه خاطـر انتقـاد و اعتراض بـه زمی 
کردنـد :جهـان اسلام و همـه دنیـا باید نسـبت به ایـن قضیه
احسـاس مسـئولیت کنند .آیـتاهلل خامنـهای آزار و شـکنجه
مـردم بحریـن توسـط نظامیـان سـعودی و تخریب مسـاجد و
خانههـای آنـان و همچنیـن بیـش از  10مـاه بمبـاران مـردم

آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی
در دیـدار بـا جمعـی از معتمدین
شـمیران بـه اقـدام نابخردانـه
عربسـتان سـعودی در اعـدام
«شـیخ نمـر» اشـاره کـرد و بـا
محکومیـت ایـن جنایـت ،گفـت:
بارهـا دلسـوزان و عقالی جوامع بشـریت و بـزرگان عرصهی سیاسـت به حاکمان
عربسـتان هشـدار داده بودند که شـیخ نمر عقبـهی محکمی در میان مـردم دارد.
بـه گـزارش انتخـاب ،وی راهپیماییهـا و اعتراضات مردم کشـورهای مختلف و به
ویژه پاکسـتان را نشـانهای از محبوبیت شـیخ صبوری دانسـت که علیرغم سالها
زنـدان ،همیشـه بـرای اعتراضـات خویش از زبان اسـتفاده میکـرد .رئیس مجمع
تشـخیص مصلحـت نظـام غرور عربسـتان بـه خاطر پـول ،نفـت ،ذخیـره ارزی و
پشـتیبانیهای آمریـکا را اشـتباه تاریخـی آنـان بـرای مصـون پنداری دانسـت و
گفـت :هیـچ بعیـد نیسـت کـه مـردم عربسـتان علیرغم میـل حاکمان سـلفی و
وهابـی به سـرکوب ،دسـت به اعتراض سراسـری بزننـد که البته داعـش با حضور
فـراوان خویـش در آن کشـور ،زمینـهای بـرای ایـن کار هم دارد .آیتاهلل هاشـمی
رفسـنجانی با تقبیح حمله به کنسـولگری و سفارت عربستان سـعودی و با تأکید
بـر ضـرورت همراهـی و همـکاری همه کشـورهای اسلامی بـرای پایـان دادن به
جنـگ و خونریـزی و تنش در جهان اسلام ،گفت :هر پدیـدهای راهحلی منطقی
و مناسـب خـود را طلـب میکند و حرکات افراطی و حمله به اماکن دیپلماسـی و
تخریب و خشـونت ،ادامه راه را سـخت و بحرانهای منطقهای را تشـدید میکند.
در آغـاز ایـن دیـدار نیـز سـردار مدبّـر ،عبـاس ملکـی و محمد هاشـمی بـه بیان
دیدگاههـای خویـش در مسـائل مربـوط به کشـور و به ویـژه آینده روابـط ایران و
عربسـتان پرداختنـد و از آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی بـرای کم کردن نـزاع بین
جوامع اسلامی خواسـتند که با کمک عقالی جهان اسلام و جمهوری اسلامی
طرحـی ارائـه و اجـرا شـود.همچنین آیـت اهلل صادق آملـی الریجانـی ،رئیس قوه
قضاییـه در پیـام خـود در محکومیت اعدام شـیخ نمر تصریح کرد :نقش اسـتکبار
جهانی در این جنایت ،آشـکار اسـت چرا که نظام سـلطه همواره مترصد فرصتی
بـوده تـا امـت اسلام را از یکپارچگـی به تشـتت کشـانده و به اهداف شـوم خود
در منطقـه دسـت یابـد .علـی الریجانـی  ،رئیس مجلس شـورای اسلامی نیز در
پیامـی بـا تاکیـد بـر اینکه بـا ایـن جنایت ،حـکام سـعودی بایـد بداننـد گردابی
هولنـاک بـرای خویـش به وجـود آوردهانـد ،ادامـه داد :اینگونه اقدامات مشـکالت
امنیتـی منطقـه را تشـدید میکند،زیـرا مسـئله یـک فـرد نیسـت بلکـه موضوع
جهان اسلام اسـت.

باشـند .رهبر انقالب همچنین افزودند :یقیناً شـهید شـیخ نمر
مـورد تفضـل خداونـد خواهـد بود و بدون شـک دسـت انتقام
تعـدی کردند خواهد
الهـی گریبـان ظالمانـی را که به جـان او ّ
گرفـت و ایـن همـان چیزی اسـت که مایه تسـلّی اسـت.

انتخابات

اقدام سعودی
دامن زدن به
تروریسم است

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

احتمال اعتراض
سراسری توسط مردم
عربستان وجود دارد

یمـن را نمونههـای دیگـری از جنایات رژیم سـعودی خواندند
و تأکیـد کردنـد :کسـانی که صادقانه به سرنوشـت بشـریت و
سرنوشـت حقـوق بشـر و عدالـت عالقهمند هسـتند ،باید این
قضایـا را دنبال کنند و نباید نسـبت به ایـن وضعیت بیتفاوت

رئیس جمهور

هاشمی رفسنجانی

رییـس جمهـوری در پیامی به
مناسـبت شـهادت شـیخ نمر باقر
النمـر ،ایـن اقـدام غیر اسلامی و
غیـر انسـانی دولـت عربسـتان را
محکوم و در راسـتای سیاستهای
فرقـه گرایانـه و دامـن زدن بـه
تروریسـم و افراط دانسـت .به گزارش خبرآنالین به نقل از پایگاه اطالع رسـانی
ریاسـت جمهوری ،متن پیام حجت االسلام و المسـلمین دکتر حسـن روحانی
به این شـرح اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبـر اعـدام عالـم مجاهـد شـیخ نمر باقـر ال ّنمـر موجـی از اندوه و تأسـف در
بیـن جوامـع اسلامی بوجـود آورد .اینجانـب ضمـن محکـوم کـردن ایـن اقدام
غیرانسـانی کـه در تعـارض آشـکار بـا حقوق بشـر و ارزشهای اسلامی اسـت،
بـه خانـواده شـهید شـیخ نمـر ،علمای اعلام و عموم مسـلمانان تسـلیت عرض
میکنـم .تردیـدی نـدارم کـه دولت عربسـتان با این اقـدام غیر اسلامی ،وجهه
خـود را در بیـن کشـورهای جهـان بـه ویژه کشـورهای اسلامی بیـش از پیش
مخـدوش نموده اسـت .چنیـن اقدامـی در راسـتای سیاسـتهای فرقهگرایانه و
دامـن زدن بـه تروریسـم و افـراط در منطقه و جهـان بوده که در سـالهای اخیر
منجـر بـه بیثبـات کـردن منطقـه و ایجاد جنـگ و درگیـری گردیده اسـت.
مـردم مسـلمان ایـران اگرچـه در کنـار همـه مسـلمانان جهـان ایـن اقـدام
غیراسلامی را به شـدت محکـوم میکنند اما اجـازه نمیدهند کـه این جنایت،
دسـتمایه افـراد و گروههـای خودسـر در کشـور بـرای انجـام اعمال غیـر قانونی
و هتـک حیثیـت نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی گـردد .حرکتی که توسـط
جمعـی افـراد افراطـی شـب گذشـته در تهـران و مشـهد صـورت گرفـت و بـه
وارد آمـدن خسـارت بـه سـفارت و کنسـولگری کشـور عربسـتان کـه شـرعاً و
قانونـاً بایـد در پنـاه جمهوری اسلامی ایـران در امنیت باشـد منجـر گردید ،به
هیـچ عنـوان قابـل توجیـه نیسـت و قبـل از هر چیـزی توهین به نظـام و لطمه
بـه آبـروی جمهـوری اسلامی ایـران تلقی میشـود .همه مسـئوالن نظـام ،عزم
قاطـع دارنـد که بـا این خودسـریها و اعمـال مجرمانـه برخورد جدی شـود .از
ایـن رو ،از وزیـر کشـور میخواهم کـه با همکاری قـوه محترم قضاییـه و وزارت
محتـرم اطالعـات و بـا قاطعیـت کامـل ،عامالن این تهاجـم را شناسـایی و برای
اجـرای عدالـت بـه دسـتگاه قضایـی معرفـی کنند تـا برای همیشـه بـه اینگونه
اعمـال زشـت پایـان داده شـود و امنیـت کامـل نمایندگیهای سیاسـی دولتها
در جمهـوری اسلامی ایـران تضمیـن گـردد .خداونـد روح شـهید شـیخ نمر را
بـا شـهدای کربلا محشـور نماید و اسلام و مسـلمانان را عـ ّزت عنایـت فرماید.

لیست منتسب به
جامعه مدرسین و
روحانیت تکذیب شد

در حالـی کـه کمتر از  22روز
دیگـر به پایـان مهلت رسـیدگی
بـه صالحیـت داوطلبـان مجلس
خبـرگان باقی اسـت؛ گمانه زنی
ها درباره لیسـت هـای انتخاباتی
بـه اوج خـود رسـیده اسـت .به
گـزارش خبرآنالیـن شـنبه در گـروه های تلگرامـی و برخي سـايتهاي خبري
دو لیسـت  15و  16نفـره از اسـامی مـورد حمایـت جامعـه مدرسـین حـوزه
علمیـه قـم و جامعـه روحانیـت مبـارز در انتخابـات خبـرگان منتشـر شـد .در
لیسـت  15نفـره اسـامی ايـن آيـات و حجـج اسلام بـه چشـم مـی خورنـد:
 -۱احمـد جنتـی  -۲محمدتقی مصباح یـزدی  -۳قربانعلـی دری نجف آبادی
 -۴محمدعلـی تسـخیری  -۵ابراهیـم امینی نجف آبـادی  -۶محمدباقر باقری
کنـی  -۷محمـد امامـی کاشـانی  -۸محمـد محمـدی ری شـهری  -۹سـید
محمـد غـروی  -۱۰حسـن روحانـی  -۱۱محمدعلـی موحـدی کرمانـی -۱۲
ابوالفضـل میـر محمـدی  -۱۳سـید محمدرضـا مدرسـی یـزدی  -۱۴علیرضـا
اعرافـی  -۱۵علـی مومن
نـام آیـت اهلل یـزدی در ايـن ليسـت نیسـت .امـا در لیسـت  16نفـره ،آیت
اهلل یـزدی بـه عنـوان یکـی از کاندیداهـای مورد حمایـت جامعه مدرسـین در
تهـران بـه ایـن لیسـت اضافه شـده اسـت .اگرچه پیـش از این حجت االسلام
مصباحـی مقـدم سـخنگوی جامعـه روحانیت بـه خبرآنالین گفته بـود در یک
تقسـیم کار از پیـش تعییـن شـده ،جامعـه روحانیـت قـرار اسـت بـه موضـوع
انتخابـات مجلـس و جامعـه مدرسـین بـه موضوع انتخابـات خبـرگان بپردازد،
امـا لیسـت  15نفـره بـه عنوان لیسـت مورد نظـر جامعـه روحانیت در شـبکه
هـای اجتماعـی دسـت بـه دسـت مـی شـود .ايـن ليسـتها که منتشـر شـد،
حجـت االسلام حسـين ابراهيمـي در تمـاس خبرنـگار خبرآناليـن ،گفـت که
اصلا اين تشـکل روحاني ،شـنبه جلسـه اي نداشـته اسـت .خبـري که حجت
االسلام مصباحـي مقـدم سـخنگوی جامعـه روحانیـت مبـارز نيـز آن را تاييد
کـرد امـا پاسـخ دقيـق تـر دربـاره ليسـت منتشـر شـده را بـه حجت االسلام
سـیدرضا تقـوي دیگـر عضـو ایـن تشـکل واگـذار کـرد .البتـه او هـم حاضر به
پاسـخگويي نشـد و در پاسـخ بـه خبرآنالين ،گفت که جلسـات متعـددي دارد
و فرصـت بـراي گفـت و گو نـدارد.
امـا از سـوی دیگـر آیـت اهلل محمـد غـروی عضو جامعـه مدرسـین در رابطه
بـا صحـت ایـن لیسـت ها بـه خبرآنالیـن گفت کـه «اگر این لیسـت در سـایت
جامعه مدرسـین منتشـر شـده باشـد ،اعتبـار دارد ،امـا در غیر این صـورت قابل
اتکا نیسـت».

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

سـخنگوی دسـتگاه قضا روز گذشته در پاسخ به سوالی
مبنـی بـر اینکـه قاضـی صلواتـی در بیسـت و چهارمیـن
جلسـه دادگاه بابـک زنجانـی فرصـت یـک ماهـهای به او
داده اسـت ،اکنـون  15روزاز آن مهلت گذشـته اسـت ،آیا
عملا اقدامـی دراین زمینـه انجام داده اند یـا خیر؟ گفت:
مـا واقعـاَ نمیدانیـم آیا وی در خـارج از کشـور پولی دارد
یـا خیـر ،وزارت اطالعـات و بانـک مرکزی هـم نمی دانند
و دیگـر اینکـه اگر پـول دارد و به خاطـر تحریم نمی تواند
بیـاورد مـا اطالعـی نداریم اما اگـر می خواهـد بدهی اش
را پرداخـت کنـد کـه دادگاه ،دادسـرا ،شـرکت نیکـو و ...
نیـز دنبـال ایـن هسـتند کـه پـول را بدهد چنانچـه قبل
از صدورحکـم آن را بدهـد حتمـاَ در مجازاتـش بـی تأثیر
نیسـت .او ادامـه داد :وی در دفعـات مختلـف ادعـا کـرده

بازداشت  38نفر
به دلیل حمله به
سفارت عربستان

سـخنگوی قـوه قضاییـه بـا
بیـان اینکـه حمله به سـفارت
عربسـتان در تهران،خلاف
قانون بوده اسـت ،از بازداشـت
 38نفـر در ایـن ارتبـاط خبـر
داد .بـه گـزارش خبرنـگار
حقوقی قضایی ایرنا ،حجت االسلام و المسـلمین «غالمحسـین محسنی
اژه ای» روز یکشـنبه در نودمیـن نشسـت خبـری خـود در بـاره حادثـه
حملـه شـب گذشـته گروهـی از افراد به سـفارت عربسـتان گفـت « :این
کار خلاف قانـون و مقـررات بوده و بـه همین دلیل ،تعـدادی از مرتکبان
ایـن اقـدام ،بازداشـت شـده اند ،تعـدادی تحت تعقیـب قرار گرفتـه اند و
شـماری نیـز در حال شناسـایی هسـتند ».وی افزود :ما ایـن اقدام (حمله
بـه سـفارت) را خلاف قانـون مـی دانیـم و بـا کسـانی کـه خلاف قانون
عمـل کننـد ،برخـورد می شـود و تا آنجا کـه اطالع دارم تاکنـون  38نفر
از آنهـا دسـتگیر شـده اند .سـخنگوی دسـتگاه قضا تصریح کـرد :نیروی
انتظامـی و وزارت کشـور هـم بایـد اقدامـات پیشـگیرانه را انجـام دهند و
قـوه قضاییـه در ایـن راسـتا بـه آنهـا کمـک خواهـد کرد.

کـه پـول دارد و نمـی توانـد آن را بیـاورد ولـی هیچ وقت
نتوانسـته ایـن قضیـه را ثابـت کنـد ،من طبـق تحقیقاتی
کـه کـرده ام گفتـه اند کـه دارد تالش می کنـد بنابر این
تلاش هایـی کـرده و برخـی از اسـناد را ارائه داده اسـت.
حجـت االسلام والمسـلمین محسـنی اژه ای در ارتبـاط
بـا آخرین وضعیـت پرونده فروش سـهام سـارینای کیش
اظهـار بـی اطالعـی کـرد .بـه گـزارش خبرآنالیـن حجت
االسلام والمسـلمین محسـنی اژهای در پاسـخ به سوالی
مبنـی بـر اینکـه آخریـن وضعیـت پرونـده بقایی بـه کجا
رسـید و آیـا قـرار مجرمیت برای وی صادر شـده اسـت یا
خیـر؟ گفـت :هنـوز قـرار مجرمیت صادر نشـده اسـت اما
مرحلـه تحقیقـات مقدماتی رو به پایان اسـت .سـخنگوی
دسـتگاه قضـا ادامـه داد :هنگامی که مرحلـه تحقیقات به

اتحادیه اروپا

انتقاد اتحادیه اروپا
از اعدام شیخ نمر
توسط عربستان

«فدریـکا موگرینی» مسـئول
سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا
روزشـنبه بـا انتشـار بیانیـه ای
اعلام کـرد کـه اعـدام «شـیخ
نمـر باقـر النمـر»  ،نگرانی های
جـدی دربـاره آزادی بیـان و
احتـرام به حقوق سیاسـی وشـهروندی ایجاد کرده اسـت .به گـزارش ایرنا به
نقـل ازخبرگـزاری فرانسـه ،موگرینی ابـراز نگرانی کـرده که این اقـدام باعث
شـعله ور شـدن بالقـوه تنـش هـای فرقـه ای شـود که پیشـتر ویرانـی های
زیـادی را در منطقـه بـه همـراه داشـته اسـت .در ایـن بیانیـه ،اتحادیـه اروپا
ضمـن مخالفت شـدید با اعدام تحت هرشـرایط و به خصـوص در موارد اعدام
هـای گروهـی ،مقامـات سـعودی را به پیشـبرد آشـتی میان جوامـع مختلف
درایـن کشـور فـرا خوانده اسـت .به گـزارش ایرنـا ،وزارت کشورعربسـتان با
انتشـار بیانیـه ای اعلام کـرد  47نفر از شـهروندان عربسـتانی در  12منطقه
عربسـتان از جملـه آیـت اهلل نمر باقرالنمر روحانی برجسـته و رهبر شـیعیان
عربسـتان اعـدام شـدند .شـهید شـیخ نمر یکـی از برجسـته تریـن زندانیان
سیاسـی عربسـتان اسـت کـه در تاریـخ  23مهـر  1393بـه اتهـام انتقـاد از
حکومـت عربسـتان بـه اعـدام محکوم شـد.

بودجه 95
تکمیل شد

آخریـن اخبـار حاکـی از
تکمیـل الیحـه بودجـه سـال
آینـده در سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی و احتمـال ارائـه
همزمـان آن بـا برنامـه ششـم
توسـعه در هفتـه آینده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،امسـال در
سـه سـال حضـور دولـت یازدهـم در اداره کشـور اولیـن دورهای اسـت که
الیحـه بودجـه در زمـان قانونـی نیمـه آذر بـه مجلـس ارائه نشـده و بیش
از یـک مـاه بـه تاخیـر افتـاده اسـت ،عمـده دلیل ایـن امـر تاکید بـر ارائه
همزمـان برنامـه ششـم توسـعه و الیحـه بودجـه عنـوان میشـود .هرچند
کـه نوسـانات قابل مالحظـه در بـازار جهانی نفت بـر این موضـوع بیتاثیر
نبـود و موجـب شـد تـا دولـت بـرای تصمیمگیـری دقیقتـر در رابطـه بـا
پیشبینـی قیمـت هر بشـکه نفـت در الیحه بودجه سـال بعـد کمی تامل
بیشـتری داشـته باشـد .اما آن طور که برخـی مقامات آگاه به ایسـنا اعالم
کردنـد بعـد از نهایـی شـدن ارقـام کلـی بودجـه در جلسـات هفتههـای
گذشـته هیـات دولت ،سـازمان مدیریـت و برنامهریزی فرآینـد وارد کردن
ارقـام جزیـی بودجـه و تکمیـل جزئیـات آن را اکنـون بـه پایان رسـانده و
الیحـه بودجـه سـال  1395آمـاده تحویـل بـه مجلـس اسـت.

سـیزدهمین مسـابقات سراسـری تنیـس روی میـز
بـرادران و پیشکسـوتان وزارت نیـرو ،یـادواره شـهدای
صنعـت آب و بـرق کشـور بـا حضـور  44تیـم و 220
نفـر از ورزشـکاران صنعت آب و برق کشـور ،در شـیراز
سـومین حـرم اهـل بیـت (ع) برگـزار شـد .در ایـن
مسـابقات که به میزبانی شـرکت برق منطقـهای فارس
و مشـارکت هیـات ورزش صنعـت آب و بـرق فـارس و
در سـه بخـش تیمـی ،انفـرادی و دوبـل انجـام شـد در
بخـش انفـرادی ،تیـم صنعـت آب و بـرق مقام سـوم را
بدسـت آورد.

بیش از  40فقره انشعاب غیرمجاز
در کهنوج قطع شد

طـی آذر مـاه  41فقره انشـعاب غیرمجـاز در کهنوج
قطـع و جمـع آوری شـد .رضـا بهرامی سرپرسـت امور
آب و فاضالب شهرسـتان کهنـوج از قطع و جمع آوری
 41فقـره انشـعاب غیرمجـاز در کهنـوج خبـر داد .وی
افـزود :صاحبـان انشـعابات ذکـر دشـه ،بـا توجـه بـه
مصـرف بـی رویـه از آب ،باعـث افـت فشـار در شـبکه
توزیـع آب شـهری مـی شـدند کـه بـا جمـع آوری و
قطـع انشـعابات ایـن مشـکل بر طـرف گردیـد .بهرامی
در ادامـه بیـان داشـت 6 :فقـره از این انشـعابات تبدیل
بـه مجـاز و  41فقـره نیـز قطـع و جمـع آوری گردید.

تعمیر خط  200خیابان شهید
قدوسی کرمان

شکسـتگی خط  200خیابان شـهید قدوسی کرمان
بـا همـت کارکنـان امـور آب کرمـان برطرف شـد .روح
اهلل ابارقـی مدیـر شـبکه توزیع آب شـهر کرمـان گفت:
بـارش بـاران در یک شـنبه گذشـته باعث جمع شـدن
آب در خیابـان قدوسـی (تـوکل آبـاد ) شـد که موجب
نفـوذ آب سـطحی در قنـات زیرزمینـی و درنهایـت
نشسـت زمیـن گردیـد .وی افزود:ایـن نشسـت زمیـن
باعـث شکسـتگی خـط  200خیابـان نیز گردیـد که با
تلاش همکاران امور آب کرمان مسـیر بسـتر سـازی و
خـط شـبکه کـه از سـاعات اولیه صبـح آغاز شـده بود
در سـاعت  3و نیـم عصـر بـه پایان رسـید.

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

اتمـام برسـد اگـر بازداشـت متهم ضرورت نداشـته باشـد
قـرار تبدیـل و با صـدور کیفرخواسـت بـه دادگاه می رود
و اگـر بازداشـت الـزام داشـته باشـد بـا بازداشـت موقت و
صـدور قـرار مجرمیـت پرونده بـه دادگاه مـی رود .حجت
االسلام والمسـلمین محسـنی اژهای در ارتباط با آخرین
وضعیـت اسـتعالمات انتخاباتـی گفـت :تعییـن صالحیت
تنهـا بـه عهـده چهـار مرجعـی کـه از آنهـا اسـتعالم می
شـود نیسـت مثال یکـی از این چهـار مراجع ثبـت احوال
اسـت امـا الزامـی نیسـت کـه احـراز صالحیـت فقـط بـا
توجـه بـه اسـناد و مـدارک این چهـار مرجع باشـد ،احراز
صالحیـت بـا احراز مجرمیت متفاوت اسـت  ،الزم نیسـت
احـراز کننـد کـه فـرد مجـرم اسـت ،در قانون نیامـده که
مجرمیـت بایـد احراز شـود بایـد صالحیت احراز شـود.

دولت

طـی هشـت مـاه نخسـت سـال جـاری 3581
دسـتگاه کنتـور خـراب در شهرسـتان کرمـان تعویض
شـد .غالمرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آب و فاضالب
شهرسـتان کرمـان گفـت :بـه منظـور اصلاح الگـوی
مصـرف و توزیـع بهینـه آب و همچنیـن جلوگیـری از
هدررفـت آب از ابتـدای سـال جـاری تا پایـان آذر ماه،
 3581دسـتگاه کنتـور خـراب در شـهرهای اختیارآباد
( ،)26اندوهجـرد ( ،)27باغیـن ( ،)75جوپـار (،)54
چتـرود ( ،)16رایـن ( ،)76زنگـی آبـاد ( ،)83شـهداد
( ،)37کاظـم آباد ( ،)18کرمـان ( ،)2661گلباف (،)47
ماهـان ( )389و محـی آبـاد ( )72دسـتگاه تعویـض
گردید.
زیـن الدینی در پایان یادآور شـد :تعویض کنتورهای
خـراب علاوه بـر اینکـه از پـرت بیـش از انـدازه آب و
اثـرات منفـی آن بـر تأسیسـات آب رسـانی جلوگیـری
مـی کند ،شـرایط الزم جهت کنترل مصـرف و خدمات
رسـانی شایسـته تر به مشـترکین و شـهروندان را نیز
فراهم مـی نماید.

کسب مقام سوم تیم صنعت آب و برق
کرمان در مسابقات سراسری تنیس
روی میز وزارت نیرو
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 9حلقـه چـاه بـه عمق  2502متـر در ایـام اهلل دهه
فجـر در شـهر کرمـان وارد مـدار بهـره بـرداری مـی
شـود .غالمرضـا زیـن الدینی مدیـر امـور آب و فاضالب
شهرسـتان کرمـان گفـت :بـه منظـور کمـک بـه منابع
تامیـن آب شـهر کرمـان و جلوگیری از بحـران کم آبی
در تابسـتان سـال آینده 9 ،حلقه چـاه در ایام دهه فجر
وارد مـدار بهـره بـرداری می شـود .وی افـزود :چاههای
ذکر شـده در دشـت حسـین آباد و دشـت جوپـاری به
عمـق  250متـر حفـر شـده انـد کـه در حـال حاضـر
عملیـات تجهیـز و اجـرای خطـوط آب و بـرق آنهـا در
حـال انجـام مـی باشـد .گفتنـی اسـت در حـال حاضر
آب شـرب شـهر کرمان از طریق  104حلقه چاه تامین
می شـود.

وزیر امورخارجه

اعدام شیخ نمر
گام دیگری در
ادامه سیاستهای
تفرقهافکنانه است

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان
تاکیـد کـرد :اعـدام شـیخ نمـر
گام دیگـری در ادامـه سیاسـت
هـای تفرقـه افکنانـه و حمایـت
از تروریسـتهای افراطـی اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه در تماس
هـای جداگانـه تلفنـی بـا تعـدادی از وزرای خارجـه کشـورهای منطقـه ،بـان کی
مـون دبیـرکل سـازمان ملل متحد و موگرینی مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه
اروپایـی ضمـن اعلام محکومیـت اقدام غیـر انسـانی و مخالف موازین بیـن المللی
حقـوق بشـر در اعدام فجیع شـهید شـیخ نمـر عالم مظلوم و شـجاع سـعودی ،آن
را گام دیگـری در ادامـه سیاسـت هـای تفرقـه افکنانـه و حمایـت از تروریسـتهای
افراطـی دانسـت کـه منطقـه و جهـان را بـه خـاک و خـون کشـیده اسـت .ظریف
نسـبت بـه پـی آمدهـای خطرنـاک ایـن گونـه اقدامـات در زمینـه تشـویق افـراط
گرائـی هشـدار داد و بـر ضـرورت اقدامات هماهنـگ منطقه ای و بیـن المللی برای
جلوگیـری از اقـدام علیـه گروههـای مذهبـی و پرهیـز از سیاسـت هـای مبتنی بر
طائفـه گرائـی تاکید کـرد .وزیر امور خارجه کشـورمان همچنیـن در این تماس ها
تعهـد صریـح جمهوری اسلامی ایـران در خصوص حفاظـت از اماکـن دیپلماتیک
را خاطـر نشـان سـاخت.
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سیاست نوشت

آیین شغل دادن
و تعیین وظایف

احزاب؛ چشم بیدار نظامهای مردمساالر

سـیر الملـوک تالیـف خواجـه نظـام الملـک
توسـی اسـت .خواجـه نظـام الملـک وزیـر آلـب
ارسلان سـلجوقی اسـت .ملکشـاه سـلجوقی در
پایـان عمـر از وزیـران خـود مـی خواهـد کـه در
باب کشـورداری و رسـوم پادشـاهان گذشـته از
آل سـلجوق ،و نیـک و بـد امور جـاری و کمبودها
بیندیشـند و تاملات خود را روشـن بنویسـند و
عرضـه کننـد تـا پادشـاه در آن هـا تامـل کنـد و
نقایـص را دریابـد و کارهـا را بـه قاعـده خویـش
و طبـق فرمـان ایزدتعالـی انجـام دهـد .همـه
نوشـتند و از میـان آن هـا نوشـته خواجـه نظـام
الملـک را پسـندید و او را بـه اتمـام آن مأمـور
سـاخت.
متـن زیـر یکـی از فصـول کتاب مذکور اسـت
کـه خواجـه نظـام الملک طبق عقاید خود نگاشـته
اسـت .ایـن کتـاب در حـال حاضر در رشـته زبان
و ادبیـات فارسـی در دانشـگاه هـای سراسـر
کشـور تدریـس می شـود؛

«پادشـاهان بیـدار و وزیـران هشـیار ،بـه همـه
روزگار هرگـز دو شـغل یـک مـرد را نفرمـوده انـد
و یـک شـغل دو مـرد را تـا کارهـای ایشـان بـه
نظام(منظـم) و بـا رونـق بـودی .از بهـر آن را کـه
چـون دو شـغل یـک مـرد را فرماینـد ،همیشـه از
ایـن دو شـغل یکـی بر خلـل باشـد و با تقصیـر ،از
جهـت آن کـه اگـر مـرد در ایـن شـغل بـه واجـب
قیـام کنـد و تیمـارش بـه جد بر دسـت گیـرد ،در
آن شـغل دیگـر خلـل و تقصیـر افتد؛ و اگـر در آن
شـغل بـه واجـب قیـام کنـد و اهتمامی نمایـد ،در
ایـن شـغل به همـه حـال تقصیـر و خلـل راه یابد.
و چـون نیـک نـگاه کنـی هـر آن کـس کـه او در
شـغل دارد ،همـواره هـر دو شـغل بـر خلـل باشـد
و او مقصـر و مالمـت زده و فرماینده(کارفرمـا)
متش ّکی(شـکایت کننـده) و رنجـور دل .و بـاز هـر
گاه کـه دو مـرد را یـک شـغل فرماینـد .آن بدیـن
نارفتـه ب ُ َود و بـه دو کدخدای
افگنـد و ایـن کدبانـو ُ
ویـران .و هر دو کس همیشـه در دل می اندیشـند
کـه اگـر من در ایـن کار به واجب رنج بـرم و تیمار
دارم و نگـذارم کـه هیـچ خلل راه یابـد ،خداوندگار
مـا چنـان پنـدارد کـه ایـن از کفایـت و هنـر یـار
مـن اسـت نـه از اهتمـام و کوشـش و جلـدی من؛
و آن پیوسـته همین اندیشـه کنـد .و چون بنگری،
مـادام آن شـغل بـر خلـل باشـد .و اگـر فرماینـده
گوید«:تیمـار ایـن شـغل چـرا نداشـتند و تقصیـر
کردنـد؟» ایـن گویـد«:او تقصیـر کرد ».بهانـه بر او
افکنـد؛ و او گوید«:همـه تقصیـر این کـرد ».و جرم
بـر ایـن نهـد .چـون به عقـل و اصـل بازگـردی ،نه
ایـن را جـرم باشـد و نـه آن را؛ همه جـرم آن کس
را باشـد کـه دو مـرد را به یک شـغل فرمایـد .و هر
آن گاه کـه وزیـر بی کفایت باشـد و پادشـاه غافل،
نشـانش آن باشـد کـه یـک عامـل را از دیـوان دو
عمـل فرماینـد یـا سـه و پنـج و هفت.
و امـروز مـردم هسـت کـه بـه هیـچ کفایتی که
در او هسـت ده عمـل دارد ،و اگـر سـیمش بـذل
بایـد کـرد ،بـذل کنـد ،و بـدو دهنـد و اندیشـه آن
نکننـد کـه ایـن مرد اهل این شـغل هسـت یـا نه،
کفایتـی دارد یـا نـه ،در دبیری و تصـرف و معاملت
راهـی بَـرد یا نه ،و چندین شـغل که در خویشـتن
پذیرفتـه اسـت ،بـه سـر توانـد بـرد یـا نـه؟ و بـاز
مـردان کافـی و شایسـته و جلد(زیـرک) و معتمـد
و کارهـا کـرده و محـروم گذاشـته انـد و در خانـه
هـا معطـل نشسـته انـد و هیـچ کـس را اندیشـه و
تمییـز آن نمـی باشـد کـه چـرا باید کـه مجهولی،
بـی کفایتـی ،بی اصلـی ،بـی فضلی چندین شـغل
دارد و معروفـی ،اصلـی ،معتمدی یک شـغل ندارد
و محـروم و معطـل باشـد؟ خاصـه کسـانی کـه بـر
دولـت حـق واجـب گردانیـده باشـند و خدمـت
های پسـندیده کرده و شایسـتگی نمـوده .و عجب
تـر دارد از ایـن ،بنـده :بـه همـه روزگار ،شـغل بـه
کسـی فرمودنـدی کـه او هـم مذهب و هـم اعتقاد
او بـودی و اصیـل و پارسـا بـودی ،و اگـر انقبـاض
کـردی و قبـول و اجابـت نکـردی ،بـه ُکره(بـی
میلـی) و بـه زور در گـردن او کردنـدی .الجـرم،
مـال ضایـع نشـدی و رعایا آسـوده بـودی و ُمقطع
نیکونـام و بـی گزنـد زیسـتی و پادشـاه دل فارغ و
تـن آسـا روزگار گذاشـتی.

افشـین حبیـبزاده -بـدون تردیـد نقـش احـزاب در
نظامهـای مردمسـاالر خصوصـاً از منظـر ایجـاد رقابـت سیاسـی
و تضـارب آراء جایگاهـی مهـم و بیبدیل اسـت .امروزدیگر ادعای
وجـود دموکراسـی در نظامهـای سیاسـی ،بـدون حضـور احزاب
و وجـود رقابـت سیاسـی ،نـه تنها فاقد مشـروعیت داخلی اسـت
بلکـه در حـوزه خارجـی نیـز مـورد توجـه و سـنجش نهادهـای
بینالمللـی اسـت و میتـوان آثـار میـزان توجه بـه این امـر را در
شـاخصهای توسـعه یافتگـی مـورد وفـاق یافت.

از جملـه ایـن شـاخصها میتـوان بـه پویایی جامعـه مدنی و
حضـور فعـال احـزاب به عنـوان یکـی از ارکان این جامعه اشـاره
کـرد .تاکیـد بـر حضـور فعـال احـزاب ،اهتمـام بـر کار ویژههـا و
ارائـه کارنامـه موفـق در این حوزه اسـت .درسـت از همین منظر
میتـوان بـه مقایسـه و کارآمـدی احـزاب نسـبت بـه یکدیگر در
در نهایت
خدمترسـانی بـه مردم و بازگـو کردن مطالبات آنهـا و 
تأمیـن رفاه و آسـایش به عنـوان محور اصلی هرگونـه فعالیت در
جامعـه پرداخـت .برخـی احـزاب فقـط به عنـوان نوعی دسـتگاه

تبلیغاتـی هسـتند که عمـده فعالیـت آن در دوره انتخابـات بروز
مینمایـد و موجـب گرمـی تنـور انتخابـات میشـود و بالفاصلـه
پـس از پایان رقابتهای سیاسـی بـه اصطالح کرکرههـا را پایین
کشـیده و بـه دنبـال کار خویش میرونـد .این درحالی اسـت که
بـه نظر میرسـد فعالیت سیاسـی احزاب به معنـای واقعی زمانی
تحقـق مییابـد کـه انتخابـات فقط بـه عنـوان بخشـی از فرآیند
فعالیت سیاسـی مورد توجـه قرار گیرد و احـزاب بتوانند در طول
دوران فعالیـت زمینههـای پویایـی جامعـه مدنی را فراهـم آورند.
بـه نظر میرسـد یکـی از کارهای ویژه و اساسـی احـزاب ،پویا
نـگاه داشـتن جامعـه مدنـی اسـت و رمز تحقـق ایـن پویایی در
رصد مسـتمر حوزههـای مختلف و انتقاد و ارائـه روشهای بهبود
شـرایط اسـت .ایـن امـر کـه از آن به کنتـرل و موازنه یـا در لفظ
ک انـد باالنـس» یـاد می شـود ،منافـع متعددی
فرنگـی آن «چـ 
بـرای مـردم و جامعـه و نظـام سیاسـی در برخواهـد داشـت.
نپرداختـن احـزاب بـه ایـن امـر و واگـذاری آن تنهـا بـه اصحاب
رسـانه میتوانـد موجـب بـروز مشـکالت متعـددی شـود .واجـد
بـودن بدنه کارشناسـی ،دسترسـی بیشـتر بـه جریـان اطالعات
و اخبـار ،اسـتقالل از قـدرت سیاسـی و فعالیـت حقوقـی همـراه
بـا مجـوز رسـمی تواناییهایـی بـه احزاب میبخشـد که افـراد یا
سـایر نهادهـا از همه آنهـا به یکباره برخـوردار نیسـتند .احزاب
از ایـن تواناییهـا میتواننـد در جهـت اسـتفاده بهینه ازسیسـتم

کنتـرل و موازنـه بهـره ببرند.
کنتـرل و موازنـه از سـوی احـزاب میتوانـد مکانیزمـی فراهم
آورد تـا موجب:
 -۱گسـترش فرهنـگ نقـد ،امـر بـه معـروف ونهـی از منکـر در
جا معه
 - ۲پیشـگیری از تخلفـات در حوزههـای مختلـف بـه خصـوص
حـوزه اقتصادی
 - ۳افزایـش اعتمـاد عمومـی بـه مسـئوالن و کارگـزاران نظـام
سیاسـی و افزایـش ظرفیتهـای نظـام
 -۴کاهـش هزینـه های انتقاد در جامعه ،خصوصاً انتقاد از سـوی
رسـانهها از جمله خبرنگاران
 - ۵فاصله گرفتن از سـعی و خطا در سیاسـت گذاریها و فراهم
شدن زمینه توسعه
 -۶کشـف و اطالع رسـانی در زمینه ضعفهای موجود در جامعه
شود.
در پایـان یـادآور میشـود احـزاب نقش مهمی در گسـترش و
تعمیـق فرهنگ نقـد خواهند داشـت و میوه این نقـد در صورتی
کـه بـر پایـه عقالنیـت و صداقت باشـد منافـع عمومـی را در پی
خواهـد داشـت و موجـب موازنه و اصلاح و قرار گرفتن نـام و در
مسـیر صحیـح میشـود و ایـن بـه معنای نظـم یافتـن و عدالت
است.

از اعدام ظالمانه شیخ نمر تا حمله به سفارت عربستان

جنایت قضایی و پاسخ افراطی

 -1اعـدام ظالمانـه شـیخ نمـر توسـط
اقتدارگرایـان سـعودی هـر انسـان آزاده
خواهـی را غمـزده مـی کنـد .ایـن کـه یـک
فـرد منتقـد در کشـوری کـه زندگـی مـی
یاسر سیستانی نژاد
کنـد ،حتی حـق انتقاد به حکام کشـور خود
را نداشـته باشـد و پاسـخ اعتراض خود را با سرکوب و کشتار
و زنـدان و ...بشـنود ،در هیـچ آییـن و فرهنگـی پذیرفتنـی
نیست .
شـیخ نمـر از جملـه آزادمردانـی بـود کـه در برابـر
اقلیـت حقیـر سـعودی ،شـوریده بـود و حمایـت شـیعیان
عربسـتان را نیـز بـا خـود داشـت .امـا بازداشـت و سـپس
حکـم اعـدام و در نهایـت اجـرای ایـن حکـم وحشـیانه
توسـط سلاطین سـعودی ایـن بـاور را ه تقویـت نمود که
حکومـت خانوادگـی سـعودی در سراشـیبی سـقوط قـرار
گرفتـه اسـت .چـرا کـه ناکامـی هـای پیاپـی ایـن رژیـم
در خاورمیانـه و شکسـت هـای نظامـی او در جنـگ هـای
نیابتـی و بـه ویـژه اختالفـات داخلـی پـس از مـرگ ملک
عبـداهلل ،ایـن رژیـم قـرون وسـطایی را دچـار سرگشـتگی
و زبونـی کـرده اسـت .بـه طـوری کـه حتـی از عهـده یک
مراسـم عبادی(حـج) هـم بـر نمـی آینـد و در عیـد قربان
گذشـته جهانیان شـاهد بی کفایتی مسـووالن سـعودی در
برگـزاری مراسـم مربـوط بـه حـج بودنـد.
اعدام شـیخ نمر نه تنها شـیعیان و علمای شـیعه را متأثر
کـرد بلکـه علمـای اهل سـنت و حتـی اتحادیـه اروپـا را نیز
به واکنش واداشـت.
آیـتاهلل مکارمشـیرازی در برابـر خبـر اعـدام شـیخ نمـر
ایـن گونـه ابراز عقیـده کرد«:خبر وحشـتناک اعـدام آیتاهلل
شـیخ نمـر و  46نفـر از بیگناهـان جهـان اسلام را در بُهـت
و تعجـب فـرو بـرد ،بـه خصـوص اینکـه ایـن جنایـت تحت
عنـوان خـوارج و تکفیر صـورت گرفـت ،اگر کسـانی تاکنون
تردیـد داشـتند که کانـون فتنه و تکفیر در جهان ،آل سـعود
هسـتند بـا ایـن نمونه آشـکار جـای تردیـدی باقـی نماند».
آیـتاهلل صافـی گلپایگانـی اظهـار داشـته اسـت ...«:رژیـم
سـفاک و خون آشـام سـعودی ،بـار دیگر طینـت جنایتکاران ه
خـود را نشـان داد و یکـی از بنـدگان بیگنـاه ،مظلـوم و آزاده
را با تعداد دیگری از سـتمدیدگان به شـهادت رسـاند .رژیمی
کـه بـا نوشـیدن خـون پـاک مظلومـان و آزادگان خـود را
سـیراب نمـوده و راه و رسـم جنایتکاران بـزرگ تاریخ را دنبال
مینمایـد .شـهادت عالـم آزاده ،روحانـی عالـی مقـام ،شـهید
بزرگوار شـیخ نمر رضوان اهلل تعالی علیه روی سـیاه این رژیم
را سـیاهتر و خبـث و پلیـدی باطـن آنهـا را آشـکارتر نمود».
آیـت اهلل نـوری همدانـی نیـز طـی پیامـی بـا محکـوم
کـردن ایـن جنایـت رژیـم اقتدارگـرا و افراطـی سـعودی
آورده اسـت«:حکام آل سـعود...بدانند کـه خـون بـه ناحـق
ریختـ ه ایـن روحانـی شـهید ،خـواب راحـت را از آنان سـلب
نمـوده ،جهان اسلام را بیـدار کرده و راه سـقوط را برای این
رژیـم همـوار خواهـد نمـود .مسـلماً ایـن جنایت ددمنشـانه

آگهی تحدید حدود
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پالک181فرعـی از -496اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از
پالک51فرعـی از اصلـی مذکـور بمسـاحت275مترمربع واقـع در حسـین آبـاد قلعـه گنـج شـهرک
گاه چـاه قطعـه چهـار بخش46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای نـورک احمـدی باسـتناد رأی شـم
اره 94/03/10-139460319002001761هیـأت مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقـای غالمرضـا
رئیسـی نـژاد فرزنـد دادمحمـد قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده13آئیـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقرر مـورد واخواهی
قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخه94/10/06آگهـی
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره ماده13قانـون مذبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت8صبح
روز دوشـنبه مـورخ 94/11/05در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد .لذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبه فوق
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن
اعتـراض داشـته باشـد طبـق ماده20قانـون ثبـت و مـاده 86اصالحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیـدی

را آزادگان دنیـا و مجامـع آزاد بیـن المللـی محکـوم خواهند
نمـود و فریـاد مظلومیـت ایـن شـهید بزرگـوار بـه گـوش
جهانیـان خواهـد رسـید».
وی بیـان کـرد :عربسـتان سـعودی از مذهبـی خرافـی
برخـوردار اسـت ،مذهبی کـه با بهره گیری از پشـتیبانیهای
آمریـکا و صهیونیسـت ،تکفیریهـا ،داعـش و بوکوحـرام را
تربیـت میکنـد تـا اسلام را خشـن و بدنـام معرفـیکند».
علمـای اهـل سـنت نیـز در قبـال ایـن ماجـرا بـی تفاوت
ننشسـته اند .شـیخ جلال الدیـن الصغیر از رهبـران مجلس
اعالی اسلامی عراق تاکید کرد شـهادت شـیخ النمر ،سـبب
ی و رهایـی از چنـگال آل سـعود خواهـد
تقویـت اراده آزاد 
شـد ...طغیـان و سرکشـی آل سـعود و دیگـر فراعنـه عصـر
مـا ،ایـن جنایت شـنیع را مرتکب شـد .آنها انـدک حکمت و
عقـل یا فهمی از سـنتهای تاریخـی در جنبشهای مردمی
ندارند...کـدام دیـن یـا نظـام دوراندیشـی فردی را می ُ
کشـد
کـه تنهـا نظـرش را بیـان کـرده و افـکارش را در برابر ظلمی
آشـکار کـرد کـه فسـاد و سرکشـی و تروریسـم وهابـی بـر
کشـورش حاکـم است،تروریسـمی کـه تمـام جهـان را در
نوردیده اسـت».
عزیـز کاظـم علـوان العکیلـی نماینـده پارلمـان عـراق
از فراکسـیون المواطـن هـم اعـدام شـیخ نمـر باقـر النمـر را
جنایتـی علیـه انسـانیت برشـمرد .العکیلی تاکید کـرد اقدام
مقامـات سـعودی در ارتـکاب این اقدام زشـت دلیـل دیگری
بـر جـدی نبودن آنها بـرای ثبات منطقـه و همچنین حرکت
آنهـا بـرای افزایـش بحـران اسـت .وی گفت«:اعـدام شـیخ
نمـر باقر النمـر ،ادامه شـیوه بسـتن دهانها(سـرکوبگری) و
سـرکوب آزادیهـا و افزایـش خفقـان و تنش در عربسـتان و
منطقه اسـت».
شـیخ حسـام العیالنـی از علمای اهل سـنت لبنـان و امام
مسـجدالغفران در شـهر صیـدا هـم بـا محکـوم کـردن اعدام
شـیخ النمر ابـراز عقیده کـرد که«:ایـن اقدام نشـان میدهد
کـه مقامـات سـعودی خطـرات مرحلـه و فتنـه مذهبـی که
منطقـه را تهدیـد میکنـد ،درک نمیکننـد».
کمـال الهلبـاوی عضـو شـورای ملـی حقـوق بشـر مصـر
هـم در گفتوگـو بـا المیادیـن تاکیـد کرد«:شـیخ النمر مرد
صلـح و گفتوگـو بـود و هرگـز هیـچ ارتباطی با افـکاری که
خواهان خشـونت اسـت ،نداشـت».
اعـدام نابخردانـه یـک معتـرض از دید مطبوعـات نیز دور
نمانـده اسـت .روزنامه سـاندی تایمـز انگلیـس در واکنش به
اعدام شـیخ النمر به دسـت جالدان آل سـعود نوشـت«:غرب
دیگـر این مسـئله را درک کرده اسـت که تفکـر وهابیای که
حکومت سـعودی بر اسـاس آن پایهریزی شـده اسـت ،علت
افراطگرایـی اسـت که مـوج آن منطقه را در برگرفته اسـت...
هنـوز یـک سـال کامـل از بـه قـدرت رسـیدن سـلمان بـن
عبدالعزیز نگذشـته اسـت که این سـال از بدترین سـالهای
تاریخ حکومت سـعودی اسـت».
به گزارش تسـنیم ،روزنامه ایندیپندنت نوشت«:اسـتفاده

از آیـات قـرآن بـرای توجیـه ایـن اعدامهـا تاکیـد میکنـد
کـه عربسـتان سـعودی دقیقـا همـان شـیوه داعـش را مورد
اسـتفاده قـرار میدهد...حمـام خـون غیرعادی که عربسـتان
سـعودی بـه راه انداختـه ،هدفـش شـعله ور کـردن آتـش
درگیـری طایفـهای اسـت کـه قویتـر از آنچیزی اسـت که
داعـش انجـام میدهـد».
 -2امـا روی دیگـر این ماجـرا ،حمله عـده ای در تهران
و مشـهد بـه سـاختمان هـای سـفارتخانه و کنسـولگری
عربسـتان بـود .ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه پس از انتشـار
اعـدام شـیخ نمـر ،عده ای در شـهر مشـهد به کنسـولگری
عربسـتان حملـه کردنـد و سـاختمان آن را بـه آتـش
کشـیدند .خبـر بعـدی حمله عـده ای دیگـر به سـفارتخانه
عربسـتان در تهـران بـود.
سردارحسـین سـاجدی نیـا در گفـت و گـو بـا ایسـنا
گفت«:حوالی سـاعت  22:20شنبه شـب عده ای از نیروهای
خودسـر رو بـه روی سـفارت عربسـتان تجمع کـرده و مدتی
بعـد اقـدام بـه پرتـاب سـنگ و کوکتـل مولوتـف بـه سـمت
سـاختمان سـفارت کردند ...مامـوران پلیس از همـان دقایق
اولیـه بـا ایـن اقـدام مقابلـه کردنـد .تعـدادی از مامـوران ما
نیـز زخمی شـدند ...عـده قلیلی هم وارد سـفارت شـدند که
مامـوران پلیـس اقـدام بـه خارج کـردن ایـن افـراد کردند».
حمله به سـفارت و کنسولگری عربسـتان واکنش مقامات
ارشـد نظام را به دنبال داشـت.
بـه گـزارش ایرنـا ،غالمحسـین محسـنی اژه ای در بـاره
حادثه حمله شـنبه شـب گذشـته گروهی از افراد به سـفارت
عربسـتان گفت«:ایـن کار خلاف قانـون و مقررات بـوده و به
همیـن دلیـل ،تعدادی از مرتکبان این اقدام ،بازداشـت شـده
انـد ،تعـدادی تحت تعقیب قـرار گرفته اند و شـماری نیز در
حال شناسـایی هسـتند ...ما این اقدام (حمله به سـفارت) را
خلاف قانـون می دانیـم و با کسـانی که خلاف قانون عمل
کننـد ،برخـورد می شـود و تـا آنجا کـه اطلاع دارم تاکنون
 38نفـر از آنها دسـتگیر شـده اند ...نیروی انتظامـی و وزارت
کشـور هـم بایـد اقدامـات پیشـگیرانه را انجـام دهنـد و قوه
قضاییـه در ایـن راسـتا به آنهـا کمک خواهـد کرد».
هاشـمی رفسـنجانی ضمـن محکومیـت اعـدام رهبـر
شـیعیان عربسـتان بـا تقبیـح حملـه بـه کنسـولگری و
سـفارت عربسـتان سـعودی و با تأکیـد بر ضـرورت همراهی

اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعلام و ظـرف مـدت 30روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح قضائـی
تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد .پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه
ادعـای مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار94/10/14 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج -اصغر نارویی
آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی)
آگهی مزایده مال غیر منقول
بموجـب سـند رهنـی شـماره87/09/09-10484دفترخانه اسـناد رسـمی -80عنبرآباد موضـوع پرونده
اجرائـی کالسـه  9300051له :بانک کشـاورزی شـعبه قدمگاه علیه :صدیقه رفیعی تشـکیل و نظر بـه اینکه مدیون
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام ننموده اسـت ،برابر مقـررات آئین نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا
قانـون ثبـت اسـناد و املاک کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط کارشناسـان
رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجـرای نسـبت بـه مورد
وثیقـه ششـدانگ زمیـن مزروعی پلاک -3فرعـی از -635اصلی بـه مسـاحت237330مترمربع ذیـل ثبت33587

و همـکاری همـه کشـورهای اسلامی بـرای پایـان دادن بـه
جنـگ و خـون ریـزی و تنـش در جهـان اسلام ،گفت«:هـر
پدیـده ای راه حلی منطقی و مناسـب خـود را طلب می کند
و حـرکات افراطـی و حملـه بـه اماکـن دیپلماسـی و تخریب
و خشـونت ،ادامـه راه را سـخت و بحـران های منطقـه ای را
تشـدید مـی کند».
ایـن حرکـت افراطیون ،منجر به دسـتور مسـتقیم رییس
جمهـور بـرای پیگیـری حـوادث شـنبه شـب شـد .حسـن
روحانـی در پیـام خـود آورده اسـت ...«:تردیـدی نـدارم کـه
دولـت عربسـتان بـا ایـن اقـدام غیر اسلامی ،وجهه خـود را
در بیـن کشـورهای جهان به ویژه کشـورهای اسلامی بیش
از پیـش مخـدوش نمـوده اسـت .چنیـن اقدامی در راسـتای
سیاسـت هـای فرقـه گرایانـه و دامـن زدن بـه تروریسـم و
افـراط در منطقـه و جهـان بوده کـه در سـالهای اخیر منجر
بـه بـی ثبـات کـردن منطقـه و ایجـاد جنـگ و درگیـری
گردیده اسـت.
مـردم مسـلمان ایـران اگرچـه در کنـار همـه مسـلمانان
جهـان این اقدام غیراسلامی را به شـدت محکـوم می کنند
امـا اجـازه نمی دهند که این جنایت ،دسـتمایه افـراد و گروه
هـای خودسـر در کشـور بـرای انجـام اعمـال غیـر قانونـی و
هتـک حیثیـت نظام مقـدس جمهـوری اسلامی گردد.
حرکتی که توسـط جمعی افراد افراطی شـب گذشـته در
تهـران و مشـهد صـورت گرفت و بـه وارد آمدن خسـارت به
سـفارت و کنسـولگری کشـور عربسـتان ـ که شـرعاً و قانوناً
بایـد در پنـاه جمهـوری اسلامی ایـران در امنیـت باشـد ـ
منجـر گردیـد ،بـه هیـچ عنـوان قابـل توجیـه نیسـت و قبل
از هـر چیـزی توهیـن به نظـام و لطمـه به آبـروی جمهوری
اسلامی ایـران تلقـی مـی شـود .همه مسـئوالن نظـام ،عزم
قاطـع دارنـد کـه بـا ایـن خودسـری هـا و اعمـال مجرمانـه
برخـورد جدی شـود.
از ایـن رو ،از وزیـر کشـور مـی خواهـم کـه بـا همـکاری
قـوه محتـرم قضاییـه و وزارت محترم اطالعـات و با قاطعیت
کامـل ،عاملان ایـن تهاجـم را شناسـایی و بـرای اجـرای
عدالـت بـه دسـتگاه قضایـی معرفـی کننـد تا برای همیشـه
بـه اینگونـه اعمـال زشـت پایـان داده شـود و امنیـت کامـل
نمایندگـی هـای سیاسـی دولتها در جمهوری اسلامی ایران
تضمین گـردد».
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پرونده «پیام ما» برای حواشی پیش آمده پیرامون پروژه هتل بام کرمان

نبرد نفسگیر هتل با کوه

«ریـکاوری» فـوق العـاده با اهمیت جلوه داده شـده اسـت
و بیـن مربیـان مـدرن وتخصصـی امـروزه جایـگاه ویژه ای
پیـدا کـرده اسـت.برای تعاریـف زیـادی در مـورد ریکاوری
وجـود دارد و ایـن تعاریـف را مـی توان به چنـد بخش و از
دیدگاهـای مختلف بیـان کرد.
اغلـب ریکاوری را برای بازسـازی ومرمت بخش فیزولوژیکی
بـدن مـی داننـد .بازگشـت بـه حالت اولیـه به ورزشـکاران
کمک شـایانی برای رسـیدن به باالترین سـطح از پتاتسـیل
ورزشـکار در رابطه با بارهای آموزشـی وجسـمانی می کند.
ریکاوری باعث می شـود که ورزشـکار کمتر از تمرین بیش
از حـد رنـج ببـرد ودچـار بیـش تمرینـی ()overtraing
نشـود .فرایندی اسـت کـه ورزشـکار از طریق ریـکاوری به
حالـت آمادگـی عملکـرد واوج اجرا می رسـد.
ریکاوری شامل :بازسازی جسمانی وروانی
اهمیـت ریـکاوری :ورزشـکاران نخبـه اغلـب چنديـن نوبت
در روز تمريـن مـی کننـد و ایـن مـی طلبد کـه روی مقوله
ریکاوری بیشـتر کار شـود.
در چنيـن شـرايطی ورزشـکاران ممکـن اسـت فراتـر از
هنجارهـای فيزيولوژيکـی وروانـی تحت فشـار قـرار بگيرند.
فشـارهای محيطـی ،فشـارهای اجتماعـی ،عاطفـی )
نيزممکـن اسـت کل فشـاروارده را افزايـش دهـد ).بنابراين
ورزشـکاران بايـد تـوازن خوبـی بيـن تمريـن و ميـزان
ريـکاوری برقرارکننـد.
سرعت ريکاوری
هـر چنـد ريـکاوری پـس از ورزش بـه شـرط کافـی بـودن
زمـان بطورخودبخـود انجام می شـود امـا درورزش قهرمانی
افزايـش سـرعت ريـکاوری يـک از موضوعـات اساسـی در
موفقيـت برنامـه هـای تمرين اسـت.
عادت به ريکاوری
اسـتفاده از تکنيـک هـای ريکاوری بايد جـزئ اصلی تمرين
باشـد وبصـورت يـک عـادت درايـددر غير اينصـورت ممکن
اسـت بـی اثـر باشد.متاسـفانه خیلـی از مربیـان مـا در این
زمینـه بـا مربـی بدنسـاز توافـق نظـر ندارنـد وایـن یـک
مشـکل بزرگ اسـت.
چـه زمانـی اسـتراتژی های ریـکاوری نیـاز اسـت و همچنین
در مـورد تکنیکهـای مدرن وبـروز ریکاوری صحبت می شـود.
استراتژی های ریکاوری :
.1هنگامـی کـه بیـش از حد و معمـول فعالیت مـا فیزیکی
باشد.
.2گذاشـتن بـار اضافـی بـرای ورزشـکار بـدون اسـتراحت

شـود ،وضمـن بررسـي مشـكالت ايـن طـرح ،تـا
زمانيكـه بررسـي هـاي الزم و جامع راجـع به اين
پـروژه انجـام گـردد ،پـروژه متوقـف گردد.
نکتـه جالـب امـا اینجاسـت کـه در جلسـه
بررسـی پـروژه هـای عمرانـی شـهر کرمـان کـه
شـهریور مـاه در دفتـر اسـتاندار کرمـان برگـزار
شـد گیالنـی جـزو موافقـان ایـن پـروژه بـود .او
در آن جلسـه خطـاب به اسـتاندار کرمـان گفته
بـود :اگـر هتـل خوبـی در بـام کرمـان سـاخته
شـود بـه آن افتخـار مـی کنیـم .وی همچنیـن
از اسـتاندار کرمـان خواسـته بـود ابتـدا فکـری
بـه حـال جـاده دسترسـی بـه ایـن هتـل شـود.
گیالنـی ایـن پـروژه را گنجـی در زیـر زمیـن
خوانـده بـود .حـاال پس از چنـد ماه امـا گیالنی
بـه کمپیـن نجـات کـوه هـای صاحـب الزمـان

پیوسـته و بـا اجـرای ایـن پـروژه مخالفـت مـی
کند .
هتل های معروفی که در دل کوه
قرار دارند
برخـی از موافقـان سـاخت هتـل در کـوه های
صاحـب الزمـان به هتل هـای معروف دنیـا که در
دل کـوه قـرار دارند اشـاره می کننـد .در ادامه به
معرفی سـه هتـل معروفی کـه در کوه قـرار دارند
مـی پردازیم:
“پست هتل “یکی از آن  5ستاره های کوهستانی
اسـت که دارای چشـم اندازی بی نظیر در روسـتای
لیـک لوئیس در قلب کوهسـتان راکـی و پارک ملی
بنـف کـه قدیمـی تریـن پـارک ملـی کشـور پهناور
کانادا اسـت قـرار دارد .این پارک طبیعـی فوق العاده
در نزدیکـی شـهر “بنـف” در اسـتان آلبرتـای کانادا

واقع شـده است.
یـرا آلپینـا در سـوئیس هتـل  ۷۰اتاقـه نیـرا
آلپینـا کـه جزو هتـل های بسـیار شـیک دنیا نیز
قرار دارد ،چشـم انـداز فوق العـاده ای به رودخانه
سـیلواپالنا و دره آلپـی دارد .ایـن هتـل در سـال
 ۲۰۱۱میالدی گشـایش یافته اسـت و حدود سـه
مایـل بیرون از شـهر واقع شـده و یکـی از بهترین
پیسـت های اسـکی بـرای دوسـتداران این ورزش
مفرح اسـت.
هتـل کیمامایـا  -هاکیـادو در ژاپـن توسـط
انـدرو بـل طراحـی شـده اسـت ،در سـال ۲۰۱۱
میلادی در منطقـه اسـکی در شـمالی تریـن
جزیـره هاکیـادو سـاخته شـده اسـت و در حـال
حاضـر عضـو جدیـدی از بهتریـن طراحـی هـای
هتـل هـای دنیـا اسـت

بازگشت به حالت
اولیه چیست ؟
علی ایرانمنش

واسـتراحت نـا کافـی
.3فرکانـس بـاالی مسـابقات (فشـردگی وبـی برنامـه بودن
در اجـرای مسـابقات )
 .4تمرینـات یکنواخـت وتکـراری (بـدون برنامـه بـودن
مربیـان ،ورعایـت ویژگـی تمرینـات
 .5تمریـن بیـش از سـه سـاعت در روز بـرای افـراد مبتدی
ونونهـاالن ونوجوانان
.6افزایـش  30درصـد بـار تمریـن در میکروسـیکلهای کمتراز
 7روز
 .7بیش از دوجلسه تمرین سخت در روز
.8بیـش از یـک بـازی در کمتـر از  72سـاعت ( نـوع ورزش
ونـوع سیسـتم انـرژی قالـب در بـازی حائز اهمیت اسـت)
تکنیک های مدرن ریکاوری
.1تمرينـات سـبک هـوازی و تمرينـات کششـی ايسـتا می

*

توانـد بـا افزايـش سـرعت گـردش خـون دفـع مـواد زايـد
عضالنـی راافزايـش وبامتعادل کـردن الکتروليـت های بدن
باعـث کاهـش تنـوس عضالنی شـود.
 .2ورزشـکاران بـه  ۹الـی  ۱۰سـاعت خـواب نيـاز دارنـد.
تکنيـک هـای آرام سـازی  ،ماسـاژ،دوش آب گـرم پيـش
از خـواب بـه کميـت وکيفيـت خـواب کمـک ميکندافـکار
پريشـان افسردگی-اسـترس وبحـث هـای هيجـان اور قبل
ازخـواب کميـت وکيفيـت خـواب را تغييـر ميدهـد.
 .3ماسـاژ بـه جابجايـی و دفـع محصوالت جانبـی مربوط به
سـوخت وسـاز ان ِرژی کمـک ميکند.اين موضوع بـه رهايش
عضالنـی وآرامـش روانـی مـی انجامد.اسـتفاده از جکوزی و
ويرپـول نيـز با هميـن اهداف می باشـد.
.4متداولتريـن شـکل گرمـا درمانـی بـه هـدف ريـکاوری
اسـتفاده از سـونا است(.سـونا بطـور مسـتقيم (کاهـش

بـر انگيختگـی عصبـی خـروج مـواد سـمی همـراه تعريـق)
وبطـور غيـر مسـتقيم(آرامش عصبی وبهبـود کيفيت خواب
درريـکاوری کمـک ميکند.بـه هـر حـال بـرای اسـتفاده از
سـونا پـس از يک جلسـه تمرين سـنگين در هـوای گرم ويا
هنـگام آسـيب ديدگـی بايـد احتيـاط کـرد.
 .5اسـتفاده از تکنيـک سـرما درمانی معمـوال بالفاصله پس
از تمريـن ويـا در مراحـل مختلـف يـک جلسـه تمريـن می
باشـد.مهمترين دليل اسـتفاده از اين تکنيـک کاهش دمای
مرکـزی بـدن حفـظ آب بدن ودفع سـريعتر اسـيد الکتيک
می باشـد.
 .6هـوای اطـراف کوههاآبشـارها و درختـان دارای بـار
الکتريکـی منفی هسـتند.يونهای منفی ريـکاوری را باکمک
بـه سيسـتم عصبـی و تنفسـی
تسـهيل مـی کند.فرآوردههـای سـوخت فسـيلی بـار

الکتريکـی هـوای محيـط را مثبـت مـی کننـد.
 .7توجـه بـه ملا حظـات تغذيـه ای ويتامين-آنتـی
اکسـيدانها-موادمغذی واملاح) يکـی از روش هـای مهم در
ريـکاوری ورزشـی اسـت).
.8اسـترس هـای روانـی ترشـح هورمـون رشـد را پاييـن
وهورمـون کورتيـزول را افزايـش مـی دهند.لـذا اسـتفاده
از تکنيـک هـای ارام بخـش عصبـی مـی توانـد در سـرعت
ريـکاوری نقـش داشـته باشـد.
در چـاب بعـد در مـورد عوامـل تاثیرگـذار در ریـکاوری را
مـورد بحـث قـرار مـی دهیم.
لطفا نظرات خود رابا ما در میان بگذارید.
* کارشناس ارشد تربیت بدنی مدیر و مربی باشگاه ورزشی نسل آرین
Email:ariansportgroup@gmail.com
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ادامه از صفحه 8
زمین پروژه را از شهرداری بخریم
کاربـر دیگـری امـا پیشـهاد جالبـی دارد .او
مـی نویسـد :تصمیـم بیشـتر اعضا ایـن کمپین بر
ایـن اسـت:در صورتیکـه اعضـای محتـرم شـورای
اسلامی شـهر مصوبـه خـود را بـرای واگـذاری
 80000هـزار متـر مربـع زمیـن از کـوه صاحـب
الزمان(عـج) را بـه قیمـت پاییـن یـک میلیـارد
تومـان لغـو بنماینـد از آنهـا کمـال تشـکر را مـی
نمايیـم .در غیـر ایـن صـورت هـر نفـر از اعضـای
کمپیـن بـا اهدا هـر نفر فقـط یک میلیـون تومان
بـه صـورت هدیـه به شـورای شـهر و شـهرداری،
ایـن زمیـن را خریداری نمـوده و آزاد می سـازیم
تـا ایـن موهبـت الهـی بـه دامـان مـردم فهیـم
کرمـان بازگـردد نـه تحویل افراد خاص می شـود.
کاربـر دیگری این سـوال را مطـرح میکند که
وقتـی میـراث تاریخی و طبیعی ارزشـمند دیگری
در اسـتان داریـم چـرا بایـد تیشـه بـه دامنـه این
کـوه زد؟ هتلـی در این محل سـاخته میشـود که
اولیـن آیتمهـای مکانسـنجی معمـاری در مـورد
آن رعایـت نشـده و اتاقهـای آن با دیـد بصری بر
قبرسـتان ،آسایشـی برای سـاکنان هتـل به دنبال
نخواهد داشـت.
این پروژه مثل قرارداد ترکمانچای است
ناصـر شـجاعی از مخالفـان اصلـی ایـن پـروژه
هـم هفته گذشـته ر جلسـه شـورای شـهر کرمان
خطـاب بـه اعضـای شـورای شـهر گفـت :در کوه
هـای مسـجد صاحـب الزمـان مکانی وجـود دارد
کـه بـر اسـاس تحقیقـات  ۱۰سـاله مـن نشـان
میدهـد کـه ایـن مکان قبلـه گاه مهرپرسـتی قبل
از زرتشـت بـوده کـه البـرز کـوه ،نـام ایـن مـکان
اسـت ،اگـر هتل بـام کرمان صـورت گیـرد پدیده
ای ماننـد قـرارداد ترکمنچـای اتفـاق مـی افتد .با
انجـام ایـن پـروژه ایـن مـکان ثبـت جهانـی نمی
شـود و ماننـد اشـتباهی کـه در گذشـته کردیم و
هتلـی در کنـار بـازار سـاختیم و باعـث شـد بازار
ثبـت جهانـی نشـود ،ایـن مـکان هـم ثبـت نمـی
شو د .
واکنش استاندار کرمان نسبت به مخالفت
ها :چرا دست به دست هم می دهید تا
کاری صورت نگیرد؟
حجـم مخالفـت هـا بـا پـروژه هتـل بـام بـه
حـدی بـود کـه اسـتاندار کرمـان هـم نسـبت بـه
آن واکنـش نشـان داد .آنطـور کـه ایسـنا نوشـته
رزم حسـینی دربـاره راهاندازی کمپییـن مخالفت
بـا راهانـدازی پـروژه بـام کرمـان و همچنیـن تلـه
کابیـن گفـت :پـروزه تله کابیـن در بهتریـن نقطه
از نظـر آب و هوایـی کرمـان در حـال احـداث
اسـت و مـا بایسـتی قبرسـتان را از ایـن منطقـه
جابجـا کنیـم و فقط گلزار شـهدا را آنجا نگهداری
خواهیـم داشـت تا ارزشـهای آنها احترام گذاشـته
شـود .رزم حسـینی افـزود :حـال کـه داریـم تلـه
کابیـن را راهانـدازی میکنیـم همه سـنگ اندازی
میکننـد و مـی گوینـد محیـط زیسـت مخالـف
اسـت ،بلکـه اینگونـه حرفهـا درسـت نیسـت و
محیـط زیسـت ایـن پـروزه را کارشناسـی دقیـق

تاییـد کـرده اسـت و زدن اینگونـه حرفهـا و راه
انـدازی اینگونـه شـایعات بـدون کارشناسـی غیر
اخالقـی می باشـد .اسـتاندار کرمان با بیـان اینکه
مـا در شـرایط بـی پولی ،رکود و نفت سـی دالری
فعالیـت خودمـان را انجـام می دهیم اظهـار کرد:
همـه بایـد بداننـد کـه ما با دسـت خالـی در حال
انجـام ایـن کارها هسـتیم و از گروههای سیاسـی
خواهشـی داریـم کـه تابـع جـو قـرار نگیرنـد و با
مطالعه و کسـب اطالعات درسـت ،قضـاوت کنند.
رزم حسـینی بـا تاکید بر اینکه کارشناسـان ما هر
هفتـه چنـد بـار جلسـاتی در خصـوص پروژههای
عمرانـی اسـتان برگـزار مـی کننـد اظهـار کـرد:
هـر کـس اعتـراض ،انتقـاد و پیشـنهادی نسـبت
بـه پروژههـای شـهری کرمـان دارد مـی توانـد با
مـا تمـاس بگیـرد ضمـن آنکـه مـا از دانشـجویان
دانشـگاهها ،مشـاوران و افـراد خبـره در این پروژه
هـا اسـتفاده کـرده و خواهیـم کرد.
وی در خصـوص پـروژه غیـر همسـطح گنبـد
جبلیـه نیـز گفـت :اوال مـن گالیـهای از وضعیتی
کـه در شـبکههای مجـازی پیـش آمـد دارم کـه
افـرادی بدون داشـتن اطلاع کافی ،شـروع به جو
سـازی بـر علیـه برخـی پروژههـای عمرانی شـهر
زدنـد ثانیـا ،پـروژه تقاطـع غیرهمسـطح گنبـد
جبلیـه چهـار سـال پیـش بایسـتی اجـرا میشـد
ضمـن آنکـه شـهرداری و کارشناسـان میـراث
فرهنگـی نیـز بـر اجـرای این پـروژه تاییـد کردند
و تمـام مـدارک آن موجـود اسـت .رزم حسـینی
خطـاب بـه افـرادی کـه در شـبکههای مجـازی
دسـت بـه تشـویش اذعـان عمومـی دربـاره پروژه
گنبـد جبلیه مـی زنند اظهار کـرد :وقتی دربارهی
موضوعـی اطالعـات دقیقـی و کافـی نداریـد ،چرا
دسـت به دسـت هـم میدهیـد کـه کاری صورت
نگیـرد .اینگونـه رفتارهـا غیـر اخالقی اسـت.
معاون عمرانی استاندار :منظر کوه های
صاحب الزمان حفظ می شود
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان هـم در
ایـن ارتبـاط گفـت :بررسـیها نشـان میدهـد
کـه گردشـگری کرمـان رونـق فراوانـی خواهـد
یافـت ،پـس توجیـه داشـت کـه اقامـتگاه و یک
مجموعـهی تفریحـی و رفاهـی در ایـن نقطـه
احـداث کنیـم؛ در نتیجـه سـرمایهگذار تصمیـم
سـاخت هتـل پنج سـتاره در بام کرمـان را گرفت.
سـیف الهی افزود :مسـکن و شهرسـازی که مالک
ایـن اراضی اسـت ،سـه هکتـار از این زمیـن را به
شـهرداری واگـذار کـرد و مـا آن را بـه موسسـه
عسـکریه دادیـم تـا در آن هتل احـداث کند؛ پنج
هکتـار هـم کاربری فضای سـبز تعریـف کردیم .او
در واکنـش بـه اعتراضـات هـم اظهار داشـت :این
هتـل هشـت طبقـه نیسـت؛ حداکثـر دو یـا سـه
طبقـه از طـرف کرمـان خواهـد بـود که کـوه دید
داشـته باشـد؛ از سـمت دیگر که شـیب اسـت اما
ممکـن اسـت تـا پنـج طبقـه باشـد .مـا میدانیم
ارتفـاع بیشتـر از سـه طبقه در یال کـوه فایدهای
نـدارد .برایمـان حفـظ منظـر کـوه بسـیار اهمیت
دارد .وی تصریـح کـرد :در کرمـان بـا کمبـود
زیرسـاختهای گردشـگری روبـهرو هسـتیم؛ در

پنـج سـال آینـده ،حـدود  ۸۰۰تـا هـزار تخـت
کمبـود خواهیـم داشـت؛ در این شـرایط سـاخت
هتـل ضـرورت دارد .او کـه بـا یـک نشـریه محلی
صحبـت کـرده بـود در پایـان گفـت :مجموعه در
بـام کرمـان در آینـده بـه یـک برنـد بـرای شـهر
و اسـتان کرمـان تبدیـل شـده و مـورد اسـتقبال
گردشـگران بسـیاری قـرار خواهـد گرفـت.
مدیرکل محیط زیست کرمان :با کلیات
طرح موافقت شده است
محمـود صفـرزاده مدیـرکل حفاظـت محیـط
زیسـت کرمـان هـم در ایـن ارتبـاط مـی گویـد:
در مـورد پـروژهی بـام کرمـان ،در جلسـهای،
معـاون مـا آقـای نیکطبـع حضـور داشـتند؛ بـر
اسـاس توضیحاتـی که آنجا داده شـده ،بـا کلیات
طـرح ،موافقـت ضمنـی صـورت گرفته اسـت؛ اما
مشـروط بـه اینکه نقشـهها و سـایت پلان طرح
در اختیـار محیـط زیسـت قـرار بگیرد ،تـا موردی
نیـز مجوزهایـی صادر بشـود؛ عالوه بـر آن ،مجوز
پایـش و کنتـرل نیـز انجـام میدهیـم تـا اگـر
پسـماند ،یـا آلودگـی هـوا یا پسـابی وجـود دارد،
مدیریت شـود.
رئیس شورای شهر کرمان :شورا قبال با
اجرای این پروژه موافقت کرده است
رئیـس شـورای شـهر کرمـان هـم در ایـن
ارتبـاط بـه «پیـام مـا» گفـت :دیـدگاه موافقان
و مخالفـان ایـن پـروژه محتـرم اسـت امـا پروژه
هتـل بـام کرمـان قبلا تاییدیـه شـورا را گرفته
اسـت .علـی اکبـر مشـرفی افـزود :در شـورای
شـهر کرمـان هـم دیـدگاه هـای متفاوتـی
وجـود دارد امـا در خـرداد مـاه سـال جـاری
اکثریـت اعضـای شـورای شـهر کرمـان بـا ایـن
پـروژه موافقـت کردنـد .وی در واکنـش بـه این
کـه احتمـال دارد شـورا بـا اجـرای ایـن پـروژه
مخالفـت کنـد گفـت :قبال در شـورا بحـث هایی
در ارتبـاط بـا ایـن پـروژه صـورت گرفـت و رای
آورد و دیگـر شـورا نمـی توانـد بـا اجـرای ایـن
پـروژه مخالفـت کنـد.
یک بام و دو هوای یکی از اعضای شورای
شهر کرمان
یکـی از اعضـای شـورای شـهر کرمـان هـم
حضـوری جـدی در کمپیـن نجـات کـوه هـای
صاحـب الزمـان دارد .سـعید گیالنـی کـه منتظـر
اسـت هیـات مرکـزی حـل اختلاف بـه اعتـراض
او بـه حکـم سـلب صالحیتـش رسـیدگی کنـد تا
تکلیـف مانده یا رفتن او از شـورا مشـخص شـود،
در ایـن گـروه تلگرامی نوشـت :در آخرين جلسـه
شـوراي شـهر كـه ايـن طـرح تصويـب شـد تمام
تلاش اينجانـب و دو عضـو ديگـ ِر مخالـف ايـن
طـرح ايـن بـود كـه دو مـاه فرصـت دهيـد تـا از
دسـتگاههاي ذيربط و مشـاوران كشوري در زمينه
ميـراث فرهنگـي و محيط زيسـت وغيره اسـتعالم
گـردد ،تـا تصميم عجوالنـه اي گرفته نشـود ،ولي
نظـر برخـي از اعضـاء ايـن نبـود و طـرح تصويـب
شـد ،ولـي خوشـبختانه بـا توجه بـه دفـاع جانانه
ايـن كمپيـن باعث شـد بعضـي از اعضاء شـورا در
چنـد روز اخير نظرشـان بـا مخالفان طـرح همراه
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با اصرار اپراتورهای موبایل
و دستور رگوالتوری تماس رایگان
بیسفون محدود شد

تیـم مدیریـت اپلیکیشـن بیسـفون ادعـا کـرد سـرویس
تمـاس رایـگان داخلـی بـا فشـار اپراتورهـای تلفـن همـراه
و دسـتور سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی
محـدود شـده اسـت .ایـن پیامرسـان ایرانـی از آغـاز مـاه
گذشـته اقـدام به راهانـدازی تمـاس رایگان با تمـام خطوط
مخابراتی کشـور کـرده بود.بیسـفون طی اطالعیـهای اعالم
کـرد سـرویس تمـاس رایـگان داخلـی بـا فشـار اپراتورهای
تلفنهمـراه و دسـتور سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات
رادیویـی محـدود شـده اسـت .ایـن اپلیکیشـن پیامرسـان
از هفتـه اول آذرمـاه سـال جـاری ،امـکان تمـاس رایـگان
بـا مشـترکان اپراتورهـای تلفـن ثابـت و همـراه را بـا حفظ
شـماره اپراتـور میزبـان ممکـن کـرده بود.با اسـتفاده از این
سـرویس ،کاربـران بیسـفون میتوانسـتند با شـماره همراه
اول ،ایرانسـل یـا رایتل خود ،با مشـترکان سـایر اپراتورهای
تلفـن ثابـت یـا همـراه ایـران از طریـق شـماره خـود بـه
طـور رایـگان تمـاس صوتـی برقـرار کننـد .قابلیتـی که در
برنامههای اسـکایپ وایبر و دیگر اپلیکیشـنهای مشـابه در
خـارج از کشـور غیـر رایگان اسـت.
بیسـفون در اعالمیـهای کوتـاه در در کانـال خـود اعلام
کرد:بـا تشـکر از اسـتقبال شـما از سـرویس تمـاس خـارج
از شـبکه بیسـفون ،بـه اطالع میرسـانیم که این سـرویس
فقـط بـرای برقـراری تماسهـای بینالمللـی ارائـه شـده
و امـکان تمـاس از کـد یـک کشـور بـا کـد همـان کشـور
امکانپذیـر نیسـت .بـا عـرض پـوزش بابـت محدودیـت
پیـش آمـده ،جهت شـفاف سـازی افـکار عمومی بـه اطالع
میرسـاند محدودسـازی تمـاس رایـگان داخل کشـور پیرو
فشـار اپراتورهای موبایل و دسـتور سـازمان تنظیم مقررات
و ارتباطـات رادیویـی انجـام شـده اسـت.

آیفون

 ،2 Xfireاولین گوشی
سه سیمکارتهی  5اینچی
جهان معرفی شد

بـا توجـه بـه جدیدترین شـایعات منتشـر شـده دربارهی
گوشـی «آیفـون  )7 iPhone( »7اپـل ایـن محصـول را
بـا  ۲۵۶گیگابایـت حافظـهی داخلـی راهـی بـازار میکنـد.
آیفـون  7پالس از یـک باتری  ۳۱۰۰میلیآمپرسـاعتی بهره
میبـرد و یـک مـدل  ۲۵۶گیگابایتـی هـم خواهـد داشـت.
گوشـی آیفـون  7در یـک مـدل جدیـد بـا  ۲۵۶گیگابایـت
حافظـهی داخلـی عرضـه خواهد شـد کـه دو برابر بیشـتر از
مـدل  ۱۲۸گیگابایتـی حافظهی داخلی پیـش روی کاربران
قـرار میدهـد .بـه احتمـال زیـاد گوشـیهای آیفـون  7و
آیفـون  7پلاس بـا حافظـه داخلیهـای متفـاوت در اختیار
کاربـران قـرار میگیرنـد.
در بخـش دیگری از شـایعات به این موضوع اشـاره شـده
ی آیفون
کـه آیفـون  7پلاس بـا یک باتـری  ۳۱۰۰میلیآمپرسـاعتی راهی بازار میشـود .الزم به ذکر اسـت که در گوشـ 
 6sپلاس یـک باتـری  ۲۷۵۰میلیآمپرسـاعتی قـرار داشـت .اگر شـایعات دربـارهی میزان باتـری آیفون جدیـد حقیقت
داشـته باشـد ،باتـری محصـول جدیـد اپـل  ۱۳درصد بیشـتر از مدل قبلی اسـت.در گذشـته به این موضوع اشـاره شـده
بـود کـه آیفـون  7ضـد آب خواهـد بـود و اپـل به همیـن دلیل ورودی هدسـت را حـذف کرده اسـت .همچنیـن احتمال
دارد کـه آیفـون جدید  ۳گیگابایت رم داشـته باشـد.
در حالـی کـه شـایعات مختلفـی دربـارهی آیفون  7منشـر شـده ،از گوشـه و کنـار خبرهایی هـم از گوشـی آیفون 7c
بـه گـوش میرسـد که قـرار اسـت در فروردین مـاه معرفی شـود.

اگـر گوشـیهای هوشـمند دو سـیمکارته بـرای شـما کافـی
نیسـتند ،پـس شـاید خوشـحال شـوید کـه بدانیـد موبایلهـای
سـه سـیمکارته بـا صفحه نمایـش  5اینچـی هم در راه هسـتند.
شـرکت «بلوبـو » (  )Blubooمیخواهـد بـه زودی یـک تلفـن
هوشـمند سـه سـیمکارت ه عرضـه کند.مشـخصات نامعلـوم ایـن
دسـتگاه در کنار قیمت بسـیار ارزان آن ،کیفیت و دوام دستگاه را
زیر سـوال میبرد.شـرکت تولیدکنندهی این دسـتگاه که Xfire
 2نـام دارد ،ادعـا میکنـد که این گوشـی اولیـن موبایل  5اینچی
بـا سـه سـیم کارت اسـت .البته قطعا این دسـتگاه بـازار پررونقی
نخواهـد داشـت ،امـا بدون شـک کسـانی هسـتند کـه میتوانند
از داشـتن چنـد شـماره برای مناطـق مختلف اسـتفاده ببرند .در
واقـع چنیـن ویژگـیای بیشـتر بـه درد کسـانی میخـورد کـه مـدام در سـفر هسـتند.بلوبو غیـر از صفحه نمایـش  5اینچـی آن با
حاشـیهی  2.5بعـدی و وضـوح تصویـر  ،720pهیـچ اطالعـات دیگری دربارهی این دسـتگاه نمیدهـد .اما اینطور که پیداسـت به
تراشـهی چهارهسـتهای مدیاتک  MT6580مجهز خواهد بود و دو جایگاه سـیمکارت نانو و یک جایگاه سـیمکارت خواهد داشـت.
در قسـمت جلـوی ایـن دسـتگاه یک فلـش  LEDتعبیه شـده اسـت و از کارت حافظـهی  microSDهم پشـتیبانی میکند .اما
بقیـهی مشـخصات  2 Xfireنامعلـوم اسـت .از طرف دیگـر ،قرار اسـت  2 Xfireمدتی بعد در همین ماه به قیمـت  70دالر عرضه
شـود .مشـخصات نامعلـوم ایـن دسـتگاه در کنار قیمت بسـیار ارزان آن ،کیفیت و دوام دسـتگاه را زیر سـوال میبـرد .البته احتماال
در روزهـای نزدیـک بـه عرضـهی آن اطالعات بیشـتری دربارهی  2 Xfireمشـخص خواهد شـد.

مایکروسافت:

وزیر ارتباطات:

آپدیت ویندوز  10موبایل به
زودی از راه میرسد

اگـر از مشـارکت کننـدگان در پـروژه اینسـایدر
مایکروسـافت نیسـتید ،احتمـاال مدتـی اسـت کـه در
رویـای آپدیـت کـردن دسـتگاه مبتنـی بر وینـدوز فون
 8.1خـود بـه وینـدوز  10موبایـل سـیر مـی کنیـد و
حتـی تصـور اجـرای یـک سیسـتم عامـل کاملا جدید
روی تلفـن همراهتان باعث خوشـحالی شـما می شـود.
اوایـل مهـر مـاه بـود کـه خبر رسـید ایـن آپدیت در
اواسـط آذر و اوایـل دی مـاه ارائـه مـی گـردد و همیـن
یـک مـاه پیـش بـر همـگان مسـجل شـده بـود کـه
وینـدوز  10موبایـل تا اوایل سـال  2016میلادی ارائه
نخواهد شـد.
حتـی دفتـر اسـترالیای ودافـون نیـز اعالم نمـود که
بـی صبرانـه انتظـار تسـت ایـن سیسـتم عامـل را مـی
کشـد و پیـش بینـی کـرده که این مهـم تا اواسـط این
مـاه اتفـاق بیافتد.
 Movistar Spainیکـی دیگـر از اپراتورهـای
موبایلـی اسـت کـه ابـراز امیـدواری کـرده تا اواخـر ماه
ژانویـه بتوانـد بـه ایـن آپدیـت دسترسـی پیـدا کنـد.
امـروز امـا ،توئیتـی از اکانت پشـتیبانی لومیـا متعلق
بـه مایکروسـافت منتشـر شـد که نشـان می دهـد این
آپدیـت «بـه زودی» ارائه می شـود .اگر اظهـار نظرهای
اپراتورهـا را در کنـار توئیتـی قـرار دهیـم کـه امـروز از

برند

احتمال آغاز تولید
انبوه 7c iPhone
در هفته های آتی

خبر

آیفون  7یک مدل ۲۵۶
گیگابایتی خواهد داشت

هکرها سیستمعامل لینوکس را روی
 PlayStation 4نصب کردند

بعـد از دو سـال کـه از عرضـهی کنسـول «پلـ 
ی
استیشـن  )PlayStation 4( »4میگـذرد ،هکرهـا
سیسـتمعامل لینوکـس را روی ایـن کنسـول اجـرا کردند.
گـروه  fail0verflowسیسـتمعامل لینوکـس را روی
 PlayStation 4نصـب کردند.تـا ایـن لحظـه خبرهـای
مختلفی دربارهی هک این کنسـول منتشـر شـده است .در
تابسـتان بـود که یـک گـروه برزیلی بـه این موضوع اشـاره
کرد که کنسـول  PS4را «جیلبریـک» ( )Jailbreakکرده
و حتـی مدتـی پیـش هم هکـری به نـام  CTurtتوانسـته
بـود یـک حفـرهی امنیتـی روی ایـن کنسـول پیـدا کنـد.
بهتازگی گروه هک  fail0verflowتوانسـته سیسـتمعامل
ی استیشـن 4
لینوکـس را بـه شـکل کامل روی کنسـول پل 
نصـب کند و بـه این ترتیـب اولیـن  Homebrewرا روی
ایـن دسـتگاه نصـب کردنـد.در حالی کـه هنـوز جزییاتی از
ایـن روش منتشـر نشـده ،ایـن گـروه بـا اسـتفاده از همـان
حفـرهی امنیتـی کـه  CTurtپیـدا کـرده بـود توانسـته
لینوکـس را روی  PS4نصـب کننـد .البتـه سیسـتمعامل
ایـن کنسـول  Orbisنـام دارد که سـونی آن را بـا برپایهی
لینوکـس طراحـی کـرده اسـت.گروه  fail0verflowبـا
اسـتفاده از بـاگ موجـود در  Webkitمرورگـر اینترنتـی
ی
این کنسـول توانسـت سیسـتم عامل لینوکـس را روی پل 
استیشـن  4نصـب کند.البتـه بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره
کنیـم کـه ایـن اقدامـات روی فرمویـر  1.76کنسـول پلـی
استیشـن  4صـورت گرفتـه اسـت .سـونی فرمویر کنسـول
بـازی خـودش را مدتی پیش بـه نسـخهی  3.11ارتقا داد و
بـاگ موجـود در آن را از بیـن برد .البته هکرهـا گفتهاند که
در فرمویـر جدیـد هـم باگهایـی را مشـاهده کردهانـد کـه
میتوانـد دسترسـی آنهـا به فایلهای سیسـتمی کنسـول
را بـه وجـود بیاورند.البتـه باید بـه این موضوع اشـاره کنیم
کـه در حـال حاضـر کاربـران کنسـول PlayStation 4
نمیتواننـد بازیهـای کپـی غیرقانونی را روی این کنسـول
تجربـه کننـد؛ امـا ایـن اقـدام گـروه  fail0verflowیـک
حرکت بسـیار مهـم در این زمینه به شـمار میرود.شـرکت
سـونی بـرای اینکه کاربـران نتواننـد برنامههای غیررسـمی
روی ایـن کنسـول اجـرا کنند ،بـه کاربران توصیـه کرده که
از آخریـن نسـخهی فریمویـر ایـن کنسـول اسـتفاده کنند.

پیامک :
50002203034

در هفتـه های اخیر شـایعاتی
مبنـی بـر رونمایـی از موبایـل
 ۴اینچـی جدیـد اپـل موسـوم
بـه  7c iPhoneدر مـاه
آوریـل  ۲۰۱۶منتشـر شـد کـه
ایـده گرفتـه از برنامـه عرضـه
دیوایـس هـای آتـی اپراتـور  China Mobileبـود .حـال علـی رغـم اینکـه
هنـوز منبـع دیگـری ایـن تاریـخ عرضـه را رسـماً تأیید نکرده اسـت وبسـایت
 GadgetzArenaخبـر از آغـاز تولیـد انبـوه ایـن دیوایـس در مـاه آینـده
میلادی یعنـی ژانویـه  ۲۰۱۶مـی دهـد .در صـورت صحت شـایعات رسـیده
محصـول جدیـد اپـل ظاهـری شـبیه بـه  5S iPhoneداشـته و ماننـد ایـن
دیوایـس در سـه رنـگ وارد بازار خواهد شـد .باتری  ۱۶۴۲میلی آمپر سـاعت
و قیمـت  ۴۰۰تـا  ۵۰۰دالری از دیگـر مشـخصات ذکر شـده بـرای iPhone
 7cهسـتند .اسـتفاده از عـدد  ۷در نـام دیوایسـی بـا هـدف رده میانـی بـازار
پیـش از معرفـی پرچـم داران اصلـی  ۲۰۱۶اپل که انتظار مـی رود با نام های
 7 iPhoneو  Plus 7 iPhoneمعرفـی شـوند کمـی عجیـب بـه نظـر مـی
رسـد ،از طـرف دیگـر برخـی منابـع خبری هم نـام این محصـول را iPhone
 6cذکـر کـرده انـد و بـه نظر مـی آید که بـرای انتشـار اطالعات دقیـق تر در
ایـن بـاب هنـوز بایـد منتظر باشـیم.

جانـب مایکروسـافت منتشـر شـده ،در خواهیـم یافـت
کـه حداکثـر تا اواسـط مـاه آینـده میلادی ( 26بهمن
مـاه) آپدیـت وینـدوز  10موبایـل بـه تدریـج در اختیار
تلفـن هـای هوشـمند بهـره منـد از وینـدوز فـون 8.1
قـرار مـی گیرد.
براسـاس اطالعاتی کـه در صفحه پشـتیبانی از لومیا
منتشـر شـده ،تلفـن هـای هوشـمند مبتنـی بـر ایـن
سیسـتم عامـل بایـد دسـت کـم  8گیگابایـت حافظـه
داخلی داشـته باشـند.
علاوه بـر ایـن ،همـه تلفـن هـای همـراه نیـز از
تمامـی امکانـات احتمالی ویندوز  10موبایل پشـتیبانی
نخواهنـد کـرد و بـرای اسـتفاده از امکانـات و تجربیات
خـاص الزم اسـت کـه سـخت افـزار قدرتمنـدی در
اختیـار داشـته باشـید.
نکتـه دیگـر اینکـه تنهـا موبایـل هـای بهـره منـد از
( Lumia Denimنسـخه  8.10.14219.341ویندوز
فـون) امـکان بـه روز رسـانی خواهنـد داشـت .بـرای
اطلاع از نسـخه سیسـتم عامـل موبایل خـود به بخش
 Settingsیـا تنظیمـات و سـپس About>more
 informationمراجعـه نماییـد و بـرای اینکـه بدانید
آن نسـخه در چـه مرحلـه ایسـت (بتـا یـا …) از بخش
تنظیمـات بـه  Extras+infoبرویـد.

ماهوارهی مصباح را از ایتالیا
پس میگیریم

دکتر محمـود واعظی وزیر ارتباطـات و فناوری اطالعات
در حاشـیهی مراسـم تقدیـر و معارفـهی رییس پژوهشـگاه
فضایـی ایـران گفـت ”:در تالش هسـتیم تا ماهـوارهی ملی
کشـور را طراحـی و بسـازیم و امیـدوارم تـا سـال  1404به
ایـن هدف دسـت پیـدا کنیم“.واعظی به این موضوع اشـاره
کـرد که طراحی و سـاخت ماهـوارهی سـنجش از راه دور از
دیگـر برنامههـای وزارت ارتباطـات خواهد بـود و این هدف
تا پایان برنامهی ششـم توسـعه محقق خواهد شـد .وی در
ادامـه گفـت کـه با توجـه به نیازهـای کشـور در بخشهای
تصویـر ،صـدا ،مخابـرات ،اینترنـت و همچنین رصـد کردن
زمیـن از فضـا ،وزارت ارتباطات به دنبال سـاخت ماهوارهی
ملـی است.براسـاس گفتههـای واعظـی مجموعـهی وزارت
ارتباطـات اقـدام به طراحی و سـاخت ماهـوارهی ملی برای
کاربردهـای مخابراتی و اینترنتی کرده اسـت .البته تا زمانی
کـه ماهـوارهی ملـی سـاخته شـود ،ایـران بـرای طراحی و
سـاخت ماهـواره بـا کشـورهای مطـرح در ایـن حـوزه وارد
مذاکـره خواهـد شـد و پیشبینـی میشـود قـرار داد ایـن
کار تـا سـال آینـده به پایان برسـد.محمود واعظـی در ادامه
دربـارهی بازپسگیـری ماهـوارهی بلوکـه شـدهی مصبـاح
صحبـت کـرد و گفت”:بعـد از رفع تحریمها مذاکـرات خود
را بـا کشـور ایتالیـا بـرای بازپسگیـری ماهـوارهی مصبـاح
آغـاز میکنیـم”.وی از مذاکـره بـرای ثبـت نقـاط مـداری

آگهی استعالم

مختـص ایـران خبـر داد و اظهـار کرد”:بـرای ادارهی نقـاط
مـداری مراحـل طوالنـی را طـی کردهایـم و هـم اکنـون
بعضـی از ایـن نقـاط مـداری متعلـق بـه ایـران در فضـا به
ثبـت رسـیده اسـت”.واعظی بـا اشـاره بـه دو نقطـه  19و
 24مـداری کـه هـم اکنـون به نـام ایـران به ثبت رسـیده،
عنـوان کـرد“ :علاوه بـر این ،دو نقطـه مداری دیگـر نیز در
فضـا متعلـق بـه ایـران اسـت .همچنیـن در حـال ثبت 13
نقطـهی مـداری در مـدار زمین به نـام ایران هسـتیم”.وزیر
ارتباطـات و فنـاوری از  5برابر شـدن بودجـه بخش فضایی
کشـور بـرای سـال  95خبـر دارد و گفـت کـه بـا  30تا 40
میلیـارد تومـان بودجه نمیتوان کار کار اساسـی در حوزهی
فضـا انجـام داد.الزم بهذکر اسـت که ماهـوارهی مصباح 75
کیلوگـرم وزن دارد و در ابعـاد  50در  50در  70سـانتیمتر
سـاخته شـده و عمر مفید آن سـه سـال بوده و پیش بینی
میشـود کـه تـا  5سـال بتـوان از آن اسـتفاده کـرد .ایـن
ماهـواره قـرار بـود در اوایل مهر ماه سـال  84همـراه با یک
میکـرو ماهواره روسـی و هفت میکرو ماهواره دیگر توسـط
موشـک حامـل روسـی ( )3M-Kosmosبـه فضـا پرتاب
شـود .الزم بهذکر اسـت که ایران برای سـاخت این ماهواره
بـا شـرکتی ایتالیایـی همکاری میکـرده و بـه همین دلیل
این ماهواره برای مشـاورههایی به این کشـور ارسـال شـد و
پـس از تحریمهـا ایتالیـا این ماهـواره را بلوکـه کرد.

شماره /94/19س

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر (سـهامی عـام) در نظـر دارد «سـرویس و نگهداری دسـتگاه های تصفیـه آب خانگـی و صنعتی در
محـل مجتمـع و دفاتـر اداری شـهر» را از طریق اسـتعالم بـه پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید .لـذا کلیه متقاضیان مـی توانند جهت
اخـذ مـدارک اسـتعالم بـه سـایت  WWW.GOLGOHAR.COMمراجعه و فایـل های مذکور را از قسـمت مناقصه هـا و مزایده
هـا دریافـت نماینـد .مهلـت تحویل پاکات سـاعت  9الی  14روز یکشـنبه مـورخ  94/10/27در محل دفتر کمیسـیون معاملات واقع در
محـل مجتمـع مـی باشـد .ضمناً بازدیـد از محل نیز روز یکشـنبه مـورخ  94/10/20بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
دفتر کمیسیون معامالت
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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از چنگ آدم ربايان

در نشست خبری کنسرت گروه سازهای کوبه ای پاسارگاد عنوان شد

برگزاری کنسرت
به نفع موسسه خیریه زنجیره امید

نشسـت خبـری کنسـرت گـروه سـازهای کوبـه ای
پاسـارگاد شـامگاه شـنبه در محـل هنرسـتان هنرهـای
زیبـا بـا حضـور جمعـی از پیشکسـوتان موسـیقی برگزار
شد .
در ابتـدای ایـن نشسـت خبـری ،گـروه تنبـک نوازی
پاسـارگاد اجـرای زیبایـی را داشـتند کـه بـا اسـتقبال
حاضـران روبـرو شـد.
بعـد از اجـرای زیبـای گـروه تنبک نـوازی پاسـارگاد،
مدیرمسـئول موسسـه کوبانـگ خنیاگـر خواسـت روی
سـن آمـد .علـی فلاح ضمـن تشـکر از حاضـران گفـت:
فکـر مـی کنـم کـه برگـزاری نشسـت خبـری موسـیقی
مـی توانـد بـرای موسـیقی کرمـان اتفـاق بسـیار خوبـی
باشـد و موجـب صمیمت  ،مطلع شـدن از حال و فعالیت
هنرمنـدان از یکدیگـر شـود.
فلاح فعالیـت های گـروه کوبانـگ خنیاگـر را اینگونه
توضیـح داد :موسسـه ی کوبانـگ خنیاگـر حـدود یـک
سـال اسـت کـه بـا هـدف حمایـت از موسـیقی فاخـر
فعالیـت خـود را شـروع کـرده اسـت و مفتخریـم کـه تـا
کنون توانسـته ایم  5کنسـرت برگزار کنیم .خوشـبختانه
 4تـا از ایـن کنسـرت هـا بومـی و توسـط گـروه هـای
موسـیقی کرمانـی بـوده اسـت.
وی افـزود :کارگاه آهنـگ سـازی را بـا حضـور علـی
قمصـری برگـزار کردیـم و خوشـبختانه آقـای قمصری و
شـرکت کننـدگان در ایـن کارگاه از کیفیـت کار راضـی
بـوده انـد .مدیر مسـئول موسسـه کوبانگ خنیاگـر اضافه

افقی
-1از سـبز یهـای معطـر  -ایـن شـهر را در كنـار لندن،
توكیـو و نیویـورك از ابرشـهرهای جهـان مـی نامنـد -
ضمیـر غایب
-2حوض كوچك  -سیاره بهرام  -پایتخت سامانیان
-3كشـور آفریقایـی  -افسـانه سـرا  -مركـز اسـتان
مركـزی
-4سر  -باالی فرنگی  -ثبات و بقا  -فلج
-5كلمـه شـگفتی  -انجام كاری برخلاف میل  -درجه
ارتشی
-6جهان پهنا  -نوعی پارچه  -نام آذری
-7لقمه چرب گربه  -ماتم زده  -با اهمیت
-8بایكوت  -نوزاد گوسفند  -زیان در معامله
-9صدای افسوس  -هوشیار  -پرچم
-10عیـد ویتنـام  -تـوده غلـه  -شـهری در اسـتان
كرمـان
-11خانه ها  -لوح  -عدد ورزشی
-12جوان ،دلیر  -فالنی  -به وسیله  -میهن
-13فوتوگراف  -نام دخترانه  -شالوده
-14زادروز  -سوار  -خدایی
-15حـرف فاصلـه  -صفـات و شـرایط قاضـی طبـق
موازیـن بـه وسـیله  ...معیـن مـی شـود  -بـی تجربـه
عمودی
-1به آرزو رسیده  -میوه شیرین  -احسان ،روزی
-2كارگـردان فیلـم هـای شـهید چمـران ( )1391و
گـزارش یـک جشـن () 1389
-3بیماری تتانس  -نوعی زردآلو  -پرسش
-4میدانـی در تهـران  -بسـیار خشـمگین  -كتـف -
قسـمتی از پـا

-5سپاسگزار  -لقب اروپایی  -رنجوری
-6دریا  -شاهزاده  -بی اسم و نشان
-7خاك سفالگری  -بزرگراه  -سالك و رونده
-8سوار نیست  -پیچیدگی نخ  -توفان برف
-9ترشرو  -شهری در استان لرستان  -عدد گلر
-10امتداد  -شعله  -مركز ریشه ای
-11تیر پیكاندار  -تلخی  -ساز قدیمی
-12بخشـش  -نفـس خسـته  -چیرگـی  -كشـتی
جنگـی
-13ظرفی در آزمایشگاه  -جایگاه  -خانه ساحلی
-14از نقـاط دیدنـی و از شـاهكارهای ممتـاز معمـاری
همد ا ن
-15خوراك كفش  -دشت  -داوطلب مقام یا شغلی
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کـرد :در حـال حاضر مشـغول تهیه دو آلبوم هسـتیم که
کار هـر دو آلبـوم توسـط افراد بومی در حال انجام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مشـکالت پیـش رو هنرمنـدان برای
اجـرای کنسـرت هـای بومی گفـت :یکی از مشـکالت ما
ایـن اسـت کـه خیلـی سـخت مـی تـوان خانـواده هـای
کرمانـی را مجـاب کـرد کـه بـرای حضـور در کنسـرت
حاضـر شـوند و مـن فکـر مـی کنـم به ایـن دلیل اسـت
کـه هنـوز بـرای خانـواده هـای کرمانـی هزینـه کـردن
بـرای کنسـرت جـا نیافتانـده اسـت .دومیـن مشـکل مـا
هـم متاسـفانه جـذب اسپانسـر اسـت.
مدیر مسـئول موسسـه کوبانـگ خنیاگـر تصریح کرد:
مـا هنرمنـدان بایـد دسـت یکدیگـر را بگیریـم و حامـی
یکدیگـر باشـیم و اقـدام بـه برگـزاری نشسـت هـای
خبـری کنیـم کـه مـی توانـد بـه حـل مشـکالت پیـش
رو بـرای برگـزاری کنسـرت هـا کمـک کنـد وامیـدوارم
کـه برگـزاری نشسـت هـای خبـری کنسـرت هـا ادامـه
داشـته باشـد .وی گفت :موسسـه کوبانگ خنیاگـر آماده
همـکاری و حمایـت از هنرمندان برای برگزاری کنسـرت
های موسـیقی اسـت.
فلاح در پایـان از موسسـه زنجیـره امیـد و اداره کل
ارشـاد اسلامی ،خصوصا آقای جوشـایی تشکر و قدردانی
کـرد و اظهار داشـت :ایشـان را فـردی دوراندیش و موفق
است.
سـخنران بعـدی این نشسـت خبـری سرپرسـت گروه
سـازهای کوبـه ای پاسـارگاد بود.

جامعه

شـهروز شـعاعی بـا اشـاره بـه خاطـره انگیـز بـودن
اجـرای نـوروز اظهـار داشـت :سـاز زدن در کنـار اولیـن
اسـتادم جنـاب کاویانـی و دوم اینکـه بعـد از  13سـال
جای اسـتاد بزرگوارم آقای توحیدی نشسـتم و سـاز زدم
موجـب شـد ایـن اجـرا بـرای مـن خیلـی خاطـره انگیـز
شـود .شـعاعی افزود :گروه پاسـارگاد  12سـال اسـت که
بـا هـدف فعالیـت در زمینـه ی سـازه هـای کوبـه ای در
حـال فعالیـت اسـت و در ایـن مـدت اشـتباهاتی داشـته
کـه تلاش کرد بـا توجه به نظـر و انتقادات پیشکسـوتان
موسـیقی نواقـص را برطـرف کنـد.
سرپرسـت گـروه سـازهای کوبـه ای پاسـارگاد گفـت:
هسـته ی اولیـه گـروه علـی ،پیـام ،صالـح و دانیـال از
دوسـتانم بودنـد کـه زحمـت هـای فراوانـی کشـیدند
و در حـال حاضـر قصـد برگـزاری پنجمیـن کنسـرت را
داریـم کـه از ابتـدای کار سـعی کردیـم با گذشـت زمان
نواقـص کار را برطـرف کنیـم .وی تصریح کـرد :در گروه
از نوازنـده هـای خانـم اسـتفاده کردیـم که در جشـنواره
آوای کویـر رتبـه ی دوم گـروه نـوازی کوبه ای را کسـب
کردنـد کـه تنظیـم این گـروه توسـط خانم وثوقـی انجام
گرفته اسـت.
شـعاعی افـزود :برای اولین بـار در طـول فعالیت گروه
پاسـارگاد از نوازنـده ی سـاز ملـودی اسـتفاده کردیـم
کـه موجـب همـکاری مجیـد محیـط بـا گـروه مـا شـد.
سرپرسـت گـروه سـازهای کوبـه ای پاسـارگاد در پایـان
صحبـت هایـش از خانـواده هـای گـروه تنبـک نـوازی
پاسـارگاد بـه پـاس صبـر و همـکاری هایـی کـه داشـته
انـد تشـکر ویـژه کرد.
خواست که به روی صحنه بیایند و آقای.
آقـای کاویانـی از حضـور مهمانـان ابـراز خوشـحالی و
قدردانـی کرد.
قدردانی از پیشکسوتان
نماینـده موسسـه زنجیـره امیـد هـم در ایـن نشسـت
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گفـت :موسسـه زنجیـره امیـد از سـال  89در کرمـان بـا
هـدف کمـک مالـی بـرای درمـان کـودکان زیر  18سـال
کـه مشـکالت قلبـی ،ارتوپـدی و ترمیمـی دارنـد فعالیت
خـود را شـروع کـرد .سـعید زلفـی افـزود :در طـی سـال
های گذشـته بـا توجه بـه اینکه یک نهاد مردمی هسـتیم
و از سـوی دولـت حمایـت نمـی شـویم سـعی کردیـم که
حمایـت هـا و کمـک هـای مردمی را داشـته باشـیم و در
کنـارش کارهـای فرهنگـی را در طول سـال انجـام دهیم.
همچنیـن همـکاری ما بـا گروه پاسـارگاد اولیـن همکاری
نیسـت و از همـکاری بـا ایـن گـروه خوشـنودیم بـه دلیل
اینکـه گروهـی هسـتند کـه بـا صداقـت همـکاری الزم را
بـا مـا دارند.
وی ادامـه داد :مـا مـی توانیـم نقطـه اتصـال بیـن
مخاطـب کرمانـی و گـروه های کنسـرت باشـیم .با توجه
بـه اینکـه خیلی از مردم موسسـه زنجیره امید را دوسـت
دارنـد خوشـبختانه اسـتقبال مـردم از برنامـه هـا تـا بـه
حـال خـوب بـوده اسـت .وی در پایـان اظهـار داشـت:
امیدواریـم کـه همـکاری ما با گـروه های موسـیقی ادامه
داشـته باشد.
در ایـن نشسـت خبـری همچنیـن از آرمیـن کاویانی،
عطاالـه مشـرف زاده ،فـواد توحیـدی از مدرسـان و
پیشکسـوتان موسـیقی و مجیـد محیـط تقدیـر شـد
و علـی فلاح و شـهروز شـعاعی یادبودهایـی را بـه ایـن
پیشکسـوتان و مدرسـان موسـیقی اهدا کردنـد .در پایان
نشسـت هم کلیپی از تمرین گروه پاسـارگاد پخش شـد.
گفتنی اسـت زمـان برگزاری کنسـرت گروه سـازهای
کوبـه ای پاسـارگاد  17و  18دی مـاه در محـل پـارک
مـادر  -تـاالر ایرج بسـطامی می باشـد .عالقمنـدان برای
تهیـه بلیـط این کنسـرت می تواننـد به فروشـگاه عرضه
محصـوالت فرهنگی چشـم انداز خیابان شـفا و فروشـگاه
عرضـه محصـوالت فرهنگـی آریا چهـارراه اقبـال مراجعه
کنند .
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بـا عمليـات ضربتـي پليـس فهرج ،پسـر بچه  12سـاله
اي ازچنـگ آدم ربايان آزاد شـد.
سـر هنگ مهـدي پنجعلي زاده فرمانـده انتظامي فهرج
در شـرق اسـتان کرمان گفت روز گذشـته  3فرد ناشـناس
بـا يـک دسـتگاه خـودرو پژو سـواري پسـر بچه  12سـاله
اي را از جلوي منزلش در شهرسـتان نرماشـير ربودند .وي
افـزود بااعلام وقـوع جرم ازسـوي پليس نرماشـير  ،پليس
شهرسـتان فهـرج با اقـدام فوري تـردد درکليـه محورهاي
خروجـي اسـتان بـه سـمت شـرق کشـور را تحـت کنترل
قـرار داد بـه طوريکـه ادم ربايـان چـاره اي جـز رها کردن
گـروگان کوچک خـود در خيابانهـاي فهرج پيـدا نکردند..
سـرهنگ پنجعلـي زاده گفـت در تحقيقات صـورت گرفته
گروگانگيـران شناسـايي شـده و تلاش بـراي دسـتگيري
انهـا ادامـه دارد ..وي علـت ايـن آدم ربايـي را اختالفـات
مالـي ميـان آدم ربايـان و پدرکـودک ربـوده شـده بيـان
کرد.

هشت دستگاه خودرو با خالفی باال
در بم توقیف شد

فرمانـده انتظامـی بم از توقیف هشـت دسـتگاه خودرو
بـا خالفـی باالی  10میلیـون ریال در این شهرسـتان خبر
داد.
سـرهنگ محمدرضـا فـدا افـزود :مامـوران پلیـس
راهـور بـم حیـن کنتـرل آمـد و شـد خودروهـا در راه
هـای شهرسـتان ،تعـدادی خـودروی متخلـف را بـه علت
رعایـت نکـردن قوانیـن و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی
متوقـف کردنـد .وی اظهـار کـرد :در اسـتعالم هـای انجام
شـده مشـخص شـد تعـداد هشـت دسـتگاه از خودروهای
توقیفـی ،مبالغـی بالـغ بـر  10میلیـون ریـال خالفـی
پرداخـت نشـده دارند .وی گفـت :این خودروها به اسـتناد
قوانیـن و مقـررات راهنمایـی و رانندگی تا زمـان پرداخت
کامـل جریمـه هـای معوقـه و دیـون دولتـی بـه پارکینگ
فرسـتاده شـدند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بـم هـدف از توقیـف
وسـایل نقلیـه یـا مـدارک رانندگـی راننـدگان متخلـف را
پیشـگیری از وقـوع حـوادث و سـوانح جانـی و مالـی بیان
کـرد و از راننـدگان خواسـت همواره بویـژه در این فصل از
سـال ضمـن حرکت با سـرعت مطمئنـه تجهیـزات ایمنی
را بـه همراه داشـته باشـند.

چهار مصدوم در واژگونی خودرویی
در ماهان

مدیرعامـل آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی کرمـان
گفـت :واژگونـی یک دسـتگاه خـودروی سـواری در جاده
ماهان-کرمـان چهـار مصـدوم برجـای گذاشـت.
محمـد حسـین مومنـی افـزود :در پـی تمـاس تعدادی
از راننـدگان مبنـی بـر واژگونـی یـک دسـتگاه خـودروی
سـواری ،سـتاد فرماندهـی آتـش نشـانی بالفاصلـه آتـش
نشـانان ایسـتگاه  5را بـه جـاده ماهـان ،روبـروی سـیلو،
روانـه کـرد .وی خاطـر نشـان کرد:آتـش نشـانان بالفاصله
پـس از رسـیدن بـه محـل حادثـه اقـدام بـه ایمن سـازی
محـل و قطع سیسـتم برق خـودرو کرده و از نشـت بنزین
خـودرو نیـز جلوگیـری بـه عمـل آوردنـد .علت بـروز این
حادثه توسـط کارشـناس سازمان آتنش نشـانی کرمان در
دسـا بررسـی است.

کشف  445کیلو مواد مخدر
در جنوب کرمان

فرمانـده انتظامـی « قلعـه گنـج» از کشـف  445کیلـو
گـرم انـواع مواد مخـدر و توقیف یک دسـتگاه وانت پیکان
در درگیـری مسـلحانه با قاچاقچیـان خبر داد.
سـرهنگ «علـی پرنـگ» بـا اعلام ایـن خبـر
گفت:مامـوران مبـارزه بـا مـواد مخـدر ایـن شهرسـتان در
پـی اقدامـات اطالعاتـی و فنی از عبور محمولـه ای از مواد
مخدر از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به شهرستان قلعه
گنـج و سـپس به اسـتان های مرکـزی اطلاع یافتند .وی
افـزود :مامـوران باتالش هـای شـبانه روزی وعملیات های
تخصصـی خـود اعضـای ایـن بانـد مسـلح را شناسـایی و
پـس از تحـت نظـر قـرار دادن نامحسـوس قاچاقچیـان
،خـودروی متعلـق بـه ایـن باند را حیـن جا بـه جایی مواد
مخـدر شناسـایی کردنـد .ایـن مقـام انتظامـی در ادامـه
گفت:قاچاقچیـان بـه محـض مشـاهده مامـوران ،ضمـن
تغییـر مسـیر ناگهانـی به صـورت مسـلحانه با آنهـا درگیر
شـده امـا پـس از طـی مسـافتی خـودرو آنها توقیف شـد.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان قلعه گنـج در خصوص مقدار
مـواد مخدر کشـف شـده در ایـن عملیات گفـت :مأموران
در بازرسـی دقیـق از ایـن خـودرو  358کیلـو و 600
گـرم حشـیش  75 ،کیلـو و  800گـرم تریـاک و11کیلـو
هروئیـن را کشـف کردنـد .وی بـا اشـاره بـه دسـتگیری
یـک قاچاقچـی مـواد افیونـی گفـت :در این عملیـات یک
دسـتگاه خـودرو نیـز توقیف شـد.

نجات  5زن باردار کردستانی
گرفتار در برف

 5زن بـاردار کردسـتانی کـه در میـان بـرف و کـوالک
محورهـای ارتباطـی گرفتـار شـده بودنـد نجـات یافتنـد.
 4زن باردار که اهل روسـتاهای شهرسـتان قروه بودند
پـس از نجـات توسـط گروههـای امـدادی به بیمارسـتان
شـهید بهشـتی ایـن شـهر انتقـال داده شـدند .همچنیـن
یـک زن باردار در روسـتای آب بـاره از توابع بخش مرکزی
شهرسـتان دیوانـدره که پنج سـاعت اسـیر کـوالک و برف
شـده بـود با تلاش کارکنـان راهداری و شـبکه بهداشـت
بـه بیمارسـتان امـام خمینـی دیواندره اعزام شـد.
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بام کرمان یا منطقه ممنوعه

روز گذشـته بـه اتفـاق دو نفـر از همکارانـم در روزنامـه
«پیـام مـا» بـرای تهیـه گـزارش از آخرین وضعیـت پروژه
سـاخت هتـل در بـام کرمان بـه کوههـای صاحـب الزمان
رفتیم.محوطـه کارگاهـی محـل پـروژه توسـط جداکننده
نکیسا خدیشی هـای فلزی مشـخص شـده بـود .راه نفوذی وجود نداشـت.
بـه ناچـار راه کـوه را در پیـش گرفتیـم و از مسـیر اصلـی کوهپیمایـان به
بـاالی کـوه صاحـب الزمان رسـیدیم .باد شـدیدی مـی وزید و هوا سـردتر
از پاییـن کـوه بـود .دهانه دره ای مسـیر اصلی به سـرعت باد مـی افزود .بر
بـام کـوه که پـا می گـذاری در دو قسـمت جداگانـه درخت هایی کاشـته
شـده اسـت  .بـرای رسـیدن بـه محـل پروژه سـاخت هتـل باید به سـمت
مسـیر دوم دسترسـی بـه کوه می رفتیـم .راهی که از مقابـل دکل های بی
سـیم مخابراتی می گذشـت .روبروی دکل ها توسـط گروهی از دوستداران
محیط زیسـت و شـهرداری کرمان درختکاری شـده بود.نیمکت هایی هم
بـرای اسـتراحت وجـود داشت.تماشـای کرمـان از بام آن جذابیتی داشـت
کـه کمتـر تجربـه کـرده بودیـم .بازار عکس سـلفی و غیـره هـم داغ بود.
حوالـی سـاعت  ۱۴خـود را بـه محل اجرای پـروژه هتل رسـاندیم .علی
الرغـم آنچـه تصـور می شـد فعالیـت آنچنانـی انجام نمی شـد .از ماشـین
االت هـم خبـری نبـود صـدای انفجـاری هم شـنیده نمی شـد .شـاید هم
ایـن سـکوت پیـش از توفان بـود! از محل احـداث هتل برای تهیـه گزارش
عکاسـی کـرده و کـوه را به سـمت سـطح زمین تـرک کردیم.
مقابـل مسـیر اصلـی یـک خـودروی نیـروی انتظامـی ایسـتاده بـود.
سرنشـینان خـودرو بـا دیـدن مـا که غـرق بحـث در مـورد مزایـا و معایب
احـداث هتـل بودیـم  ،پیـاده شـدند و سـمت مـا آمدنـد.

کارگاهـی رسـیدیم .اگرچـه کـه
خبـری از ماشـین هـای راه سـازی
نبـود امـا چنـد نفری بودنـد که در
آن منطقـه مشـغول بـه کار بودنـد.
از باالی کوه و از مسـیر شـماره دو
مـی تـوان وارد محوطـه کارگاهـی
شـد امـا روی کـوه در آن مسـیر
نوشـته انـد حرکـت ممنـوع ،خطـر
انفجـار .انفجارهایـی کـه بـرای
ایجـاد مسـیر دسترسـی بـه محـل
سـاخت هتـل بـام صـورت مـی
گیـرد .یکـی از اعتراضـات مخالفان
سـاخت ایـن هتـل همیـن مسـیر
دسترسـی بـود .معترضـان مـی
گوینـد مـی شـود ایـن مسـیر را از
سرآسـیاب آورد و تـا کـوه تخریـب
نشـود امـا سـیف الهـی معـاون
عمرانـی اسـتاندار مـی گویـد :خود
مـا هـم تصورمـان بـر ایـن بـود که
از پشـت ایـن ارتفاعـات میتـوان
بـه محـل اجـرای پـروژه جـادهای
احـداث کـرد امـا تاکنـون چندیـن
بـار خود مـن ،بـه همراه مشـاوران
و شـهردار کرمـان آن مسـیر را
بررسـی کردهایـم؛ امکانپذیـر
نیسـت .دیوارههـای ایـن مسـیر
عمـودی اسـت و نمیتـوان از آن
اسـتفاده کـرد.
هتلی که باید پنج ساله
ساخته شود
طبـق تفاهمنامه امضا شـده ،باید
سـاخت ایـن هتـل در پنـج سـال به
اتمام برسـد .شـهردار کرمـان اما در
آییـن آغـاز عملیـات پـروژه هتل بام
گفته بود سـعی می شـود این پروژه
 48ماهـه یعنـی طـی چهار سـال به
پایـان برسـد .اگرچه شـهردار کرمان
امیـدوار اسـت هتـل بـام کرمـان
چهارسـاله بـه اتمام برسـد اما حجم
مخالفـت هـا بـا این پـروژه از سـوی
عالقمنـدان به محیط زیسـت روز به
روز بیشـتر می شـود.

w w w . p a y a m e m a . i r
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
سردبیر :بردیا امیرتیموری
مدیر عامل :نکیسا خدیشی
طراحی :علی اکبرزاده
کرمان ،بلوار جهاد ،نبش جهاد  ،48طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.
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فـن ،بـرای همیشـه تیشـه توسـعه
دسـت از ایـن ریشـه بـا صالبـت
شـهر کرمـان بـردارد .حـرف مـا
ایـن هسـت:هتل را همه جـا و همه
کـس مـی توانـد احـداث کنـد ،ولی
سـاختن کـوه فقـط از آن خداونـد
بـاری تعالـی اسـت .حـرف مـا ایـن
هسـت:همه از کاه ،کـوه می سـازند،
ولـی در دیـار کریمـان ،مدیـران مـا
از کـوه ،کاه مـی سـازند و بـر بـاد
مـی دهنـد .التماس دعا بـرای بقای
کـوه صاحـب الزمان (عـج) فعاالن و

انـد کـه البتـه عجیـب هـم نیسـت...
پیشـنهاد می کنـم یک بـار دیگر نام
نماینـدگان خود را در شـورای شـهر
مـرور کنیـد و بـه خاطـر بسـپارید...
البتـه تاریـخ نیـز نـام خوشـی از آنها
بـه جـای خواهد گذاشـت.
ج .پشـت پـرده خبـر :پشـت
پـرده ایـن خبـر شـهرداری کرمـان
اسـت و شـخص شـهردار البتـه بـه
قـول دوسـتی میگفت سـر نـخ را در
معـاون عمرانـی اسـتاندار جسـتجو
کنیـد ...کـه از دسـت گلهـا زیـاد به
آب داده و حـاال هـم مـی خواهـد
بـر چـه مبنـا و تفکـری در بام شـهر
کرمـان هتـل بسـازد بمانـد.
د .اوج خبـر :اوج ایـن خبـر
جنـاب اسـتاندار کرمان اسـت ....رزم
حسـینی .اعتقـاد دارم اسـتانداری
کـه تیاتـر مـی بینـد .بـاغ فتـح آباد
را مرمـت مـی کنـد .پـارک جنگلـی
را نجـات مـی دهـد .بدنبـال احیـای
فـرش کرمـان اسـت .بـازار را مرمت
میکنـد و...از جنـس دیگریسـت.
بدون شـک رزم حسـینی دلش برای
شـهرش می تپـد .او نـم یخواهد دل
مردمـان شـهرش بگیـرد ...او مـی
خواهـد بـام کرمـان بـام بمانـد .اگر
چـه بسـیاری همه ایـن قضیـه را به
او ربـط مـی دهند..امـا مردمـان این
شـهر خـوب مـی داننـد او عاشـق
کرمان اسـت .منتظر باشـید او نقطه
اوج ایـن خبـر اسـت.
چگونه این هتل باعث افزایش
جاذبه گردشگری می شود؟
اسـتاد هاشـمی نژاد دانش آموخته
هنـر چنـد سـوال را در رابطـه بـا این
پـروژه مطـرح کرده اسـت:
* در حـوزه معنـی وهویـت
شـهری آیـا توقـع میـرود کـه در
کرمـان هتلـی بـر فـراز کـوه داشـته
باشـیم؟ ایـا هویـت ایـن شـهر بـا با
کـوه گـره خورده اسـت یعنـی اینکه
در اذهان کرمان شـهری کوهسـتانی
تصـور مـی شـود ؟
* آیـا وجـود ایـن هتل بـه جاذبه
گردشـگری ایـن منطقـه را افزایـش
مـی دهد ؟

دوسـتداران محیط ز یسـت ،میراث
فرهنگـی و عالقـه منـدان بـه حفظ
آب و خـاک ایـن مـرز و بـوم»
متـن ایـن نامـه هـم در سـایت
روزنامـه «پیـام مـا» همراه بـا امکان
امضـای ایـن نامه به منظور رسـاندن
صـدای بخشـی از مـردم بـه گـوش
مسـئوالن قـرار گرفته اسـت.
چطور شهرداری می تواند
اراضی ملی را بفروشد؟
امـا تمـام حـرف مخالفـان همین
یـک نامه نیسـت .در گـروه «کمپین
مردمـی نجـات کوههـای صاحـب
الزمـان (عـج)» مخالفـان نقدهـای
مختلفـی را به این پـروژه دارند .دکتر
مجتبی یـزدان پناه ،اسـتاد دانشـگاه
هنـر در ایـن ارتباط می نویسـد :الف.
اصـل خبر :احتماال شـما هم شـنیده
ایـد ...کوههای صاحـب الزمان کرمان
بـرای سـاخت یـک هتل به موسسـه
مالـی و اعتبـاری عسـکریه واگـذار
شـده ....نميدانـم چقـدر ایـن گفتـه
هـا صحـت دارد..امـا گفتـه شـده 8
هکتـار از مسـاحت این کـوه به مبلغ
هـر متـر مربـع دوازده هـزار تومـان
از طـرف شـهرداری کرمـان جهـت
سـاخت هتـل و مجموعـه تفریحـی
واگـذار گردیـده...
حـاال چطـور شـهرداری محتـرم
اراضـی ملـی را ملـک خـود حسـاب
کـرده بمانـد .امـا اسـف بارتـر اینکه
اعضـای شـورای شـهر نیـز بـه ایـن
زمیـن خـواری در روز روشـن رای
مثبـت داده انـد .البتـه باز بر اسـاس
شـنید ه هـا جـز یـک نفـر....
ب  -شـخصیت هـای خبـر :بدون
شـک بزرگـواران شـورای شـهر کـه
نماینـدگان مردم محسـوب میشـوند
بارزترین شـخصیت های این سـناریو
مضحـک هسـتند .ایـن عزیـزان این
بـار نیز در اقدامـی خبر از بی اطالعی
و غیـر متخصـص بودنشـان داده

* آیـا در سـرزمینی کـه زمیـن
مسـطح فـراوان در دسـترس داریـم
کـه براحتـی هـر گونـه احـداث بـر
روی آن مقـرون بـه صرفـه تر اسـت
معقـول اسـت کـه بـا صـرف هزینـه
زیـاد آن را بـر روی کـوه بسـازیم؟
* آیـا درسـت اسـت کـوه زیبای
صاحـب الزمـان بـا پـروژه هـای
زشـت و معمـاری بـی هویتـی کـه
دسـتورکار بخـش خصوصی و دولتی
اسـت و نمونـه کامـل بـی سـلیقگی
اسـت دچـار آسـیب شـود؟
* پیوسـتهای ارزیابـی اجتماعی،
اقتصـادی ،زیسـت محیطـی و
فرهنگـی ایـن پـروژه کجاسـت؟
* تصـور بفرماییـد در انتهـای
کریـدور منظر شـهری کرمـان هتلی
بدقـواره برفرازکوه صاحـب الزمان را از
همـه جای شـهر مـی بینیـم .حالتان
خـوب میشـود یانـه ؟
ایـن کاربـر در پایـان خواسـته
تصمیمـی گرفتـه شـود کـه در شـان
مـردم و مسـوولین فهیم شـهر کرمان
با شد .
اگر مسئولین به فکر توسعه
هستند ،کاروانسرای وکیل را
احیا کنند
یکـی دیگـر از کاربـران در ایـن
ارتبـاط مـی نویسـد :اگـر مسـئولین
در شـهر کرمـان ،به دنبال توسـعه و
سـرمایهگذاری هسـتند ،کاروانسرای
وکیـل کنـار بـازار کرمـان را احیـا
و تبدیـل بـه هتـل کننـد و بعـد،
گردشـگر مقیـم ایـن هتـل را بـه
تماشـای کوههـای صاحبالزمـان
ببرنـد .هشـت هکتـار از مسـاحت
ایـن کوه بـه مبلغ هر متـر مربع ۱۲
هـزار تومان بـه سـرمایهگذار واگذار
شـده اسـت .شـهرداری کرمـان
چهطـور اراضـی ملـی را ملـک خود
بـه حسـاب آورده اسـت؟
ادامه در صفحه 5

نبرد نفسگیر هتل با کوه

کمپین نجات هزار نفری
مخالفـان اجـرای ایـن پـروژه در
تلگـرام اقدام بـه راه انـدازی گروهی
بـا عنـوان « کمپیـن مردمـی نجات
کوههـای صاحـب الزمـان (عـج)»
کـرده انـد کـه تـا لحظـه تنظیـم
ایـن گـزارش اعضایش بـه  986نفر
رسـیده انـد .هـر کـدام از اعضـا هم
نظـرات متفاوتـی در ایـن ارتبـاط
دارنـد امـا در کل بـا ایـن پـروژه
بدلیـل تخریـب کـوه هـای صاحـب
الزمـان (عـج) مخالفـت هسـتند.

صورتجلسـه یـا قـرارداد بـرای هتل
سـازی بـه موسسـه مالـی ،اعتباری
عسـکریه واگـذار شـده است.دسـت
بـه دامـان همـه شـده ایـم کـه بیل
و لـودر را از دامـان پـاک ایـن کـوه
کـه متبـرک بـه نـام آقـا امـام زمان
(عـج) مـی باشـد ،بردارنـد و هتـل
خودشـان را در بسـتری دیگـر برپـا
کننـد .مـا دوسـتداران و فعـاالن
محیـط زیسـت و میـراث فرهنگـی
را کاری بـه تشـریفات مناقصـه و
قیمـت واگـذاری آن نیسـت و آن

مخالفان پروژه خطاب به
دادستان :جلوی این تخریب را
بگیرید
در اولیـن اقـدام از سـوی اعضای
ایـن کمپیـن نامـه ای خطـاب بـه
دادسـتان کرمـان در اعتـراض بـه
پـروژه هتـل بـام کرمـان و تخریـب
کـوه هـای یـاد شـده منتشـر کـرده
انـد .در ایـن نامـه آمـده اسـت «:به
نـام خداونـد قـادر و توانـا
مقـام معظـم رهبـری :حـاال
بحـث زمیـن خـواری ،یـواش یواش
شـده کـوه خـواری! بنـده گاهی که
میـروم ارتفاعـات شـمال تهـران و
نـگاه میکنـم ،انسـان واقعـاً خیلـی
متأسـف میشـود .بارها من در دیدار
ّ
بـا مسـئولین شـهری و مسـئولین
دولتـی و ماننـد اینهـا این مسـائل را
در میـان گذاشـته ام .خب تالش هم
کـرده انـد لکـن قاطـع بایـد برخورد
مقابـل
کننـد .مسـئولین بایـد در
ِ
قاطعیـت
ایـن سوءاسـتفاده کننـده
ّ
بـه خـرج بدهنـد؛ ُعرضـه بایـد بـه
خـرج بدهنـد؛ نگذارنـد فلان آد ِم
سوءاسـتفاده چـی بـا شـیوه هـای
مشـخّ ص [سوءاسـتفاده کند] .انسان
از آن بـاال کـه نـگاه مـی کنـد ،مـی
فهمـد و میبینـد کـه چـه کار دارند
مـی کننـد .ا ّول مـی روند اجـازه می
گیرنـد ،یـک تأسیسـاتی در انتهـای
یـک زمین درسـت میکننـد؛ بعد که
انتهـای زمیـن مـال آنهـا شـد ،همه
ی سـطح زمیـن بـه طـور طبیعـی
قابـل نقـل وانتقـال خواهـد شـد؛ از
ایـن کارهـا مـی کننـد.
حضـور محتـرم دادسـتان
محتـرم کرمـان
با سالم و دعای خیر
بـار دیگـر شـاهد تیشـه توسـعه
بـر ریشـه کوهـی مانـدگار و اسـتوار
هسـتیم کـه در دل شـهر کرمـان
جـای دارد ،کـوه صاحـب الزمـان
(عـج) در یـک اقدام نابجـا ،طی یک

را بـه مسـووالن ذیربـط واگـذار
مـی کنیـم ،بحـث مـا در خصـوص
واگـذاری کوهـی اسـت سـرفراز،
کـه باعـث افتخـار طبیعـت شـهر
کرمـان و مـردم آن می باشـد،بحث
مـا در خصـوص بلنـدای مفـرح و
خـوش آب و هـوای شـهر کرمـان
هسـت بـه یـک موسسـه کـه مـن
بعـد جنبـه خصوصـی و انتفاعـی
پیـدا مـی کنـد بـرای ایـن موسسـه
و عـده ای خـاص .بحـث مـا نادیـده
گرفتـن منطقـه ای اسـت کـه کـوه
نـام دارد و جـزو انفـال و متعلـق
بـه عمـوم مـردم ،اینکـه اصـول
 45و  50قانـون اساسـی در ایـن
واگـذاری نادیـده گرفتـه مـی شـود

و مباحـث زیسـت محیطی،میـراث
فرهنگی،زمیـن شناسـی و دیگـر
نقطـه نظـرات کارشناسـی در ایـن
واگـذاری بهایـی داده نمـی شـوند،
مـورد بحـث دوسـتداران و عالقـه
منـدان بـه آب و خـاک ایـن مـرزو
وبـوم مـی باشـد .بحـث مـا در
خصـوص نداشـتن ارزیابـی زیسـت
محیطی،نادیـده گرفتن خـط ارتفاع
شـهر کرمـان،از بیـن بـردن میـراث
فرهنگـی شـهر،تبعیض اسـتفاده
از یـک مـکان عمومـی بـرای یـک

قشـر خاص،تخریـب کـوه بـرای
جـاده سـازی و هتـل سـازی و..مـی
باشـد .مزیـد اطلاع حضرتعالـی
 8هکتـار از فـرازو بلنـدی کـوه
صاحـب الزمـان ( عـج ) در قالـب
صورتجلسـه یـا قـراردادی کـه بر ما
پوشـیده اسـت ،بـه موسسـه مالـی،
اعتبـاری عسـکریه واگـذار شـده
کـه  3هکتـار آن را هتـل سـازی و
 5هکتـار را فضـای سـبز و ...ایجـاد
کنـد .اسـتدعای مـا این هسـت ،آن
مقـام محتـرم ،بـا توجـه بـه تخریب
صـورت گرفتـه و شـتاب زده مجری
طـرح بـرای جـاده سـازی ،دسـتور
تعطیلـی ایـن تخریـب گرفته شـود
تـا بـا نظـرات کارشناسـی اهالـی

عکس ها :محسن رجب پور/پیام ما

از کجا می آیید؟
 باالی کوهچکار می کردید؟
 باالی کوه چکار می کنن؟ کوهنوردی دگکسی هم غیر شما باال بود؟
 خیر  ،مرغ پر نمی زد.پسری  ،دختری؟
 هیچ کسچکاره اید؟
 بیکاریم  .آدمی که کار داشته باشه این موقع میاد بره باالی کوه(می خندیم)
کارت هـای شناسـایی مـا را مـی گیـرد و از طریـق بـی سـیم با اسـم رمز
خبـر یافتـن مـا را بـه مافوقـش مـی دهد.گویـا ماجـرا جدی اسـت.بخش
مانیتورینـگ فرماندهـی نیروی انتظامی تصویر عکاسـی مـا را بر بام کرمان
دیـده و بایـد بـرای پـاره ای توضیحـات به کالنتـری برویم.
بـا خـودروی مامورین به کالنتری منتقل می شـویم .گوشـی هـای موبایل
و دوربیـن را از مـا می گیرند.در کالنتری صورتجلسـه ای تنظیم می شـود
بـر ایـن مبنـا کـه مـا حوالـی مـکان هـای نظامـی در حـال عکاسـی بوده
ایـم  .تصاویـر دوربیـن و موبایـل ها بررسـی می شـود.در ادامه بـا پیگیری
سـرکار خانم سـلطانی از پرسـنل کادر نیروی انتظامی که همیشـه زحمت
رفـع مشـکالت خبرنـگاران را بـه دوش میکشـد بعـد از سـه چهار سـاعت
همنشـینی کنار پرسـنل خـوش برخـورد کالنتـری  ۱۲اجازه خـروج پیدا
مـی کنیم.
شـرح وقایـع دیـروز شـاید بی ارتباط بـا پروژه سـاخت هتل در بـام کرمان
باشـد  .امـا ایـن وقت گذرانی با زحمتکشـان نیروی انتظامی نکاتی داشـت
کـه بـه نظر می آیـد برای برنامـه ریـزان مدیریتی و امنیتی بـکار آید.
الـف) اگـر در بـام کرمان (بـاالی کوه صاحـب الزمان) فضـای نظامی وجود
دارد پـس چـرا عالئمـی کـه هشـدار دهنـده وجـود منطقـه نظامی سـت
بـرای اطلاع شـهروندان در این مسـیر نصب نگردیـده ؟ چرا هیـچ تابلوی
«عکسـبرداری ممنـوع» در این مسـیر نصب نیسـت؟
ب) اگـر دکل هـای مخابراتـی نصب شـده در بام کرمـان منطقه نظامی
محسـوب مـی شـوند پـس پـارک و نیمکـت در جـوار آنهـا چـه مـی
خواهـد؟( شـایان ذکر اسـت پارکی بـه نام «بـدر» در مقابـل دکل های
مخابراتـی ایجـاد شـده اسـت) آنچـه از نـام پـارک و مبلمانـی بـا نـام
نیکمـت برمـی آیـد نشـان دهنـده منطقـه ممنـوع کـه نیسـت بمانـد،
بلکـه کوهنـورد خسـته را به اسـتراحت و وقـت گذرانـی در آنجا دعوت
مـی کند!
ج) اگـر فضـای بـام کرمـان مسـلط بـر مکان هـای نظامـی اسـت و امکان
سـو اسـتفاده یـا جاسوسـی را بـرای افـراد فراهم مـی کند پس ایـن پروژه
هتـل کـه قـرار اسـت در چند طبقه بلکم بیشـتر بر فـراز این کوه سـاخته
شـود و اتفاقا میزبان گردشـگران آن هم از نوع توریسـت خارجی باشـد این
وسـط چـه مـی گوید؟! مگر می شـود بـدون در نظر گرفتن مـوارد امنیتی
احتمالـی دسـت به سـاخت این پروژه زد؟ یقینا چشـمان تیز بیـن برادران
نیـروی انتظامـی کـه ما سـه نفـر را با سـه موبایل و یـک دوربیـن در میان
کـوه رصـد کرد  ،فعالیـت تیم کارگاهی که مشـغول طرح ریـزی این هتل
هسـتند را نیز دیده اسـت.
د) هتـل بـه کنـار ،آیـا فرماندهـان منطقـه نظامی کـه اتفاقا بـام کرمان بر
محـدوده فعالیـت آنان مشـرف اسـت و از تصویر بـرداری احتمالی توسـط
کوهنـوردان مراقبـت مـی کنند در جریان سـاخت تله کابین هسـتند؟ تله
کابینـی کـه قرار اسـت مردم را از روی جنگل دسـت کاشـت قائم تا مرتفع
تریـن جـای کـوه بـاال ببـرد؟ آنهـم بـه شـکل گروهـی و انبـوه و بـه قصد
تفریـح .از بـد حادثـه ایـن روزها گوشـی هـای دوربیـن دار با کیفیـت باال
هم دردسـترس همه هسـت و عکاسـی برایشان تفریح محسـوب می شود.
ه) جالـب اینکـه کـوه صاحـب الزمـان جـزء معـدود مـکان هـای تفریحی
بـرای اهالـی کرمـان بـه حسـاب مـی آید و جمعـه هـا و روزهـای تعطیل
تعـداد زیـادی از همشـهریان بـرای تفریح و کوهنـوردی به بـاالی این کوه
مـی رونـد .مسـیری که مـن و همکارانـم روز گذشـته رفتیم .چه بسـا آنها
هـم دسـت بـر قضـا دوربین داشـته باشـند و عکسـی از چشـم انداز شـهر
انداخته باشـند.
و) در پایان باید خدمت تالشـگران عرصه امنیت شـهرم که آسـودگی این
روزهـای ایـران را مدیـون نظـارت مسـتمر آنها هسـتیم یـادآوری کنم که
بـرای رصد جاسـوس های احتمالی بهتر اسـت سـری هم به نـرم افزارهای
«گـوگل ارث» و امثالهـم بزننـد تـا به قولی یادآور شـویم که همـه راهها به
بـام ختم نمی شـوند!
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پـروژه بـام کرمـان تنهـا مربـوط
بـه سـال هـای اخیـر نیسـت .از
اوایـل دهـه هشـتاد طـرح هایـی
بـرای بـام کرمـان وجـود داشـته
اسـت .زمانی کـه مهاجری شـهردار
کرمـان بـود صحبـت هایـی شـد
کـه بـرای اسـتفاده از فضـای بـام
کرمـان ،در ایـن منطقـه ریـل
کابیـن راهانـدازی شـود .طرحـی
کـه در حـد همـان صحبـت مانـد.
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کـه مهاجـری رئیـس شـورا بـود
طرحـی بـرای احـداث تلـه کابیـن
در بـام کرمـان تصویـب شـد .ایـن
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تفاهـم نامـه ای بـرای احـداث تلـه
کابیـن امضـا کـرد .تفاهمنامـه ای
کـه عملا بـه جایی نرسـید بـا آغاز
بـه کار دولـت جدیـد و اسـتانداری
علیرضـا رزم حسـینی ،مذاکـرات با
موسسـه عسـکریه جـدی تر شـد و
از  26آبـان مـاه سـال جـاری طـی
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