
به مناسبت 27 بهمن زادزوز غزاله علیزاده 

ما نسلی بودیم آرمان خواه 
که به رستگاری اعتقاد 

داشتیم  

آیت ا... احمد خاتمی کاندیدای 
مجلس خبرگان از کرمان خطاب 
به رسانه های بیگانه:

ای فضول ها
 من در صدر 
لیست مردم 
هستم

به مناسبت دهه فجر :

مراسم ورزش صبحگاهی به 
میزبانی شرکت برق جنوب 

برگزار شد
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 زهره ساالری دیگر کاندیدای اصالح طلب:

امیدوارم مجلسی داشته 
باشیم که حامی دولت باشد

 فاطمه راکعی در کرمان: 

با رای خود تفکرهای افراطی 
را از مجلس بیرون کنیم

 محمد جواد حجتی کرمانی:

دولت تدبیر و امید از الطاف 
خداوند است

 محمد علی گالب زاده :

اوج کرامت زن کرمانی  را در 
طول تاریخ می توانید ببینید

 هاشمی نژاد استاد گرافیک:

چهره های تازه ای در 
جریان اصالحات پیدا شدند

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

1- تا 120- تا 19

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نیم

9,820,000
9,740,000
4,970,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,650,000
1,850,000

995,000

دالر
یورو

درهم

34,783
38,950
9,488

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

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

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

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

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

آگهی فراخوان
 عمومی پهنه های اکتشافی مصوب  استان کرمان

سـازمان، صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان در راسـتای اجـرای مفاد دسـتورالعمل فراخوان واگـذاری پهنه 
هـای اکتشـافی مصـوب )به شـماره 60/133211 مـورخ 93/6/17( در نظـر دارد طبق ماده 32 آییـن نامه اجرایی 
قانـون معـادن، شناسـایی پتانسـیل هـای معدنـی 5 پهنـه اکتشـافی را از طریـق فراخـوان عمومـی و بـا رعایـت 
مقـررات مربـوط بـه اشـخاص حقوقی واجد شـرایط واگذار نماید. کلیـه متقاضیان می توانند جهت آگاهی، کسـب 
اطالعـات تکمیلـی و دریافـت اسـناد فراخـوان، از روز دوشـنبه مـورخ 94/11/26به محل این سـازمان بـه آدرس: 
کرمـان، بلـوار شـهید عباسـپور روبـروی مصلی کرمـان سـازمان صنعت، معـدن و تجارت و یـا پورتال سـازمان به 
نشـانی www.ker.mimt.gov.ir مراجعـه، اسـناد و مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه و پـس از تکمیـل، مراتـب را 
حداکثر تا سـاعت 13 روز دوشـنبه مورخ 94/12/24 به دبیرخانه سـازمان به آدرس کرمان بلوار شـهید عباسـپور 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت تحویـل و رسـید دریافـت نمایند. شـایان ذکـر اسـت امتیاز صالحیـت فنی و 
مالی اشـخاص حقوقی به اسـتناد دسـتورالعمل شـماره 60/257637 مورخ 92/11/30 توسـط سـازمانهای مذکور 
خواهنـد بـود حداقـل امتیـاز الزم جهت شـرکت در فراخـوان پهنه/پهنه هـای اکتشـافی 200 امتیـاز خواهد بود. 
پهنـه هـای یـاد شـده در برگیرنـده تعـدادی از محـدوده هـای اکتشـافی و معدنی فعال هسـتند که پـس از اتمام 

عملیـات، وفـق مـاده 32 آییـن نامه اجرایـی قانون معـادن اقدام خواهد شـد. 
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان م الف 714

درخواست کمک برای تیم شنای معلولین استان کرمان
تیـم شـنای معلولیـن اسـتان کرمان بـرای اعزام به مسـابقات شـنای مشـهد با مشـکل مالی 
مواجـه شـده اسـت. این در حالی اسـت کـه این رقابت هـا در روزهـای سـیزدهم و چهاردهم 
اسـفند برگـزار مـی شـود و تیم هـای متقاضی بایـد عصـر چهارشـنبه دوازدهم اسـفند وارد 
شـهر مشـهد مقدس شـوند. امـا به دلیـل مشـکالت مالی نمـی توانند در مسـابقات شـرکت 
کننـد. شـایان ذکر اسـت کل هزینه تیم شـنای معلولین کرمـان برای حضور در این مسـابقات 

اسـت. تومان  میلیون   9
بـه همیـن جهـت از همـه بزرگوارانـی کـه مي تواننـد هـر مبلغـی را به ایـن تیم کمـك کنند 
درخواسـت مـی شـود کمـك هـای خـود را بـه شـماره  63055638 جـام ملت بنـام هیأت 
جانبـازان و معلولیـن واریـز کننـد. خیـران عزیـز پـس از واریـز وجـه حتمـا یـا بـه شـماره 

09132955985  مبلـغ واریـزی را پیامـك دهنـد و یـا بـا همیـن شـماره تمـاس بگیرند.
روزنامه پیام ما برای شاد کردن دل این معلولین عزیز در این راه پیشقدم شده

 و مبلغ ناقابلی برای اعزام این تیم به مشهد مقدس کمک می کند.

آفت
»رای قبیله ای«

نکیسا خدیشی

نوذری کاندیدای اصالح طلبان در کرمان و راور در همایش اصحاب فرهنگ و رسانه: 

ظریف گفت کاندیدا شو تا مخالفان کرمانی برجام به مجلس نروند
ضرورت رای دادن

 به لیست اصالحات  
بردیا  امیرتیموری

شـاید در طول یک سـال گذشـته که از انتشـار »پیام ما« به عنوان 
یک روزنامه مسـتقل گذشـته اسـت بارها ثابت کرده ایم که از نظر 
فکـری با بسـیاری از کسـانی که پرچـم اصالح طلبـی را در کرمان 
بـه دسـت دارنـد اختـالف نظرهایـی داریـم و بـه برخـی عملکـرد 
تنـگ نظرانـه یـا فعالیت هـای غیرشـفاف مالـی در طول سـالیان 
گذشـته ایـراد داریـم امـا نمـی توان هرگـز اتفاقاتـی کـه در دوران 
هشـت سـاله زمامداری »محمود احمـدی نژاد« افتـاد را از یاد برد. 
منابـع اقتصـادی کشـور بـا فسـادهای بـی حـد و حصر نابود شـد 
کـه بسـیاری از آن ها توسـط دسـتگاه محتـرم قضایی کشـف و با 
عوامـل آن کـه برخی دولتـی بودند برخورد شـد. در بخش فرهنگ 
هـم آنچنان تنـگ نظرهایی اعمـال می گردید که عمـال فضا برای 

فعالیـت های سـاده مطبوعاتی وجود نداشـت.
صفحه 8

در حالـی کـه همـه ی مقاالت صاحـب نظـران اصالح طلب 
در جرایـد سراسـری و فضـای مجـازی بـر  لـزوم مشـارکت در 
انتخابـات مجلسـین در هفـت اسـفند تمرکز دارند، بـه نظر می 
رسـد هر چـه از پایتخت فاصله می گیریم نگرانی عدم شـرکت 
در انتخابـات کمتـر می شـود. نگاهی بـه آمار ادوار گذشـته نیز 
ایـن را نشـان می دهد که همواره میزان مشـارکت سیاسـی در 
اسـتانها بیشـتر از پایتخت نشـینان بـوده اسـت.عده اندکی هم 
کـه در اسـتان هـا همچنان بر طبـل تحریم صندوق هـای رای 
مـی کوبنـد در روزهـای باقیمانده یـا با تحلیل های دوسـتان و 
همفکـران خـود کـه موافق مشـارکت هسـتند ، بـه »گام دوم« 

مـی پیوندنـد و یا اهـل مطالعه بـوده و  ...
صفحه 8
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
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نظر

20 دلیل براي
 رأي دادن به لیست

1. لیسـت هـا بـر اسـاس هـم آهنگـی تخصص، 
تجربـه و دانـش نامزدهـا تکمیـل مـی شـوند و 
رای دادن بـه لیسـت یـک گفتمـان هماهنـگ و 

منسـجم ایجـاد مـی کند.
دارای  معمـوال  انتخاباتـی  هـای  لیسـت   .2
مطالبـات و برنامـه های منسـجم هسـتند و رای 
غیرلیسـتی تشـتت در آرای نماینـدگان را ایجاد 

کند. مـی 
بـه  انتخاباتـی  هـای  لیسـت  بـه  دادن  رای   .3
و  مدنـی  تشـکلهای  و  احـزاب  جایـگاه  تقویـت 

مردمـی کمـک مـی کنـد.
و  اعتمـاد  انتخاباتـی  لیسـت  بـه  دادن  رای   .4
تعامـل مـردم و گروههـای مدنـی و سیاسـی را 

افزایـش مـی دهـد.
5. رای دادن بـه لیسـت انتخاباتـی موجـب ورود 
نمایندگانی می شـود کـه درک و فهم و گفتمان 

منسـجم و متقابل نسـبت به همدیگـر دارند.
موجـب  انتخاباتـی  لیسـتهای  بـه  دادن  رای   .6
کاهـش تنـش و مرافعـات سیاسـی و در نتیجـه 

افزایـش بازدهـی مجلـس مـی شـود
7. رای دادن بـه لیسـت هـای انتخاباتـی یعنـی 
اعتمـاد بـه گروههـا و احـزاب و جریاناتـی کـه 
بـرای رفـع مشـکالت شـهر و منطقـه برنامـه و 

هـدف دارنـد
ورود  از  انتخاباتـی  لیسـت  بـه  دادن  رای   .8
افـراد ضعیـف و ناشـناس بـه مجلـس جلوگیری 
اقتصـادی  باعـث کاهـش مفسـده  مـی کنـد و 

شـود. مـی  سیاسـتمداران 
9. لیسـت هـای انتخاباتی بر اسـاس مشـکالت و 
معضـالت کشـور و جامعه نیروهـای متخصص و 

کاردان را بـرای مجلـس انتخـاب می کنند.
10. رای دادن به لیسـت هـای انتخاباتی، موجب 
تقویت مردم سـاالری و مشـارکت سـازمان یافته 
مـردم در تصمیـم گیـری هـا و سیاسـتگذاری 

هـای می شـود.
11. رای دادن بـه لیسـت هـای انتخاباتـی، یـک 
رفتـار مدنـی، شـهروندی، سیاسـی و مـدرن در 

نظـام سیاسـی مردم سـاالری اسـت.
12. رای دادن بـه لیسـت هـای انتخاباتی از سـر 
آوردن گروههـا و افـرادی که در پی سواسـتفاده 
از عرصـه رقابـت انتخاباتـی هسـتند جلوگیـری 

مـی کند. 
13. رای دادن بـه لیسـت هـای انتخاباتی امکان 
نظـارت و پاسـخ خواهـی و شـفافیت طلبـی از 
نماینـدگان جریـان منتخـب در مجلـس را بـه 

نفـع مـردم افزایـش مـی دهد. 
14. رای دادن به لیسـت هـای انتخاباتی رفتاری 
بر اسـاس مـالک عقالنیت، شـفافیت، محبوبیت، 
برنامـه، دانـش و تجربـه در عرصـه سیاسـی از 

سـوی شـهروندان است. 
15. رای دادن بـه لیسـت هـای انتخاباتی موجب 
تقویـت ارتبـاط مـردم و گروههـای مردمـی بـا 
چهارسـاله  دوره  در  نمایندگانشـان  و  مجلـس 

نمایندگـی مـی شـود.
باعـث  انتخاباتـی  لیسـت  بـه  دادن  رای   .16
کاهـش هزینـه های گـزاف ایام تبلیغات شـده و 
از ورود »پـول هـای کثیف« به رقابـت انتخاباتی 

جلوگیـری مـی کند
17. رای دادن بـه لیسـت انتخاباتی یعنی تمرین 
کارجمعـی، گروهـی و مدنـی و تشـکیالتی در 

عالـم سیاسـت و پرهیـز از فردگرایی.
یعنـی  انتخاباتـی  لیسـت  بـه  دادن  رای   .18
ترجیـح منافـع و اولویـت های جمعـی و گروهی 
و مردمـی بـر منافع و صـدای شـخصی و فردی.

یعنـی  انتخاباتـی  لیسـت  بـه  دادن  رای   .19
افزایـش صداقـت، شـفافیت، تعهد و پاسـخگویی 

اسـالمی. در مجلـس شـورای 
یعنـی  انتخاباتـی  لیسـت  بـه  دادن  رای    .20
انتخابـی جامـع، بلنـد مـدت، سیاسـتمدارانه و 

منسـجم

کاغذ اخبار

محسـن پورسـیدآقایی معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسـالمی ایران روز پنج شـنبه 
بـه کرمان سـفر کـرد. وی ابتـدا در جمع فرماندهان بسـیج 
راه آهـن کشـور در کرمـان حضـور یافـت. گزیـده صحبـت 

هـای وی در ایـن جمـع را در ادامـه بخوانید:
  طبـق برنامـه ششـم  کـه در دولـت مصـوب شـده 
بایسـتی در بخـش بـار از 35 میلیـون تـن بـه 91 میلیـون 

تـن برسـیم ایـن یعنـی سـه برابـر شـدن حمـل بـار
  بـا توجـه به اهـداف بلند تعریف شـده بـرای راه آهن 

همـه ما بایسـتی بـه مانند جبهـه های نبـرد در جبهه های 
مختلف پیشـرفت راه آهن با روحیه بسـیجی برای رسـیدن 

به اهدافمـان بجنگیم.
  فضـای بازرگانـی بایـد در راه آهـن عـوض شـده و در 

رویکـرد خـود تغییـر ایجـاد کند .
آغاز کار اصالح 80 کیلومتر خط ریلی در کرمان

پورسـیدآقایی سـپس در نشسـت توسـعه حمـل و نقـل 
ریلـی بـا حضـور اسـتاندار کرمـان شـرکت کـرد. اسـتاندار 
کرمـان در ایـن نشسـت گفـت:  حـدود شـش میلیـون تن 

بـار در مسـیر کرمـان - زرنـد - سـیرجان وجـود دارد کـه 
در حـال حاضـر بـه وسـیله نـاوگان جـاده ای جابجـا مـی 
شـود. رزم حسـینی گفت: ایجاد راه آهن شـرقی در اسـتان 
کرمـان مـورد تاکیـد وزارت راه و شهرسـازی نیـز هسـت و 
دولـت در ایـن زمینـه به اسـتان کرمان کمـک خواهد کرد. 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که بـا وضعیـت کنونی اسـتان 
کرمـان در حـوزه ریلـی فقیر هسـتیم، اظهار کرد: براسـاس 
کرمـان  حومـه  خـط  مطالعـات  نشسـت،  ایـن  توافقـات 
رفسـنجان نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. نماینده 
عالـی دولـت در اسـتان کرمـان گفـت: در دولـت تدبیـر و 
و  آمـاده سـرمایه گـذاری  پـروژه  میلیـارد دالر  امیـد 37 
فاینانـس در اسـتان کرمـان آمـاده شـده اسـت. وی عنوان 
کـرد: بـرای توسـعه صنعـت حمـل و نقـل ریلی در اسـتان 
کرمـان و ایجـاد راه آهـن شـرقی در اسـتان آمادگـی الزم 

را داریـم. 
کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رئیـس 
اسـتان کرمـان نیـز گفت: دولت بـرای توسـعه صنعت ریلی 
در کشـور اراده جـدی دارد و صنـدوق توسـعه ملـی نیـز 
از ایـن بخـش پشـتیبانی خوبـی مـی کنـد. محسـن جالل 
پـور از اسـتان کرمـان بـه عنـوان یکـی از بهتریـن اسـتانها 
بـرای توسـعه صنعت ریلی یاد کـرد و افزود: اسـتان کرمان 
بیشـترین سـرمایه گـذاری را در معدن و مـواد معدنی دارد 

و از ایـن جهـت نیـز در زمینـه توسـعه صنعـت ریلـی بایـد 
مـورد توجـه ویـژه قـرار گیرد.

مدیرعامـل راه آهـن جمهوری اسـالمی ایـران نیز گفت: 
در الیحه برنامه ششـم توسـعه کشـور، دولت با صفر شـدن 
مالیـات ارزش افـزوده در صنعـت ریلی موافقت کرده اسـت 
کـه ایـن امر یک تشـویق بزرگ برای شـرکت هـای معدنی 
محسـوب می شـود. گزیـده صحبت هـای پورسـیدآقایی را 

در ادامـه بخوانید: 
  کاهـش حـق دسترسـی بـرای خطـوط ریلـی یکی از 
مهمتریـن کارهای انجام شـده در کشـور به شـمار می رود.
  دولـت پذیرفته اسـت که برای توسـعه کشـور باید به 

توسـعه صنعت ریلـی توجه کند.
  زمینـه توسـعه صنعـت حمـل و نقـل ریلی در کشـور 
فراهـم اسـت و بخـش خصوصی بایـد از آن اسـتقبال کند.

  بـزودی کار اصـالح 80 کیلومتر خط ریلی در اسـتان 
کرمـان نیز آغاز می شـود.

پورسـید آقایـی در همایـش صنعـت فـوالد هم شـرکت 
کـرد. او در ایـن همایـش هم با اشـاره بـه برنامه ریزی انجام 
شـده بـرای تولیـد 51 میلیـون تـن فـوالد خـام در کشـور 
گفـت: ایـن میزان تولیـد نیازمند ناوگان حمـل و نقل 115 
میلیـون تنـی اسـت کـه ایـن رقـم بـا احتسـاب محصوالت 

فـوالدی بـه 165 میلیـون تن می رسـد.

صادق زیباکالم:
اگر مردم مشارکت نکنند تندروها 

وارد مجلس می شوند

صـادق زیبـاکالم گفـت: بایـد بـه مـردم گفتـه شـود  که 
اگـر مشـارکت نکنیـد و رأی ندهیـد، تنـدرو ها بـا 10، 15 
درصـد آراء ماننـد انتخابـات مجلـس نهـم در تهـران وارد 
مجلـس مـی شـوند و اگـر مـردم رای ندهنـد ایـن اتفـاق 

تکـرار خواهد شـد.
انتخاباتـی  لیسـت  بـا  رابطـه  در  سیاسـی  فعـال  ایـن   
اصـالح طلبـان در تهـران گفت:باتوجـه بـه رد صالحیـت 
های گسـترده بهترین لیسـتی که می توانسـت بسـته شـود 

همیـن لیسـت فعلـی اسـت.
صـادق زیبـا کالم در گفـت و گـو بـا گام دوم در رابطـه 
بـا لیسـت ائتـالف اصـالح طلبـان و دیگـر حامیـان دولـت 
در تهـران گفـت: لیسـت اصـال ح طلبـان در تهـران خـوب 
و منسـجم بسـته شـده اسـت و بایـد در چنـد روز آینـده، 
رهبـران و فعـاالن اصـالح طلـب ماننـد انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری 92 تمـام سـعی و تـالش خـود را بکننـد کـه 
افـرادی را کـه هنـوز تصمیم بـه حضور در انتخابـات نگرفته 

انـد، بـه پـای صندوق هـا بکشـانند.
گسـترده  هـای  صالحیـت  رد  بـه  باتوجـه  افـزود:  وی 
بهترین لیسـتی که می توانسـت بسـته شـود همین لیسـت 
فعلی اسـت. اسـتاد علوم سیاسـی دانشـگاه تهران ادامه داد: 
حامیـان اصولگرایـان پـای صنـدوق مـی آیند واین بخشـی 
از طرفـداران اصـالح طلبـان هسـتند کـه هنوز مـردد اند و 
تصمیـم بـر عـدم شـرکت در انتخابات دارنـد بنابرایـن باید 
ایـن افـراد را بـه رای دادن تشـویق کرد. اگر ایـن امر محقق 

شـود، اتفاقـی ماننـد 24 خـرداد 92 خواهـد افتاد. 
زیبـا کالم در رابطـه بـا حربه هـای تبلیغاتی که از سـوی 
رقبـای اصالح طلبان اسـتفاده می شـود گفـت: جناح رقیب 
از هـر حربـه ای اسـتفاده می کنـد و می خواهد که لیسـت 
اصـالح طلبـان رأی نیـاورد. بنابرایـن باید کسـانی که برای 
لیسـت اصـالح طلبـان فعالیـت مـی کننـد بـه این مسـائل 
هـم بپردازنـد و پاسـخ دهنـد. وی درپایـان گفـت: محافظه 
کاران نشـان دادنـد که برای کسـب و حفظ قـدرت خود در 
مجلـس در اسـتفاده از شـیوه هـای غیـر اخالقـی هیچگونه 

ابایـی ندارند.

شکوری راد: 
هفت اسفند اتفاق بزرگی توسط 

مردم رقم می خورد

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران گفت: قطعا در روز 7 اسفند 
اتفـاق بزرگی توسـط این مـردم رقم خواهد خـورد. به گزارش 
ایلنـا علـی شـکوری راد در گردهمایـی فراگیـر اصالح طلبـان 
اظهارداشـت: مـا همیشـه شـاهد صحنه های پرشـور از سـوی 
زنـان و مـردان در دوره هـای مختلف بوده ایم امـا این بار گرمی 
حضور شـما در صحنه رنگ و بوی دیگری دارد و در شـرایطی 
که سـختی ها و موانع بسـیار بوده شـما مسـیر را پیموده اید و 
ایـن شـما هسـتید که بـار دیگر طعم پیـروزی را بـه این ملت 
می چشـانید. او بـا اشـاره بـه نامالیمتی هـا بـا رییـس جمهور 
اصالحات در سـال های گذشـته اعـالم کرد: ایشـان اصالحات 
را پایـه گـذاری کـرد تا اصیل ترین انقالب بشـری، خـود دچار 
انقـالب دیگری نشـود. شـکوری راد گفـت: اصالحـات دو وجه 
عمـده دارد کـه یکـی قانونگرایـی و دیگـری حفـظ کرامـت 

انسـانی است. 
دبیـر کل حـزب اتحـاد ملـت ایـران گفـت: ما شـهروندانی 
هسـتیم کـه تحقیـر شـده ایم؛ حـال آماده ایـم بـا رای خـود 
اصـالح ایجـاد کرده و آینده روشـن را پیش چشـم فرزندانمان 
قـرار دهیـم. او اضافـه کـرد: هـر فکـر و هـر روش و برنامـه ای 
بایـد بـه اسـتناد رای مـردم در ایـن کشـور حاکـم شـود. دبیر 
کل حـزب اتحـاد ملـت ایـران یـادآور شـد: مـا ایسـتاده ایم 
تـا نهـاد انتخابـات را پـاس بداریـم و اینجـا گردآمده ایـم تـا 
نامزدهایـی را بـرای انتخابـات مجلـس به مـردم معرفی کنیم 
کـه پاسـدار قانون اساسـی، رای ملت و کرامت انسـان باشـند. 
مردم ولی نعمت این کشـور و مسـئوالن هسـتند و هیچ کس 
نمی توانـد چیـزی را برخـالف خواسـت آن هـا بـه ایـن مـردم 
تحمیل کند. شـکوری راد با اشـاره به حضور پرشـور حضار در 
سـالن خاطرنشـان کرد: هنگامی که می بینید در روز نخسـت 
تبلیغـات انتخابـی ایـن جمـع پرشـور گرد هـم آمده و بـا این 
امیـد آمـاده حضـور در انتخابات اسـت، قطعا در روز 7 اسـفند 
اتفـاق بزرگی توسـط این مـردم رقم خواهد خـورد. او در پایان 
پیشـنهاد کـرد: شـما جوانـان بایـد در روز 7اسـفند عـالوه بر 
اینکـه پـای صنـدوق رای می آییـد هـر کـدام ده هـا، صد هـا و 
هـزاران نفـر دیگـر را بـه پـای صندوق ها بکشـانید و هـر رای 

شـما بایـد ده ها، صد هـا و هـزاران رای شـود.

علی مطهری: 
گام دوم پس از انتخابات 92، 

انتخابات مجلس است

مطهـری در گردهمایـی فراگیـر اصـالح طلبـان گفت: 
راه اصـالح امـور از صنـدوق هـای رای مـی گـذرد. بـه 
گـزارش ایرنـا، نماینـده مردم تهـران در مجلس شـورای 
در  قانـون  اجـرای  خواهـان  مـا  همـه  گفـت:  اسـالمی 
کشـوریم و معتقدیـم راه اصـالح امـور از صندوقهای رای 

گـذرد.  می 
ائتـالف  علـی مطهـری عصـر پنجشـنبه در همایـش 
اصـالح طلبـان در سـالن حجاب تهـران افـزود: معتقدیم 
کـه مشـارکت بـاالی مردم مجلـس قوی تری را تشـکیل 
خواهـد داد مجلسـی سـوم قانون اساسـی دربـاره حقوق 
ملـت توجـه بیشـتری داشـته باشـد و در کنـار اولویـت 
مسـایل اقتصـادی به مسـایل سیاسـت داخلی هـم توجه 

. کند
 وی ادامـه داد: همـه چیـز بـر اسـاس قانـون اساسـی 
بایـد حـل و فصـل شـود تا وحـدت ملـی که در سـالهای 
اخیـر دچـار اسـیب و خدشـه شـده تحقـق کامـل پیـدا 
کنـد .نماینـده مـردم تهـران اظهـار داشـت :همانطور که 
گام اول را در سـال 92برداشـتید گام دوم را در انتخابات 
هفتـم اسـفند خواهیـد برداشـت و مـا بـه هـدف اجـرای 
کامـل قانـون اساسـی هـر چه بیشـتر نزدیک شـویم و به 

آرمانهـای انقـالب تحقق بخشـیده شـود. 
در گردهمایـی فراگیـر اصالح طلبـان علـی مطهری با 
ابـراز خوشـحالی از حضـور در ایـن جمع گفـت: همه ما 
بـه دنبال اجـرای قانون اساسـی هسـتیم و معتقدیم راه 
اصـالح امـور از صندوق هـای رای می گـذرد. مشـارکت 
گسـترده مـردم مجلـس قوی تـری را تشـکیل خواهـد 

داد.
اصولگرایـان  جملـه  از  مطهـری  علـی  اسـت  گفتنـی 
معتـدل و حامـی دولـت تدبیـر و امیـد اسـت کـه بـرای 
انتخابـات دهـم در لیسـت اصـالح طلبـان قـرار گرفتـه 
اسـت. ایـن نماینـده فعلـی مجلـس نهـم بـا مواضـع و 
اظهـارات صریحـی که در طـول دوران نمایندگی داشـته 

. توانسـته محبوبیـت قابـل توجهـی بدسـت آورد 

الهه کوالیی:
 هفت اسفند گام دوم را برای اعتالی 

ایران برداریم

عضـو شـورای سیاسـتگذاری ائتـالف اصالح طلبـان گفت 
امـروز آمده ایـم گام دوم را بـرای تحقـق مطالبـات مـردم 
ایـران بـا رویکـردی واقع گرایانـه و عقل مـدار برداریـم. بـه 
گـزارش ایلنـا، الهـه کوالیـی در گردهمایـی فراگیـر اصالح 
طلبـان کـه در سـالن حجـاب تهـران و با حضـور چهره های 
برجسـته اصالح طلـب، اعضای لیسـت ائتـالف اصالح طلبان 
بـرای انتخابـات مجلـس و جمـع کثیـری از جوانـان برگزار 
شـد اظهارداشـت: ان شـاءاهلل در راهـی پـای می گذاریم که 
از سـویی آرمان هـای منـدرج در قانـون اساسـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران را تحقـق بخشـید و از سـوی دیگـر شـیوه 
اصالح طلبانـه و روش عقـل محـور را برای تحقـق این آرمان 
بـه اجـرا دربیاوریـم. او اضافه کرد: شـورای سیاسـت گذاری 
اصالح طلبـان مجموعـه ای از احـزاب و اشـخاص برجسـته 
ملـی را گـرد هـم آورد تـا بـر پایـه برنامه هـای ارزشـمند 
پیش بـرد دموکراسـی در کشـور پـس از تحقق برجـام، گام 
دیگـری را بـرای تحقـق مطالبـات مـردم ایـران همـراه بـا 

برداریم.  دولـت 
اصالح طلبـان  ائتـالف  سیاسـتگذاری  شـورای  عضـو 
خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه موفق شـدیم فهرسـتی واحد 
بـرای حضـور در انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی عرضه 
کنیـم که این فهرسـت حاصل تـالش چندین ماهـه احزاب 
و اشـخاص اصالح طلـب بـر پایـه تجربـه ارزشـمند دهه های 

است. گذشـته 
 او بـا اشـاره بـه پیـروزی جریـان اصالحـات در انتخابات 
ریاسـت جمهوری گذشـته بـه عنـوان گام نخسـت، تصریح 
کـرد: امـروز آمده ایم گام دوم را برای تحقـق مطالبات مردم 
ایـران بـا رویکـردی واقع گرایانـه و عقل مـدار برداریـم. ایـن 
نماینـده مجلـس ششـم اعـالم کـرد: انشـاءاهلل بـا تـالش و 
همچنیـن حفـظ وحدت در روز 7 اسـفندماه پای صندوق ها 
می رویـم تـا مجلسـی کارآمـد و عقل گـرا متشـکل از زنان و 
مـردان بـرای اجـرای مطالبـات مردم ایـران تشـکیل دهیم. 
کوالیـی در پایان خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم بتوانیم در 7 
اسـفند گام دوم را بـرای اعتـالی ایران و بر پایـه منافع ملی 

بـا اقتـدار برداریم.

در سفر یك روزه مدیرعامل راه آهن کشور به کرمان تاکید شد

توسعه صنعت حمل و نقل ریلی در استان 

 خبر
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برابـررای شـماره139460319062000941 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد کمالـی گوکی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 131 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و باغچـه به مسـاحت 1401/23 
مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 2703 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالکهـای 2698 و 2700 و 
2701 و 2702 و یـک فرعـی از 2703 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـالب کوچـه شـماره 
3 )محلـه عقبـه( خریـداری از مالـک رسـمی صغری کمالـی و ورثه آقـای ابراهیم هـادی زاده و 
فاطمـه کمالـی و علـی کمالـی و آقائـی کمالی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظوراطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـندمالکیت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  م الف 3158                        

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـررای شـماره139460319002004856هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم شـوکت سـیفعلی پـور فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه479صادره از جیرفـت دریک بـاب خانه به مسـاحت596/89مترمربع پالک819فرعی 
آبـاد شـهر  از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپالک188اصلـی قطعـه سـه واقـع در تـاج 
رودباربخش46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی محرزگردیده اسـت.
لذابـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی    

تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139460319002008924هیات  برابـررای 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مـراد بهـره بـر فرزنـد عـوض 
بشـماره شناسـنامه11863صادره از بندرلنگـه دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت1379مترمربع 
واقـع  سـه  قطعـه  ازپالک193اصلـی  شـده  ومجـزی  مفـروز  از193اصلـی  پالک249فرعـی 
درروسـتای قلعـه مظفرآباد شـهر رودبـار بخش46کرمان مالکیـت متقاضی بعنوان مالک رسـمی 
محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شـود 
درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس 
ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                    تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـررای شـماره139460319002008995هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
ثبتـی حـوزه ثبـت  فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد  اراضـی وسـاختمانهای  ثبتـی  وضعیـت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدجـوزاک پـور فرزنـد حیـدر 
بشـماره شناسـنامه4877صادره از کهنـوج دریـک بـاب قطعـه بـاغ مشـتمل برچهاربـاب خانـه 
بـه مسـاحت19382مترمربع پالک322فرعـی از89اصلی مفـروز ومجزی شـده ازپالک89اصلی 

قطعـه یـک واقـع در کهنـوج- روسـتای چـاه زیـارت بخش46کرمان خریـداری ازمالک رسـمی 
آقـای چنگیـز شـهریاری محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضـای مدت 

مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                 تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139460319002008303هیات  برابـررای   
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رضـا سـنجری نیـا فرزنـد عبـاس بشـماره 
شناسـنامه8421صادره از جیرفـت دریـک باب مغازه بـه مسـاحت56/66مترمربع پالک870فرعی 
از188اصلـی مفروز ومجزی شـده ازپالک188اصلی قطعه سـه واقع در شـهررودباربخش46کرمان 
خریـداری ازمالک رسـمی آقای محمدمهـدی مهیمی وغیره محرزگردیده اسـت.لذابه منظوراطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـندمالکیت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت 

انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                   تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـر رای شـماره139460319002004857هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
ثبتـی حـوزه ثبـت  فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد  اراضـی وسـاختمانهای  ثبتـی  وضعیـت 

ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مرضیـه خوزسـتانی فرزنـد خدایار 
مسـاحت400/50مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  دریـک  جیرفـت  از  شناسـنامه574صادره  بشـماره 
پالک818فرعـی از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپالک188اصلـی قطعـه سـه واقـع درتاج 
آبـاد رودباربخش46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمـی محرزگردیده 
اسـت.لذابه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                 تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی    

 برابـررای شـماره139460319002008035هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای بمانعلـی خـاور فرزنـد حسـین بشـماره 
پالک244فرعـی  مسـاحت895/03مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  رودباردریـک  از  شناسـنامه3صادره 
از193اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپالک193اصلی قطعه سـه واقع درشـهر رودبـار- مظفرآباد-

روسـتای قلعـه بخش46کرمـان مالکیـت متقاضی بعنـوان مالک رسـمی محرزگردیده اسـت.لذابه 
منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادرخواهد 

. شد
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

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

https://telegram.me/payamma

کرمان ویچ

آشنایی با کاندیداهای اصالح 
طلبان در کرمان و راور

زهره ساالری
یکـی  سـاالری  زهـره 
ائتـالف  کاندیداهـای  از 
در  طلبـان  اصـالح  دونفـره 
شهرسـتان هـای کرمـان و 
راور می باشـد کـه در ادامه 

آیـد: مـی  وی  سـوابق 
علمـی  هیئـت  عضـو   -

کرمـان پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
- متخصص زنان و زایمان

- عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه در دهه 60
- عضو گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

- عضو شورای پژوهشی
- عضو کمیته تخصصی ارتقاء علوم بالینی

- عضو کمیسیون پزشکی
-عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

حسین امیری خامکانی/ زرند و 
کوهبنان

اصـالح طلبان برای حـوزه زرند و کوهبنان 
بـه ماننـد چهـار دوره قبلـی حسـین امیـری 
در  حـوزه  ایـن  فعلـی  نماینـده  خامکانـی، 
مجلـس نهـم را بـرای انتخابـات مجلس دهم 
معرفـی کردنـد. حسـین امیـری خامکانی در 
انـرژی  مجلـس نهـم سـخنگوی کمیسـیون 

ست. ا
علیبرز بختیاری/ بافت، رابر و ارزوئیه

علیبـرز بختیـاری داراي مـدرک تحصیلـي 
کارشناسـي ارشـد مدیریت و دانشجوي دکترا 
DBA ) مدیریـت حرفـه اي کسـب وکار( و 
داراي 33 سـال سابقه کار مدیریتي و اجرایي 
بافـت  حـوزه  در  طلبـان  اصـالح  کاندیـدای 
اسـت. او پیـش از ایـن در جهـاد سـازندگی، 
شـرکت تهیه و توزیع علوفه منطقه 2 کشـور، 

شـرکت پشـتیبانی و امور دام استان، کارخانه 
شـیر پگاه کرمان، شـرکت شـیر پـگاه کرمان 
و فارس و شـرکت بازار گسـتر پـگاه منطقه 3 

کشـور سـابقه مدیریتی داشـته است.

حبیب ا... نیکزادی پناه/ بم، فهرج، 
نرماشیر و ریگان

نیـک زادی کاندیـدای اصـالح طلبـان در 
ایـن حـوزه اسـت. او سـابقه مدیریـت بانـک 

کشـاورزی در اسـتان کرمـان را دارد.
علی اسدی/ شهربابک

در  طلــبان  اصـالح  کــاندیدای  اســدی 
شـهربابک اســت. او در آمــوزش و پــرورش 
شـهربــابک و کـرمــان سـابقــه فعـالیــت 

دارد.
احمد حمزه/ کهنوج، منوجان، قلعه 

گنج، رودبار، فاریاب
اصـالح  کاندیـدای  حمـزه  احمـد  دکتـر 

اسـت.  حـوزه  ایـن  در  طلبـان 
حمزه پیش از این رییس شـبکه بهداشـت 

و مرکز بهداشـت کهنوج بوده اسـت. 

آشنایی با کاندیداهای اصالح 
طلبان در کرمان و راور

غالم عباس نوذری
یکـی  نـوذری  عبـاس  غـالم 
دو  ائتـالف  کاندیداهـای  از 
در  طلبـان  اصـالح  نفـره 
شهرسـتان های کرمـان و راور 
مـی باشـد که در ادامه سـوابق 

می آیـد: وی 
سـابقه  سـال   30 از  بیـش   -

خارجـه  امـور  وزارت 
- دانشجوی دکترای روابط بین الملل 

- کارشناس ارشد جامعه شناسی 
- سرپرست اداره دبیرخانه وزارت امور خارجه 

- سرپرست اداره دبیرخانه جمهوری اسالمی ایران در ولینگتون 
- معرفی به عنوان سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هنک کنگ 

- معرفی به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در استرالیا 
- معرفی به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در برونئی 

- عضـو ارشـد و فعال سـتاد مرکـزی انتخابـات 1392 به ریاسـت محترم 
جمهـور جنـاب آقای دکتـر روحانی

انتخاباتانتخاباتانتخابات

خبر

همایـش اصحـاب فرهنـگ و رسـانه روز پنـج شـنبه در تـاالر 
نسـترن کرمـان بـا بـا حضـور غـالم عبـاس نـوذری و زهـره 
سـاالری دو کاندیـدای اصـالح طلـب کرمـان، فاطمـه راکعـی 
فعـال سیاسـی و نماینـده مجلـس ششـم و جمعـی از اهالـی 
فرهنـگ و هنـر کرمـان برگـزار شـد. بـا ایـن همایـش اصـالح 
طلبـان کرمـان اولیـن برنامـه تبلیغاتی خـود را برگـزار کردند.
نوذری: ظریف گفت کاندیدا شو تا مخالفان کرمانی 

برجام به مجلس نروند
غـالم عبـاس نـوذری، کاندیـدای اصـالح طلبـان در حـوزه 
کرمـان و راور در همایـش اصحـاب فرهنـگ و رسـانه کرمـان 
گفـت: ظریـف گفـت کاندیدا شـو تا مخالفـان کرمانـی برجام 
بـه مجلـس نرونـد.وی کـه سـخنران اصلـی ایـن نشسـت بود 
اظهـار داشـت: بعـد از توافـق هسـته ای جلسـه ای را بـا وزیر 
خارجـه محبوب کشـورمان داشـتم و ایشـان به من پیشـنهاد 
دادنـد کاندیـدا شـوم. ایـن دیپلمـات کارکشـته افـزود: آقـای 
ظریـف بـه مـن گفت کاندیدا شـو تـا مخالفان کرمانـی برجام 
بـه مجلـس نرونـد. ایـن کاندیـدا بـا اشـاره بـه برجـام عنوان 
کـرد: تـا قبـل از توافق هسـته ای، کشـور در لبه پرتـگاه بود. 
امـروز امـا به لطف دیپلماسـی دولـت تدبیر و امیـد تحریم ها 
برداشـته شـده و کشـور در مسـیر پیشـرفت قرار گرفته است. 
نـوذری در بخـش دیگری از سـخنانش گفت: برخـی به خرید 
هواپیمـا اعتـراض دارنـد و مـی گوینـد هتـل هواپیمـا گرفته 
ایـد. امـا مـن می گویـم مگر مملکـت باید فقط بـرای عده ای 
خـاص باشـد؟ وی اضافـه کـرد: شـما نـگاه کنید امـارات قبال 
چـه کشـوری بـود. فـرودگاه ایـن کشـور از سـیرجان کوچک 
تـر بـود. امـا امـروز درآمـد ایـن کشـور از توریسـم بیشـتر از 
درآمـد نفتـی ماسـت. ایـن هـا درد اسـت. توافـق هسـته ای 
آمـده کـه ایـن درد هـا را حـل کنـد. بعـد در کشـورمان بـه 
ظریـف توهیـن مـی کننـد. سـفیر اسـبق ایـران در نیجریه با 
بیـان اینکـه دولـت هـای نهـم و دهم نزدیـک به یک هـزار و 
370 میلیـارد دالر درآمـد نفتـی داشـتند تصریح کـرد: با این 
وضعیـت بایـد برای مشـکالت کشـورمان گریه کنیـم. این ها 
درد اسـت. شـهید بهشـتی می گفت کـه باید از دنیـا بهترین 
هایـش را بـه ایـران بیاوریم. نـوذری اضافه کـرد: چندی پیش 
بـا آقـای نوبخـت و بانـک از مسـکن مهـر بازدید کردیـم. این 
مسـکن بـا آن پول نفت سـاخته شـده آن وقـت االن در حال 
فروریختـن اسـت. کاندیـدای اصـالح طلبان در حـوزه کرمان 
و راور در بخـش پایانـی سـخنانش گفـت: اگر تـا جمعه آینده 
بالیـی سـرما نیایـد بـه شـما قـول مـی دهـم اصـالح طلبـان 

پیـروز می شـوند.
راکعی: 

با رای خود تفکرهای افراطی را از مجلس بیرون کنیم
فاطمـه راکعـی، نماینده مجلس ششـم و فعال سیاسـی اصالح 
طلـب هـم در این همایش سـخنرانی کـرد. اهـم صحبت های 

راکعـی را در ادامـه بخوانید:
 االن چنـد سـالی اسـت که جمعیت های سیاسـی کشـور با 
برنامـه ریـزی منسـجم و بـا البـی هایـی که بـا اصـالح طلبان 
شـده، بـرای حضور 30 درصـدی زنان در مجلـس برنامه ریزی 
کردنـد امـا بـا رد صالحیـت ها، بیشـترین مشـکل بـرای زنان 

ایجاد شـد.
 اتفـاق خـوب، انسـجام و هـم صدایـی تشـکیالتی اصـالح 
طلبـان بعـد از انسـداد دولـت هـای نهـم و دهـم اسـت. االن 

اصـالح طلبـان در سراسـر کشـور یـک حـرف مـی زننـد.
 امـروز گرایـش بـه سـمت چرخـش نخبـگان، حضـور جوان 
ترهـا، گرایـش شـدید و واقعـی بـه حضـور پررنـگ زنـان در 
جایـگاه های رفیع تصمیـم گیری و مدیریت هـای کالن اتفاق 

اسـت. افتاده 
 ایـن هـا به برکات همین درد کشـیدن های اصـالح طلبی و 

اصالح طلبان اسـت. این راه بازگشـت ناپذیر اسـت.
 مـا امـروز به خـرد جمعـی معتقد هسـتیم. بـه خودنمایی و 

تـک روی هـا نیازی نمـی بینیم.
 مـا بـه لیسـت بایـد رای دهیـم. در مجلـس نمی شـود افراد 
تنهـا کار کننـد. لیسـت هـای مـا بایـد رای بیاورنـد در ایـن 

نتخابات. ا
 خوشحالم کرمان یک خانم کاندیدا دارد.

 حتما باید سعی کنیم نوذری و ساالری رای بیاورند.
 زنـان ذاتـا جـوری هسـتند کـه بـرای هیـچ کـس بـد نمـی 
خواهنـد. ایـن ظرفیـت باعث می شـود فضای سیاسـی کشـور 

شـود. تلطیف 
 برخـی قرائـت عجیبـی از اسـالم دارنـد و کـه با قرائـت امام 
هـم مخالـف هسـتند. برخـی در مجلس مـرگ بر و اعـدام باید 
گـردد سـر مـی دهنـد متاسـفانه. اولیـن خواسـته مـا بیـرون 
کـردن تفکـر اینچنینـی از مجلـس و جایگزیـن کـردن افـکار 

بلنـد اصـالح طلبانه اسـت.

 زن ها آمدند. این آمدن دیگر برگشت ندارد.
 بـه مـا برچسـب زدنـد کـه التـزام عملـی بـه والیـت فقیـه، 

اسـالم و قانـون اساسـی نداریـم.
 مـا بـا اصل والیـت فقیه مشـکلی نداریم. اگر بـا اصل والیت 

فقیه من مشـکل داشـتم که شـعر انقالبـی نمی گفتم.
 حق اعتراض نداریم یعنی؟

 خیلـی بدتـر از اینـی کـه مـا هشـدار دادیـم کردنـد. کسـی 
چیـزی بـه ایـن ها نمـی گویـد. اما اصـالح طلبـان را بـه جرم 

انتقـاد مـی خواهنـد حتـی از مسـلمان بـودن سـلب کنند.
 اگـر 60 درصـد بـه باال مشـارکت باشـد ما برنـدگان مجلس 

بود. دهم خواهیـم 
 حضـور ثابـت ناظـران پـای صنـدوق هـای رای را جـدی 

بگیریـم.
 مطمئنیـم وزارت کشـور بـه وظایـف خود عمل مـی کنند و 

شـمارش آرا صحیـح خواهد بود.
 اگـر ایـن اتفـاق بیفتد اکثریـت مجلس اصالح طلـب خواهد 

. شد
 ایـن مجلـس می تواند با اسـتفاده از فضای پسـابرجام، نقش 

خوبـی را ایفا کند.
 کنوانسـیون رفـع تبعیـض را کـه مـا دو سـال روی آن کار 
کارشناسـی کردیـم را برخـی خانم های مجلـس فعلی بایکوت 

کردند.
 بعـد از انتخابات انشـااهلل با کمک مجلس اصالحات، مسـائل 

را بیـن بـرادان و خواهـران خودمان حل کنیم.
دولت تدبیر و امید از الطاف خداوند است

محمـد جـواد حجتی کرمانـی، عضو فعلی مجلـس خبرگان که 
بـرای انتخابـات خبـرگان پیـش رو رد صالحیـت شـده پیامی 
را بـرای ایـن همایـش داده بـود و در ایـن همایـش خوانـده 

شـد.گزیده ای از پیـام بـه شـرح زیر اسـت:
 مـن بـا وصـف اعتراض بـه رد صالحیـت، سـعی خواهم کرد 
بـا رای دادن بـه کسـانی که به دیانت و امانت و درسـتکاری آن 
هـا اعتمـاد دارم، در انتخابـات های پیش رو شـرکت می کنم.

 بـه همـگان توصیـه می کنم در برگـزاری با شـکوه انتخابات 
کنند. تالش 

 امیـدوارم بـرای مجلس شـورای اسـالمی و خبـرگان رهبری 
افـرادی دانـا انتخاب شـوند. بخصوص خبرگان تا بـرای انتخاب 

پرمخاطـره جانشـین رهبری طرحی جامـع دراندازند.
 موفقیت برجام چشم جهانیان را به ایران دوخت.

  نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بایـد به یـاری دولت 
تدبیـر و امیـد برخیزند. 

 دولت تدبیر و امید از الطاف خدا برای ملت است.
در هفت اسفند باید خرداد 92 را تکرار کنیم

محمدرضـا نـژاد حیـدری قائـم مقـام ائتـالف فراگیـر اصـالح 
طلبـان در کرمـان هـم یکـی از سـخنرانان ایـن همایـش بود. 

اهـم صحبـت هـای او از ایـن قـرار اسـت:
 اصالح طلبان تصمیم به مشارکت حداکثری دارند.

 همـه اصـالح طلبـان همراهـی خواهنـد کـرد تـا در هفتـم 
اسـفند مـاه، خـرداد 92 دیگـری را تکـرار کنیـم.

 ممکـن اسـت همـه مـا در اثـر برخـی اتفاقـات دچـار یـاس 
شـویم. امـا بایـد محکم و منسـجم و بـا اتحاد، عرصـه رقابت را 

بـه نفع خـود تمـام کنیم.
 امیـدوارم شـاهد پیـروزی اصـالح طلبـان در هفتـم اسـفند 

. شیم با
 مـا فرصـت کمی داریـم. بایـد از همین فرصت کم اسـتفاده 

. کنیم

 دو هفتـه دیگـر انشـااهلل جشـن پیـروزی را در همیـن محل 
برگـزار مـی کنیم.

اوج کرامت زن کرمانی
 را در طول تاریخ می توانید ببینید

محمـد علـی گالب زاده مدیـر مرکز کرمان شناسـی سـخنران 
بعـدی ایـن همایـش بـود. اهـم صحبـت هـای وی را در زیـر 

نید: بخوا
 بـه عنـوان یک مـرد در مقابل عظمت زنـان کرمانی در طول 

تاریخ سـر تعظیم فـرود می آورم.
 تاریـخ را مـردان نوشـتند و حـق زنـان به درسـتی ادا نشـده 

است.
 سـد نسـاء بـم را چه کسـی سـاخت؟ زنـان ما خودشـان هم 
گاهـی در حـق خـود بی محبتی کردنـد. آن روز یـک بانو کمر 
همـت بسـت و زمینـه ای را بوجـود آورد که هنوز بعد از سـال 

ها می گوییم سـد نسـاء نرماشـیر.
 اوج کرامت زن کرمانی را در طول تاریخ می توانید ببینید.

 زن کرمانـی همیشـه در طـول تاریخ پیشـگام و باعث افتخار 
بوده اسـت.

 مـن تردیـد نـدارم زنـان امـروز کرمـان بخشـی از نیـاکان 
هسـتند. سرافرازشـان 

نگاه به حوزه فرهنگ نباید دولتی باشد
حسـین شـهابی از اصحاب رسـانه هم در این همایش صحبت 

کـرد. اهـم صحبت های شـهابی به شـرح زیر اسـت:
 در حـوزه کمیسـیون فرهنگـی انتظـار داریـم نـگاه توسـعه 

یافتـه هـای بـه انجمـن هـای فرهنگی داشـته باشـند.
 نـگاه حـوزه فرهنـگ اگر دولتی باشـد بـه جایـی راه نخواهد 

برد.
 امیـدوارم دوسـتان اصـالح طلـب در کرمان با انتخـاب افراد 
برجسـته ای، چـه آقـای نـوذری و چه خانـم سـاالری، بتوانند 

نـگاه کمیسـیون فرهنگی را تغییـر دهند.
چهره های تازه ای در جریان اصالحات پیدا شدند

هاشـمی نژاد اسـتاد گرافیک دیگر سـخنران ایـن همایش بود. 
در ادامـه اهـم صحبت هـای او را بخوانید:

 مـا در کنـار تهدیدهـا، یـک فرصـت پیـدا کردیـم تـا چهره 
هـای تـازه ای را در جریـان اصالحـات پیـدا کنیـم.

 فضـای مجلـس بایـد عـوض شـود و بایـد بـه سـمت اصالح 
بـرود. طلبی 

 اگـر بخواهیـم مملکت تغییـر کند تا نگاه هـای مخالف دیده 
شـود باید پای صندوق هـای رای برویم.

 باید پیام اصالحات را به گوش همه برسانیم.
حامـد حسـین خانـی هـم در این همایش سـخنرانی کـرد و از 
کاندیداهـا خواسـت کـه در صـورت ورود بـه مجلس بـه حوزه 

فرهنـگ توجه جدی داشـته باشـند.

امیدوارم مجلسی داشته باشیم 
که حامی دولت باشد

زهره سـاالری، دیگـر کاندیدای اصالح طلبـان در حوزه کرمان 
و راور هـم در ایـن همایش سـخنرانی کـرد. وی گفت: اصحاب 
رسـانه بـه جـای اینکـه در متـن جامعه باشـند در حاشـیه ی 
جامعـه قـرار دارنـد و بنـده اگـر بـه کرسـی مجلـس بنشـینم 
تـالش خواهـم کـرد از ظرفیـت هـای کمیتـه هـای تخصصی 
و ظرفیـت هـای ایـن اصحاب اسـتفاده کنـم و به عنـوان اهرم 
نظارتـی اسـتفاده خواهـم کـرد. وی تصریـح کـرد: این جلسـه 
بـا حضـور اصحـاب رسـانه و هنرمنـدان اسـت و در حضـور 
هنرمنـدان صحبـت از هنـر سـخت اسـت ولـی مـا بـه تبعیت 
از روح لطیـف هنرمنـدان تـالش مـی کنیـم هنرمندانـه فکر و 
عمـل کنیـم و بـا دنیـای درون و خـارج خـود بـا همـان زبـان 
لطیـف هنـری تعامـل داشـته باشـیم.  ایـن اسـتاد دانشـگاه با 
بیـان اینکـه خوشـحالم بـه حضـور بیشـتر خانم هـا در عرصـه 
سیاسـی در جامعـه توجـه شـده اسـت، ادامـه داد: انشـاءاهلل به 
توسـعه متـوازن در جامعـه برسـیم و امیدواریـم ایـن حضـور 
پررنـگ تـر شـود و بنـا دارم دفـاع کنـم تـا حضـور حداکثـری 
خانـم هـا را در سـطوح مدیریتـی و قانونگذاری بیشـتر داشـته 

شیم.  با
سـاالری افـزود: متاسـفانه بـه دلیـل مدیریـت نـا صحیـح در 
دولـت قبـل شـرایطی در جامعـه مـا بـه وجـود آمده اسـت به 
طـوری کـه جوانان از مشـکل اشـتغال رنج می برنـد و معتقدم 
در اسـتان کرمان موقعیت های شـغلی، گردشـگری و توریست 
را مـی تـوان فعـال کـرد کـه انشـاءاهلل در حـوزه و تـوان خودم 
تـالش خواهـم کـرد کـه بتوانیـم از ایـن ظرفیـت ها اسـتفاده 
کنیـم.  ایـن عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: 
دولـت تدبیـر و امیـد وارث مشـکالت و معضـالت اقتصـادی 
زیـادی بـود کـه بـه دلیل عملکرد بسـیار بـد دولت نهـم ایجاد 
شـده بود. مشـکالت معیشـتی مـردم نیز بـه همیـن دلیل بود 
و متاسـفانه نماینـدگان مجلـس نهـم دولـت تدبیـر و امیـد را 
نـه تنهـا حمایـت کردنـد بلکـه در مقابـل مشـکالتی کـه بـه 
آن واقـف بودنـد و مـی دانسـتند دولـت قبـل بـد عمـل کرده 
اسـت، سـکوت کردنـد و بـه نظـر مـن مجلـس آن زمـان هـم 
قصـوری شـاید بیشـتر از دولـت انجـام داد چون از اهـرم های 
نظارتـی خـودش به خوبی اسـتفاده نکرده اسـت.  وی با اشـاره 
بـه عملکـرد ضعیـف مجلـس نهـم اظهـار داشـت: در قضیه ی 
تحریـم نیـز متاسـفانه مجلـس نهـم  و افـرادی که همـان فکر 
خشـک و متحجـر را دارد نـه تنها به دولت کمـک نکردند بلکه 
خیلـی جاهـا کارشـکنی هـم کردنـد ولی بـه حول قـوه الهی و 
بـا تدبیـری کـه دولـت تدبیـر و امیـد بـه خـرج داد و فرزندان 
عزیـز ملـت در وزارت امـور خارجـه بـه کار بسـتند تحریـم ها 
شکسـته شـد. وی افـزود: امیدوریم در آینده مجلسـی داشـته 
باشـیم کـه حامـی دولت و بخـش خصوصی در باروری توسـعه 
ملـی و اهـداف واالی مملکـت داشـته باشـد و ایـن امـر محقق 
نخواهـد شـد مگـر اینکـه در صحنـه انتخابـات حضـور جـدی 
داشـته باشـیم و نمایندگانـی را انتخـاب کنیـم کـه بتواننـد از 
پیشـرفت دولـت حمایـت کنند.  سـاالری تصریح کـرد: در این 
عرصـه مـردم مـا بسـیار هوشـیار باشـند و نگذارنـد کسـانی با 
یکـه تازی شـعور ملـت را نادیـده گرفته و سـعی بر ایـن دارند 
کـه این آرامشـی را کـه در نتیجه اتحاد دولـت و مجلس ایجاد 
خواهـد شـد، بـر هـم بزننـد.  وی اذعـان داشـت: مـا معتقدیم 
امیـد، آرامش و توسـعه اقتصادی شـعار نیسـت بلکه سیاسـت 
و رسـالت ماسـت و این رسـالت بـدون حضور جـدی در عرصه 
انتخابـات محقـق نخواهـد شـد و امیدواریـم مـردم بـا اتحاد و 
همدلـی و بـا شـور و آگاهـی در صحنـه انتخابات حاضر شـوند 
تـا فردایـی بـدون تهدیـد، خشـونت و تحریـم داشـته باشـیم.  
سـاالری در پایـان گفـت: اگـر بخواهیـم حماسـه ای جـاودان 
همچـون حماسـه خـرداد 92 بیافرینیـم بایـد با تمـام وجود با 
اتحـاد و همدلـی توطئـه ها را خنثی کنیم و با شـورو شـعوری 
کـه داریـم در صحنـه ی انتخابات و بر سـر صنـدوق ها به امید 
آینـده ای روشـن تـر و پـر از شـور، نشـاط، شـادابی و آگاهـی 

حاضر شـویم.

نوذری کاندیدای اصالح طلبان در کرمان و راور: 

ظریف گفت کاندیدا شو تا مخالفان کرمانی 
برجام به مجلس نروند

    دولت

معرفی کاندیداهای اصالح طلبان در حوزه های مختلف استان کرمان

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

خوب عمل کردن در تشخیص 
صالحیت موجب تقویت 
جمهوریت نظام می شود

در  گفـت:  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  عضـو 
رای  و  رای گرفتن هـا  و  صالحیت هـا  تشـخیص 
خواندن هـا مشـکالتی پیـش آمـد کـه برخـی بـه 
دولـت و هیـات اجرایی و هیات نظـارت باز می گردد 
کـه اگـر خوب انجـام شـود، جمهوریت نظـام حفظ 

می شـود.
بـه گزارش ایلنا، آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در 
حسـینیه جمـاران بـا اشـاره به سـوره نصـر خطاب 
ایشـان حمایـت  از  انتخابـات  در  کـه  افـرادی  بـه 
می کننـد، گفـت: از شـما بـه خاطر هزینـه و و قتی 
کـه گذاشـتید متشـکرم امـا اشـکال این بـود که از 
مـن تعریـف کردیـد، چراکـه تعریف از من مشـکلی 
را حـل نمی کنـد. رئیس مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام با اشـاره به اینکـه از ابتدای انقـالب انتخابات 
در ایـن کشـور برگـزار شـده اسـت، گفت: سـاختار 
نظـام، سـاختار خوبـی اسـت و نمونـه بی نظیـری 
عمـل  ایـن سـاختار خـوب  بـه  امـا  دنیاسـت،  در 

نمی شـود. 
او افـزود: حتـی رهبـری ما کـه جنبه اسـالمیت 
نظـام بـر عهـده اوسـت، در انتخـاب دو مرحلـه ای 
برگزیـده می شـود؛ دلیـل ایـن کار آن اسـت کـه 
تـوده مردم نمی توانند شـرایط رهبری را تشـخیص 
دهنـد و ایـن کار از عهده مجتهـد برمی آید. آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی افزود: رئیس جمهور و مجلس 
را نیـز مـردم انتخـاب می کننـد و شـورای شـهر، 
شـورای شهرسـتان و... نیز به همین ترتیب توسـط 
مـردم انتخـاب می شـوند، لـذا از ایـن جمهوری تـر 
در دنیـا پیـدا نمی کنیـم. عضـو مجلـس خبـرگان 
رهبـری گفـت: دربـاره بعد اسـالمی نیز بایـد توجه 
کـرد کـه همـه قوانیـن درچارچـوب قوانین اسـالم 
باشـد و اگـر جمهـوری اسـالمی اینطـور بمانـد، در 

دنیـا نمونه اسـت.
نامـزد دوره پنجـم انتخابـات مجلـس خبـرگان 
بـا اشـاره بـه اینکـه چندسـالی اسـت جمهوریـت 
نظـام مشـکل پیـدا کـرده اسـت، گفـت: متاسـفانه 
و  رای گرفتن هـا  و  صالحیت هـا  تشـخیص  در 
رای خواندن هـا مشـکالتی پیـش آمـد کـه برخـی 
بـه دولـت و هیـات اجرایـی بازمی گـردد و برخـی 
هـم بـه هیـات نظـارت که اگـر خـوب انجام شـود، 

می شـود. حفـظ  نظـام  جمهوریـت 
کشـور  را  ایـران  رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل 
بی نظیـری خوانـد کـه تمـدن چنـد هـزار سـاله و 
منابـع طبیعـی غنـی و جغرافیای منحصـر به فردی 
دارد و گفـت: اگـر براسـاس قـرآن امـت میانـه ای 
و  کرده ایـم  عمـل  دیـن  دسـتورهای  بـه  باشـیم 
هرگونـه افـراط و تفریط، انحراف اسـت. او با اشـاره 
بـه اینکـه امیدوار بـوده ایـن دو انتخابـات پایه های 
انقـالب را دوبـاره محکـم کند، تاکید کـرد: البته که 
در ایـن سـال ها اسـالمیت نظـام نیـز آسـیب دیده 
اقتصـادی  فسـاد  و  تهمت زدن هـا  بداخالقی هـا،  و 
در کنـار متزلـزل شـدن خانواده هـا بـه دلیـل مـواد 
مخـدر و مسـائل دیگـر سـازگار بـا نظـام اسـالمی 
نیسـت و ان شـاءاهلل نتیجـه انتخابـات طوری باشـد 
کـه مـردم دسـته دسـته بـه راه حـق عمـل کننـد. 
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری بـا اشـاره بـه فراز 
دیگـری سـوره نصـر گفـت: وقتـی کـه بـه قـدرت 
رسـیدید بایـد مرتـب اسـتغفار کنیـد؛ پیامبـر نیـز 
مرتـب اسـتغفار می کـرد تـا خـود را از انحراف هـا 

دور نگـه دارد.
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سیاست نامه

یادداشت

سطح توقع مردم شهداد 
باید ارتقا یابد 

عباس تقی زاده 

خاطرم هسـت وقتی 
نتایـج انتخابات مجلس 
هفتـم اعـالم شـد یکی 
از کاندیداهـا بـه  عنوان 
بـه  انتخابـات  پیـروز 
شـهداد آمـد و گروهـی 
برایـش  موتـوری  رژه 
تـک  در  و  گذاشـتند 
خیابـان شـهداد کارنـاوال شـادی راه انداختند البته 

ایـن یکـی روز اعـالم نتایـج بـود.
ایشـان در مهدیـه شـهداد سـخنرانی کردنـد و 
قـرار شـد مسـئول وقـت یکـی از نهادهـا خواسـته  
هایـی را مطـرح کنـد آن مسـئول که شـهدادی بود 
بـه مـداح بـودن کاندیـدا اشـاره کردنـد و از ایشـان 
خواسـتند حال که در آسـتانه محرم هسـتیم قدری 
مداحـی کننـد. طـرف کـه تصـور مـی کـرد االن با 
انبوه خواسـته هـا فتیله پیچ می شـود نفس راحتی 

کشـید و مداحـی اش را انجـام داد.
ایـن شـاهکار کسـانی اسـت کـه خیلـی از مـا 
بـرای  یـا  و  دادیـم  رای  آنهـا  بـه  غیرمسـئوالنه 
نشـدیم. میـدان  وارد  عمومـی،  افـکار  روشـنگری 

نگذاریـم چنیـن تفکراتـی که بـر شـهداد زنجیر 
عقـب ماندگـی زده انـد در آن  بتازنـد و کارناوال راه 
بیندازنـد. مداحـی و عـزاداری جزئی جدانشـدنی از 
آییـن های مذهبی ماسـت اما تقلیل خواسـته های 
مـردم بـه این سـطح از یـک نماینده، جفا بـه مردم 

و شـهداد است.
بایـد 7 اسـفند همـه بـا هم راهی شـهداد شـویم 
انتخـاب منطقـی و  بـا  را  و ترکیـب آرای شـهداد 

هوشـمندانه؛ ارتقـا بخشـیم.
یـک  انتظـار  اوج  کـه  مـا  بـرای  اسـت  دردآور 
پاکسـازی  اش،  از شـهرداری 57 سـاله  شـهدادی 

جویهـا از علـف هـا باشـد. 
سـطح توقـع مردم شـهداد بایـد ارتقا یابـد و این 
مهـم جـز بـا آشناشـدن آنهـا بـا حقوقشـان امـکان 

نیسـت. پذیر 
بایـد بـرای شـهداد نقشـه راه پیشـرفت مطالبـه 
کنیـم نـه کاسـه چه کنـم چه کنـم و گدایـی وام و 

...از نماینـده داشـته باشـیم.
هـای   پیگیـری  و  دارنـد  مشـکل  مـردم  البتـه 
ایـن چنینـی حـق آنهاسـت امـا آیـا نمـی تـوان بـا 
حکمرانـی خـوب بـه خوداتکایـی مردم کمـک کرد.

شـهداد با سـابقه تمدنی و سـرمایه های انسـانی 
شایسـته بهتریـن هاسـت و مـا بایـد خودمـان بـه 
میـدان عمـل بیاییـم و نـه اینکـه در گـوش هم نق 

بزنیـم و دیگـران را نفریـن کنیـم.
دستهایمان را به هم بدهیم.

نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی می گویـد مقـام 
در  کنیـد  سـعی  فرمودنـد  جلسـه ای  در  رهبـری  معظـم 
مجلـس خبـرگان رهبـری احترام آقای هاشـمی رفسـنجانی 
آورده  روز  اطالعـات  از  نقـل  بـه  شود.»پارسـینه«  حفـظ 
اسـت: حجت االسـالم ابوترابی فـرد روز گذشـته در نشسـت 
هم افزایـی جامعـه اسـالمی کارگـران در پاسـخ بـه پرسـش 
یکـی از حاضـران در مورد علت حضور اسـم آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی در لیسـت جامعـه روحانیت مبارز بـرای انتخابات 
مجلـس خبرگان، بـه نقل از آیـت اهلل موحـدی کرمانی گفت: 
آیـت اهلل موحـدی کرمانـی بعـد از انتخابات ریاسـت خبرگان 
رهبـری خدمـت مقـام معظـم رهبـری مشـرف شـدند و از 
معظم له خواسـتند توصیه داشـته باشـند که ایشـان فرمودند 
سـعی کنیـد در خبـرگان رهبـری احتـرام آقـای هاشـمی 

رفسـنجانی حفظ شـود.
اولویت اصلی اصالح طلبان در مجلس دهم

یـک فعـال سیاسـی اصالح طلـب گفـت: اجـرای درسـت 
برجـام اولویـت اصلـی مجلـس اصالح طلبـان اسـت.غالمرضا 
حیدری درباره فهرسـت منتشـر شـده از سـوی اصالح طلبان 
گفـت: تـا جایـی کـه مـن می شناسـم لیسـت اصالح طلبـان 
همگـی افـرد توانمنـد و بـا تجربـه و بـا دغدغـه ذهنـی حـل 
مشـکالت مـردم هسـتند و در صـورت حضـور در مجلـس 
توانایـی تاثیرگـذاری باالیـی خواهنـد داشـت.او بـا اشـاره بـه 
لـزوم حمایـت از سیاسـت خارجـی دولـت در مجلـس دهـم 
خاطرنشـان کرد: به نظر می رسـد حرکت درسـت در راستای 
تعامـل بـا دنیـا در راسـتای بهبـود وضعیـت کشـور اسـت و 
مجلـس آینده نیـز همین رویـه را ادامه خواهـد داد.این فعال 
سیاسـی اصـالح طلب با اشـاره بـه اینکه نظرسـنجی ها اقبال 
مـردم نسـبت بـه نامزدهـای اصالح طلبـان را نشـان می دهد، 
متذکـر شـد: تجربـه نشـان داده کـه هربـار انتخابات سـالم و 
رقابتـی برگـزار شـده و امـکان حضـور اصالح طلبـان فراهـم 
بـوده، اصالح طلبـان اکثریـت آرا را به دسـت آورده اند.حیدری 
در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـه نظـر مـن در سـطح کالن، با 
هماهنگـی عملکـرد دولـت بحـث اجـرای برجام بسـیار مهم 
اسـت و در این چارچوب به دیگر مشـکالت کشـور نیز توجه 

شود.
رسانه هایی که حق تبلیغات انتخاباتی ندارند؟

 رئیـس سـتاد انتخابـات کشـور گفـت:  رسـانه های دولتی 
از فـردا هشـت صبـح نبایـد لـه یـا علیـه داوطلبـان انتخابات 
فعالیـت و تبلیـغ کنند.محمد حسـین مقیمی عصـر امروز در 
نشسـت خبـری خود با اشـاره به ماده 59 قانـون انتخابات که 
هـر نـوع فعالیـت تبلیغی به وسـیله امکانـات و دسـتگاه های 
و دولتـی و هم چنیـن تبلیغـات رسـانه های دولتـی را ممنوع 
می کنـد گفـت: رسـانه ها و افـرادی کـه ایـن قانـون را زیـر 
پـا بگذارنـد مجـرم شـناخته می شـوند.وی افـزود: موسسـات 
مطبوعاتـی اطالعـات، ایران، خراسـان، کیهان و همشـهری و 
روزنامه هـای اصفهـان زیبـا،  تهـران تایمز، حمایـت، جام جم 
شـهرآرا، شـهروند،   صمـت، فرهیختـگان،  قـدس، هگمتانه و 
خبرگزاری هـای آنـا، ایبنا، ایرنا، ایسـنا، ایکنا،  ایمنـا، برنا،  پانا، 
تسـنیم، حوزه، خانه ملت، دانشـجو، شبسـتان، فارس، مهر و 
میزان و صدا و سـیما از سـاعت هشـت صبح فردا )پنج شـنبه 

29 بهمـن( نمی تواننـد لـه یـا علیـه نامزدهـای انتخاباتـی 
تبلیغاتـی داشـته باشـند. هم چنیـن هفته نامه هـا، ماهنامه ها 
و پایگاه هـای خبـری مشـابه نیز مشـمول این قانون هسـتند.

توئیت حسن روحانی برای انتخابات خبرگان
انتخابـات  پنجمیـن  در  رییـس جمهـور کشـورمان کـه 
مجلـس خبـرگان رهبری کاندیدا شـده اسـت، در یک پسـت 
توئیتـری وظیفـه نماینـدگان خبـرگان رهبـری را برشـمرد.

بـه گـزارش خبرآنالیـن، متـن توئیت حجت االسـالم حسـن 
روحانـی بـه شـرح زیـر اسـت: مجلس خبرگان رهبـری عالوه 
بـر وظیفـه انتخاب رهبـر، باید طبـق اصل111 قانون اساسـی 

همـواره بـر صفـات رهبـری به طـور دقیـق نظـارت کند.
مجلسی شکل گیرد که دولت را اذیت نکند

وزیـر اطالعـات گفت: بسـیاری از جوانان که قصد داشـتند 
بـه سـراغ جریان هـای انحرافـی رونـد کـه حـدود 1500 نفر 
بودنـد توسـط سـربازان گمنـام راهنمایـی شـدند و بـه مانند 
یـک شـهروند بـه زندگـی برگشـته و به کشـور خـود خدمت 
می کننـد و ایـن راهبـرد اصلـی وزارت اطالعـات اسـت کـه 
مـردم بـا عشـق، آرامـش و احسـاس امنیـت سـوار تاکسـی 
شـده و بـه مقصد برسـند.وی همچنین با اشـاره بـه انتخابات 
مجلـس و خبـرگان گفـت: حضـور حداکثـری مردم اقتـدار و 
سـرافرازی نظـام اسـت و ایـران را سـربلند مـی کند.علوی با 
بیـان اینکـه دولت تدبیـر و امید به دنبال حاشـیه راندن هیچ 
گـروه سیاسـی اعـم از اصـالح طلـب، اصولگـرا، مسـتقل و ... 
نبوده اسـت گفت: ان شـاءاهلل مجلسـی شـکل گیرد که دولت 
را نقـد کنـد نـه اینکـه اذیت کند و با سـوال، نقد و اسـتیضاح 
کارشناسـی بـه دولت کمک کنـد.وی در پایان افـزود: وظیفه 

شـرعی، ملـی و میهنـی مردم اسـت تـا در انتخابات شـرکت 
. کنند

تایید لیست ائتالف اصولگرایان توسط مصباح یزدی، 
موحدی کرمانی و یزدی 

عضو شـورای مرکـزی جبهه پایداری اعـالم کرد: مجموعه 
مشـترک ائتـالف اصولگرایـان مـورد تاییـد حضـرت آیـات 
مصبـاح یـزدی، موحدی کرمانـی و یـزدی اسـت.علی اصغـر 
زارعـی نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی 
و عضـو شـورای مرکـزی جبهـه پایـداری، در گفت و گـو بـا 
خبرگـزاری فـارس، اظهـار داشـت: بـا توجـه به شـرایطی که 
در ایـن انتخابـات در پیـش اسـت، جریانات مختلـف اصولگرا 
و شـخصیت های بزرگـوار اصولگرا، براسـاس یـک منطق قوی 
کـه بـر اثـر شـرایط موجـود رودرروی ماسـت، رونـد وحـدت 
اصولگرایـان را شـروع کردند.زارعی ادامه داد:  از انسـجامی که 
در طـول یک سـال گذشـته اتفـاق افتاد، مجموعه مشـترکی 
بیـرون آمـد کـه مـورد تاییـد حضـرت آیـات مصباح یـزدی، 
موحدی کرمانـی و یـزدی اسـت. از دل ایـن مجموعه نیز یک 
لیسـت 30 نفـره بـه نـام ائتالف بـزرگ اصولگرایان و با شـعار 
»معیشـت، امنیت و پیشـرفت« بیرون آمده اسـت که ان شاهلل 
بـا پشـتیانی مردمـی بتوانـد مجلس آینـده را تشـکیل دهد.

گاف کیهان درباره هیالری کلینتون
انتشـار خبر جعلی و طنـز یکی از وب سـایت های خارجی 
کار دسـت روزنامـه کیهـان داد.بـه گزارشـآنا، روزنامه کیهان 
در صفحـه نخسـت شـماره امـروز خـود خبـری بـا عنـوان 
هـزار  قتـل 200  مجـوز  شـوم،  رئیس جمهـور  »کلینتـون: 
فلسـطینی را صـادر می کنم!« منتشـر کـرد. روزنامـه کیهان 

در متن این خبر نوشـته اسـت: »هیالری کلینتون در نامه ای 
بـرای حییم سـابان، میلیاردر یهـودی- آمریکایی نوشـت: در 
صـورت تصـدی ریاسـت جمهوری آمریکا بـه اسـرائیل اجازه 
خواهـم داد بـه جـای 2000 نفـر از سـاکنان غـزه 200 هزار 
تـن از آنهـا را به قتل برسـاند. به گـزارش خبرگـزاری صدا و 
سـیما نامـه هیالری کلینتون کـه در روزنامه گاردین منتشـر 
شـده بـه معنـای مقاصـد آشـکار سیاسـت های آینـده ایـن 
نامـزد دموکـرات بـه ویـژه قصد وی بـرای اعطای چراغ سـبز 
بـه رژیـم صهیونیسـتی برای کشـتار نزدیک بـه 10 درصد از 
سـاکنان نـوار غزه و نیز حمایت سیاسـی، اقتصـادی و نظامی 
کامـل وی از تل آویـو اسـت.«حقیقت آن اسـت کـه اصـل 
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منتشـر کـرده اسـت که بـه انتشـار اخبـار طنـز و غیرواقعی 
شـهرت دارد.در قسـمت معرفـی ایـن سـایت آمده اسـت که 
اخبـار ایـن رسـانه، »جنبه طنـز و شـوخی دارد و نباید آن ها 
را جـدی گرفـت.«از سـوی دیگـر، بررسـی ها نشـان می دهد 
کـه چنیـن خبـری در خروجـی خبرگـزاری صـدا و سـیما 
وجـود نـدارد. البتـه ممکـن اسـت ایـن خبر پـس از انتشـار، 
از خروجـی ایـن خبرگزاری حذف شـده باشـد. جالب آن که 
اسـتناد خبرگـزاری صـدا و سـیما و سـپس روزنامـه کیهـان 
بـه روزنامـه گاردیـن، صرفـا به ایـن دلیل بـوده کـه در متن 
خبر منتشـره توسـط وب سـایت طنز »د میدیسـت بسـت«، 
بـه روزنامـه گاردین اشـاره شـده اسـت و این در حالی اسـت 
کـه نـه روزنامـه کیهـان و نـه خبرگـزاری صدا و سـیما هیچ 
یـک اصالت وجود چنیـن خبری را در روزنامـه گاردین مورد 

بررسـی قـرار نداده اند.

توصیه رهبر انقالب به حفظ احترام هاشمی

معتقـدم کـه بایـد در انتخابات شـرکت 
کـرد. بایـد رأی داد مگرنـه اینکـه انتقـال 
همیـن  طریـق  از  قـدرت  دموکراتیـک 
افتـد؟  مـی  اتفـاق  رای  هـای  صنـدوق 
هـم  داریـم.  ضعـف  کـه  اسـت  درسـت 
سیاسـیون ما ضعف دارند و کار سیاسـی را 

بـه قاعـده انجام نمـی دهند و هم مـردم ضعف دارنـد و نمی 
داننـد کـه از نامزدهـای خود چه می خواهند. درسـت اسـت 
کـه فعـاالن سیاسـی همیشـه از شـفافیت و تحـزب گریـزان 
بـوده انـد و کاندیداهـای خلـق السـاعه آمـده انـد و بـا چهار 
تـا پوسـتر زیبـا و ژسـت های جـوان پسـند و شـعارهایی که 
خـود کاندیـدا هم می داند عملی نیسـت رأی خـود را از بین 

مـردم سـاده دل جمع کنند. درسـت اسـت کـه آراء ما مردم 
عـادی هم بی هدف به سـوی ایـن کاندیـدا و آن کاندیدا رها 

مـی شـود و بعـد هـم مطالبـه در حـد صفر. 
امـا راه حـل ایـن مشـکالت، حـذف صنـدوق های سـفید 
رای نیسـت. قهـر بـا صنـدوق های رای نیسـت. بایـد فعاالن 
سیاسـی حسـاب شـده تر کار کنند. باید بـه دور از هیجانات 
کاذب برنامـه هایـی مشـخص و عملی را به مـردم ارائه دهند 
و بایـد مردمـی کـه رأی می دهنـد بداننـد دقیقـاً از نامزدی 
کـه نامـش را روی برگه رأی می نویسـند چه مـی خواهند و 
همـه ایـن »بایدهـا« نیاز به فرهنـگ سـازی دارد و می دانیم 
کـه فرهنگ سـازی هم بـه تدریج اتفـاق می افتد. مشـارکت 
بـاالی مـردم تاکنون همیشـه به نفـع آنها اتفاق افتاده اسـت 
و مشـارکت پاییـن هـم منفعـت فرصـت طلبان و ابـن الوقت 
هـای سیاسـی را تأمین کرده اسـت.  کاندیدایـی که در یکی 
از دوره هـای انتخابـات مجلـس بـه خاطـر مشـارکت بـاالی 
مـردم در شـهر تهران نفر سـی و یکم شـده بـود در انتخابات 
بعـدی بـه خاطـر مشـارکت پایین بـا همـان تعـداد رأی نفر 
اول پایتخت شـد. این یعنی خسـران! شـاید بهترین هشـدار 
را یکـی از فعـاالن سیاسـی اصـالح طلـب داده باشـد کـه: 
»احمـدی نـژاد از دل تحریـم انتخابات شـورای شـهر بیرون 
آمـد«. یعنـی دقیقـاً همـان زمانـی کـه بسـیاری بـا صندوق 

بودنـد، فرصـت  هـای رأی شـورای شـهر دوم قهـر کـرده 
طلبـان در کمیـن بودنـد کـه گزینـه خـود را رئیـس جمهور 
کننـد و کردنـد. امـا مشـارکت بـاالی مـردم در خـرداد 92 
ثابـت کـرد کـه رأی دادن و انتخـاب کردن بی تأثیر نیسـت. 
مشـارکت بـاال ثابـت کـرد کـه با یـک رای مـی توان مسـیر 
کشـور را عـوض کـرد و از لبـه پرتـگاه جنـگ بـه یـک صلح 
پایـدار رسـاند. می شـود بـا دنیا تعامل کـرد. می شـود ایران 
هراسـی را از ذهـن هـا پاک کـرد. می توان رئیـس جمهوری 
را برگزیـد کـه به جـای توهین و تحقیر دنیا در سـازمان ملل 
حـرف منطقـی و عملی بزنـد. حال با حضـور در پای صندوق 
هـای رأی و یـک انتخاب درسـت و منطقی می تـوان از نفوذ 
تندروهـای مخالف بـر جام به مراکز قانون گـذاری جلوگیری 
کـرد. تندروهایـی کـه رأی بـه توقف مذاکرات هسـته ای می 
دادنـد و خواهـان اقدامـی بودند کـه نتیجـه اش ادامه تحریم 
هـای ظالمانـه علیـه همیـن مـردم بـود. تندروهایـی که تیم  
دیپلماسـی کشـور را خائن مـی خواندند و اعضای ستادشـان 
بـه سـمت رئیـس جمهور منتخـب مـردم کفش پرتـاب می 
کردنـد. بایـد نمایندگانـی در شـأن ملـت ایـران بـه مجلـس 
برونـد و ایـن مهـم جـز بـا مشـارکت بـاالی ملـت فهیـم در 
انتخابـات ممکـن نخواهد بـود. چون تجربه ثابت کرده اسـت 

کـه اکثریـت اشـتباه نمی کنـد البتـه اگر خامـوش نماند. 

اکثریت نباید خاموش بماند
سیاست نوشت

باسـتناد مـاده 12 قانون ثبت اسـناد و امـالک و مواد 
اصالحـی 54 و 59 آییـن نامـه قانـون ثبـت اسـامی 
)مهـر/  1394 سـال  سـوم  ماهـه  سـه  در  کسـانیکه 

آبان/ آذر( نسـبت بـه امالک مجهول از بخشـهای 29 
لغایـت 33 کرمـان تقاضـای ثبـت بعمـل آمده بشـرح 

ذیـل آگهـی می گـردد.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان 

پـالک 133 اصلـی آقـای مجتبـی ابوحیـدری چهـار 
سـهم از 96 سـهم ششـدانگ مغازه واقع در بازار امیر 

شـهر بـم بمسـاحت 27/05 مترمربع. 
بـم  شهرسـتان  شـهرداری  اصلـی   3533 پـالک 
ششـدانگ محوطـه فضای سـبز بمسـاحت 1572/48 
مترمربـع واقـع در خیابان هادی سـاعی نبـش تقاطع 

شـهید چمـران شـهر بـم
پـالک 3 فرعـی از 5347 اصلـی آقـای کـورش کابلی 
بلـوار  زاده بمـی ششـدانگ خانـه مخروبـه واقـع در 

شهید 
محمدآبادی شـهر بم مساحت 414/67 مترمربع.

امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان 
عصـاری  حسـنعلی  آقـای  اصلـی   851 از  یکفرعـی 
 877/51 مسـاحت  بـه  مسـکونی  زمیـن  ششـدانگ 

شـمالی  بلـوار  بـروات  در  واقـع  مترمربـع 
پـالک 3 فرعـی از 2759 اصلـی آقـای محمـد علـی 
آبـادی ششـدانگ خانه به مسـاحت 363/92 مترمربع 
واقـع در بـروات بلـوار جنوبـی کوچه شـهید منتظری

مطهـره  خانـم  اصلـی   2860 از  فرعـی   21 پـالک 
باقـری برواتی ششـدانگ خانـه به مسـاحت 303/40 
مترمربـع واقـع در بـروات بلوار جنوبـی کوچه روبروی 

بدنی تربیـت 
امالک تقاضا شده واقع در بخش 32 کرمان 

پـور  فیـض  رضـا  آقـای  اصلـی   2211 از  فرعـی   2
ششـدانگ باغ مشـتمل بـر خانه بمسـاحت 2028/40 
آبـاد  روسـتای حسـین  نرماشـیر  در  واقـع  مترمربـع 

عبدالعلـی خـان 
امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان 

پـالک 14 فرعـی از 893 اصلـی خانم لیـال خدادادی 

 562/06 مسـاحت  بـه  خانـه  ششـدانگ  اسـفیجار 
مترمربـع واقـع در دهبکـری بـم اراضـی سـر میـدان 

مردادخانـی کوچـه خلیـج فـارس 33 
لـذا باسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه امـالک 
تقاضـا شـده در ایـن آگهـی اعتراضـی داشـته باشـند 
حداکثـر  آگهـی  ایـن  انتشـار  تاریـخ  از  تواننـد  مـی 
ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن 
اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد. چنانچـه بیـن 
متقاضیـان و دیگـری قبل از انتشـار آگهـی نوبت اول 
دعـوی در دادگسـتری در جریـان باشـد طبـق مـاده 
17 قانـون ثبـت طـرح دعوی میبایسـتی ظـرف مدت 
مذکـور گواهی مشـعر بـر جریـان دعـوی را از دادگاه 
اخـذ و ارایـه نماینـد واال حق وی سـاقط خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/1

رئیس ثبت اسـناد و امالک شهرستان بم
محمـد امیری خواه م الف 3033

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 شهرستان بم آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   
موضـوع  اول  هیـات  شـماره139460319062000937  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی 
مسـتقردر واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای قاسـم پـور محمدی گوکـی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 
269 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 1035/61 
مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 1682 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالکهای 
1681 و 1682 اصلـی واقـع در گلبـاف کوچـه جنب بخشـداری خریـداری از 
مالـک رسـمی ورثه سـلطان نظری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظوراطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01       تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  م الف 3138                        

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   
موضـوع  اول  هیـات  شـماره139260319012016762  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی 
مسـتقردر واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم یاسـمن بلند گرامـی فرزند مراد بشـماره شناسـنامه 11294 
صـادره از سـیرجان دریـک باب خانـه به مسـاحت 210/3 مترمربـع از پالک 
156فرعـی از 629 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان به آدرس آباده شـهرک 
امیرالمومنیـن جنـب راه آهـن خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم هاجر 
رفعتـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظوراطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 

بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند ازتاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور 

وعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01       تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  م الف 720       

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   
موضـوع  دوم  شـماره139460319012003715هیات  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی 
مسـتقردر واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانم محبوبـه رمضان زاده فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 10795 
صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 117/41 مترمربع پالک 
242 فرعـی از 588 اصلـی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان اباده 
خیابـان امـام محمـد باقـر کوچـه 21 فرعـی دوم خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای احمـد علـی یـزدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظوراطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصورت 
انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01 
اریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  
م الف 739   

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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گزارش

نقد شعر »فروغ فرخزاد« 
در تلویزیون

سـعید بیابانکـی از تازه تریـن برنامه »نقد شـعر« خبر 
داد و گفـت: برنامـه ایـن هفتـه بـه نقد و بررسـی اشـعار 
فـروغ فرخزاد اختصـاص دارد که اتفاق مهمی در رسـانه 

ملی محسـوب می شـود.
ایـن شـاعر که مدتی اسـت برنامـه »نقد شـعر« را در 
شـبکه چهـار سـیما اجـرا می کنـد، بـا بیـان این کـه در 
جامعه ما نسـبت به شـعر، عطـش وجـود دارد، گفت: به 
ویـژه جوانـان و نوجوانان ما، عالقه بسـیاری بـه ادبیات و 
شـعر دارند و الزم اسـت از مجاری درسـت و صحیح، این 
نیـاز آنها پاسـخ داده شـود. او دربـاره ایـن برنامه توضیح 
داد: ایرانی هـا عالقـه ویـژه ای بـه ادبیـات و بویـژه شـعر 
دارنـد امـا در تلویزیـون بـه عنـوان فراگیرتریـن رسـانه، 
هیچوقـت برنامـه مسـتمری درباره شـعر وجود نداشـته 
اسـت. شعرسـازی ها و شـعربازی هایی بـوده کـه آنها هم 
بـد نیسـت امـا بیشـتر جنبه تفننـی داشـته و بـه اصل 
و ماهیـت شـعر نمی پرداختـه اسـت. بنابرایـن می تـوان 
گفـت برنامـه »نقد شـعر«، اولیـن برنامه در رسـانه ملی 
اسـت که مسـتقیما به خـود شـعر می پـردازد آن هم به 
صورتـی کـه هـم مخاطـب عام و هـم مخاطب خـاص را 

می شود. شـامل 
وی تاکیـد کـرد: رویکردمـان در برنامـه »نقد شـعر« 
ایـن بـوده کـه بـه یـک برنامـه چالشـی تبدیـل شـود 
و ماننـد برنامـه »90« کـه طرفـداران خـودش را پـای 
تلویزیـون می نشـاند، ایـن برنامـه هـم پاسـخگوی نیـاز 
طرفـداران شـعر باشـد. طرفـداران شـعر معمـوال در هر 
خانـه ای پیدا می شـوند و در بازخوردهایـی که ما گرفته 
ایـم، ایـن برنامـه تاکنـون موفق شـده عـالوه بـر این که 
اهالـی شـعر و ادبیات را به خود جذب کنـد، در کنار آنها 
سـایر اعضـای خانـواده را نیز به شـعر و ادبیـات عالقمند 
کـرده اسـت. ایـن شـاعر دربـاره مخاطبـان ایـن برنامـه 
گفـت: مـا از چهره هـای دانشـگاهی، شـاعران، روزنامـه 
نـگاران، منتقـدان و ... در طیف هـای مختلـف دعـوت 
کرده ایـم کـه در ایـن برنامـه حاضـر شـوند. تاکنـون در 
برنامـه هـای مختلـف به شـعر طنز، شـعر انقالب، شـعر 
مسـتقل و روشـنفکری و حتی ترانه و سـرود پرداخته ایم 
و تـالش داشـته ایم ایـن برنامـه بتوانـد سـلیقه هـای 

مختلـف شـعری را تامیـن کند. 
خوشـبختانه بـه نظـر می رسـد ایـن اتفاق هـم افتاده 
و »نقـد شـعر« از برنامه هـای پربیننـده شـبکه چهـار 
ارزیابـی شـده اسـت. بیابانکی همچنیـن با انتقـاد از این 
کـه چنین برنامه هایی سـهم کمی از جـدول برنامه صدا 
و سـیما را تشـکیل می دهنـد، بیـان کرد: ما یک سـاعت 
در هفتـه می توانیم درباره شـعر حـرف بزنیم و بینندگان 
بایـد تا هفتـه بعد منتظر شـنیدن از ادبیات باشـند، این 
را مقایسـه کنیـد بـا سـهمی کـه برنامه هـای ورزشـی، 
تبلیغـات، آشـپزی و ... از آنتن تلویزیـون دارند. می بینیم 
پربیننـده  فرهنگـی  برنامـه  یـک  بـه  زمانـی کـه  کـه 
اختصـاص داده می شـود بسـیار ناچیـز اسـت و جـا دارد 
مسـئوالن به این عطش و اشـتیاقی که در مردم نسـبت 

بـه شـعر وجود دارد بیشـتر توجه داشـته باشـند.
هـای  »نامـه  »یلـدا«،  شـعرهای  مجموعـه  شـاعر 
کوفـی«، »رد پایـی بـر بـرف« و ... بـا اشـاره بـه تاثیـر 
برنامـه هـای فرهنگی بر شـرایط اجتماعی نیـز توضیح 
داد: ایـن که بیننده ای یک سـاعت وقتـش را با ادبیات، 
گفتگـوی منطقـی و فضـای عاطفی شـعر سـپری کند، 
تاثیرگـذار  اجتماعـی  شـرایط  بهبـود  در  می توانـد 
باشـد. ایـن برنامه هـا می توانـد از تماشـای شـبکه های 
هجـوم  و  ورود  مانـع  و  کنـد  پیشـگیری  ماهـواره ای 
فرهنـگ بیگانـه بـه خانواده هـای ایرانی شـود. بیابانکی 
افـزود: در شـرایطی کـه فضای مجازی وقت بسـیاری از 
نوجوانـان و جوانـان را گرفتـه و شـعرهایی در ایـن فضا 
دسـت بـه دسـت می شـود کـه از ارزش هنـری و ادبی 
برخـوردار نیسـتند، یکـی از اهـداف مـا در برنامه »نقد 
شـعر« این اسـت کـه سـلیقه مخاطـب را ارتقـا بدهیم 
و بـه طرفـداران شـعر نشـان بدهیـم کـه ایـن اشـعار، 
همـه ادبیـات نیسـت بلکه ما ادبیـات فاخر داریـم که از 
ارزش هـای ادبی و علمی برخوردارنـد و از گنجینه های 
کشـورمان محسـوب می شـوند. ایـن شـاعر همچنین از 
تازه تریـن برنامـه »نقد شـعر« خبـر داد و گفـت: برنامه 
ای از شـبکه چهـار سـیما پخـش می شـود، بـه نقـد و 
بررسـی اشـعار فـروغ فرخـزاد اختصـاص دارد. در ایـن 
از جملـه محمدحسـین جعفریـان،  برنامـه مهمانانـی 
بهـروز یاسـمی و مهرنـوش قربانعلـی حضـور دارنـد که 
هـر کـدام نگـرش خـاص خـود را دارنـد و طیف هـای 
فکـری متفاوتی را شـامل می شـوند. به گفتـه بیابانکی، 
اختصـاص پیدا کـردن برنامه ای در رسـانه ملی به فروغ 
فرخزاد، اتفاق مهمی محسـوب می شـود چرا که شـعر 
او در رسـانه ملـی مـورد نقـد و بررسـی قـرار نگرفتـه و 
پرداختـن بـه آن همـواره نوعـی خـط قرمـز محسـوب 

می شـده اسـت.

»غزالـه علیـزاده« در بهمـن مـاه 1325 در »مشـهد« به 
دنیـا آمـد. لیسـانس علـوم سیاسـی را از دانشـگاه تهـران 
گرفت. پس از آن به فرانسـه رفت و در دانشـگاه »سـوربن« 
پاریس در رشـته های فلسـفه و سـینما درس خوانـد. او کار 
ادبـی خـود را از دهـه ی 1340 و بـا چـاپ داسـتانهایش در 
مشـهد آغـاز کـرد. نخسـتین مجموعـه داسـتانش »سـفر 
ناگذشـتنی« نـام دارد کـه در سـال 1356 انتشـار یافـت. 
جلدی»خانـه ی  دو  رمـان  از  می تـوان  او  معـروف  آثـار  از 
ادریسـی ها« و مجموعـه داسـتان »چهـاراه« نـام بـرد. آثـار 
دیگـر او عبارتَنـد از: دو منظـره، تاالرها، و شـب های تهران.  
مـرگ  از  پـس  سـال  سـه  ادریسـی ها«  »خانـه ی  کتـاب 
غزالـه، جایـزه ی »بیسـت سـال داستان نویسـی« را به خود 

اختصـاص داد. 
یـک سـال پیـش از مرگـش بـه دعـوت انجمـن ایرانیان 
»وال دو مـارن« در جنـوب پاریـس، بـه آنجـا رفـت و بـه 
پرداخـت.  داسـتان هایش  و  قصه هـا  از  قسـمتی  خوانـدن 
در یـک روز جمعـه 21 اردیبهشـت ماه 75 برابـر بـا 10 
مـاه مـه، چنـد تـن از سـاکنان محلـی در جنـگل اطـراف 
رامسـر در روسـتای »جواهـرده« ، جسـد او را یافتنـد کـه 
از درختـی حلق آویـز شـده بـود. غزالـه دو روز پیـش از این 
حادثـه از مشـهد بـه رامسـر رفتـه بود تـا آگاهانه بـه مرگ 
بپیونـدد.  در سـال 1373 کتـاب »چهـارراه« او به عنـوان 

بهتریـن مجموعـه ی داسـتان سـال 1373 برگزیـده شـد.
»غزالـه  علیزاده« در شـرحی کـه از چاپ اولیـن اثر خود 
»سـفر ناگذشـتنی« تـا بـه آن روزی کـه جایـزه ی بهتریـن 
داسـتان سـال 1373 را دریافـت می کنـد، در مـورد خود و 
زندگـی و اندیشـه هایش چنیـن می گوید: »دوازده، سـیزده 
سـاله بـودم، دنیـا را نمی شـناختم. کـی دنیا را می شناسـد؟ 
را کـه دور  تغییـر  تـوده ی بی شـکل مـدام در حـال  ایـن 
بـه طـرف  مـی رود  تاریکـی  یـک  از  و  خـودش می پیچـد 

دیگر.  تاریکـی 
در ایـن فاصلـه، مـا بیـش و کـم رؤیـا می بافیـم، فکـر 
آن  کـرد،  عـوض  را  انسـان  سرشـت  می شـود  می کنیـم 
مایـه ی حیرت انگیـز از حیوانیـت در خـود و دیگـران را.  ما 
نسـلی بودیـم آرمان خواه. که به رسـتگاری اعتقاد داشـتیم. 
هیچ تأسـفی نـدارم. از نـگاه خالی نوجوانان فـارغ از کابوس 
و رؤیـا، حیـرت می کنـم. تا این درجه وابسـتگی بـه مادیت، 
اگـر هـم نشـانه ی عقل معیشـت باشـد، بـاز حاکـی از زوال 

ست. ا
مـا واژه هـای مقـدس داشـتیم: آزادی، وطـن، عدالـت، 
فرهنـگ، زیبایـی و تجلی. تـکان هر برگ بر شـاخه، معنای 
نهفته ای داشـت. اغلب دراز می کشـیدم روی چمن مرطوب 

و خیـره می شـدم بـه آسـمان. پاره هـای ابر گـذر می کردند، 
اشـتیاق و حیـرت نوجوانـی بی قـرار می دمیـدم به آسـمان.  
می خوانـدم،  کتـاب  بی وقفـه  می نشسـتم،  گلخانـه  در 
نویسـندگان و شـاعران بزرگ را تا حد تقدیس می سـتودم.

نویسـد:  مـی  گـردون  مجلـه  بـرای  یادداشـتی  در  او 
»انقطـاع تاریخـي و فرهنگـي نسـل امـروز مـا بـا گذشـته 

اسـت بیشـتر  بسـیار  نزدیـک،  حتـي 
را  دیـروز  ندارنـد.  بیسـت سـال، خاطـره  زیـر  جوانـان 
فرامـوش کرده انـد. پنجاه سـال پیـش که براي شـان دره اي 
اسـت پُر ناشـدني، نسـیان بـدوي انسـان. مي خواهـم بدانم 

اگـر بـراي بزرگداشـت کسـي یـا بـه هـر دلیلـي، 50 سـال 
پیـش ایـران را در خیابان ها بازسـازي مي کردنـد، که چنین 
تصـوري بي شـک، محال اسـت. چون مـا خانه هـاي قدیمي 
را هـم پشـت سـر هـم خـراب مي کنیـم و بي قواره تریـن 
برج هـا را جـاي آن مي گذاریـم. چهـره شـهر ها بـه سـرعت 
تغییـر مي کنـد، تهـران قدیم، محو شـده اسـت، هم صورت 

ظاهـر و هـم خاطـره تاریخیش. 
شـدن  ملـي  »باز سـازي  کنیـم:  بهانـه  را  فـرض  پـس 
اسـتعمار  بـار  زیـر  از  ایـران  کـه  روزي  نفـت«،  صنعـت 
اقتصـادي و فرهنگـي انگلسـتان بیـرون آمـد و مـا صاحـب 

اختیـار ثروت هـاي ملـي خـود شـدیم. پرچم هـاي انگلیـس 
را پاییـن آوردنـد و بـه جـاي آنها پرچـم ایران را گذاشـتند. 
پیشـامدي کـه در تمام کشـورهاي جهـان سـوم، یگانه بود. 
در برابـر ایـن بازسـازي، واکنـش ما چه خواهـد بود؟مجلس 
شـوراي ملـي آتـش گرفـت امـا همـه از قیمـت دالر و طال 
حـرف زدنـد، یـا به دعـواي کوچک محفلي سـرگرم شـدند.

 مـا طـوري رفتـار مي کنیـم کـه انـگار هیـچ گذشـته اي 
متولـد مي شـویم، هـر شـب مي میریـم.  روز  نداریـم. هـر 
تغییـر طبیعـي  اسـت امـا تـا ایـن حـد سـر بـه بیمـاري 

مي زنـد.«

به مناسبت 27 بهمن زادزوز غزاله علیزاده 

ما نسلی بودیم آرمان خواه که به رستگاری اعتقاد داشتیم  

مراسـم اختتامیـه چهاردهمیـن دوره جایـزه ادبـی صـادق 
هدایـت، با حضـور لوریس چکناواریان؛ موزیسـین سرشـناس 
کشـورمان و آهـو خردمنـد برگزار شـد. این جایزه یـک برنده 

و سـه نویسـنده در جایـگاه دومی داشـت.
چهاردهمیـن جایـزه ادبـی صـادق هدایت، چهارشـنبه 28 
بهمن مـاه بـا حضـور جمعـی از هنرمنـدان و نویسـندگان، به 
همـت بنیـاد صـادق هدایت و نشـر برزآفرین در سـرای محله 

عباس آبـاد برگزار شـد.
لوریـس چکناواریـان؛ آهنگسـاز و رهبـر ارکسـتر شـهیر 
کشـورمان کـه چنـدی قبـل ارکسـتر ملـل را در چهارچـوب 
برنامه هـای سـی  و یکمیـن جشـنواره موسـیقی فجـر رهبری 
کـرده بـود، بـا حضـور در ایـن مراسـم بـر تعلـق خاطـری که 
از کودکـی بـه صـادق هدایـت و آثـارش داشـته، تاکیـد کرد.
وی دراین بـاره گفـت: »من از بچگی در کافـه  نادری بزرگ 
شـدم و هـر بـار بـه این کافـه می رفتم، بـه این فکـر می کردم 
کـه صـادق هدایـت کجای ایـن کافه می نشسـته؟ ایـن عالقه 
بـا مـن بـود تـا زمانـی کـه تصمیـم گرفتـم اپرایی بر اسـاس 
داسـتان های زنده به گـور و بـوف کـور هدایـت بنویسـم و این 

اتفـاق افتاد.«
چکناواریـان ضمـن بیان ایـن مطلب که ملودی ایـن اپرا را 
بـر اسـاس مضامین این دو داسـتان سـاخته، ادامـه داد: »این 
اپـرا تنهـا یـک خواننده تنـور دارد و امیـدوارم زمانـی بتوانم با 

حمایـت یـک اسپانسـر آن را اجرا کنم.«

ایـن موزیسـین توانمنـد همچنیـن دربـاره جایـگاه ادبـی 
صـادق هدایـت خاطر نشـان کرد: »صـادق هدایت نـوری بود 
در تاریکـی. خیلی هـا روی دوش دنیـا سـوار می شـوند امـا او 
کسـی بود که جهانی روی دوش او ایسـتاد؛ کسـی که منتظر 

مـرگ نمانـد و خـودش به سـراغ مـرگ رفت.«
چکناوریـان تاکیـد کـرد: »صـادق هدایـت شـهاب بزرگی 
بـود در آسـمان ادبیـات ایـران.« در بخش پایانی این مراسـم، 
جهانگیـر هدایت؛ رییـس بنیاد صادق هدایـت و برگزار کننده 
ایـن جایـزه ادبی، بـرای معرفی برگزیـدگان روی صحنه رفت. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن دوره از جایـزه گفـت: »امسـال 1608 
شـرکت کننـده از ایـران و سـایر کشـورها در جایـزه صـادق 
هدایـت شـرکت کرده انـد و حضـور نویسـندگان ایرانـی مقیم 
کشـورهای دیگـر )از ترکیـه و افغانسـتان گرفتـه تـا اروپـا و 
آمریـکا( نشـان می دهـد کـه این جایـزه دیگر از مرزها کشـور 
فراتـر رفتـه و در همه جـای دنیـا نـزد ایرانیان شـناخته شـده 

است.« 
وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه 11 نامـزد، بـه بخـش 
پایانـی مسـابقه راه  یافتنـد، ادامـه داد: »داوری اثـار در ایـن 
دوره بـه عهـده عنایـت سـمیعی، پرویـن سـالجقه و عشـرت 
رحمان پـور بـود کـه با رای آن هـا و مطابق با رویـه این جایزه، 

یـک برگزیـده و 3 مقـام دومـی انتخـاب شـدند.«
هدایـت پیـش از اعـالم اسـامی برگزیدگان، یادآور شـد که 
یکـی از مجـالت اینترنتی معـروف نیویورک که داسـتان های 

بـه زبـان انگلیسـی را منتشـر می کند، بـه برگزیـدگان جایزه 
صـادق یک سـال اشـتراک رایـگان می دهد.

مطابـق بـا اعـالم رییـس بنیـاد صـادق هدایت، شـهال رضا 
سـلطانی بـا داسـتان »یـا حسـین« برگزیـده چهاردهمیـن 
جایـزه صـادق هدایـت معرفـی شـدو تندیـس صـادق هدایت 
را از آن خـود کـرد. نیلوفـر انسـان بـا داسـتان »مـا دی تائو«، 
سـمیه حمـدی بـا داسـتان نازمـرگ و محمدرضـا نارکـی بـا 
داسـتان »اورژانـس عروسـک ها« سـه برگزیده ی مقـام دومی 
ایـن جایـزه بودنـد. برگزیـدگان به ترتیـب هدایای خـود را از 
دسـت لوریـس چکناواریـان و آهـو خردمنـد دریافـت کردند 

و هچنیـن امیرحسـین ابراهیمـی؛ نویسـنده 14 سـاله ای کـه 
در ایـن دوره از جایـزه هدایـت داسـتان »زنگوله ی پـای آقای 
مدیـر« را بـه دبیرخانـه ایـن جایـزه فرسـتاده بـود، بـه دلیل 

جسـارت و شـهامتش مـورد تقدیـر قـرار گرفت.
الزم بـه ذکـر اسـت در بخش هـای دیگـری از این مراسـم، 
پرویـن سـالجقه مقالـه ای در رابطـه بـا اهمیـت رمـان بـوف 
کـور قرائـت کـرد و داوود ملکـی مدیـر نشـر برزآفریـن نیـز 
ابـراز امیـدواری کـرد هنرمندان و نویسـندگان مطرح کشـور 
بـا کنارگذاشـتن مصلحـت اندیشـی، در دوره های بعـدی این 

جایـزه شـرکت کنند.

مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت برگزار شد

داستان »یا حسین« 
برگزیده چهاردهمین جایزه صادق هدایت

یادداشت

بـه موجـب مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امالک و 
مـواد اصالحی 59 و 64 آییـن نامه قانون و همچنین 
تبصـره 4 مـاده 2 قانون و مـواد 2 و3 قانون اصالحی 
و حـذف مـوادی از قانـون ثبـت اسـناد بدین وسـیله 
فهرسـت امـالک مجهـول المالکـی کـه در سـه ماهه 
سـوم سـال 94 از بخش یـازده کرمـان تقاضای ثبت 
آنهـا پذیرفته شـده بـه ترتیب پـالک و نـام متقاضی 
و سـهام مـورد تقاضـا به شـرح ذیل آگهی می شـود:
1( پـالک 1 فرعـی مجـزی شـده از 9585 اصلـی 
محمدباقـر صیـادی انـاری به شـماره شناسـنامه 67 
صـادره از انـار فرزنـد حسـین ششـدانگ یـک قطعه 
زمیـن محصـور بـه مسـاحت 1631 مترمربـع واقـع 
در بهاآبـاد انـار بخـش یـازده کرمـان بـه آدرس انـار 

خیابـان شـریعتی شـمالی کوچـه 13. 
از 9884 اصلـی  2( پـالک 6 فرعـی مجـزی شـده 
از  صـادره   47 شناسـنامه  شـماره  بـه  زارع  محمـد 
مشـتمل  مغـازه  ششـدانگ  رضـا  فرزنـد  شـهربابک 
بـر طبقـات تحتانـی و فوقانـی بـه مسـاحت 85/50 

مترمربـع واقـع در خیرآبـاد انـار بخش یـازده کرمان 
بـه آدرس انـار خیابـان شـریعتی کوچـه 10.

3( پـالک 2 فرعـی مجـزی شـده از 10649 اصلـی 
شـماره  بـه  انـاری  اسـرافیل  صـور  سـیمین  خانـم 
شناسـنامه 1 صـادره از انـار فرزنـد اسـد ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 234/50 مترمربـع واقـع در راس 
انـار  آدرس  بـه  کرمـان  یـازده  بخـش  انـار  التحـت 

خیابـان امـام زاده کوچـه 10. 
4( پـالک 11475 فرعـی از 11007 اصلـی حسـن 
بلوکـی بـه شـماره شناسـنامه 414 صـادره از انـار 
فرزند حسـین ششـدانگ خانه به مسـاحت 422/80 
مترمربـع واقـع در روسـتای جمشـیدآباد انـار بخش 

کرمان. یـازده 
علـی  اصلـی   11007 از  فرعـی   11476 پـالک   )5
از  صـادره   956 شناسـنامه  شـماره  بـه  بلوکـی 
بـه  خانـه  ششـدانگ  حسـین  فرزنـد  رفسـنجان 
روسـتای  در  واقـع  مترمربـع   382/50 مسـاحت 

کرمـان.  یـازده  بخـش  انـار  جمشـیدآباد 

اصلـی حسـن   1107 از  فرعـی   11477 پـالک   )6
انـاری میرزایـی به شـماره شناسـنامه 32 صـادره از 
انـار فرزند میرزاحسـین ششـدانگ خانه به مسـاحت 
246/30 مترمربـع واقـع در انـار بلـوار هشـتم محرم 

بخـش یـازده کرمان. 
7( پـالک 11481 فرعـی از 11007 اصلـی خانـم 
شناسـنامه  شـماره  بـه  نسـب  ابوالقاسـمی  سـکینه 
551 صـادره از یـزد فرزنـد محمـد ششـدانگ چنـد 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 110/90 مترمربـع واقع در 
انـار خیابـان طالقانـی جنوبـی بخـش یـازده کرمان. 
8( پـالک 11495 فرعـی از 11007 اصلـی دولـت 
وزارت  نمایندگـی  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
فضـای  سـاختمان  ششـدانگ  پـرورش  و  آمـوزش 
آموزشـی بـه مسـاحت 3998/30 مترمربـع واقـع در 
راس التحـت انـار بخش یـازده کرمان بـه آدرس انار 

خیابـان امـام زاده بخـش یـازده کرمـان. 
لـذا به اسـتناد مـاده 16 قانون ثبت چنانچه شـخص 
یـا اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه امـالک 

تقاضـای ثبـت شـده ایـن آگهـی اعتراضـی داشـته 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول حداکثـر 
ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره 
ثبـت انـار تسـلیم نمـوده و رسـید دریافـت دارنـد. 
ضمنـا طبـق ماده واحـده قانون مربوط بـه اعتراضات 
پرونـده هـای ثبتی مصـوب 1373 معترض بایسـتی 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم واخواهی خود 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم را بـه دادگاه صالحه 
تقدیـم و گواهـی الزم را ارایـه نماینـد و چنانچه بین 
تقاضـا کننـده و دیگـری قبـل از انتشـار نوبـت اول 
آگهـی دعوایی در دادگسـتری در جریان باشـد طبق 
مـاده 17 قانـون ثبـت طـرف دعـوی بایسـت ظـرف 
مـدت مذکـور گواهـی دادگاه مبنی بـر جریان دعوی 

را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره ارایـه نماینـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/1

کفیل ثبت اسـناد و امالک انار- حسین طالبی زاده
م الف  2994

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 94 حوزه ثبتی شهرستان انار بخش یازده کرمان
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابـررای شـماره139460319002008040هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای مختار خاوند فرزند عوض بشـماره شناسـنامه4479صادره از رودباردریـک باب خانه به 
مسـاحت1364/37مترمربع پالک243فرعـی از193اصلـی مفروز ومجزی شـده ازپالک193اصلی قطعه سـه واقع 
درشـهر رودبـار- مظفرآبـاد- روسـتای قلعه بخش46کرمـان مالکیت متقاضی بعنـوان مالک رسـمی محرزگردیده 
اسـت.لذابه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01   تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـررای شـماره139460319002008400هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای امیـد خاونـد فرزنـد مختـار بشـماره شناسـنامه5360083654صادره از رودبـار دریک بـاب خانه 
بـه مسـاحت251مترمربع پالک871فرعـی از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپالک188اصلی قطعه سـه واقع 
در شـهر رودبـار- شـهرک انقـالب- کوچـه بهمن1بخش46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی آقای عبدالحسـین 
مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپـس ازاخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت 

مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی



شماره پیاپی 571  
شنبه 1 اسفندماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 6

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

https://telegram.me/payamma

احزاب

نامزدهـای لیسـت ائتـالف اصالح طلبـان در تهران بـا حضور در 
گردهمایـی فراگیـر اصالح طلبان دیدگاه های خـود را مطرح کردند. 
بـه گـزارش ایلنا، اعضای اصالح طلب لیسـت تهـران در گردهمایی 
فراگیـر اصـالح طلبـان بر حضور گسـترده مردم پای صنـدوق های 

رای تاکیـد کردند.
رئیـس شـورای عالـی سیاسـت گذاری اصالح طلبان گفـت: خدا 
را شـکر کـه بـه ائتـالف و اجمـاع ارزشـمندی رسـیدیم و انشـاءاهلل 
مـردم ایـران کمـک کننـد تا مجلـس یاور دولت باشـد و مجلسـی 
نباشـد که وزیـر فرهیخته ای همچـون فرجی دانا را اسـتیضاح کند. 
، محمدرضـا عـارف در گردهمایـی فراگیـر اصالح طلبـان گفـت: 
خوشـحالم کـه در اولیـن روز تبلیغـات در ایـن جمع حضـور یافتم 
و خوشـحالم که اولین سـخنرانی تبلیغاتی من در جمع شماسـت. 
او بـا اشـاره به حضور نامزدهـای اصالح طلب در صبح پنجشـنبه بر 
سـر مزار شـهدا و حـرم مطهر امام راحـل گفت: امیـدوارم به برکت 
ایـن حضور، اصـالح طلبان حضـور تاثیرگذاری در انتخابات داشـته 
باشـند. عـارف گفـت: 30 نفـر نامـزد ائتـالف اصالح طلبـان از افراد 
برجسـته ای بودنـد که دغدغه مـردم را داشـتند. معـاون اول دولت 
اصالحـات بـه اولویت هـای اصالح طلبـان در حـوزه زنان اشـاره کرد 
و گفـت: زنـان نیمـی از جمعیـت کشـور هسـتند کـه در دانشـگاه 
سـهمیه بیـش از 50 درصدی به خود اختصاص دادنـد اما در حوزه 
اشـتغال و مدیریـت به حق خود نرسـیدند. این نامـزد اصالح طلب 
حوزه تهران با اشـاره به اینکه اولویت های شـغلی این روز ها بیشـتر 
به مسـائل نرم افزاری توجه دارد تا سـخت افزاری و زنان در مسـائل 
نرم افـزاری توانمند تـر هسـتند، گفـت: ارتقـای جایـگاه زنـان یکی 
از راهبردهـای اصـالح طلبـان خواهـد بود. عـارف رفـع تبعیض در 
اسـتخدام، رفـع تبعیض در پذیرش دانشـگاه ها، بیمه زنـان خانه دار 
و تامیـن امنیـت در محیـط کار را یکـی از مهم تریـن اولویت هـای 
اصالح طلبـان در حـوزه زنـان برشـمرد و گفـت: الگوی مـا حضرت 
زهـرا )س( و حضرت زینب اسـت. عضو مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام در پایـان تاکیـد کـرد: خـدا را شـکر که بـه ائتـالف و اجماع 
ارزشـمندی رسـیدیم و ان شـاءاهلل مردم ایران کمک کنند مجلس 
یـاور دولـت باشـد و وزیـر فرهیختـه ای همچـون فرجی دانـا در آن 

اسـتیضاح نشود.
اجرایی کردن برجام در دستور کار مجلس دهم

غالمرضاحیـدری در گردهمایـی فراگیـر اصالح طلبـان کـه بـا 
حضـور چهره هـای شـاخص اصالح طلـب و اعضای لیسـت 30 نفره 
ائتـالف اصالح طلبـان در سـالن حجـاب تهـران برگـزار شـد، اظهار 
داشـت: اجرایـی کـردن برجـام برنامـه مهمـی اسـت کـه بایـد در 
مجلـس دهـم در دسـتور کار قرار گیـرد. او گفت: امیـدوارم با ایجاد 
فضـای امیـدواری کـه در جامعه شـاهد هسـتیم کار را پیش ببریم 
و بـا حـس آرامـش بتوانیـم در مسـیر جـذب سـرمایه های داخلـی 
و خارجـی فعالیـت کنیـم. نامـزد اصـالح طلـب انتخابـات مجلس 
در حـوزه تهـران بـا تاکیـد بر اهمیـت آرامش در مسـیر پیشـرفت 
خاطرنشـان کـرد: حـس آرامش در مسـیر جـذب سـرمایه اهمیت 
ویـژه ای دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه جـذب سـرمایه می توانـد 
منجـر بـه تقویـت تولید شـود و بـا تقویت تولیـد می توانیـم زمینه 
ایجـاد کار و اشـتغال را برای جوانان در سراسـر کشـور ایجاد کنیم.

اجرایی کردن طرح نشاط و شادی ملی
 در مجلس آینده

فریـده اوالد قبـاد نیـز در گردهمایـی فراگیـر اظهـار داشـت: با 
توجـه بـه تاکیدهای ویژه ای کـه در خصوص نام گذاری سـال تحت 
عنـوان »همدلـی و همزبانی« داشـتیم امیـدوارم در آینـده نزدیک 
مشـکالت سیاسـی بـا همدلـی و همزبانی مرتفع شـود. ایـن نامزد 
اصالح طلـب مجلـس شـورای اسـالمی در حوزه تهـران با اشـاره به 
برخـی از برنامه هـای خـود در صورت حضور در مجلس یادآور شـد: 
طرح نشـاط و شـادی ملی یکی از مسـائلی اسـت که من به عنوان 

یـک نامزد اصالح طلـب انتخابات سـعی در اجرایی کـردن آن دارم. 
او گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه یـک جامعه شـناس هسـتم، معتقدم 
جوانـان مـا از افسـردگی رنـج می برنـد و مـا نیازمنـد ایجاد شـادی 
و نشـاط در جامعـه هسـتیم. این نامـزد انتخـاب مجلس همچنین 
خاطرنشـان کرد: رفع نابرابری و تبیعض جنسـیتی علیه زنان یکی 
دیگـر از مسـائل مهمی اسـت که بایـد در دسـتور کار مجلس دهم 

قـرار بگیرد.
بار ها در مجلس نهم کتک خوردیم

اصالح طلبـان  فراگیـر  گردهمایـی  در  نیـز  نعمتـی  بهـروز 
اظهارداشـت: درواقـع ایـن مـا بودیـم کـه بـا حضـور در مجلـس 
اذیـت شـده و خـون دل خوردیـم.  از هـر کسـی  بیـش  نهـم 
ایـن نماینـده مجلـس نهـم کـه بـا حضـور در لیسـت 30 نفـره 
شـده،  وارد  مجلـس  انتخاباتـی  رقابت هـای  در  اصالح طلبـان 
خاطرنشـان کـرد: در جریـان تصویـب برجـام بـا وجـود اینکه به 
مـا اجـازه نمی دادنـد حتـی یـک کلمـه حـرف بزنیم با شـجاعت 
و اقتـدار حرفمـان را بـه کرسـی نشـاندیم. او بـا بیـان اینکـه در 
چهارسـال گذشـته در مجلـس نهـم در اقلیـت قرار داشـته اعالم 
کـرد: بار هـا در مجلـس نهـم کتـک خوردیـم و در واقـع کسـانی 
کـه خـون  دل واقعـی خورده انـد مـا هسـتیم. نعمتـی بـا اشـاره 
بـه جلسـات رای اعتمـاد بـه کابینـه دولـت یازدهـم در مجلـس 
نهـم اعـالم کـرد: برنامـه تندرو هـا ایـن بـود کـه حداقـل 9 نفـر 
از کابینـه روحانـی را حـذف کننـد و اجـازه تشـکیل دولـت را از 
رییـس جمهـور منتخـب بگیرنـد و این مـا بودیم که بـا برگزاری 
جلسـات متعـدد در سـاعت های متمـادی و با حضـور نمایندگان 
بـرای کابینـه  از پیـاده شـدن نقشـه تندرو هـا  مختلـف، مانـع 
بودیـم. ایـن نامزد عضو شـورای ائتـالف اصالح طلبـان همچنین 
بـا اشـاره به عملیـات روانی رسـانه های اصولگرا علیـه خود اعالم 
کـرد: همیـن امروز هم دسـتگاه تبلیغاتی و رسـانه ای اصولگرایان 
بـا نمایـش دادن تصویـر چشـمک زدن بنده در یکی از جلسـات 
کمیسـیون برجـام می نویسـند کـه نعمتـی بـا چشـمک زدن به 
ظریـف بـه ارودگاه اصالح طلبـان غلطیـد و ایـن در حالـی اسـت 
کـه افراد آشـنا و آگاه نسـبت بـه دیپلماسـی و روابـط بین الملل 
بـه خوبـی از موضوعـی تحت عنوان »زبـان بدن« آشـنایی دارند 

و می داننـد دیپلماسـی امـروز کامـال علمـی اسـت.
مردم ما رویکرد اصالح طلبی دارند

محمدرضـا بادامچـی نیـز در گردهمایـی فراگیـر اصالح طلبـان 
اظهارداشـت: ایـن ائتـالف 30 نفـره، یـک ائتـالف پیـروز اسـت؛ 
چراکـه مـردم ما رویکـرد اصالح طلبـی دارنـد. او با اشـاره به برخی 
از اقدام هـای خـالف قانـون در دولـت نهـم و دهـم اعالم کـرد: پس 
از روی کار آمـدن دولـت یازدهـم شـاهد بودیم که کارشـکنی هایی 
در مجلـس علیـه دولـت اتفاق افتاده اسـت و با این حـال این مردم 
بودنـد کـه بـا طوفانی کـه ایجاد کردنـد، دولـت تدبیر و امیـد را به 
روی کار آوردنـد. ایـن نامـزد ائتالف اصالح طلبـان در حوزه تهران با 
اشـاره بـه موفقیـت دولت در بـه نتیجه رسـاندن برجام اعـالم کرد: 
مـردم می داننـد بـا توجـه به ضعف هایـی که در مجلس نهم شـاهد 
بودیـم پـس از تصویـب برجام و بـرای بـه اجـرا درآوردن آن نیاز به 

مجلسـی متفـاوت از مجلس نهـم داریم.
آمده ام بیرق خانواده شهیدی را که رد صالحیت شد، به 

دست گیرم
فاطمه سـعیدی در گردهمایی فراگیر اصالح طلبان اظهارداشت: 
مـن آمـده ام کـه بگویم مجلس صـدای ملت اسـت من آمـده ام که 
بگوییـم مجلـس صدای زن، مرد، جوان، دختر و پسـر ایرانی اسـت. 
عضـو لیسـت 30 نفره ائتـالف اصالح طلبان بـرای انتخابات مجلس 
شـورای اسـالمی ادامـه داد: امیـد و تدبیر قانون اعتدال اسـت. او در 
پایان خاطرنشـان کرد: مـن آمده ام تا بیرق افتاده خانواده شـهیدی 

را که رد صالحیت شـده اسـت، به دسـت گیرم.

آمده ام مقابل کسانیکه از اسالم تفاسیر خشونت آمیز ارائه 
می کنند، بایستم

سـهیال جلـودارزاده نیـز در گردهمایـی فراگیـر اصـالح طلبـان 
اظهارداشـت: هـدف مـن از حضور در انتخابات پیـش از همه احقاق 
حقـوق کارگـران و پاسـخگویی بـه مطالبـات این قشـر زحمتکش 
اسـت. او گفـت: آمده ام تا حقـوق ناچیز 700 هـزار تومانی کارگران 
را ارتقـا ببخشـم و چاره ای برای مشـکالت معیشـتی مـردم بیابم. 

عضـو خانـه کارگـر تصریح کرد: آمـده ام که غبار از چهره اسـالم 
بزدایـم و در برابـر کسـانی که به خاطر منافع شـخصی یا گروهی از 
اسـالم تفاسـیر خشـونت آمیز ارائه می کنند، بایسـتم. جلودارزاده در 
پایـان خاطرنشـان کـرد: بایـد به صحنه بیاییـم و تمام تالشـمان را 
بـرای تحقـق افـق 1404 به کار بندیـم. پیش به سـوی افق 1404 

و حضـور 30 درصـدی زنـان در مجلس دهم.

به دنبال مجلسی با رویکرد حقوق ملت هستیم
اصالح طلبـان  فراگیـر  گردهمایـی  در  وکیلـی  محمدعلـی 
اظهارداشـت: بـه حرمـت بانوانـی کـه ایـن جلسـه را برگـزار کردند 
می خواهـم بگویـم مباحـث حقوقـی مربـوط بـه بانـوان در قانـون 
اساسـی بسیار مترقی است اما متاسـفانه به دلیل عملکرد ضعیف و 
نظارت نادرسـت، زنان با مشـکالتی روبرو هسـتند. او گفت: خانم ها 
و آقایـان مـا بـه دنبال مجلسـی با رویکـرد حقوق ملت هسـتیم نه 

مجلسـی کـه چشـمانش را نسـبت به حقایق بسـته اسـت.
اولویت ما همراهی با دولت دراجرای برجام دو و طرح 

تحول سالمت است
طلبـان  اصـالح  فراگیـر  گردهمایـی  در  سـروش  ابوالفضـل 
اظهارداشـت: اولویـت ما در مجلـس آینده همراهی بـا دولت جهت 
اجـرای برجـام دو و طـرح تحـول سـالمت اسـت کـه گام اول آن را 
دولت برداشـت و گام دوم را انشـاءاهلل مجلس دهم خواهد برداشـت.

صدای زنان از لیست اصالح شنیده می شود
طلبـان  اصـالح  فراگیـر  گردهمایـی  در  رحیمـی  علیرضـا 
اظهارداشـت: آمده ایـم تـا ارزش های از دسـت رفتـه را برگردانیم 
جوانـان  و  زنـان  و  ایثارگـران  کـه  دهیـم  نشـان  تـا  آمده ایـم 
امـروز  افـزود:  وی  هسـتند.  اصالح طلبـان  رکـن  مهم تریـن 
جامعـه  از طـرف  مـن  اسـت.  ایثارگـران  اول  خانـه  اصالحـات 
ایثارگـران بـه آقایان مطهری و عارف دسـت مریضـاد می گویم و 
می توانیـم ایـن را بـا قاطعیـت بگوییم کـه صدای زنان از لیسـت 

می شـود. شـنیده  اصـالح 
زنان ما جزو بر ترین زنان جهان هستند

محمود صادقی در گردهمایی فراگیر اصالح طلبان اظهارداشـت: 
زنـان مـا جـزو بر تریـن زنان جهان هسـتند. حضـور زنـان متفکر و 
اندیشـمندی همچـون زهرا رهنـورد و دیگر زنان اصالحات نشـانگر 

تاییـد این موضوع اسـت.

به دنبال جذب حداکثری مطالبات بانوان هستیم
طیبه سیاوشـی در گردهمایی فراگیر اصالح طلبان اظهارداشت: 
مـا بـه دنبال جـذب حداکثـری مطالبات بانـوان هسـتیم و از طرق 
قانونـی، اصالحـات را در بخش هـای فرهنگـی جامعـه پیگیـری 

می کنیـم.
آمده ایم که جایگاه واقعی زنان را به آن ها برگردانیم

پروانـه مافـی در گردهمایی فراگیـر اصالح طلبان اظهارداشـت: 
مطالبـات زنـان همـواره دغدغـه اصلی مـن بـوده اسـت. وی افزود: 
امـروز ماآمده ایـم کـه فقر و بیـکاری را از جامعه ریشـه کن کنیم ما 

آمده ایـم کـه جایگاه واقعـی زنان را بـه آن هـا برگردانیم.

جمع شده ایم که دوباره یک تصمیم عاقالنه و سرنوشت ساز 
را اتخاذ کنیم

اصالح طلبـان  فراگیـر  گردهمایـی  در  حضرتـی  الیـاس 
اظهارداشـت: ایـن جمعیـت مـن را بـه یـاد دوم خـرداد می انـدازد. 
تجمعـی کـه منجـر بـه پیـروزی شـد. وی افـزود: این تجمـع ما را 
بـه یاد شـور انتخابـات 88 و 92 انداخت این سـالن ایثارگری دکتر 
عـارف را بـه یـاد دارد ما در انتخابات سـال 92 یـک تصمیم عاقالنه 
گرفتیـم و امـروز جمع شـده ایم کـه دوبـاره یک تصمیـم عاقالنه و 

سرنوشت سـاز را اتخـاذ کنیـم.
مجلسی می خواهیم که روی کسی سیمان نریزد

سـید فریـد موسـوی در گردهمایـی فراگیـر اصـالح طلبـان 
اظهارداشـت: مـا بـه دنبـال آن هسـتیم کـه بـه خاطـر یـک رای 
وزیـری بـر کنـار نشـود مـا نمی خواهیـم دوبـاره کابـوس و هراس 
یـک رای کشـور را فـرا بگیـرد مـا نمی خواهیـم کـه بـا چنـد رای 

بیشـتر دلواپسـی وارد مجلـس شـود. 

وی افـزود: مـا مجلسـی می خواهیـم کـه روی کسـی سـیمان 
نریزد.

می خواهیم صدای کسانی باشیم که با بی مهری رد 
صالحیت شدند

سـیده فاطمـه حسـینی در گردهمایـی فراگیـر اصالح طلبـان 
اظهارداشـت: مـا می خواهیـم صـدای کسـانی باشـیم کـه بـا بـی 
مهـری رد صالحیـت شـدند مـن می خواهـم نماینده نسـلی باشـم 

کـه زندگـی و امیـد را حـق مسـلم خـود می دانـد.
قطار تدبیر و امید باید به مجلس برسد

اصـالح  فراگیـر  گردهمایـی  در  مازنـی  احمـد  حجت االسـالم 
طلبـان اظهارداشـت: مـن افتخـار می کنـم کـه شـاگرد اصالحـات 
بودم. در سـال 92 قطار اعتدال با حضور حسـن روحانی سرنوشـت 
کشـور را در دسـت گرفـت و امـروز ایـن قطـار به ایسـتگاه مجلس 

است. رسـیده 
آمده ایم تا حیثیت از دست رفته مجلس

 را به خانه ملت بازگردانیم
اصالح طلبـان  فراگیـر  گردهمایـی  در  فتحـی  محمدجـواد 
اظهارداشـت: لیسـت ائتـالف اصالح طلبـان 30 نفـره اسـت و هر 
لیسـت دیگـر انحرافی اسـت. حتی لیسـت هایی که رنـگ و بوی 
آمـده  اصالح طلبـان  آرای  بـرای شکسـتن  دارنـد  اصالح طلبـی 
اسـت. وی افـزود: مـا امـروز اینجـا جمـع شـده ایم تـا مجلسـی 
را تشـکیل دهیـم کـه بـر معنـای واقعـی قـوه مقننـه باشـد مـا 
امـروز آمده ایـم تـا حیثیـت از دسـت رفتـه مجلـس را بـه خانـه 

ملـت بازگردانیـم.
مجلسی می خواهیم که به دنبال

 تحریم نباشد
محسـن علیجانـی زمانـی در گردهمایی فراگیر اصـالح طلبان 
اظهارداشـت: مـن از جنـوب شـهر از شـهرری آمـده ام و امیدوارم 
بـا توجـه بـه در پیـش بـودن ایـام فاطمیـه بتوانیـم بـا رمـز یـا 
زهـرا مجلـس دهـم را در اختیـار بگیریـم وی افـزود: ما مجلسـی 
می خواهیـم کـه بتواند قفل مشـکالت اقتصادی کشـور را باز کند 
مـا مجلسـی می خواهیـم که به دنبـال تحریم نباشـد و اجازه دهد 
تعامـالت کشـور با سـایر کشـور ها برقرار شـود ما مخالف کسـانی 
هسـتیم کـه نفت را قاچـاق می کردند و خـود را خدمت گذار مردم 

می نامیدنـد.

ورزش صبحگاهـی بـه همـت انجمـن صبـح و ورزش و 
بـه میزبانی  شـرکت برق جنوب دربامداد سـرد زمسـتانی 

روز چهارشـنبه در محـل این اداره برگزار شـد.
و  صبـح  انجمـن  همـت  بـه  کـه  صبحگاهـی  ورزش 
ورزش چندیـن سـال اسـت کـه هـر هفته سـاعت 5 ونیم 
صبـح بـه میزبانـی یـک دسـتگاه یـا ارگان هـای دولتی و 
خصوصـی بـر حضـور جمعـی از ورزشـکار  برگـزار مـی 
شـود و میزبـان ایـن هفتـه انجمن صبح و ورزش شـرکت 

بود. بـرق جنـوب 
و  ایروبیـک  زیبـای  ورزش  دوبخـش  در  مراسـم  ایـن 
ورزش باسـتانی زورخانـه انجـام مـی شـود و در ادامـه بـا 

دعـای فـرج پایـان مـی یابـد. 
عبـد الوحیـد مهـدوی نیـا مدیر عامـل و رییـس هیت 
مدیـره بـرق جنـوب اسـتان در حاشـیه ایـن مراسـم در 
گفتگـو بـا خبرنـگار مـا اظهـار داشـت:حوزه عملیاتـی مـا 
در ایـن 16 شهرسـتان و در بیـن مشـترکین شهرسـتان 
هـای جنوبـی و غربـی شـامل :بافـت و رابـر سـیرجان  و 
،نرماشـیر  ریـگان   ، شـامل:بم  شـرقی  هـای  شهرسـتان 

. ست ا
وی ادامـه داد:مهمتریـن سـرمایه هـر سـازمانی نیروی 
انسـانی ان اسـت ،نیـروی انسـانی سـالم کار را مضاعـف 
مـی کننـد و مسـئولیت هـای اجتماعـی را تقویـت  مـی 

. کند
انسـانی  نیـروی  و  ورزش  بـه  کرد:توجـه  تصریـح  وی 

رکـن اصلـی کار اسـت.
وی ادامـه داد:سـالمتی مهمترین و اصـل ترین ،دارایی 
کـه  نشـاط و شـادابی را بـه جامعـه و خانـواده تزریق می 

. کند
وی بیـان کرد:مـردم بـه ورزشـکاران اعتمـاد دارنـد و 
انهـا را دوسـت دارنـد چرا کـه ورزش باعث خـوش خلقی 

و نشـاط می شـود.
از  پیشـگیری  باعـث  کـرد:ورزش  نشـان  خاطـر  وی 
بیمـاری هـا مـی شـود و امـراض و بیمـاری هـا و هزینـه 

هـای ان را کـم خواهـد کـرد.

مهـدوی نیـا ادامـه داد: بـا تعهد بـه جامعـه و کارکنان 
بـه سـمت تشـویق جامعه بـه سـمت ورزش برویم .

وی اذعـان کرد:بـا دیـدن فعالیت سـازمان هـای مردم 

نهـاد خوشـحال مـی شـویم اینکه این سـازمان هـا مردم 
را بـه صحنـه مـی اورنـد و سـاماندهی مـی کننـد خـود 

نقطـه امید اسـت.

مدیـر عامـل برق جنـوب خاطرنشـان کرد:انجمن صبح 
و ورزش در نقـش بسـیار پـر رنگـی را  در حـوزه سـالمت 
بـه خوبـی ایفـا می کنـد و باید به موسـس و اعضـای این 

انجمـن بـرای انجام ایـن کار بـزرگ تبریک گفت.
وی اظهار داشـت:اگر به فکر سـالمتی خود و سـالمتی 
جامعـه هسـتید بـه سـمت ورزش برویـد و دیگـران را نیز 
تشـویق کنیـد کـه روحیه نشـاط و شـادابی را حفظ کنند 

و ان را بـه دیگـران القا کنند.
وی در پایـان گفـت: ورزش یـک اصـل بـرای خـوب 
زیسـتن اسـت و بـرای خـوب زیسـتن ورزش بیشـترین 
نقـش را ایفـا مـی کنـد چـرا کـه بسـیاری از عـادت های 

خـوب ثمـره خـوش خلقـی اسـت. 
احمـد قنبری مسـئول ورزشـی ایـن شـرکت گفت:تیم 
هـای ورزشـی مـا در ایـن اداره بـه دو قسـمت اقایـان و 

خانـم ها تقسـیم میشـود. 
وی افزود:سـال جاری در مسـابقات کارگـری مقام دوم 
را کسـب کـرده ایـم و در مسـابقاتی دیگری نیـز خانم ها 

مقـام اول را کسـب کردند. 
17 تیـم در شهرسـتان بـم ،ریـگان و فهـرج و دیگـر 
شهرسـتان هـا داریـم و یکی از شـرکت هایی هسـتیم که 

در سـطح اسـتان از نظـر فعالیـت ورزشـی برتریـم.
وی ادامـه داد:سـالمت پرسـنل بـرای مـا بسـیار مهـم 

اسـت و از اهمیـت باالیـی برخـوردار مـی باشـد. 
وی بیـان کـرد:در طـول سـال بـرای ترویـج روحیـه 
نشـاط و شـادابی سـه گل گشـت خانوادگی به شهرستان 

هـای شـمالی و جنوبـی داریـم. 
وی ابـراز کـرد:در طـول سـال سـالن هایـی را بـرای 

میکنیـم. اجـاره  هایشـان  خانـواده  و  کارمنـدان 
وی در پاسـخ  بـه سـوال خبرنـگار مـا گفـت: در زمینه 
فوتبـال چمنـی و والیبـال فعالیـت دارم و تاکنون بیش از 

100 کاپ در مسـابقات مختلـف دریافـت کرده ام.
در پایـان ایـن همایـش با نشـاط، بـه قید قرعـه جوایز 

ارزنـده ای بـه شـرکت کنندگان اهدا شـد. 
فاطمه پورمرادی

اطالع رسانی
به مناسبت دهه فجر :

مراسم ورزش صبحگاهی به میزبانی شرکت برق جنوب برگزار شد

در اولین گردهمایی فراگیر اصالح طلبان در تهران بر دفاع از حقوق ملت تاکید شد
محمدرضا عارف: 

مردم کمک کنند مجلسی شکل بگیرد
 که حامی دولت باشد

خبر
انتقاد مسئول روابط عمومی 
دامپزشکی کرمان از مصوبه 

شورای شهر درباره نگهداری دام
دکتر جواد نگارسـتانی مسـئول روابط عمومـی در رابطه 
بـا مصوبـه اخیر شـورای شـهر کرمـان در رابطه بـا جریمه و 
انتقـال دام بـه دامپزشـکی افرادی که در شـهر کرمـان اقدام 

بـه نگـه داری دام زنده مـی نمایند واکنش نشـان داد.
وی ضمـن گالیـه از ایـن مصوبـه کـه بـدون رجـوع بـه 
قوانیـن و کار کارشناسـی صـورت پذیرفتـه بیـان داشـت: 
وظیفـه سـازمان دامپزشـکی تامیـن بهداشـت دام و ارزیابی 
سـالمت آنهـا و همچنیـن نظارت بـر سـالمت دام و کنترل 
کیفیـت فرآوردهـای دامی می باشـد و همچنیـن در زمینه 
دامـداری هایـی کـه خـارج از محـدوده شـهر که بر اسـاس 
دسـتور العملهای بهداشـتی سـاخته شـده باشـند اقـدام به 
صـدور مجـوز بهداشـتی و همچنین نظارتهـای مربوطه می 
نمایـد بنابراین ارجاع دام های ضبطی توسـط شـهرداری به 
ادارات دامپزشـکی نـه تنهـا برخـالف شـان و شـرح وظایف 
دسـتگاه بـوده بلکـه بـه دور از  عقل و منطق می باشـد و  به 
لحـاظ قـرار داشـتن ادارات در محـدوده های شـهری  هیچ 
گونه مشـکلی را حـل نمی نماید. وی همچنیـن در رابطه با 
جریمـه نگهـداری سـگ در منـزل افـزود: چنانچه سـگهای 
نگهبـان در محـدوده منـازل مسـکونی، مزاحمتـی بـرای 
همسـایگان  ایجـاد نکـرده از نظـر بهداشـتی برای سـایرین 
مشـکلی ایجـاد ننماید تعییـن جریمه بـرای ایـن کار امری 
نادرسـت و دخالـت در حریـم خصوصـی شـهروندان مـی 
باشـد و ایـن در حالـی اسـت کـه  طبـق بـرآورد شـهرداری 
کرمـان حـدود چهارهـزار سـگ ولگـرد و بـدون صاحب در 
سـطح شـهر کرمان زندگـی می نمایند کـه علیرغم تصمیم 
گیـری هـای به عمـل آمده در وزارت کشـور مبنی بـر  زنده 
گیری، واکسیناسـیون و عقیم سـازی آنها از چند سـال قبل 
و اهمیـت مخاطـرات بهداشـتی سـگ های بـدون صاحب و 
ولگـرد، هیچگونه اقدامی توسـط شـهرداری کرمـان به عمل 
نیامـده و علیرغـم مخاطـرات بهداشـتی بسـیار و احتمـال 
شـیوع بیماریهـای خطرناکی مانند هاری، از سـوی شـورای 
شـهر نیز عکس العملی مشـاهده نشـده اسـت. الزم به ذکر 
اسـت کـه در مصوبه اخیر شـورای شـهر کرمان اعالم شـده 
اسـت در صـورت نگه داری گوسـفند در محدوده شـهر فرد 
متخلـف یـک میلیون ریـال جریمـه و دامها به دامپزشـکی 
منتقـل خواهند شـد و در صـورت نگه داری سـگ در منزل 
فـرد متخلـف موظف بـه پرداخت پانصـد هزار ریـال جریمه 

نقـدی می باشـد .
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بچـه که بـودم وقتی قهـر می کردم 
و مثـال نمی آمـدم کـه همـراه بـا بقیه 
سـر سـفره بنشـینم و شـام بخـورم، 
پـدرم خیلـی راحـت می نشسـت سـر 
بـا  بـا مـا قهـری  سـفره و می گفـت: 
شـکم خـودت کـه آشـتی هسـتی بیا 

و بـه اون خدمـت کـن.
حـاال ماجـرای انتخابـات در ایـران هـم شـده مثـل قهـر 
اینجاسـت کـه مـا قبـال تجربـه ی  کردن  هـای مـن، جالـب 
قهـر کـردن بـا انتخابـات را داشـته ایم و دیده ایـم کـه چگونه 
عـده ای از شـرکت نکـردن مـا در انتخابـات سـود جسـتند و 
ناگهـان ماننـد همـان آقایـی کـه یک شـبه از شـهرداری بـه 
ریاسـت جمهـوری رسـید )کـه همـان هـم حاصـل شـرکت 
نکـردن تهرانی هـا در انتخابـات شـورای شـهر تهـران بـود( 
عـده ای هـم هرچند خودشـان بـاور نمی کردند اما بـا حداقل 
رای از حـوزه ی انتخابـی خـود بـه مجلـس رفتنـد و تمام این 
سـال ها تـن مـا را لرزاندنـد و حتـی ایـن زمزمـه هـا وجـود 
داشـت که مبـادا نماینـدگان مجلس بیـش از دو دوره تمدید 
ریاسـت جمهـوری آقـای احمدی نژاد را بررسـی کننـد و رای 
بـر قانونـی بدهنـد که رییـس جمهـوری هم مثـل نمایندگی 
مجلـس محدودیـت نداشـته باشـد و بتواننـد مـادام العمـر و 
دوره ای پـس از دوره ی بعـد کاندیـد بشـوند کـه خـدا را 
شـکر کار بـه آنجـا نرسـید و خجالت هـم کاربردی پیـدا کرد 

در آن دوران دور از خجالـت بگذاریـد از تاریـخ یـک مثـال 
بزنم: کوتـاه 

پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ونزوئـال و انتخاب 
شـدن هوگـو چـاوز عـده ی زیـادی از مـردم ونزوئـال معتقـد 
بودنـد کـه در انتخابـات تقلـب شـده و نباید چنیـن نتیجه ای 
و  ضـد  و  درگیری هـا  حتـی  و  دادن،  رای  از  می گرفتنـد 
خورد هایـی هـم بـا پلیـس در نقاط مختلـف آن کشـور اتفاق 
افتـاد و چندیـن کشـته و زخمـی هـم از آن درگیری ها به جا 
مانـد و عـده ی زیـادی هـم در نتیجـه ی آن حـوادث دیگـر 

تبدیـل بـه مخالفـان چاوز شـدند. 
درگیری هـا  و  انتخابـات  آن  از  پـس  یک سـال  حـدود 
نوبـت بـه انتخابـات مجلـس ونزوئال رسـید و طبیعتـا مردمی 
کـه شـکایت داشـتند و از انتخـاب چـاوز ناراضـی بودنـد در 
افتخـار مطـرح  بـا  انتخابـات شـرکت نکردنـد و همـه هـم 
می کردنـد کـه مـا ایـن انتخابـات تحریـم کرده ایـم و دیگـر 
انتخاباتـی شـرکت کنیـم و  نـدارد در یـک چنیـن  امـکان 
غیـره. امـا تـراژدی زمانـی اتفـاق افتـاد کـه نامزدهایـی کـه 
طرفـدار چـاوز بودنـد به لطـف تحریـم مخالفان چـاوز بدون 
هیـچ مشـکلی اکثریـت مجلس را به دسـت گرفتنـد و هرچه 
کـه عـده ای تـالش کردند کـه مجلـس را از منتقدیـن دولت 
چـاوز خالـی نکنید، اهـل تحریم بـه حرف های ایشـان وقعی 
نگذاشـتند و مجلسـی بـا اکثریـت چـاوزی هـا تشـکیل شـد 
و آن نماینـدگان هـم در اولیـن اقـدام اساسـی خـود طـرح 

ریاسـت جمهـوری مادام العمـر چـاوز را در مجلـس عنـوان 
کردنـد و همـه با هم بـه آن رای دادند و فریـاد منتقدین هم 
به جائـی نرسـید و چـاوز رئیـس جمهـور مادام العمـر ونزوئـال 
شـد.)هر چنـد برنامـه ی خـدا چیـز دیگـری بـود و آنچنـان 

عمـر درازی هـم چـاوز نداشـت(.
بـه هرحـال تاریـخ وجـود دارد کـه از آن درس بگیریـم 
و  دارد  زیـادی  اختیـارات  و  مجلـس حقـوق  کـه  بدانیـم  و 
نماینـدگان می تواننـد آینده ی کشـوری را تغییـر دهند و اگر 

خـدای ناکـرده نگـران چیـزی بـه جـز ارتقـای آینـده و حال 
شـهروندان آن کشـور باشـند و تصمیمـات حـزب را مهم تـر 
از خیـر مـردم بداننـد آن مـردم بـه سرنوشـت شـومی دچـار 
می شـوند که انشـاهلل با شـرکت همـه ی مـا در انتخابات هرگز 
آینـده ی مـا به چنیـن روایت هایـی حتی نزدیک هـم نخواهد 
بـود و مجلـس پـر می شـود از آنـان کـه بهبـود و اصـالح در 
امـور را می خواهنـد. و خوشـبختانه در قانـون اساسـی مـا از 

رخدادهـای غیردموکراتیـک پیشـگیری شـده اسـت.

 چرا نباید با انتخابات قهر کرد؟
یادداشت

جامعه

تاریـخ جهـان عجیـن اسـت بـا نام هـا و یـاد از کارهـای مهـم 
شـخصیت ها. اما در این میان فقط از برخی از تأثیرگذارترین های 
آنهـا، بـه صـورت مرتب یاد می شـود و جزو مشـاهیر می شـوند و 
بـه صـورت تبعیض آمیـزی، از برخـی از تأثیرگذارهـای دیگـر یاد 
نمی شـود. مـا می توانیم دالیلی بـرای این مطلب فهرسـت کنیم:
برخـی از افـراد مهـم بـه ماننـد سـکه در جیب، پر سـر و صدا 
و پرطمطـراق هسـتند و بـه عبارتـی توانایـی مطرح کـردن خود 
را دارنـد. – برخـی از کشـفیات و ابداعـات پایـه، در طـول زمـان 
روتیـن و بدیهـی تلقی می شـوند، گویی که از روز نخسـت، وجود 
داشـته اند و بنابرایـن کسـی در پـی آن برنمی آیـد کـه ببیند چه 
کسـی در مرتبـه نخسـت، مبـدع آن کار بـوده اسـت. -گاهی هم 
بخـت و اقبـال بـه کار می آید و یـا محیط رسـانه ای، باعث مطرح 
شـدن برخـی می شـود. بـه هـر ترتیـب در ادامـه مطلـب، در پی 
آن هسـتیم کـه بـرای نمونه چنـد شـخصیت مشـهور را برایتان 
فهرسـت کنیـم کـه امروزه، یـا آنها را کال نمی شناسـیم یا بسـیار 

کمتـر از آنچـه لیاقـت اش را دارنـد، از آنها یـاد می کنیم.
پاتریک وینسنت کلمن، دهقان فداکار امریکایی ها!

او یـک سـوزن بان اهـل نـوا اسـکاتیا بـود. در سـال 1977 در 
بنـدری کـه او مشـغول کار بـود، حادثـه تصـادم دو کشـتی رخ 
داد کـه یکـی از آنهـا، پـر از مهمـات بـود. متعاقب آتش سـوزی و 
انفجارهـای رخ داده، او حاضـر نشـد کـه محـل کار خـود را ترک 
کنـد و ترجیـح داد بمانـد و بـه قطارهایـی کـه بـه نزدیکی محل 
می رسـیدند، هشـدار بدهـد. تـا اینکـه سـرانجام بعـد از یکـی از 

درگذشـت. انفجارها، 
کلیر کامرون پترسون

امـروزه همـه ما از سـمی بودن سـربی کـه پیش ترها مرسـوم 
بـود بـه صـورت افزودنـی بـه بنزیـن اضافـه شـود، اطـالع داریم، 
امـا کسـی کـه پرچـم دار مبـارزه بـا این امـر بـود، کلیـر کامرون 
پترسـیون بـود، او بود کـه کارزاری علیه این افزودنـی راه انداخت 

و عاقبـت باعـث ممنوعیت اضافه شـدن آن شـد.
لری تسلر

آیـا می دانسـتید کـه کپـی پیسـت هـم مخترعـی دارد؟! بلـه 
مختـرع ایـن فرایند بسـیار بـه دربخور، لری تسـلر اسـت. او یکی 
از مهندس هـای نخبـه در Xerox PARC )مرکـز تحقیـق و 
توسـعه در ایالـت کالیفرنیـا( در دهه ی هفتاد میـالدی بود. در آن 
زمـان، کامپیوترهـای خانگی تنها در حد یک ایده بودند و کسـی 

فکـر نمی کـرد کـه روزی بـه واقعیت تبدیل شـوند.
تسـلر در بین سـال های 1973 تـا 1976 بـر روی برنامه ریزی 
سیسـتم Smalltalk-76 کار می کـرد. در آن زمـان او راه حلـی 
بـرای ذخیره سـازی متن هـا بـر روی حافظـه ی داخلـی کامپیوتر 
)کپـی یا کات( و سـپس انتقال آن به جای دیگری )پیسـت( پیدا 
کـرد. لغـات Cut، Copy و Paste هـم از اصالحـات کتاب های 

چاپـی برداشـته شـده اند؛ جایـی کـه واقعا لغـات با قیچـی بریده 
)Cut( و بـر روی کاغـذ دیگـری چسـبانده )Paste( می شـدند. 
تسـلر پـس از Xerox PARC، به عنـوان کارشـناس کامپیوتـر 
در شـرکت اپـل اسـتخدام شـد و بعـد از آن هـم، بـا کار بـر روی 
معـاون  سـمت  توانسـت   ،)Biotechnology( زیسـت فناوری 

ارشـد را در آمـازون و یاهـو به دسـت آورد.
ایگناز سیملویس

یـک پزشـک مجارسـتانی بـود که کشـف کـرد اگر پزشـکان 
و پرسـتاران دسـت های خـود را در بخش هـای زنـان و زایمـان 

بشـویند، میـزان مـرگ و میـر 90 درصـد پاییـن  می آیـد.
موریس هیلمن

یـک میکروب شـناس آمریکایـی بـود که کار توسـعه سـاخت 
و کاربـرد 8 واکسـن از 14 واکسـن روتیـن و پراسـتعمالی را کـه 
امـروزه اسـتفاده می کنیـم، انجـام داد. بـدون او، مـا واکسـن های 
مننژیـت،  آلبه مرغـان،   ،B هپاتیـت   ،A هپاتیـت  علیـه  مؤثـر 
سـینه پهلـو )پنومونی(، عفونـت هموفیلوس آنفلوآنزا، سـرخک و 

نداشتیم. سـرخجه 
استانیسالو پتروف، نجات دهنده بشریت!

نـه، غلـوی در کار نیسـت! امـا در اینجـا یـک بـار دیگـر از او 
یـاد می کنیـم، در 26 سـپتامبر سـال 1983، سیسـتم دفاعـی 
هشـداردهنده شـوروی دچار مشکل شـده بود و به صورت کاذب 
نشـان می داد که 6 موشـک از آمریکا به سـمت شـوروی شـلیک 
شـده اند. او در آن زمـان افسـر مسـئول بـود و این اختیار داشـت 
کـه کل سـیتم پدافنـدی و ضدحملـه شـوروی را فعال کنـد. اما 
او ترجیـح داد کـه کمـی درنـگ کنـد و اینگونـه اسـتدالل کنـد 
کـه چـرا بایـد امریـکا فقط از 6 موشـک بـرای حمله به شـوروی 
اسـتفاده کنـد. دسـت آخر او متوجـه شـد کـه بـه خاطـر تازگـی 
سیسـتم اسـتفاده شـده و تداخـل عمـل رادارهـای زمینـی، این 

هشـدار کاذب داده شـده اسـت.
اگـر او کمی شـتاب می کرد، شـوروی به آمریـکا به خیال خود 
ضدحملـه می کرد و مشـخص بـود که آمریکا هم پاسـخ می داد و 
جنگ هسـته ای فراگیر شـروع می شـد. دنیا می توانسـت در سال 
1983 بـه پایـان برسـد، اما بـه خاطر تصمیم درسـت یـک مرد، 
مـا االن اینجـا نشسـته ایم و شـما در حـال خوانـدن ایـن سـطور 

هسـتید! مختصـر و مفید: هـاروی هابل: مختـرع پریز برق!
کلود شنون

کلود اِلوود شـانون، ریاضی دان، مهنـدس الکترونیک و رمزنگار 
معـروف آمریکایـی بود که به عنوان پدر نظریه اطالعات شـناخته 
می شـد. معروفیـت شـانون بـدان جهت اسـت که با مقالـه ای که 
در سـال 1948 منتشـر کـرد، نظریه اطالعـات را بنیان نهـاد. اما 
همچنیـن معـروف اسـت کـه شـانون در سـال 1937، هنگامـی 
کـه در سـن 21 سـالگی به عنوان دانشـجوی کارشناسـی ارشـد 

در دانشـگاه ام آی تـی مشـغول بـه تحصیـل بـوده اسـت، نظریـه 
رایانه هـای دیجیتـال و مدارهـای دیجیتـال را پایه گـذاری کرده 
اسـت. وی بوسـیله پایان نامه خود نشـان داد که با پیاده سـازی 
الکتریکـی منطق دو دویـی )جبر بولی(، می توان هرگونه مسـئله 
منطقـی و روابـط عـددی را حل کرد. چنین ادعا شـده اسـت که 
پایـان نامـه مذکـور، مهمتریـن پایـان نامه کارشناسـی ارشـد در 
طـول تاریـخ بـوده اسـت. در زمان جنـگ جهانی دوم، شـانون به 
پژوهـش در زمینـه رمـزکاوی اشـتغال داشـته و بعـد از جنگ به 

کار بر روی رمزشـکنی روی آورده اسـت.
ویلیس کریر

اگـر در منطقـه گرمسـیری زندگـی می کنید، مدیـون ویلیس 
کریـر هسـتید، چـرا کـه او بـود کـه سیسـتم تهویـه مطبـوع را 
اختـراع کـرد. کریر در سـال 1902 اولین سیسـتم تهویه مطبوع 
خـود را طراحـی نمـود. مشـتری او چاپخانه ای بود که با مشـکل 
چـاپ رنـگ روبـرو بـود چـون تغییـر در گرمـا و رطوبـت محیط 
موجـب تغییـر در همنشـینی رنگهـا می شـد. نزدیک بـه دو دهه 
اختراعـات کریـر ایـن مکان را فراهـم آورده بود تـا در محیط های 
صنعتـی دمـا و رطوبـت به صورت علمـی تحت کنتـرل در بیاید.

کلودت کلوین
اگـر بـا تاریـخ مبـارزات رنگین پوسـتان آمریکا، علیـه تبعیض 
نـژادی، آشـنا باشـید، احتمـاال ُرزا پارکـس را می شناسـید، امـا 
کمتر کسـی اسـت که از کلودت کلیو یاد کند. در واقع نخسـتین 
کسـی کـه علیـه جداسـازی سفیدپوسـتان و سیاه پوسـتان در 
هنـگام سـوار شـدن بـه اتوبـوس مقاومـت کـرد، همیـن خانـک 
کلویـن بـود. او ایـن کار را در دوم مـارس سـال 1955 انجام داد. 
امـا چـرا کسـی از او یـاد نمی کند و رزا پارکس مشـهور شـد؟ به 
خاطـر اینکـه او در آن زمـان زنـی مجـرد و در عیـن حـال حامله 

بـود و جامعه نمی خواسـت که زنی کـه چنین تابویـی دارد، نماد 
یـک حرکـت آزادی خواهانه شـود.

نورمن بورالگ
اگـر او نبـود، شـاید یـک میلیـارد نفـر بـه خاطـر قحطـی 
می مردنـد! او بـود کـه یـک واریتـه مقاومـت در مقابـل آفـت 
گنـدم کـه بازدهی زیادی هم داشـت، کشـف کـرد و در مکزیک، 
پاکسـتان و هنـد، توزیـع کـرد. او در واقع یک انقالب سـبز انجام 
داد. بـه علـت این موفقیت در سـال 1970، نورمـن بورالگ موفق 

بـه دریافـت جایـزه صلح نوبل شـد.
آلیس پال

آلیس اسـتوکس پال، مبـارز جنبش حق رأی زنـان در ایاالت 
متحـده و فعـال حقـوق زنـان بـود. او در دهـه 1910 بـه عنـوان 
طـراح و استراتژیسـت اصلـی کمپین حـق رای، به همراه لوسـی 
برنـز و دیگـران، جنبشـی بـرای به دسـت آوردن حـق رأی به راه 
انداخـت. او از بنیانگـذاران حـزب ملـی زنـان امریکا بـود. در این 
مسـیر، او بـا مخالفت هـای زیـادی روبرو شـد، به زنـدان و بدتر از 
آن  بیمارسـتان روانـی انداختـه شـد. اما سـرانجام مـردم متوجه 

شـدند کـه چه بر سـر ایـن زن آمـده اسـت و او رهانیده شـد.
ویتولد پیلکی

ویتولـد پیلکـی یا پیلتسـکی، یـک سـرباز لهسـتانی در زمان 
جمهوری دوم لهسـتان، مؤسـس ارتش سـری لهسـتان در زمان 
اشـغال لهسـتان توسـط نازیها و عضو ارتش خانگی که در سـال 
1942 تشـکیل شـد بـود. او از اولیـن افـرادی بـود کـه توانسـت 
گـزارش در مـورد اردوگاه کار اجبـاری آشـویتز تهیـه کنـد. او در 
زمـان جنـگ جهانـی دوم داوطلـب شـد کـه در اردوگاه آشـویتز 

زندانـی شـود تا اطالعـات در مـورد آن بدسـت آورد.
منبع:مدخل های فارسی و انگلیسی ویکی پدیا

خالقیت کودکانه
خیلـی وقت هـا مـا خواسـته یا ناخواسـته، سـدی 
می شـویم در مقابـل تخیـل و خالقیت کـودکان. اما 
بـه تازگـی، یـک طراح بـه نـام دومینیـک ویلکاکس 
از 450 کـودک خواسـت کـه فکـر و خالقانه تریـن 
اختراعـی را کـه می تواننـد، تصـور کننـد، روی کاغذ 

بیاورند.
بـه جـای اینکـه ایـن نقاشـی ها سرنوشـت روتین 
خـود مثـال نصـب موقـت روی بدنـه یخچـال را پیدا 
کننـد، ایـن طـراح ایـن ایده هـا را پرورانـد و پوسـته 
و ظاهـری شـبیه کانسـپت ها را بـه آنهـا داد. جالـب 
اسـت کـه 60 طراحـی که بـه مرحله نهایی رسـیده 
بودنـد بـه کارخانجات محلـی در سـاندرلند انگلیس 
ارائـه شـدند و ویلکاکـس از این کارخانه ها خواسـت 
کـه برخـی از آنهـا را بـه نمونه های اولیـه محصوالت 
صنعتـی یا پروتوتایـپ تبدیل کنند. بـه طراحی های 
زیـر نـگاه کنیـد، فهـم کارایی برخـی از آنهـا و نحوه 

عملکـرد آنهـا، نیازمنـد اندکی درنگ اسـت.

 آیا این افراد را می شناسید؟

کودک

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139460319002004011هیات  برابـررای 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عزیـز خـوب فرزنـد خورشـید بشـماره 
بـه  فوقانـی  طبقـه  مشـتمل  تمـام  نیمـه  مغـازه  بـاب  دریـک  داراب  از  شناسـنامه382صادره 
مسـاحت80مترمربع پالک1961فرعـی از3اصلی مفـروز ومجزی شـده ازپالک276فرعی از3اصلی 
قطعـه یـک واقـع درشـیخ آبـاد کهنـوج بخش46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی آقای عیسـی 
سـاالری محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهی 
می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس 
ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـررای شـماره139460319002009496هیات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان راهـداری وحمـل ونقـل جاده 
اداری پاسـگاه پلیـس راه  ایـی بشـماره شناسـه ملی200017000دریـک بـاب سـاختمان 
شـده  ومجـزی  مفـروز  از251اصلـی  پالک10فرعـی  مسـاحت6400مترمربع  بـه  رودبـار 
ازپالک251اصلـی قطعـه سـه واقـع در دشـت مهـران شـهررودباربخش46کرمان خریـداری 
ازمالـک رسـمی آقـای مظفرجندقـی محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـندمالکیت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

شـد. صادرخواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـررای شـماره139460319002008791هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنوج 

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عیسـی امیری میجـان فرزنـد محمدعلی بشـماره 
شناسـنامه84صادره ازجیرفـت دریـک بـاب خانه بـه مسـاحت239/89مترمربع پالک877فرعی 
رودبـار  درشـهر  واقـع  سـه  قطعـه  ازپالک188اصلـی  شـده  ومجـزی  مفـروز  از188اصلـی 
بخش46کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی آمـوزش وپـرورش رودبـار محرزگردیده اسـت.لذابه 
منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

شـد. صادرخواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی                                                                           
      

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  برابـررای شـماره139460319002008449هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ابراهیـم مهیمـی فرزنـد محمـود بشـماره 
شناسـنامه297صادره از رودبـار دریـک قطعـه زمیـن مزروعـی وباغ بـه مسـاحت24477مترمربع 
پالک321فرعـی از89اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپالک89اصلـی قطعـه یک واقـع درکهنوج- 
محمدخانـی  عالـی  آقـای  رسـمی  ازمالـک  خریـداری  بخش46کرمـان  زیـارت  چـاه  روسـتای 
محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله15روزآگهی می شـود 
درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15

 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

آگهی فقدان سند مالکیت
سـعید اثنـی عشـری وکالتـا از طرف منصـور اثنی عشـری فرزنـد مهدی مالک ششـدانگ 
پـالک 5 فرعـی از 2778 اصلـی بخـش 3 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 
54316 و 57747 صفحه 158 و 335 دفتر 221 و 204 صادر و تسـلیم گردید. ضمن تسـلیم دو 
بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبور بعلـت نامعلوم 
مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی ماده 
120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیـت نزد خود 
میباشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و 

اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پـس از مدت 
مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 

تاریخ انتشار: 94/12/1
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 3161

آگهی فقدان سند مالکیت
وحیـد رضـا گلسـتانی وکالتـا از طـرف نـادر سـاالر کالنتـری فرزنـد علـی محمـد مالـک 
ششـدانگ پـالک 732 فرعـی از 5117 اصلـی بخش 1 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح 
ثبـت شـماره 68701 صفحـه 12 دفتـر 229 صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ 
استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/12/1

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3162

آگهی فقدان سند مالکیت
وحیـد رضـا گلسـتانی وکالتـا از طـرف نـادر سـاالر کالنتـری فرزنـد علـی محمـد مالـک 
ششـدانگ پـالک 742 فرعـی از 5117 اصلـی بخش 1 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح 
ثبت شـماره 69887 صفحه 273 دفتر 228 صادر و تسـلیم گردید. ضمن تسـلیم دو برگ 
استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور 

نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/12/1

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3163

آگهی فقدان سند مالکیت
وحیـد رضـا گلسـتانی وکالتـا از طـرف نـادر سـاالر کالنتـری فرزنـد علـی محمـد مالـک 
ششـدانگ پـالک 771 فرعـی از 5117 اصلـی بخش 1 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح 
ثبت شـماره 49356 صفحه 513 دفتر 224 صادر و تسـلیم گردید. ضمن تسـلیم دو برگ 
استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود 

و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور 

نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/12/1

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3164

آگهی فقدان سند مالکیت
وحیـد رضـا گلسـتانی وکالتـا از طـرف نـادر سـاالر کالنتـری فرزنـد علـی محمـد مالـک 
ششـدانگ پـالک 770 فرعـی از 5117 اصلـی بخش 1 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح 
ثبـت شـماره 49357 صفحـه 516 دفتـر 224 صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ 
استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/12/1

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3165

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  برابـررای شـماره139460319002005472هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای محمد فرامرزپور فرزند محمدحسـین بشـماره 
شناسـنامه388صادره از جیرفـت دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت270مترمربع پالک177فرعـی 
از32اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپالک2فرعـی از32اصلـی قطعـه یـک واقـع در ضرغامیـه 
شـهرکهنوج- نظمیـه بخش46کرمان خریـداری ازمالک رسـمی آقای نبهان ضرغـام مالکی فرزند 
حسـین محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطالع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله15روزآگهی می 
شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس 
ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                                       تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15
 رئیس ثبت اسناد وامالک-اصغرناروئی

عرفان زارعی
erfan@

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

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

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

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435827
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه: 
شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، 

محسن رجب پور، هادی کاربخش، جاوید مومنی، عباس صفا، 
عطیه بهره بر، آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

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

عکس:  محسن رجب پور

فاطمه راکعی

نماینده مجلس ششم و فعال 

سیاسی اصالح طلب در کنار 

غالم عباس نوذری 

و زهره ساالری 

کاندیداهای اصالح طلب

کرمان و راور

عکس نوشت

خبرگان

معرفی کاندیداهای اصالحات
 و حامیان دولت در انتخابات 

مجلس خبرگان در کرمان

از سـوی کارگـروه اسـتانهای شـورای عالـی سیاسـتگذاری 
انتخاباتـی اصـالح طلبـان، لیسـت کاندیـدای مـورد حمایـت 
اصـالح طلبـان و دیگـر حامیـان دولـت در انتخابـات مجلـس 

خبـرگان در سراسـر کشـور اعـالم شـد.
 لیسـت کاندیـدای مـورد حمایـت اصـالح طلبـان و دیگـر 
حامیـان دولـت در انتخابـات مجلـس خبـرگان در کرمـان به 

شـرح زیر اسـت:
امان اهلل علیمرادی بردسیری، سید جلیل صدر طباطبایی، 

محمد بهرامی خوشکار

ویژه

آیت ا... احمد خاتمی کاندیدای مجلس خبرگان از کرمان:

ای فضول ها
 من در صدر لیست مردم هستم

انتخـاب نوشـت: سـید احمد خاتمـی در کنـار قبور مطهر شـهدای 
گمنـام کرمـان در جمـع مـردم در اظهاراتـی عجیـب گفـت: دومیـن 
بـاری اسـت کـه توفیق حضـور در ایـن شهرسـتان را دارم، نطـق بنده 
نطق تبلیغاتی نیسـت، آن کسـی که تا کنون ما را شـناخته، شـناخته 
اسـت و آن کسـی کـه مـا را تـا کنـون نشـناخته اسـت، خـودش را به 
نشـناختگی می زنـد و تـا آخر هـم نمی شناسـد. وی ابراز داشـت: برای 
دنیـای اسـتکبار مهـم اسـت کـه بتواند یـک نفوذی هـم به ایـن مراکز 
تصمیم گیـری بفرسـتند، ایـن فضولی نیسـت کـه رسـانه های انگلیس 
لیسـت معرفـی می کننـد و می گوینـد بـه کـی رای بدهیـد و بـه چـه 
کسـی رای ندهیـد. امـام جمعـه موقـت تهـران ادامـه داد: رسـانه های 
و  یـزدی  احمـد جنتـی، محمـد  بـه  بیگانـه می گوینـد  و  انگلیسـی 

محمد تقـی مصبـاح در تهران به سـیداحمد خاتمی در کرمـان و احمد 
علم الهـدی در خراسـان رای ندهیـد به شـما چه ربطـی دارد، فضول ها 
ایـن مـردم بـا بصیرت در صدر لیست شـان همیـن پنج نفر قـرار دارند.

یادداشت سرمقاله

آفت »رای قبیله ای«
در حالـی کـه همـه ی مقاالت صاحـب نظران 
اصـالح طلـب در جراید سراسـری و فضـای مجازی 
بـر  لزوم مشـارکت در انتخابات مجلسـین در هفت 
اسـفند تمرکـز دارنـد، بـه نظر می رسـد هـر چه از 
پایتخـت فاصلـه مـی گیریـم نگرانـی عدم شـرکت 
در انتخابـات کمتـر مـی شـود. نگاهی به آمـار ادوار 
گذشـته نیـز ایـن را نشـان مـی دهـد کـه همـواره 
از  بیشـتر  اسـتانها  در  سیاسـی  مشـارکت  میـزان 
پایتخـت نشـینان بـوده اسـت.عده اندکـی هم که در اسـتان هـا همچنان 
بـر طبـل تحریـم صندوق هـای رای می کوبنـد در روزهـای باقیمانده یا با 
تحلیـل هـای دوسـتان و همفکـران خود که موافق مشـارکت هسـتند ، به 
»گام دوم« مـی پیوندنـد و یـا اهـل مطالعه بوده و یادداشـت یکی از چهره 
هـای شـاخص باعـث تغییـر ذهنیـت آنهـا شـده و رفتار سیاسـی شـان را 
تـا جمعـه پیـش رو همسـو با موافقین مشـارکت مـی کننـد.  از این رو در 
اسـتانها و شهرسـتان هـا کمتر دغدغـه تعداد تحریـم کننـدگان انتخابات 
وجـود دارد. آنچـه که بیشـتر نگـران کننده به نظـر می آیـد رای دادن به 
سـبک قومـی و قبیلـه ای سـت. نامزدهـا عقبـه ای فامیلی در حـوزه های 
انتخابیـه دارند.بـا یکـی دو نفـر از بـزرگان طایفـه لـب اسـتکانی چـای تَر 
میکننـد و رای یـک طایفـه را بـه جیـب می زنند.وعـده هـای نامزدها هم 
بیشـتر متوجـه لیـدر فامیـل اسـت و او هـم همـه جـوره بـرای کاندیدای 
خوشـبخت سـنگ تمـام می گذارد. هفت اسـفند هـم لیدر معاملـه گر در 
صنـدوق محـل خـذ رای حضور سـبزی دارد و اقـوام در صف رودربایسـی 
رای و عقیـده خـود را بـه پـای آنکـه نظرش به سـرطایفه نزدیک تر اسـت 

مـی ریزند.
ایـن فراینـد در همـه حـوزه هـای انتخابیه اسـتان کرمـان به وفـور یافت 
مـی شـود. این شـیوه سـنتی رای دادن باعث می شـود رای دهنـدگان بدون 
بررسـی حال ، گذشـته ، افکار و عقاید نامزد محترم با چشـمان کامال بسـته 
رای خـود را بـرای وی خـرج کـرده و دل به وعده هایی چون اشـتغال جوانان 

روسـتا ! یا آسـفالت کوچـه و خیابان آبـادی خوش کنند. 
ایـن روش گزینـش نامـزد مجلـس را مـی تـوان خطرنـاک تریـن نحـوه 
مشـارکت انتخاباتـی ارزیابی کـرد.رای دهندگان بدون توجه به شـکل گیری 
ماهیـت کالن مجلس ، تندروها را ناخواسـته روانه بهارسـتان مـی کنند و در 

آبـادی خـود منتظر اشـتغال لیسـانس هـای بیکار مـی مانند.
 تندروهـا هـم بعـد از انتخـاب نقـاب از صـورت برداشـته و چهـره افراطی 

گـری را بـه حـد کمـال در چهارسـال نمایندگـی بـه نمایش مـی گذارند.
مجلـس پیـش رو را مـی تـوان آرایش سیاسـی میـان طرفـدارن برجام و 
مخالفـان برجـام دانسـت . انتخابات دهم را نیز می شـود انتخـاب میان تعقل 
و تعـادل بـا تنـدروی و تخاصـم نامید. هـر کدام کـه به اکثریت برسـد چوب 
در چـرخ اندیشـه مقابـل خواهـد کـرد. یک روی سـکه بـه اکثریت رسـیدن 
وجـه اعتـدال در مجلـس دهـم با رفتـن نامزدهـای میانه رو ، اصـالح طلب و 
اصولگرایـان واقـع بیـن به مجلس اسـت که راه را به سـنگ انـدازی و مته به 
خشـخاش گذاشـتن افـراط گرایـان ببندند و روی دیگر سـکه قـدرت گرفتن 
گروههـای تنـدرو و افراطی در مجلس آینده اسـت ، تا طعـم انتخاب مردم در 

سـال 92 و دسـتاوردی ماننـد برجـام را به کام ایـران تلخ کنند. 
هر چند حذف هر گروه و اندیشـه از جامعه کاری ناپسـند بوده و تندروها 
نیـز حضورشـان مـی تواند منافعی برای کشـور داشـته باشـد ، اما پسـندیده 
تـر آن اسـت کـه آنها عنـان کار را در دسـت نگرفتـه و به حداقلی در گوشـه 

مجلس تبدیل شـوند.
از ایـن رو جوانـان تحصیـل کـرده و مطلـع بایـد ضمـن درک خطـر»رای 
قبیلـه ای« خانـواده هـا و اطرافیـان را از ایـن شـیوه انتخـاب برحـذر کرده و 
نگاهـی کالن به مجلس پیش رو داشـته باشـند.در مـدت باقیمانده تا انتخاب 
سرنوشـت سـاز اسـفند پنبـه قـول و وعده های پوشـالی آسـفالت و اشـتغال 
توسـط نامزدهای تندرو را در میان خانواده و اقوام زده و نگرانی سـوار شـدن 
افراطیـان ضـد برجـام بر اسـب مـراد را گوشـزد کنند.تـا پایانی باشـد به رای 

به شـیوه ریش سـفیدی.

آگهی تجدید مزایده شهرداری فاریاب )مرحله دوم(- نوبت دوم
شـهرداری فاریاب در نظر دارد به اسـتناد مجوز شماره4010مورخ94/8/3شـورای اسـالمی شـهر فاریاب نسـبت به واگذاری سـه قطعه زمین از طریق مزایده کتبی اقدام 

نماینـد کـه موقعیت و قیمت قطعات به شـرح ذیل اسـت.
الف: قطعه شماره1 به مساحت352/57مترمربع واقع در گروه یک به قیمت پایه هرمترمربع340/000 ریال
ب: قطعه شماره2 به مساحت322/33مترمربع واقع در گروه یک به قیمت پایه هرمترمربع340/000 ریال
ج: قطعه شماره3 به مساحت325/27مترمربع واقع در گروه یک به قیمت پایه هرمترمربع340/000 ریال

بنابرایـن ازکلیـه متقاضیـان دعـوت بعمـل مـی آیـد ظـرف مدت یک هفتـه پـس از درج آگهی نوبـت دوم پیشـنهادات خـودرا درپاکت الک ومهر شـده به واحد حراسـت 
شـهرداری تحویل و رسـید دریافـت نمایند.

1- متقاضیان میتوانند جهت بازدید قطعات یادشده به واحد امالک شهرداری مراجعه نمایند.
2- متقاضیان باید پنج درصد قیمت پیشنهادی خود را به شماره حساب0108720096002 نزد بانک ملی بنام شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز نمایند.

3- شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط ونفر دوم به عنوان برنده معرفی می گردد.

5- کلیه هزینه های درج آگهی- کارشناسی وانتقال سند برعهده برنده مزایده می باشد.
6- به پیشنهادات فاقد مدارک کافی- مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- تاریخ بازگشایی پاکت ها 7روز پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
تلفن تماس:09133493161- 09130630789 مهندس عبدالرضا فالح

نکیسا خدیشی

یـک شـرکت عمرانـی نیاز بـه تعدادی کارشـناس فنی )مهندسـی عمـران و معـدن( بومی 
اسـتان کرمان با سـابقه کاری مرتبط جهت کارگاه تونل سـازی مکانیزه در منطقه رابر دارد. 

افـراد واجـد شـرایط رزومـه خود را بـا ایمیل زیر ارسـال نمایند.
Hara_ab.kerman@yahoo.com

نیازمندیم

ضرورت رای دادن 
به لیست اصالحات

شـاید در طـول یـک سـال گذشـته کـه از انتشـار 
»پیـام ما« بـه عنوان یک روزنامه مسـتقل گذشـته 
اسـت بارهـا ثابـت کـرده ایـم کـه از نظـر فکـری با 
بسـیاری از کسـانی کـه پرچـم اصالح طلبـی را در 
کرمـان به دسـت دارند اختـالف نظرهایـی داریم و 
بـه برخـی عملکـرد تنـگ نظرانـه یـا فعالیـت های 
غیرشـفاف مالـی در طـول سـالیان گذشـته ایـراد 
داریـم امـا نمی تـوان هرگـز اتفاقاتی کـه در دوران 
هشـت سـاله زمامـداری »محمـود احمـدی نـژاد« افتـاد را از یاد بـرد. منابع 
اقتصـادی کشـور بـا فسـادهای بـی حـد و حصـر نابود شـد کـه بسـیاری از 
آن هـا توسـط دسـتگاه محتـرم قضایـی کشـف و بـا عوامـل آن کـه برخـی 
دولتـی بودنـد برخـورد شـد. در بخـش فرهنگ هـم آنچنان تنـگ نظرهایی 
اعمـال مـی گردید که عمـال فضا برای فعالیـت های سـاده مطبوعاتی وجود 
نداشـت. در عـرض هفت سـال بنا بـه گواه سـایت معاونت مطبوعاتی ارشـاد 
بیـش از 400 میلیـون تومـان وجـه نقـد به یـک روزنامه بـی کیفیت محلی 
مجیزگـو پرداخـت شـد و ایـن سـوای حمایـت هـای پیـدا و پنهـان دیگر از 

طریـق آگهـی هـا و ... بود.
در بعـد اقتصـادی آنقدر به اقشـار مختلف مردم فشـار آمد کـه هرگز فراموش 
نمی کنند. افت ارزش پول ملی به طرز دهشـتناکی از سـایر دسـت آوردهای 
دولـت »محمـود احمـدی نـژاد« بود. امـا مردم ایـران در یک انسـجام ملی در 
خرداد 92 حماسـه ای دیگر آفریدند و با انتخاب حسـن روحانی عمال کشـور 
بـه مسـیر اعتـدال و امیـد بازگشـت. بـا تالش بـی نظیـر دکتر ظریـف و تیم 
همـراه وی و بـا رهنمودهای بزرگان نظام، کشـور از لبه پرتگاهی که بیگانگان 

برایش تـدارک دیده بودند بازگشـت.
و امـا امروز در شـرایطی که رهبری موکدا بر شـرکت مـردم در انتخابات تاکید 
دارنـد، در حالـی کـه فقط خـود را روزنامه نـگار می دانیم نه فعال سیاسـی، با 
همـه اختالف نظرهایی که با دوسـتان اصـالح طلب کرمانی داریـم، باید برای 
حفظ انسـجام و پرهیز از قدرت گرفتن کسـانی که سـابقه همکاری مشـخص 
بـا دولـت »محمـود احمدی نـژاد« دارنـد در این مقطع به لیسـت اصالحات و 

حامیـان دولت اعتمـاد کنیم و به این لیسـت رای دهیم.
همشـهریان گرامـی، امـروز که چرخـش اجباری نخبـگان اتفاق افتاده اسـت 
و عمـال نسـل جدیـدی از اصـالح طلبـان به میدان آمـده اند بـه حمایت همه 
جانبـه شـما نیـاز اسـت. بیایید برای پیشـرفت کشـور انتخاب های شـخصی، 
قومـی و رفاقتـی را کنـار بگذاریـم و یـک بار برای همیشـه از منافع شـخصی 
به خاطر منافع کشـور دسـت بشـوییم زیرا هم در سـال های گذشـته نتیجه 
شـرکت نکـردن در انتخابـات را بارهـا دیـده ایـم و هـم نتیجـه انتخـاب های 
افـرادی کـه به اسـم اسـتقالل خـود را به هیچ جریان سیاسـی پاسـخگو نمی 

دانند.
بیایـد بـه کسـانی رای دهیم که دلشـان برای کشورشـان بتپد نه بـرای منافع 

حامیـان انتخاباتی خود.
از امـروز در کرمـان بـرای معرفـی دکتـر نـوذری و خانـم دکتـر سـاالری بـه 
دوسـتان و آشـنایان خـود بکوشـیم و در بقیـه اسـتان نیـز بـه لیسـت اصالح 
طلبـان اعتمـاد کنیم. باور کنید کسـانی که بیشـتر اسمشـان را شـنیده اید و 
بیشـتر به شـما سـر می زننـد لزوما بیشـتر در جهـت منافع شـما گام برنمی 

دارند. 
امـروز مـی توانیم بـا انتخاب یـک دیپلمـات کاردان مثل نـوذری و یک بانوی 
فرهیختـه مثـل سـاالری و نمونـه ایـن دو نفـر در همه کشـور، آینـده خود و 
فرزندانمـان را بیمـه کنیـم. زیـرا تجربـه ثابـت کـرده کـه انتخاب هـای ما بر 

آینـده کشـورمان تاثیر مسـتقیم می گـذارد. 
پـس بـه همـه بگویید در هفـت اسـفند در هر جای ایران هسـتند به لیسـت 

اصـالح طلبـان رای دهنـد تـا حامیان برجـام 2 گام دوم را محکـم بردارند.

بردیا امیرتیموری


