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احتمـاال نامـش بـه گـوش شـما هـم خـورده. نـام یـک برنامـه 
طنـز اینترنتـی که سیاسـتش نقـد عملکرد دولت اسـت. نقدی که 
رسـانه هـای اصالح طلب و حامـی دولت آن را تخریـب می دانند. 
تلقـی ای کـه چنـدان بیـراه هـم نیسـت. طنـز اینترنتـی »دکتـر 
سـالم« از سـی ام فروردیـن مـاه سـال 92 و بـه بهانـه انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری آن سـال توسـط خبرگـزاری دانشـجو منتشـر 
شـد. کارگردانـی ایـن طنـز اینترنتـی کـه از برنامـه »صرفا جهت 
اطـالع« واحـد خبر صدا و سـیما الگـو برداری کرده، برعهده سـید 
علـی صدری نیـا می باشـد. صدری نیا کـه از سـال 89 کار خود را 
در خبرگـزاری دانشـجو شـروع کرده از اعضای بسـیج دانشـجویی 

دانشـگاه تهـران بـوده اسـت. او البتـه در یـک مصاحبـه گفتـه که 
تـا قبـل از سـال 88 سـعی مـی کـرده بـرای تاثیرگـذار بـودن بـر 
اطرافیـان بصـورت خیلی نشـاندار عضو بسـیج نباشـد امـا اتفاقات 
آن سـال باعـث شـده تـا فعالیـت هایـش در بسـیج را گسـترده و 

علنـی تـر کند. 
صـدری نیـا بارها در اظهاراتش نشـان داده که اصال میانه خوبی 
بـا دولـت نـدارد. او بـه روزنامـه تنـروی »وطن امـروز« گفتـه بود: 
»تیـم مذاکره کننـده جدیـد )تیـم مذاکـره کننده دولـت روحانی( 

نشـان داده کـه هر چیزی فروشـی اسـت!« 
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خبر
استاندار کرمان  در پیامی به مناسبت کنگره 

شهدای روحانی عنوان کرد

تقدیم 138 شهید روحانی
 در دوران دفاع مقدس، برگ 

برنده ای در عرصه والیت مداری 
استان کرمان

اسـتاندار کرمان به مناسـبت کنگره شهدای روحانی 
اسـتان که سـوم خـرداد سـالروز آزادسـازی خرمشـهر 
برگـزار مـی شـود، پیامـی صـادر کـرد. بـه گـزارش 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان در پیـام علیرضـا 
رزم حسـینی آمـده اسـت: روحانیـت بـه عنـوان مهره 
اصلـی در عرصـه هـای سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی، 
علمـی، مذهبـی و بسـیاری از حـوزه هـا همـواره نقش 
بـی بدیلـی را در تحقـق اهـداف شـهدا و آرمـان هـای 
انقـالب اسـالمی ایـران داشـته و دارند. وی بیـان کرد: 
وجـود شـهدای روحانی در کشـور و اسـتان کرمان نیز 
نشـان مـی دهـد کـه ایـن پیشـتازان عرصـه مذهـب 
و فرهنـگ، در جایـی کـه کیـان اسـالمی را در خطـر 
ببیننـد لباس مقدس روحانیت را لبـاس رزم می کنند 
و مردانـه در عرصـه دفـاع از اسـالم و انقـالب اسـالمی 
مـی ایسـتند. رزم حسـینی افـزود: اسـتان کرمـان نیز 
بـا افتخـار تقدیـم 138 شـهید روحانـی در دوران دفاع 
مقـدس کـه در قالب لشـکر 41 ثـاراهلل و بـه فرماندهی 
سـردار بزرگ اسـالم، سـردار سـلیمانی سـازمان یافته 
بودنـد، بـرگ برنـده ای در عرصـه والیـت مـداری در 
دسـت دارد. اسـتاندار کرمـان اظهـار کـرد: همچنیـن 
دیـار کریمـان به وجود سرلشـگر سـرافراز حاج قاسـم 
سـلیمانی مـی بالـد که از سـوی رهبـر معظـم انقالب 
اسـالمی بـه عنوان شـهید زنده نـام گرفته و امـروز نام 
او بـر تـارک مردانگـی هـا و رشـادت ها در سـطح بین 
الملـل می درخشـد. وی ادامـه داد: در این مجال ضمن 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای روحانی، بـه ارواح 
طیبه همه شـهدا درود فرسـتاده و علـو درجات آنها در 

بهشـت بریـن را آرزومندم. 
گفتنـی اسـت کنگـره 138 شـهید طلبـه و روحانی 
اسـتان امروز با حضور مسـئوالن لشـکری و کشـوری و 

آحـاد مردم شـهید پـرور در کرمـان برگزار می شـود.

بهره برداری از خانه »حاج آقاعلی« 
رفسنجان در مهرماه سال جاری

مدیـر بنیاد توسـعه موقوفات اسـتان کرمـان با بیان 
اینکـه فـاز اول مرمـت خانه »حاج آقا علی« رفسـنجان 
در مـاه رمضـان صورت خواهـد گرفت، از بهـره برداری 
نهایـی ایـن بنـا در مهرماه امسـال خبر داد. بـه گزارش 
ایسـنا غالمرضا سرایداری در بازدید اسـتاندار کرمان از 
رونـد مرمـت خانه حاج آقاعلی رفسـنجان اظهـار کرد: 
عملیـات اجرایی مرمـت این مجموعه از آبان ماه سـال 
گذشـته آغـاز شـده و تاکنـون حـدود 80 درصـد کار 
مرمـت و بازسـازی ایـن خانه پیشـرفت داشـته اسـت. 
وی افـزود: تاکنون حدود 6 میلیارد تومان هزینه شـده 
و کل اعتبـار مـورد نیـاز بـرای مرمـت و تجهیـزات این 
بنـا 20 میلیـارد تومان برآورد شـده اسـت. سـرایداری 
از اجـرای طـرح هـای توسـعه ای در کنـار خانـه حـاج 
آقاعلـی خبـر داد و گفـت: مجموعـه بـازار، حمـام، آب 
انبـار و تـاالر مراسـم نیـز در فازهـای بعـدی مجموعـه 
اجرایـی مـی شـود. وی در پایـان با بیان اینکـه فاز اول 
مرمـت ایـن بنـا در ماه رمضـان صورت خواهـد گرفت، 
از بهـره بـرداری نهایـی خانـه حـاج آقاعلـی در مهرماه 

امسـال خبر داد.

توسعه دو هزار و 244 هکتاری 
باغ های جنوب کرمان

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت: در سـال گذشـته 
حـدود دو هـزار و 244 هکتـار توسـعه باغ ها نسـبت به 
سـال 93 انجام شـده اسـت. به گـزارش روابط عمومی 
اسـالم  کرمـان،  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
شـاهرخی اظهـار داشـت: باغ هـای ایـن منطقـه دارای 
سـطح زیر کشـت 80 هـزار و 82 هکتـار و تولید بیش 
از 756 هـزار تـن اسـت. وی عمـده باغ هـای جنـوب 
کرمان را شـامل باغ هـای مرکبات، نخیـالت، گونه های 
سردسـیری و انـواع کشـت های گلخانـه ای دانسـت و 
بیـان داشـت: در سـال گذشـته حـدود 2 هـزار و 244 
هکتـار توسـعه باغ هـا نسـبت به سـال 93 انجام شـده 
بـه طـوری کـه سـطح زیـر کشـت آن بـه بیـش از 80 
هزار هکتار رسـیده اسـت. شـاهرخی با اشـاره به اینکه 
توسـعه باغ هـا بیشـتر بـا افزایـش کشـت ارقام پسـته، 
مرکبـات، نخیالت، انگـور یاقوتی، انار، انبـه و گونه های 
دارویـی صـورت گرفتـه اسـت، تصریـح کـرد: در سـال 
گذشـته حدود 756 هـزار و 114 تن محصول باغی در 

ایـن منطقه تولید شـده اسـت.

جشن گلریزان در 1۰ شهرستان 
کرمان برگزار می شود

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان از برگـزاری 
جشـن گلریزان در 10 شهرسـتان دارای زندان اسـتان 
کرمـان همزمان با میالد امام حسـن مجتبـی )ع( خبر 
داد. بـه گـزارش مهـر، یـداهلل موحد در نشسـت هیئت 
مدیـره سـتاد دیـه اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: در ماه 
مبـارک رمضـان جشـن هـای گلریـزان در شهرسـتان 
هـای اسـتان کرمـان برگـزار مـی شـود. وی هـدف از 
برگـزاری جشـن هـای گلریـزان را جـذب کمـک های 
خیـران بـه منظـور حمایـت مالـی از محکومـان مالـی 
جرائـم غیرعمـد عنـوان و تصریـح کـرد: بـا مشـارکت 
خیـران زمینـه آزادی و رهایـی جمعـی از مددجویـان 
فراهـم مـی شـود. موحـد خواسـتار همکاری دسـتگاه 
قضائـی، روسـای زندان هـا، فرمانـداران، ائمـه جمعـه و 
جماعـات بـا سـتاد دیه بـرای ایـن منظور شـد و اظهار 
کـرد: بـا تشـویق و ترغیـب خیـران بـرای یـاری افـراد 
گرفتـار در زندان بیاییم و ضمـن آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمـد، جایگاه اسـتان کرمـان را در این زمینه بهبود 
ببخشـیم. رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: 
اول تیرمـاه مصـادف بـا میـالد امام حسـن مجتبی )ع( 
بـه صـورت همزمـان در 10 شهرسـتان اسـتان کرمان 

دارای زنـدان، جشـن گلریـزان برگـزار می شـود.

کرمان ویچ

1   احتمال نامزدی آیت اهلل امامی کاشانی در صورت عدم 
کاندیداتوری آیات امینی و هاشمی برای ریاست خبرگان

انتخـاب نوشـت: حجت السـالم والمسـلمین محمدتقـی فاضـل اسـتاد حـوزه و 
دانشـگاه گفـت: بـه نظرمـن، آیـت اهلل هاشـمی اصـال کاندیـدای ریاسـت خبرگان 
نمی شـود. آقـای هاشـمی هم در بدنه روحانیت سـنتی نفـوذ و طرفـدار دارد و هم 
در مراجـع قـم. آنها، ایشـان را به عنوان کسـی کـه در کنار امـام و در تاریخ انقالب 
بـوده قبولـش دارنـد. آقـای هاشـمی، فردی اسـت کـه ارزشـهای ذاتی خـودش را 
دارد و نمـی تـوان بـه این سـادگی حذفـش کرد. عضو جامعه مدرسـین قـم افزود: 
اگـر آقـای هاشـمی و آقـای امینـی نیاینـد، فـرد بعـدی کـه میتوانـد تا انـدازه ای 

جریـان اعتـدال را هدایـت بکند آقای امامی کاشـانی اسـت.

2    زاهدی: جبهه پایداری از الریجانی برای ریاست مجلس حمایت 
می کند

ایلنـا نوشـت: نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس دهـم بـا بیـان اینکـه جبهـه 
پایـداری در حـال حاضـر از ریاسـت الریجانـی حمایـت می کنـد، گفـت: مـن فکر 
می کنـم ایشـان بـه خوبـی می تواننـد مجلـس را اداره کننـد. حمدمهـدی زاهدی 
بـا اشـاره بـه دالیل حمایـت جریان موسـوم به جبهـه پایـداری از الریجانـی برای 
کاندیداتـوری ریاسـت مجلـس با وجـود درگیری های این جریان بـا رئیس مجلس 
نهـم در جریـان برجـام با بیـان اینکه نبایـد این دوره را بـا دوره های قبل مقایسـه 
کنیـم، اظهـار داشـت: ما باید هـر دوره را در درون آن دوران بررسـی کنیم. زاهدی 
در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد دالیـل اختالف نظرهـای عمیـق جبهـه پایـداری با 
الریجانـی در زمـان ریاسـت او بـر مجلـس نهم ابراز داشـت: این که گفته می شـود 
مـا اختالف زیادی با ایشـان داشـتیم، درسـت نیسـت. گاهی ما اختـالف نظرهایی 

نیـز بـا هـم داشـتیم، اما ایـن به این معنـا نبود کـه ایشـان را قبول نداشـتیم.

3    آیت اهلل خاتمی: بیعت با حضرت ولی عصر)عج( جدای از بیعت با 
ولی فقیه نیست

میـزان نوشـت:آیت اهلل احمـد خاتمـی عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری گفت: 
ولـی فقیـه، جانشـین عـام حضـرت ولی عصـر )عج( اسـت و بیعت با حضـرت ولی 
عصـر )عـج( جـدای از بیعـت بـا ولـی فقیـه نیسـت و بیعت با ولـی فقیه هـم تنها 

به شـعار نیسـت.

4    پاسخ وزارت کشور به ادعاهای تخلف در انتخابات
ایسـنا نوشـت: دبیـر سـتاد انتخابـات کشـور گفـت: ممکـن اسـت تخلفاتی در 
حیـن برگـزاری انتخابـات انجـام شـده باشـد ولـی اگر ایـن تخلفات در سرنوشـت 
انتخابـات تاثیرگـذار بود، شـورای نگهبـان نتیجه انتخابـات در تمـام 207 حوزه را 

تاییـد نمی کـرد. علـی پورعلـی مطلق با اشـاره بـه اینکه بـرای اولین بـار در تاریخ 
برگـزاری انتخابـات در کشـور، نتیجه انتخابات در تمام حوزه ها تایید شـده اسـت، 
اظهار کرد: وزارت کشـور و شـورای نگهبان به شـکایات مسـتند در طول انتخابات 
رسـیدگی کردنـد. سیاسـت وزارت کشـور هـم در ایـن دوره از انتخابـات رعایـت 

بی طرفـی، قانونمـداری و رعایـت حق النـاس بود.

5    وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد: امروز دل آمریکا برای امنیتی 
که ما داریم، لک زده

میـزان نوشـت: حیدر مصلحی رئیس سـازمان نشـر آثار و ارزش های مشـارکت 
روحانیـت در دفـاع مقدس گفت: امروز اگر در کشـوری هسـتیم کـه امنیت آن در 
جایـگاه بلنـدی اسـت تـا جایی کـه دل آمریکایی هـا و اروپایی هـا برای ایـن امنیت 

لـک زده اسـت چون بـرای امنیت هزینـه دادیم.

6    آیت اهلل هاشمی:در دفاع از خود حرفی نزنیم که برای مردم و 
نظام هزینه داشته باشد

خبرآنالیـن نوشـت: آیـت اهلل هاشـمی رییس مجمع تشـخیص مصلحـت نظام 
گفت:بایـد در برابـر شـانتاژ های خبری،بـا عقل و منطـق و بدون اهانت بـه دیگران 
حـرف خـود را بزنیـد و بـا زمـان شناسـی بـه مصلحت نظـام، اسـالم و ایـران فکر 

. کنید

7    کواکبیان: قصد تکرار مجلس ششم را نداریم
تسـنیم نوشـت: مصطفـی کواکبیـان دبیـرکل حـزب مردم سـاالری در مشـهد 
گفـت: مـا قصـد تکـرار مجلس ششـم را نداریـم و به دنبـال افراط گرایی نیسـتیم 
بلکـه درصـدد تشـکیل یک مجلـس عقالنی، معتـدل و در چارچوب نظام هسـتیم 
تـا بتوانیـم بـه صـورت دموکراتیـک و منطقی بـه مردم خدمـت کنیـم. وی درباره 
دسـتاوردهای اصلـی دوره اصالحـات افـزود: در ایـن دوره مـردم بـه آینـده انقالب 
و نظـام امیـدوار شـدند و بـه این بـاور رسـیدند که  در پرتـوی دولـت اصالحات به 

آرمان هـای اولیـه انقـالب دسـت یافتـه و در دنیا سـرافرازانه زندگـی کرد.

8    عضو جامعه روحانیت مبارز: آیت اهلل جنتی قبول نکرده 
کاندیدای ریاست خبرگان شود

انتخـاب نوشـت: یـک عضـو جامعـه روحانیت مبـارز گفـت که آیـت اهلل جنتی 
حاضـر بـه کاندیداتـوری بـرای ریاسـت مجلـس خبـرگان نیسـت. حجت السـالم 
حسـین ابراهیمـی  افـزود:  آنچـه در ایـن مـورد شـنیده ام، ایـن اسـت کـه آیـت 
اهلل شـاهرودی، آیـت اهلل موحدی کرمانـی، آیـت اهلل امینـی، آیت اهلل جنتـی، آیت اهلل 
مومـن و همچنیـن آیـت اهلل هاشـمی بـرای ریاسـت مطرح هسـتند. با ایـن حال، 
خـود آقـای هاشـمی گفتند من برای ریاسـت مجلـس خبرگان کاندیدا نمی شـوم.

9    جهانگیری: به برخی از روزنامه ها نگاه نکنیم بهتر است
انتخاب نوشـت: اسحاق جهانگیری در مراسـم معرفی دستاوردهای صنعت دارویی 
کشـور در دولـت یازدهـم گفت: مـن امروز صبـح روزنامه هـا را خواندم و واقعـاً  اگر به 
برخـی از ایـن روزنامه هـا نـگاه نکنیم بهتر اسـت. وی افـزود: آنها مطـرح می کنند که 
همـه نـگاه دولـت به آمریکا بـوده، همه بار دولت بـر دوش وزارت امور خارجه اسـت و 
تمـام تـالش وزارت امور خارجه هم برای گفت وگو با آمریکاسـت. این اظهـارات آدم را 
کسـل می کنـد. امـروز من جایی آمده ام کـه یکی از کلیدی ترین دسـتاوردهای دولت 
در آن اتفاق افتاده اسـت. در سـه سـال گذشـته هر ماه دو داروی جدید تولید شـده 

اسـت. بخش بهداشـت و درمان دسـتاوردهای مهمی در این سـه سـال داشته است.

10    علم الهدی: مسئوالن بدانند، نیامدند یک مملکت گل وبلبل و مرکز 
عیاشی برای یک عده جفتک زن خوش گذران درست کنند

انتخاب نوشـت: آیت اهلل علم الهدی امام جمعه مشـهد گفت: مسؤولین بدانند، نیامدند 
یـک مملکـت گل وبلبـل مرکز عیاشـی برای یـک عده جفتـک زن خوش گذران درسـت 
کننـد، رسالتشـان فقط این نیسـت که بیاینـد یک مملکت مثل همـه مملکت های دنیا 
دست به دسـت همـه مسـتکبران دنیـا، دست به دسـت همـه منافقـات و همـه جانیـان و 

خـون ریـزان تاریخ بدهنـد و این مملکـت را اداره کنند، مسـؤوالن باید بدانند.

11    واکنش عضو حزب موتلفه به نامزدی احمدی نژاد
نامـه نیـوز نوشـت: بـا اینکـه اسـداهلل بادامچیـان قائـم مقـام حـزی موتلفـه در 
مصاحبـه بـا خبرآنالیـن از معرفـی نامـزد حزبـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
سـال96خبرداد،یک عضـو شـورای مرکزی این حـزب ، حرفهای متفاوتـی زد. الله 
افتخـاری در خصوص گام سـوم اصالح طلبان در انتخابات ریاسـت جمهوری آینده 
اظهـار داشـت: اصالح طلبـان قاعدتـا تالش شـان بایـد بـر ایـن باشـد کـه آگاهانـه 
تصمیـم بگیرنـد. وی در ادامـه افـزود: اگـر اصالح طلبـان برنامـه عبـور از روحانـی 
را داشـته باشـند قطعـا شـخص دیگـری را مطـرح می کننـد و بایـد ببینیـم رونـد 
کاری شـان بـه چـه صـورت اسـت و برنامـه هدفمنـدی بـرای انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری دارند. افتخـاری در خصوص نگرانی اصولگرایان از بازگشـت احمدی نژاد 
بـه عرصـه انتخابـات گفـت: هـر فـردی می توانـد در انتخابـات شـرکت کنـد و هر 
داوطلبـی بـه تاییـد شـورای نگهبـان برسـد، شـرکت در انتخابـات برایـش منعـی 
نـدارد. عضـو حـزب موتلفـه اسـالمی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری تشـکیالت اصولگرایـی بایـد به جمـع بندی نهایی برسـد، خاطر نشـان 
کـرد: جمـع بنـدی اصولگرایـان بـرای انتخـاب احمدی نـژاد یا فـرد دیگـری برای 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری، گام بعدی اسـت.

12    یادداشت محمدرضا عارف به مناسبت سالگرد حماسه دوم خرداد
ایرنـا نوشـت: محمـد رضا عـارف در صفحه شـخصی خـود در شـبکه اجتماعی 
اینسـتاگرام نوشـت: 19سـال پیـش ملت فهیـم ایـران در دوم خـرداد 76، با درک 
صحیـح از شـرایط کشـور، بـه ویژه در عرصـه بین الملل، دسـت بـه انتخاباتی زدند 
کـه الحـق نامـی برازنده تـر از ›حماسـه‹ نمی تـوان بـر آن نهـاد. انتخـاب رئیـس 
جمهـوری کـه نـه تنها با توسـعه سیاسـی اش در طـول 8 سـال بر منزلـت ›ایران‹ 
و ›ایرانـی‹ در سراسـر جهـان افـزود، بلکـه بـا نـگاه همـه جانبـه و فراگیـرش در 
سـایر عرصه هـا، موجب پیشـرفت در عرصه های مختلف کشـورداری شـد. این روز 
ویژگـی هـای زیـادی داشـت کـه مهمتریـن آنها سـهم ارزشـمند و اصلـی جوانان 
ایـران اسـالمی در ایـن روز اسـت. دوم خـرداد درس هـای زیـادی بـرای آموختـن 
دارد. آموختیـم، اراده ملـت بـر هـر اراده دیگـری پیـروز می شـود. آموختیـم رای 
مـردم حـرف اول و آخـر را می زنـد و رمـز عبـور از شـب های طوالنـی، امیـدواری 
بـه فرداهـای روشـن اسـت. همانگونـه که با امیـد و در ادامـه حماسـه دوم خرداد، 
حماسـه 24 خـرداد 92 و هفتـم اسـفند 94 خلـق شـد. بـر خـود واجب مـی دانم 
ضمـن تبریـک میـالد منجـی عالم بشـیریت به ملت بـزرگ ایران و همه مسـلمان 

جهـان آرزو مـی کنـم بتوانیـم منتظـران واقعـی حضرت ولـی عصر)عج( باشـیم.

حجـت السـالم محمودآبـادی گفـت: نمایشـگاه حـکام و 
اسـتانداران کرمـان از دوره قاجاریـه تـا کنـون در عمـارت 
اصلـی بـاغ تاریخـی فتـح آبـاد افتتاح شـده و بازدیـد از این 
مجموعـه بـرای عمـوم آزاد مـی باشـد. به گـزارش پیـام ما 
حجـت االسـالم محمـد محمودآبـادی مدیـر مرکـز اسـناد 
افتتـاح  حاشـیه  در  کشـور  جنوبشـرق  ملـی  کتابخانـه  و 
دوره  از  کرمـان  اسـتانداران  و  حـکام  دائمـی  نمایشـگاه 
قاجاریـه تـا کنـون ضمـن اشـاره بـه تاریـخ کهـن و پرفـراز 
و نشـیب کرمـان و حـوادث آموزنـده و عبـرت آمیز اسـتان 
در طـول تاریخ گفت: باسـتانی پاریـزی در خصوص اهمیت 
تاریـخ کهـن کرمـان مـی گوید کسـی کـه تاریخ کرمـان را 
مطالعـه نکنـد بـه تاریـخ ایـران دسـت نیافتـه و از بخشـی 
از تاریـخ دنیـا غافـل شـده اسـت. وی افـزود: از آنجایـی 
کـه مـردم کرمـان در طـول تاریـخ بـه نجابـت، مردانگـی، 
قناعت،رافـت، جوانمـردی، گذشـت، سـعه صـدر و مهمـان 
نـوازی شـهره  بودنـد و همیـن دلیلـی بـر حضـور حکمـا و 
اسـتانداران زیـادی اسـت کـه از زمـان قاجاریـه تـا کنـون 
بـر کرمـان حکومـت کردنـد و نـام خـود را بـرای خدمت به 

مـردم ایـن مـرز و بـوم در اسـتان ثبـت نمودنـد.
محمودآبـادی بـا اشـاره بـه هفتـه اسـناد ملـی و میراث 
مکتـوب گفـت: تجلیـل از اهداگـران اسـناد و نسـخ خطـی 
برتـر اسـتان و دسـتگاه هایـی کـه بیشـترین همـکاری و 
تعامـل را بـا مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملـی در جهت جمع 
آوری و حفـظ اسـناد در طـول سـال هـای گذشـته اند، در 
دسـتور کار ایـن اداره قـرار گرفـت و ایـن نمایشـگاه دائمی 

پاشـد.  بر 

و  حـکام  دائمـی  نمایشـگاه  افتتـاح  از  همچنیـن  وی 
اسـتانداران کرمـان از دوره قاجاریـه تـا کنون اشـاره کرد و 
گفت: این نمایشـگاه توسـط اسـتاندار کرمان، معاون اسـناد 
سـازمان اسـناد و کتابخانه های کشور و مسـئولین فرهنگی 
اسـتان در عمـارت اصلی بـاغ تاریخی فتح آباد افتتاح شـده 

و بازدیـد از ایـن مجموعـه برای عمـوم آزاد می باشـد.
مدیر مرکز اسـناد و کتابخانه ملی جنوب شـرق کشـور در 
خصوص این نمایشـگاه افزود: اسـناد و تصاویر این نمایشـگاه 
در پنـج بخـش روایـت کننده حکام و اسـتاندارانی اسـت که 
از زمـان قاجاریـه تـا کنـون در کرمان حضور داشـتند؛ بخش 
اول شـامل حاکمـان دوره قاجـار، بخـش دوم حـکام دوره 
مشـروطه، بخـش سـوم اسـتانداران دوره پهلـوی اول، بخش 
چهارم اسـتانداران دوره پهلوی دوم و بخش سـوم استانداران 
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در کرمـان مـی باشـد که 
ضمـن رزومـه و معرفـی این حـکام و اسـتانداران، تاریخ عزل 
و نصـب هـا و اهـم فعالیـت هـای مربـوط بـه هـر کـدام بـه 
رشـته تصویر و تحریر در آمده اسـت. محمودآبـادی در ادامه 
با اشـاره به گـواه صادقانـه تاریخ در خصوص خدمت رسـانی 
و مـردم داری ایـن حکام گفـت: همانطور کـه در تاریخ آمده 
اسـت اسـتانداران پـس از نظـان مقـدس جمهوری اسـالمی 
بیشـترین خدمـت را بـه مردم در زمینه توسـعه روسـتایی و 
شـهری، توسـعه راه هـا و فـرودگاه هـا و حمل و نقـل، توجه 
بـه حـوزه فرهنـگ و مرمـت و بازسـازی بناهـای تاریخـی، 
محرومیت زدایی، خدمات شـهری و روسـتایی از قبیل آب و 
برق رسـانی و توجه به توسـعه و پیشـرفت را در این سـی و 

هفت سـال داشـته اند.

وی در همیـن رابطـه بـه 12 اسـتاندار پـس از پیـروزی 
: عمـر  اشـاره کـرد و گفـت  انقـالب اسـالمی در کرمـان 
دوران تصـدی و حکومـت در دوره 134 سـاله قاجـار  سـه 
سـال و پـس از آن عمـر دوره حکومـت حکام کمتـر از یک 
سـال بـوده ولی بـا پیـروزی انقالب اسـالمی متوسـط دوره 
اسـتانداری اسـتانداران بیش از سـه سـال بوده که این مهم 
نشـان از ثبـات و پایـداری حکومـت در حاکمیـت مرکـزی، 
امنیـت و آرامـش و همراهـی مـردم کرمـان بـا اسـتانداران 
ایجـاد  طـرح  خصـوص  در  محمودآبـادی  اسـت.  داشـته 
نمایشـگاه دائمـی حـکام گفـت: زمانـی کـه ایـن طـرح بـه 
اسـتاندار ارائـه شـد ایشـان بـا ذوق و عالقـه تمام اسـتقبال 
کردنـد و بـا همراهـی و حمایـت هـای مـادی و معنـوی از 
همـان ابتـدا تـا زمـان افتتـاح نمایشـگاه بـا جدیـت کار را 

نمودند. دنبـال 
وی افزود: توجه و پیگیری اسـتاندار به  مسـائل فرهنگی 
و بخصـوص میـراث مکتـوب و تمـدن کهن کرمـان و تالش 
ایشـان در جهـت احیـا فرهنـگ اصیـل ایرانـی و کرمانـی و 
همچنیـن نـگاه ویژه ایشـان بـه سـازمان اسـناد و کتابخانه 
ملی منطقه جنوب شـرق کشـور باعث شـد بیشترین حجم 
انتقالـی بـه سـازمان اسـناد از آرشـیو و بایگانی اسـتانداری 
کرمـان باشـد، که لـوح تقدیر دکتـر صالحی امیری ریاسـت 
سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی کشـور و مشـاور فرهنگی 
رییـس جمهـور بـه پـاس این توجه و تالش توسـط شـهرام 
یوسـفی فـر معاون اسـناد ملـی سـازمان اسـناد و کتابخانه 
ملـی کشـور در آییـن افتتـاح ایـن نمایشـگاه بـه اسـتاندار 
کرمـان اهـدا گردیـد. حجـت االسـالم محمـود آبـادی در 
پایـان ضمـن دعـوت از همه مـردم فرهنگ دوسـت کرمان 
کـه عالقه منـد به تاریـخ کهن این سـرزمین، همه کسـانی 
کـه بـه پیشـینه ی خـود توجه ویـژه دارند و همـه محققان 
و پژوهشـگران  بـرای بازدیـد از ایـن نمایشـگاه گفـت: در 
آینـده نزدیـک عـالوه بر موزه حکام،اسـناد شـخصی مربوط 
بـه حاکمـان کرمـان و اسـناد فعالیـت های حکام هـم برای 
کرمـان  مـردم  و  پژوهشـگران  و  محققیـن  بـرداری  بهـره 

افتتـاح خواهد شـد.

نمایشگاه حکام و استانداران کرمان افتتاح شد

والیان کرمان از دوره قاجاریه 
تاکنون در یک قاب

فاطمه پورمرادی

اسناد و تصاویر نمایشگاه حکام و 
استانداران کرمان از دوره قاجاریه 
تا کنون، در پنج بخش روایت کننده 
حکام و استاندارانی است که از زمان 
قاجاریه تا کنون در کرمان حضور 
داشتند؛ بخش اول شامل حاکمان دوره 
قاجار، بخش دوم حکام دوره مشروطه، 
بخش سوم استانداران دوره پهلوی 
اول، بخش چهارم استانداران دوره 
پهلوی دوم و بخش سوم استانداران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
کرمان می باشد که ضمن رزومه و 
معرفی این حکام و استانداران ، تاریخ 
عزل و نصب ها و اهم فعالیت های 
مربوط به هر کدام به رشته تصویر و 
تحریر در آمده است
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طنـز  برنامـه  سـالگی  سـه  جشـن 
پنـج  روز  سـالم«  »دکتـر  اینترنتـی 
شـنبه بـا حضـور چهـره هـای اصولگرا 
در تـاالر وزارت کشـور برگـزار شـد. در 
پورابراهیمـی  محمدرضـا  جشـن  ایـن 
و محمـد مهـدی زاهـدی دو نماینـده 
مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
اسـالمی و سـید محمـد حسـینی وزیر 

ارشـاد دولـت احمـدی نـژاد هـم حضـور داشـتند.
سه سالگی طنزی با چاشنی تخریب

احتمـاال نامـش بـه گـوش شـما هـم خـورده. نـام یـک 
برنامـه طنـز اینترنتـی کـه سیاسـتش نقـد عملکـرد دولـت 
اسـت. نقـدی که رسـانه هـای اصالح طلـب و حامـی دولت 
آن را تخریـب مـی داننـد. تلقـی ای کـه چنـدان بیـراه هـم 
نیسـت. طنـز اینترنتـی »دکتـر سـالم« از سـی ام فروردین 
مـاه سـال 92 و بـه بهانـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری آن 
سـال توسـط خبرگـزاری دانشـجو منتشـر شـد. کارگردانی 
ایـن طنـز اینترنتـی کـه از برنامـه »صرفـا جهـت اطـالع« 
واحـد خبـر صدا و سـیما الگـو برداری کـرده، برعهده سـید 
علـی صدری نیـا مـی باشـد. صـدری نیا کـه از سـال 89 کار 
خود را در خبرگزاری دانشـجو شـروع کرده از اعضای بسـیج 
دانشـجویی دانشـگاه تهـران بـوده اسـت. او البتـه در یـک 
مصاحبـه گفتـه کـه تـا قبـل از سـال 88 سـعی مـی کـرده 
بـرای تاثیرگـذار بـودن بـر اطرافیان بصـورت خیلی نشـاندار 
عضـو بسـیج نباشـد امـا اتفاقـات آن سـال باعـث شـده تـا 

فعالیـت هایـش در بسـیج را گسـترده و علنـی تـر کنـد. 
صـدری نیـا بارهـا در اظهاراتـش نشـان داده کـه اصـال 
میانـه خوبـی بـا دولـت نـدارد. او بـه روزنامه تنـروی »وطن 
امـروز« گفتـه بود: »تیـم مذاکره کننـده جدید )تیـم مذاکره 
کننـده دولـت روحانـی( نشـان داده کـه هر چیزی فروشـی 
اسـت!« او در ادامـه مصاحبـه هـم گفتـه کـه » ببینیـد مـا 
و  )دولـت روحانـی( دقیقـا علـم هسـته ای  ایـن دوران  در 
فنـاوری هسـته ای مان را دادیم و به جـای آن 8 میلیارد دالر 
گرفتیـم! دیگـر قضـاوت با خودتـان.« صدری نیا بـا انتقادات 
فـراوان نسـبت به دولـت، تاکنـون 118 برنامه با نـام »دکتر 
سـالم« منتشـر کرده اسـت و پنج شـنبه گذشـته هم جشن 
تولد سـه سـالگی این برنامه را در تاالر وزارت کشـور برگزار 
کـرد. جشـنی کـه هماننـد جشـن تولـد یـک سـالگی و دو 
سـالگی ایـن برنامه، بـا حضور چهـره های سیاسـی اصولگرا 
برگـزار شـد و انتقاد از دولت در آن موج مـی زد. تنها تفاوت 
جشـن سـه سـالگی با دو جشـن قبلـی، نترکانـدن بادکنک 
بنفش بود. در جشـن های دو سـالگی و یک سـالگی »دکتر 
سـالم« بادکنـک هایـی با رنـگ بنفـش را مـی ترکاندند که 
در مراسـم امسـال خبـری از این کار نبـود اما انواع و اقسـام 

هجمـه هـا بـه دولت دیده شـد.
میل اصولگرایان معتدل به تندروی

بـه ماننـد سـال هـای قبـل در ایـن جشـن چهـره هـای 
اصولگـرای منتقد دولت حضور داشـتند. البته اگر در جشـن 
هـای تولـد پیشـین افـرادی همچون رسـایی و حـداد عادل 
کـه از اصولگراهـای تندرو محسـوب می شـدند، حضورشـان 
جلـب توجـه می کـرد، این بـار در فاصله یک سـال مانده به 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری دوازدهم و یک هفتـه مانده به 
شـروع بـه کار مجلـس دهم کـه اکثریتی حامی دولـت دارد، 
حضـور اصولگرایـان معتدلـی همچـون محمدباقـر قالیبـاف 
نهـم  مجلـس  نماینـده  توکلـی  احمـد  و  تهـران  شـهردار 
خودنمایـی می کـرد. پرویـز داوودی، عباسـعلی کدخدایی ، 
محمدجواد الریجانی، امیرحسـین قاضی زاده هاشمی،حسـن 
عباسـی، محمدحسـین صفار هرندی، سـردار محمدحسـین 
ابراهیـم  شـریعتمداری،  حسـین  قاسـمی،  سـعید  نجـات، 

کارخانـه ای، سـردار فـدوی و پسـر سـردار شـهید ناظـری از 
جملـه دیگـر مهمانـان و سـخنرانان ایـن مراسـم بودند.
حضور سه کرمانی در جشن هجمه به دولت

از نـکات قابـل توجه بـرای کرمانی ها، حضور و سـخنرانی 
محمدرضـا پورابراهیمـی و محمد مهدی زاهـدی دو نماینده 
مـردم کرمـان و راور در مجلـس نهـم شـورای اسـالمی در 
جشـن سـه سـالگی دکتر سـالم بود. ایـن دو نماینـده برای 
مجلـس دهـم هـم توانسـتند رای مـردم کرمـان را کسـب 
کننـد. دیگـر کرمانی حاضر در این جشـن هجمـه به دولت، 
سـید محمـد حسـینی وزیر ارشـاد دولـت احمدی نـژاد بود 
که در جشـن تولدهای دو سـالگی و یک سـالگی هم حضور 

داشت.
کرمانی ها چه گفتند؟

محمـد مهـدی زاهـدی در ایـن جشـن گفـت: هـر زمان 
در جمـع شـما هسـتم، غرورمنـد مـی شـوم. خوشـحالم از 
ایـن کـه شـما فرزنـدان انقالبـی پـای ارزش هـا ایسـتاده اید. 
وی افـزود: در کمیسـیون بررسـی برجـام، روزهـا و لحظـات 
سـختی بـر ما گذشـت. فشـار روی ما بـود، تا آن طـوری که 
دیگـران دوسـت دارنـد دربـاره برجـام قضـاوت کنیـم. اسـم 
نمی بـرم. یکـی از این آقایـان چند بار اسـمش در اینجا برده 
شـد، بـا مـن خصوصـی صحبـت کـرد و تطمیـع کـرد اما ما 
محکـم ایسـتادیم و گـزارش کارشناسـی دقیـق دادیم. یکی 
از آن آقایـان گفـت: چـه اشـکالی دارد؟ رهبری تولید سـالح 
را ممنـوع کردنـد. رفتـن غربی هـا بـه مراکـز نظامی آنـان را 
دلگـرم می کنـد! پورابراهیمـی اما در این جشـن تنها به بیان 
یـک خاطـره پرداخـت. وی گفـت: در ایـام انتخابات مراسـم 
ختـم فـردی دعـوت بـودم. ایشـان درخواسـت سـخنرانی 
داشـتند. جمعیـت مسـن بودند. دیـدم یک گروه جـوان وارد 
شـدند. امیدوار شـدم؛ برایشـان نیم سـاعتی صحبـت کردم. 
مجـری برنامـه گفـت تشـکر می کنـم از همـه و خصوصـاً از 
ناشـنوایان جوانـی که در مجلـس حاضر بودنـد؛ فهمیدم آن 
جماعت جوان ناشـنوا هسـتند! سید محمد حسـینی هم در 

ایـن جشـن بـه خواندن شـعری طنـز اکتفـا کرد.
از هو شدن آیت اهلل هاشمی تا تمسخر برجام

از دیگـر اتفاقـات مهـم ایـن جشـن، هـو کـردن آیـت اهلل 
هاشـمی بـود. محمـد جـواد الریجانـی در سـخنان انتقادی 
خـود گفـت کـه »آقـای هاشـمی اخیـرا گفته انـد کسـانی 
کـه بـا برجـام موافـق نیسـتند اگـر توفیقـات برجام منتشـر 
شـود رسـوا و بی آبـرو می شـود، مـا که بی سـواد بودیـم حاال 
نـام هاشـمی رفسـنجانی  بی آبـرو هـم می شـویم«؛ آوردن 
باعـث شـد کـه حضـار آیـت اهلل هاشـمی را هـو کننـد. در 
ایـن جشـن همچنیـن یکـی از عوامل دکتر سـالم بـا عینک 
دودی کـه بـر چشـم زده بود روی سـن آمد و گفت که سـه 
عـدد کـرم ضدآفتاب برجـام فقط هـزار تومان؛ مجـری به او 
گفـت مـا کـه آفتابـش را ندیدیـم تا حـاال بخواهیـم کرمش 
را بخریـم. در ادامـه مراسـم مجـری بـا بیـان اینکـه یکـی از 
بـرکات برجـام این بود کـه رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسـه 
سـفر کردنـد و حجـم زیادی خریـد انجام دادنـد و هواپیما و 
خـط هواپیمـا را از رکود نجـات داده و با پژو قرارداد بسـتند 
مـا تصمیـم گرفتیم که برای مراسـم امـروز از رئیس جمهور 
فرانسـه دعـوت کنیـم تـا خـودش را بـه مراسـم برسـاند اما 
او تشـکر کـرد و فقـط پیـام ویدئویـی را برای ما فرسـتاد! در 
ایـن پیـام ویدئویـی کـه فریـدون بـرادر رئیـس جمهـور نیز 
در کنـار اوالنـد قـرار داشـت، رئیـس جمهـور فرانسـه گفت 
مـا از ایـران تشـکر می کنیـم کـه کلـی بـا مـا قرارداد بسـت 
و بـا مـا خوش رفتـاری کـرد و ترجیـح داد کـه جـای اقتصاد 
ایـران، اقتصـاد مـا را رونق ببخشـند. مجری برنامـه در ادامه 
مجـددا از آیـت اهلل هاشـمی انتقـاد کرد. وی گفـت که مورد 
داشـته ایم کـه طـرف قـدرت اداره خانـواده اش را نداشـته 

امـا صحبـت از مدیریـت کشـور می  کنـد؛ پسـرش بـه لندن 
مـی رود امـا از شـیر فلکـه نفـت سـردرمی آورد و زمانـی هم 
کـه بـه اویـن می رود حـاج آقا بـه او می گویـد دوبـاره برگرد 
و بـه مـردم خدمـت کـن! ایـن سـخنان مجـری بـا خنـده و 
تشـویق حضـار همـراه بـود. همچنیـن مجـری تاکیـد کـرد 
دختـر حـاج آقا که وسـط فتنه رفتـه بود تا سـاندویچ بخورد 
ایـن بـار از خانـه بهایی هـا سـردرآورد حتمـا بـه آنجـا رفتـه 
تـا غـذای خانگـی بخـرد. عالوه بـر ایـن رفتارهـای تخریبی، 
اکثـر سـخنرانان از دولت انتقادات شـدیدی کردنـد. از جمله 
حسـین شـریعتمداری مدیرمسـئول کیهـان کـه گفـت: از 
دولـت مـی خواهـم یکـی از دسـتاوردهای برجـام را بگویـد. 
قالیبـاف شـهردار تهـران هـم بـا کنایه بـه دولت گفـت: اگر 
برخـی بـا کلیدشـان نتوانسـتند مشـکالت کشـور را حـل 
کننـد، بـرای کلیدشـان قفل درسـت نکننـد. این ها گوشـه 
ای از تخریب دولت و حامیانش در جشـن تولد سـه سـالگی 
طنـز »دکتـر سـالم« اسـت کـه نشـان مـی دهـد ایـن طنز 
برخـالف ادعای سـازندگانش، چنـدان بی طرف هم نیسـت.

منتخب مردم بم برای مجلس دهم: صحبت علیه 
برجام که کشور را نجات داده درست نیست

منتخـب مـردم بـم بـرای مجلـس دهـم در ارتبـاط بـا 
تخریـب برجـام در جشـن تولد سـه سـالگی »دکتر سـالم« 
بـه »پیـام مـا« گفـت: مـن بـا هرکسـی کـه مخالـف برجام 
باشـد، مخالفـم. حبیـب اهلل نیکـزادی پنـاه افـزود: برجـام 
ملـت را نجـات داد. رهبـری هـم از دولـت و برجـام حمایت 
کـرده اسـت، حـال نمی دانـم چرا برخـی با برجـام مخالفت 
مـی کننـد. وی بـا اشـاره بـه تخریـب برجـام توسـط برخی 
جریانـات سیاسـی اظهـار داشـت: صحبـت علیـه دولـت و 
برجـام کـه کشـور را از برخـی مسـائل نجـات داده درسـت 

. نیست
فعال سیاسی: 

می خواهند مردم را از دولت ناامید کنند
یـک فعـال سیاسـی هـم در ایـن ارتبـاط بـه »پیـام مـا« 
گفـت: دولـت بـا تدبیر برجـام را به هدف رسـانده امـا دولت 
یک شـعار دیگر هم داشـت و آن شـعار امید بود. محمدرضا 
فـرح بخـش افـزود:  روحانی مجبور اسـت امیـد را به جامعه 
پمپـاژ کنـد. چـرا کـه تمـام تـالش منتقدیـن دولـت ناامید 
کـردن مـردم از تحقـق وعده هـای دولت اسـت و دولت باید 
عـزم خـودش را بـرای دادن امیـد به مـردم انجـام دهد. وی 
دربـاره حضـور دو نماینـده کرمـان و راور در این جشـن هم 
اظهـار داشـت: مجلس هـم بخشـی از این موضوع اسـت که 
بایـد در امیـدواری طرفدارانشـان نقـش بـازی کننـد تـا این 
همبسـتگی علیـه دولت کم رنگ شـود. حاال اگـر دو نماینده 
اصولگـرا داریـم، شـش نماینـده نیـز از لیسـت امیـد داریـم 
پـس لیسـت امیـد توان بیشـتری بـرای بـازی کـردن نقش 
خـود دارد. ایـن فعـال سیاسـی بـا بیـان اینکـه لیسـت امید 
بـرای امیـدواری باید تمام تـوان خود را بـه کار گیرد تصریح 

کـرد: بعـد از تدبیـر بایـد امید امتـداد یابد.

جشن سه سالگی طنز اینترنتی »دکتر سالم« چند مهمان کرمانی داشت

حضور 2 نماینده کرمان
در جشن هجمه به دولت

تحلیل

مقایسه تعامل مراجع عظام تقلید با دو دولت

از نپذیرفتن مسئوالن دولت دهم 
تا استقبال گرم از دولت یازدهم

عباس طهماسبی زاده- خبرآنالین

انقـالب اسـالمی  از  تمامـی دولت هـای پـس 
افزایـش مقبولیـت خـود  بـرای  سـعی کرده انـد 
در میـان اقشـار جامعـه، تعامـل خوبی بـا مراجع 
پنـج  کننـد.  جلـب  را  آنـان  رضایـت  و  برقـرار 
شـنبه گذشـته بـود کـه حجت االسـالم روحانـی 
دولـت  اسـتانی  سـفرهای  از  خـارج  سـفری  در 
شـهر  راهـی  دولتمـردان  از  برخـی  همـراه  بـه 
کریمـه اهـل بیـت )س( شـد تـا ضمـن زیـارت 
حـرم حضـرت معصومـه )س(، برای سـومین بار 
بـه دیـدار مراجـع عظـام تقلیـد برود و گزارشـی 
از برنامه هـا و دسـتاوردهای دولـت را ارائـه داده 
از رهنمودهـای آنـان بهره منـد شـود. حسـن  و 
روحانـی کـه خـود پـرورش یافتـه حوزه اسـت و 
از رنجـش خاطـر مراجع از مسـئوالن دولت قبل 
آگاه بـود، از همـان ابتدای کار، تعامل مسـتمر با 
مراجـع و علمـا را از اصول مدیریتـی اش قرار داد 
. او در 13 تیرمـاه 92 و زمانـی کـه هنـوز زمـام 
امـور را بـه دسـت نگرفتـه بـود بـه قم رفـت و با 
عنـوان منتخـب مـردم بـا مراجـع عظـام تقلیـد 

کرد. دیـدار 
رییـس جمهـور کـه از همـان ابتـدای کار بـر 
بـود،  مصـر  مـردم  بـه  عملکـرد  دهـی  گـزارش 
کـرده  موظـف  نیـز  را  خویـش  کابینـه  اعضـای 
کـه در فواصـل زمانـی بـه دیـدار مراجـع برونـد 
و از حـوزه مدیریتـی خـود گزارشـی ارائـه دهند 
و رهنمودهـای علمـا را نیـز دریافـت کننـد کـه 
بـه طـور نمونـه از ابتـدای سـال تـا کنـون جـدا 
از سـفر اخیـر وی بـه قم، وزرای بهداشـت، کار و 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی نیز بـه دیـدار مراجع 
دسـتاوردهای  و  برنامه هـا  از  گزارشـی  و  رفتـه 

خـود ارائـه کرده  انـد.
بـر روی  تیـر 84  احمدی نـژاد کـه در سـوم 
کار آمـد، بـه نظـر می رسـید دولـت اصولگرایش 
بـا توجـه بـه والیـی و مکتبـی معرفـی کردنـش 
مراجـع  بـا  بهتـری  رابطـه   مراتـب  بـه  بتوانـد 
تقلیـد نسـبت بـه دولـت اصالحـات برقـرار کنـد 
چـه آنکـه وی در همـان اوایـل دولـت خـود در 
»امـروز  بـود  گفتـه  سـخنرانی هایش  از  یکـی 
حـوزه و دولـت در کنـار یکدیگـر هسـتند و مـن 
بیـن حـوزه، دولـت و نظـام فاصلـه ای نمی بینم و 
این هـا را جـدای از یکدیگـر نمی دانـم«. امـا این 
رابطـه دوام چندانـی نداشـت و دولـت و مراجـع 
زنـان  ورود  جملـه  از  متعـددی  موضوعـات  در 
بـه ورزشـگاه دچـار اختـالف نظر شـدید شـدند 
مسـئله،  ایـن  از  مراجـع  انتقـادات  وجـود  بـا  و 
غالمحسـین الهـام که آن زمان سـخنگوی دولت 
بـود، اعـالم کـرد علـت لغو این دسـتور از سـوی 
احمـدی نـژاد، نـه بـه درخواسـت مراجـع عظام 

بلکـه بـه خواسـت بـزرگان کشـور اسـت. 
موضوعاتـی نیـز از قبیـل انتصـاب مشـایی بـه 
بحـث  خانه نشـینی،  روز  یـازده  اولـی،  معـاون 
اسـالم ایرانـی و ... بـه تیرگـی روابـط دولـت و 
مراجـع دامـن زدنـد بگونـه ای کـه حتـی مراجع 
سـفر  قالـب  در  کـه  را  وقـت  جمهـور  رییـس 
حضـور  بـه  بـود  کـرده  سـفر  قـم  بـه  اسـتانی 
نپذیرفتنـد. آیـت اهلل مقتدایـی رییـس شـورای 
عالـی حوزه هـای علیمـه سراسـر کشـور در مورد 
آن دوران می گویـد: » در دولـت قبـل گاهی این 
رابطـه بـه طـور کلـی قطـع بـود؛ یعنـی آقایـان 
مراجـع تقلیـد، اصـال دولتی هـا را به حضورشـان 
غـروی  محمـد  سـید  آیـت اهلل  نمی پذیرفتنـد«. 
از اسـاتید حـوزه علمیـه قـم نیـز بـا اشـاره بـه 
انتقـادات مراجـع به دولـت قبل می گویـد که در 
آن زمـان مراجـع تنها برخی از مسـئوالن دولتی 
آن را بـر حسـب شـرایط خـاص مـی پذیرفتنـد.
بسـیار  روحانـی  دولـت  بـرای  شـرایط  امـا 
متفاوت تـر اسـت و بـا وجـود آنکه مراجـع برخی 
گالیه هـا را از شـرایط اقتصـادی مـردم و جامعـه 
در دیـدار بـا دولتمـردان مطـرح و انتظـار از این 
دولـت را بیشـتر مـی داننـد، در موضـوع برجـام 
از دولـت حمایـت و از تـالش هـای تیـم مذاکره 
کننـده تقدیر کردنـد.  در همیـن ارتباط آیت اهلل 
مقتدایـی؛ نائـب رئیـس جامعـه مدرسـین حوزه 
علمیـه قـم بـا بیـان اینکـه بحمـداهلل در کلیـت 
مراجـع  و  بـزرگان  بـا  یازدهـم  دولـت  ارتبـاط 
اسـت،  روابـط خـوب  و  نیسـت  اشـکالی  تقلیـد 
می گویـد:» اگر اشـکالی هم باشـد، تذکرات الزم 
توسـط خـود مراجـع داده می شـود و امیدواریـم 
همانگونـه کـه رئیـس جمهور محترم قـول دادند 

ان شـاءاهلل آن دغدغه هـا نیـز رفـع شـود.
برخـی از آقایـان اشـکاالتی دارنـد امـا صـالح 
چـون  بگوینـد،  علنـی  را  آن هـا  نمی داننـد 
تضعیـف حاکمیـت و رئیـس جمهـور می داننـد 
امـا تذکـرات را می دهنـد و آقـای دکتـر روحانی 
هـم قـول دادنـد کـه آن دغدغه هـا و اشـکاالت 
آقـای رئیـس جمهـور  را برطـرف کننـد؛ خـود 
گفتنـد می دانـم کـه حضـرات مراجـع تقلیـد و 
می گوینـد. دلسـوزانه  را  دغدغه  هایشـان  علمـا، 

دیدار اخیر و اسـتقبال گـرم مراجع از دولت و 
بـکار بـردن تعبیـری چون »شـما رئیـس جمهور 
مـکارم  آیـت آهلل  سـوی  از  هسـتید«  موفقـی 
در  دولـت  از سیاسـت های  و حمایـت  شـیرازی 
بخش هـای مختلـف نشـان می دهـد کـه دولـت 
دغدغه هـای  بـه  را  الزم  پاسـخ های  توانسـته 
مراجـع ارائـه دهـد و رضایـت آنان را جلـب کند.

نشسـت هم اندیشـی اصحاب رسـانه 
و شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال 
بـا  چهارشـنبه  عصـر  کرمـان  اسـتان 
حضـور مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیرو 
بـرق شـمال اسـتان، معـاون مدیـر کل 
دفتـر مدیریـت مصـرف توانیـر کشـور، 
معـاون فـروش و خدمـات مشـترکین 
اسـتان و مدیـر  بـرق شـمال  نیـروگاه 
دفتـر مدیریـت مصـرف بـرق شـمال اسـتان برگـزار شـد.

معـاون مدیـر کل دفتر مدیریـت مصرف توانیر کشـور در 
ایـن نشسـت با اشـاره به وضعیت پیک بار شـبکه کشـور در 
سـال 94 گفـت: در سـال گذشـته حداکثـر دیمانـد مصرفی 
50 هـزار و 177 مـگا وات بـوده اسـت و پیـش بینـی مـی 
کنیـم کـه در تابسـتان امسـال بیـش از 54 هـزار مـگا وات 
پیـک مصرفـی کشـور باشـد. همچنیـن بـا توجه به شـرایط 
موجود کشـور، پسـا برجـام، اقدامات دولـت و همچنین گرم 
شـدن کـره زمین که ایـران خـارج از این قاعده نمی باشـد، 
بـرق مصرفـی کشـور بـه 50 هـزار و 500 مگا وات در سـال 
جـاری خواهـد رسـید. علیرضـا احمـد یـزدی بـا اشـاره بـه 
افزایـش مصـرف برق در تابسـتان سـال جاری اظها داشـت: 
بـرای تولیـد 4 هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی، 
14 هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز اسـت در حالـی کـه 
مشـترکین می تواننـد 30 تا 40 درصد صرفه جویی داشـته 

باشند.
 وی افـزود: یـک درصـد از مشـترکین بـرق، مشـترکین 
صنعتـی مـی باشـند کـه 34 درصد مصـرف بـرق را به خود 

اختصـاص داده انـد. صنایع کشـور در سـال گذشـته 1500 
مـگاوات بـرق مصـرف کـرده انـد. معـاون مدیـر کل دفتـر 
مدیریـت مصـرف توانیـر کشـور تصریـح کـرد: 27 میلیـون 
مشـترکین خانگـی کشـور، سـهم انـرژی مصرفـی آنهـا 32 
درصـد بـود که تحقیقات نشـان داده اسـت 50 درصد امکان 
بهینه سـازی مصـرف برق برای مشـترکین خانگی نیز وجود 
دارد.  احمـد یـزدی گفت: با کشـورهای همسـایه تبادل برق 
داریـم نـه صـادرات، تبـادل بـرق بـه اینگونـه می باشـد که 
در برخـی از ایـام و سـاعات شـبانه روز صـادرات و در برخی 
سـاعات واردات برق از کشـورهای همسـایه داریم به طوری 
کـه در فصـل تابسـتان صادرات بـرق ما به حداقل می رسـد 

زیـرا معتقدیـم کـه اولویـت با مردم کشـور می باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تلفات غیـر فنی با اطالع رسـانی 
و فرهنگسـازی مـی توانـد رونـد نزولی داشـته باشـد، گفت: 
در تلفـات بخـش فنـی در 3 سـال گذشـته از 20 درصـد به 
11 درصـد کاهـش تلفـات داشـته ایم که چشـم انداز سـال 
جـاری ایـن اسـت کـه ایـن تلفـات بـه کمتـر از 10 درصـد 
نـزول پیـدا کنـد. احمـد یـزدی بـا اشـاره بـه جلوگیـری از 
اسـتفاده المـپ هـای رشـته ای بـا تـوان 40 وات از سـال 
گذشـته اظهـار داشـت: اقدامـات قابل توجهی در سـه سـال 
گذشـته در خصـوص اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی صورت 
گرفتـه اسـت. امـا به دلیـل هزینه بـاالی تولید آن )بـه ازای 
هـر یـک کیلـو وات 10 میلیـون تومـان ( مـردم اسـتقبال 
زیـادی نمـی کنند کـه در این راسـتا به کاهـش قیمت پنل 
های خورشـیدی بـرای افزایش انگیزه مـردم گام بر خواهیم 

داشت.

کاهش مصرف 19.6 مگاواتی در بخش
 تعمیرات صنایع

معـاون فـروش و خدمات مشـترکین نیروگاه برق شـمال 
اسـتان نیـز در ایـن نشسـت گفـت: بیش از 10 سـال اسـت 
که نیروگاه توزیع برق شـمال اسـتان با صنایع و کشـاورزان 
در جهـت اسـتفاده از پتانسـیل هـا و قابلیـت هـای آنهـا در 
کاهـش انـرژی مصرفی هـم اندیشـی دارد تا در تابسـتان ها 

خاموشـی نداشـته باشیم.
علـی افتخـاری اظهار داشـت: در سـال گذشـته بواسـطه 
وات  مـگا  و 200  هـزار  و کشـاورزان 2  همـکاری صنایـع 
کاهش پیک در کشـور داشـته ایم که اسـتان کرمـان از این 
مهـم مسـتثنی نبـوده، بطوریکـه در سـال 93، در مدیریـت 
پیک مصرف رتبه اول کشـور و در سـال گذشـته رتبه سـوم 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. وی با اشـاره بـه تعامل با 
صنایـع اسـتان در دو بخـش، تصریـح کـرد: تعامـل بـه ایـن 

صـورت اسـت کـه در بـازه زمانـی کـه صنایـع بـه تجهیـز و 
تعمیـر سیسـتم هـای خـود مـی پردازنـد خواسـته شـد که 
ایـن کار را از 15 خرداد تا 15 شـهریور قـرار دهند. افتخاری 
افـزود: در سـال گذشـته از بخـش تعطیلـی صنایع بـه دلیل 
تعمیـرات، 19.6 مـگاوات و در بخش ذخیـره عملیاتی 16.6 

مـگاوات کاهش مصـرف داشـته ایم.
همچنیـن مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شـمال اسـتان 
در این نشسـت با اشـاره به اسـتفاده از روش هـای گوناگون 
بـرای فرهنگسـازی در مصرف بـرق گفـت: جدیدترین آن با 
همـکاری دفتـر علمی فناوری ریاسـت جمهوری سـاختمان 
اولیـن نیـروگاه برق اسـتان کرمان بازسـازی و به موزه سـیر 
و تحول برق اسـتان تبدیل گشـته اسـت. رسـول عبدالهیان 
اظهـار داشـت: در ایـن سـاختمان دفتـری وجـود دارد کـه 
ایـده هـا و طـرح هـای نـو هموطنـان را در ارتقـای سـطح 
کیفـی و کمـی و همچنین مصـرف بهینه بـرق را می پذیرد.

معاون مدیر کل دفتر مدیریت مصرف توانیر کشور در کرمان: 

امکان بهینه سازی مصرف برق برای 
مشترکین خانگی وجود دارد

  اطالع رسانی

 ما
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ن ر

حس
س: م

عک عطیه بهره بر
atiye@
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رضا عبادی زاده
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پنج شنبه گذشته جشن تولد سه 
سالگی طنز اینترنتی »دکتر سالم« در 
تاالر وزارت کشور با حضور افرادی 
همچون قالیباف شهردار تهران، 
شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه 
کیهان و چند اصولگرای دیگر برگزار 
شد. از نکات قابل توجه برای کرمانی 
ها، حضور و سخنرانی محمدرضا 
پورابراهیمی و محمد مهدی زاهدی دو 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
نهم شورای اسالمی در جشن سه 
سالگی دکتر سالم بود. این دو نماینده 
برای مجلس دهم هم توانستند رای 
مردم کرمان را کسب کنند. دیگر 
کرمانی حاضر در این جشن هجمه به 
دولت، سید محمد حسینی وزیر ارشاد 
دولت احمدی نژاد بود که در جشن 
تولدهای دو سالگی و یک سالگی هم 
حضور داشت.
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کرمون

داستان

از  یکـی  المقـدس  بیـت  عملیـات 
مهمتریـن نبردهـای دفاع مقدس اسـت 
کـه بـه واسـطه آن بخشـهای مهمـی از 
کشـور عزیز ایـران آزاد گردید و نیروهای 
بعثی از بیشـتر مناطق اشغالی کشورمان 
بیـرون رانده شـدند. این عملیـات حدود 
بیسـت و چهار روز به طـول انجامید و از 
سـاعت 30 دقیقـه بامـداد مورخه دهم اردیبهشـت ماه سـال 
1361 بـا شـروع عملیات توسـط رزمندگان کرمانـی در طی 
چهـار مرحلـه آغـاز شـد. سـپس تـا سـوم خـرداد ماه سـال 

1361 ادامـه یافـت و منجـر بـه فتـح خرمشـهر گردید. 
در ایـن عملیـات رزمنـدگان کرمانـی تحـت فرماندهـی 
حـاج قاسـم سـلیمانی دومیـن تجربـه عملیاتی خـود را پس 
از تشـکیل تیـپ مقتـدر ثـاراهلل انجـام میدادنـد. نفـرات این 
تیـپ شـامل رزمندگانـی از کرمـان و هرمـزگان و سیسـتان 
و بلوچسـتان بودنـد. خـط مقـدم اسـتقرار تیـپ ثـاراهلل در 
شـمال خرمشـهر بـه وسـعت تقریبـی 1800 متـر معیـن 

گردیـده بـود کـه بـه نـام جبهـه سـید جابـر، کرخـه کـور و 
کوهـه شـناخته می شـد. به سـبب همـوار بـودن زمیـن این 
منطقـه، محدودیـت هـای فراوانی برای محافظـت رزمندگان 
از دید دشـمن وجـود داشـت. فرماندهی محـور عملیاتی نیز 
بـر عهـده حمید عرب نـژاد بود. فرمانـده دالور کرمانـی که از 
ابتدای غائله کردسـتان مسـئولیت شـهر مهاباد را در اسـتان 

آذربایجـان غربـی بـر عهده داشـت.
بـه طـور کلـی عملیات بیـت المقـدس تحـت فرماندهی 
اسـاس  بـر  و  هدایـت می گردیـد  کربـال  مرکـزی  قـرارگاه 
آن سـه قـرارگاه فرعـی بـه نام هـای قـدس و فتـح و نصـر 
زیـر نظـر ایـن قـرارگاه بـرای انهـدام دشـمن سـازماندهی 
شـدند کـه رزمنـدگان تیـپ ثـاراهلل کرمـان جـزو قـرارگاه 
قـدس بودنـد. ایـن قـرارگاه مأموریـت داشـت در مرحلـه 
اول عملیـات بـا تهاجـم بـه خاکریزهـای مقـدم دشـمن در 
شـمال شـهر خرمشـهر اقدام به فریـب و کشـاندن نیروهای 
بعثـی بـه سـمت خـود نمایـد و تظاهر کنـد کـه رزمندگان 
ایرانـی قصـد دارنـد حملـه سراسـری و اصلـی خـود را از 

ایـن جبهـه بـر علیـه ارتـش تـا دنـدان مسـلح بعـث عـراق 
آغـاز نماینـد. اگـر اینـان موفـق می شـدند که ایـن تاکتیک 
فریـب را انجـام دهنـد، موجبات ورود دشـمن بـا تمامی قوا 
و چندیـن لشـکر و تیـپ و حجـم وسـیعی از تجهیـزات را 
بـه منطقه اسـتقرار خـود فراهم میسـاختند و گرچه بسـیار 
آسـیب پذیـر می گردیدنـد، امـا موقعیت بسـیار مناسـبی را 
بـرای رزمنـدگان دو قـرارگاه فتـح و نصر بوجود مـی آوردند 
تـا بـا فـراغ بـال بیشـتر و بـدور از تمرکز قـوای دشـمن، به 
سـمت اهـداف اصلـی کـه مهمتریـن آنهـا فتـح خرمشـهر 
بـود، پیشـروی نماینـد. بـر ایـن اسـاس مقـرر گردیـد کـه 
عملیـات در جبهـه تیـپ ثـاراهلل چنـد روز زودتـر از سـایر 
رزمنـدگان  عملیـات  اول  آغـاز شـود. در شـب  قرارگاه هـا 
کرمانـی موفـق گردیدنـد بـا عبـور از زمین هـای باتالقی به 
سـمت دشـمن حرکت نمایند و طی یک درگیری شـدید و 
خونیـن مواضـع آنهـا را فتح کنند. سـپس ایـن رزمندگان با 
اسـتقرار در خـط دشـمن و درگیـر نگاه داشـتن آنهـا، عمأل 
موجبـات فریـب ارتـش بعـث را فراهـم سـاختند و بیشـتر 
سـربازان و تجهیـزات نظامـی دشـمن را از سـایر مناطـق 

اطـراف خرمشـهر به سـمت خـود کشـاندند. 
ایـن چنین شـد کـه بعثی هـا از دو قـرارگاه اصلـی فتح و 
نصـر کـه وظیفه تصـرف شـهر بندری خرمشـهر را بـر عهده 
داشـتند، غافـل ماندنـد و بـه جنـگ خونیـن بـا کرمانیـان 
پرداختنـد. گـر چه ایـن اقدام بـه معنای شـهادت رزمندگان 
کرمانـی در زیـر هجوم هـای بـی امـان و آتشـباری پـر حجم 
دشـمن بـود، امـا میبایسـت کرمانـی شـهید شـود تـا خاک 
ایـران اسـالمی از چنـگال دشـمنان ایـن مـرز و بـوم رهایـی 
یابـد. بـه گونـه ای کـه روز دوم از عملیـات بیـت المقـدس 
را می تـوان روز خونیـن عملیـات بـرای کرمانیان نامیـد. زیرا 
سـه تـن از فرماندهـان نـام آور کرمانـی بـه همـراه بسـیاری 
از نیروهایشـان آنقـدر در مقابل دشـمن ایسـتادگی کردند تا 
بـه شـهادت رسـیدند. سـردارانی از موسـم دلپذیـر عشـق به 

نامهـای حمیـد عـرب نـژاد و حمیـد ایران منـش معـروف به 
حمیـد چریـک و ناصـر غالمـی. ایـن اتفـاق ناگـوار در اولین 
روزهـای عملیات به وقوع پیوسـت اما کرمانیـان روحیه خود 
را از دسـت ندادنـد و همچنـان بـه رغـم شـهادت های فراوان 
بـه مـدت 21 روز در مقاومـت خـود پایـداری نمودنـد و بـا 
تداوم جنگ و گریز به سـمت خرمشـهر، پیشـروی های قابل 
توجهـی به دسـت آوردند و موفق شـدند در ادامه بر سـرعت 
حرکـت خـود بی فزاینـد. گر چـه در ایـن مرحلـه از عملیات 
دو گـردان از رزمنـدگان کرمانـی بـه اسـارت دشـمن بعثـی 
تـا قسـمت های  ثـاراهلل  امـا پیشـروی های تیـپ  درآمدنـد، 
شـمال و شـمال غربی شـهر خرمشـهر گسـترش یافتنـد و 
رزمنـدگان کرمانـی با اقتـدار کامل در منطقه مرزی کوشـک 
پشـت سـر دشـمن را مسـدود نموده و در همان جا مسـتقر 

شدند.
در چنیـن شـرایطی امـکان هـر گونـه تحرکـی از سـوی 
ارتـش بعـث بـرای حملـه بـه رزمنـدگان ایرانـی و یـا کمک 
بـه نیروهـای در محاصـره خـود کـه در داخـل خرمشـهر به 
شـدت بـا رزمنـدگان کشـورمان درگیـر بودند، سـلب گردید 
و فتـح خرمشـهر توسـط رزمنـدگان دو قـرارگاه فتـح و نصر 
امـکان پذیـر شـد. در ایـن وضعیت حملـه رزمنـدگان ایرانی 
از مورخـه 21 اردیبهشـت ماه شـدت یافت و پـس از ورود به 
شـهر خرمشـهر به مـرور بخش هـای بیشـتری از آن را تحت 
تصـرف خـود قرار دادند. خرمشـهر در سـوم خرداد ماه سـال 
1361 در شـرایطی آزاد شـد کـه حـدود نیمـی از رزمندگان 
تیـپ ثـاراهلل کرمان شـهید و یا مجروح و اسـیر گردیده بودند 
و بـا آزادی خرمشـهر تـالش ایـن جـان برکفـان بـی نتیجـه 
نمانـد و مـا امروز بـا اقتـدار و اطمینان می توانیـم بگوییم که 
برای آزادسـازی خرمشهر از چنگال دشـمن بعثی، بزرگترین 
پیـروزی را شـهیدان کرمانی به دسـت آوردند. اینـان خود را 
بـه مـرگ با عـزت سـپردند تـا ایـران و ایرانی برای همیشـه 

زنـده و پاینـده بماند.

نقش کرمانیان در آزادسازی خرمشهر 
مناسبت

 کرمـان داراالمـان اسـت. شـهری 
زیبـا بـا مردمانـی آرام، خوش سـخن، 
همـت کـرده کولـه بـاری کوچـک به 
راهـی  دسـت  در  دوربینـی  و  دوش 
و  بـود  عکاسـی  گـروه  گـروه،  شـدم. 
بحـث کلـوت هـای شـهداد امـا جذبه 
کرمـان بـرای مـن بیش از این هـا بود. 
گـروه راهـی کویـر شـد و مـن کرمان مانـدم. پیـش از ظهر 
بـه مشـتاق علی شـاه رفتـه و چرخـی در فضـای زیبای آن 

جـا زده و سـپس راهـی ماهـان شـدم.
ابتـدا بـه بـاغ شـاهزاده رفتـم. یکـی از هفت بـاغ عجیب 
ایـران و پـس از آن بـا راهنمایـی پیرمردی مهربـان در خود 
شـهر ماهـان بـه روضه بـا صفای دیگـر وارد شـدم که هفت 
درب دارد و هفـت حیـاط. از درب کنار باغ وارد شـدم. دربی 
خاتـم کاری شـده بـا عباراتـی عجیب بر باالیـش: »هر کس 

کـه از این درب وارد شـد در امان اسـت.«
پیرمـردی آن جـا مـی چرخیـد. او را بـه حـرف گرفتـم 
کـه این جا مدفن کیسـت؟ سـاعتی سـخن گفـت و گردش 
کنـان فضـای عمـارت را دور زدیـم. از مهربانـی شـاه نعمت 
اهلل ولـی گفـت و از غریـب نـوازی مـردم ماهان کـه این جا 
دار القرباسـت و جایگاه مسـافران راه. تا همین چندی پیش 
آشـپزخانه ای دایـر بوده و غذای مختصری به مسـافران می 
دادنـد تـا اواخـر دوره قاجار مجرمـان دولتی به ایـن جا پناه 
مـی آوردنـد و حـکام قجـری بـا آن همـه خبـث و کینـه با 
مجرمـان بـه مهربانـی و مالطفـت برخـورد مـی کردنـد که 

فضـای داراالمانـی این مـکان مـورد تعرض قـرار نگیرد. 
بـا راهنمایـی پیرمرد به چله خانه شـاه نعمـت اهلل رفتیم 
کـه سراسـر ذکر خـدا بـود و آیـات قرآنی و یک سـنگ قبر 
سـاده کـه بـه گفته آن پیرمرد، مرشـد شـاه نعمـت اهلل ولی 
بـوده اسـت. آمـدم خداحافظـی کنـم کـه پیرمرد دسـتم را 
گرفـت و بـه خانـه کوچکـی در مجـاورت مقبره شـاه نعمت 
اهلل بـرای صـرف ناهـاری سـاده راهنمایـی کـرد. پیرمـرد با 
همسـرش تنهـا زندگی مـی کردند. من شرمسـار از آن همه 

لطـف و کـرم یـاد عبـارت خود شـاه نعمـت اهلل افتادم:
هـر چنـد کـه از روی کریمـان خجلیـم/ غـم نیسـت که 
پـرورده ایـن آب و گلیـم/ در روی زمین نیسـت چـو کرمان 

جایـی/ کرمـان دل عالـم اسـت و ما اهـل دلیم
... و آن پیرمرد اهل دل بود.

سـید نـور الدیـن شـاه نعمـت اهلل ولـی فرزنـد عبـداهلل 
از اقطـاب بـزرگ و معـروف تصـوف در قـرن هشـتم و نهم 
هجـری اسـت. تولـد وی را در سـال هـای 730 و 731 
هجـری قمـری روایـت مـی کننـد. وی در کودکـی شـعر 
گفتـن را آغـاز کـرد و در پنـج سـالگی بـه آمـوزش علـم 
نمـود.  اهتمـام  مجیـد  قـرآن  حفـظ  همچنیـن  و  فـن  و 
مقدمـات علـوم را نزد پدرش و شـیخ رکن الدین شـیرازی 
فراگرفـت و در مکتـب سـایر اسـتادان زمـان، بـه آمـوزش 
بالغـت، کالم الهـی، فقـه و اصـول و... پرداخـت و در سـن 
24 سـالگی بـر علـوم متـداول آن زمـان آگاهـی یافت. در 
جسـتجوی مرشـدی کامـل کـه آتـش طلـب وی را فـرو 
نشـاند. مـدت هـا بـه سـیاحت و تجسـس پرداخت تـا این 
کـه پـس از سـال هـا تـالش و در بـدری در مکـه با شـیخ 
عبـداهلل آشـنا و بـه مـدت 7 سـال خدمت و طلـب فیض و 

دانـش از شـیخ کـرد.
از شـاه نعمـت اهلل ولی بالغ بر یکصد رسـاله نـام می برند 
کـه قسـمتی از آن هـا بـه مـرور زمـان از بیـن رفتـه و بقیه 
هـم بـه طور پراکنـده موجود اسـت. اما دیوان شـهر وی که 
مشـتمل بـر 14 هـزار بیت اسـت به خـط میـرزا کاظم خان 
نعمـت الهـی کرمانـی و بـه تصحیـح سـید ابوالقاسـم وفـی 
علـی سـیرجانی بـرای نخسـتین بـار بـه چاپ رسـید و پس 

از آن بارهـا تجدیـد چاپ گردیده اسـت.
وی در شـعر و شـاعری هدفـش بیـش تر ارشـاد مردم به 
زبـان نظـم بـود. در دیوانـش جـز دقایـق  معنـوی و حقایق 
توحیـدی مطالـب دیگری نیسـت. تقریبـا همه اشـعار او در 

اطـراف مسـاله وحدت مـی چرخد. 
شـاه نعمـت اهلل در نطـق و بیان و ریاضت سـرآمد بود. از 
خودپرسـتی و خشـونت دوری مـی کـرد. از عنفـوان جوانی 
تـا پایـان عمـر در مجالـس اکثـراً رو بـه قبلـه و دو زانو می 
نشسـت و سـخنانش خالـی از نیرنـگ و ریـا بـود. بعـد از 
غـروب آفتـاب بـا خـدای خـود خلـوت مـی نمـود. بعـد از 
همـه مـی خوابیـد و زودتـر از همـه بیـدار مـی شـد. اگـر 
مریـدی یـا طالبی جهت مالقـات وی می آمد، همـان دم او 
را بـه حضـور مـی پذیرفـت. از همه لحاظ اخـالق و رفتارش 

زبانـزد خـاص و عام بـود. به گونـه ای که خود در اشـعارش 
مـی گویـد: از مـن بـه همـه عمر یکـی مـور نرنجید/ تـا بود 

بـر آن بـودم و تـا هسـت بـر آنم
شـاه نعمـت اهلل در پنـج شـنبه 23 رجـب سـال 834 در 
حالـی کـه بیـش از یکصد سـال از عمـرش می گذشـت در 

کرمـان از دنیـا رفـت. جنـازه اش را به مسـجد جامع کرمان 
منتقـل  و نمـازش را امیـر شـمس الدین محمـد بمی به جا 
آورد و خادمـان، درویشـان، اکابـر و اهالـی کرمان بـه اتفاق 
شـمس بمـی بـر دوش گرفتـه و پیاده تـا ماهـان بردند و در 

آن جـا به خاک سـپردند.    

نگاهی به زندگی شاه نعمت اهلل ولی؛

... و ما اهل دلیم

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش پنجاه و شش

را  وزرا  از  نفـر  بـودم یـک  مایـل  مـن همیشـه 
مالقـات کنـم. بـا خـودم گفتـم حـاال که بـرای من 
ممکـن نیسـت یکـی از وزرای حاضـر را کـه مصـدر 
کار اسـت مالقـات کنـم، چـه ضـرر دارد بـه سـراغ 
وزیـر قدیمی]صدرالسـلطنه[ رفتـه و او را مالقـات 

. کنم
عبـداهلل خـان هم که مانند مـن از مالقات وزیری 
بـدش نمـی آمد با هـم توافق کردیم و داخل سـالن 
سرپوشـیده و راهـروی وسـیع و عریضـی شـدیم. 
دربـان و حاجبـی نبود. جلوتر رفتـم. پیرمرد باغبانی 
مشـغول هـرس کـردن اشـجار بـود. او را صـدا زده 
گفتیـم جناب آقای صدرالسـلطنه تشـریف دارند؟ با 
سـر اشـاره ای کرد و گفت:بلی! گفتیم: خدمت شـان 
عـرض کنید دو نفر از ارادتمندان مایل اند شـرفیاب 
شـوند. پیرمـرد به انـدرون رفت و پـس از لحظه ای 
مراجعـت کـرده ما را از پلکانی باال بـرده و درب اتاق 
بزرگـی را بـه روی مـا بگشـود. بـا آن که سـال ها از 
زمـان وزارت آقـای صدرالسـلطنه می گذشـت هنوز 
هـم از در خانـه و باغبان و خانه و سـالن بوی وزارت 
و عالـی جنابـی مـی آمـد. در آن اتـاق صندلی هـای 
قدیمـی دسـته داری برای نشسـتن مهمانان گذارده 
شـده بـود. یـک بخـاری سـیاه آهنـی بـه چشـم 
می خـورد. بزرگـی ایـن اتـاق کمـی موجـب نگرانی 
مـا شـد. زیرا می ترسـیدیم که جناب وزیـر از اینکه 
بـدون سـابقه موجـب اتـالف وقـت شـریف او شـده 
ایـم رنجیـده خاطر گشـته و بـدون معطلی مـا را به 
دسـت پلیـس داده و شـکایت نمایـد. امـا ایـن طور 
نبـود. بلکه بـر خالف آنقدر مـردم دروغگـو و ریاکار 
متملـق کـه در ایـام وزارت آن عالـی جنـاب در آن 
اتـاق گـوش تـا گوشـش نشسـته و از او هـزار گونـه 
تملـق و تمجیـد مـی گفتنـد فرامـوش کار و کم به 
آن اتـاق پـا گـذارده بودند کـه جناب صدرالسـلطنه 
از دیـدار دو پسـر بچـه ای کـه بـه مالقاتـش آمـده 
بودنـد خوشـحال شـد و ما را بـه باالی سـالن برد و 

دسـتور چای داد. 
برعکـس آنچـه انتظـار داشـتیم که جنـاب آقای 
وزیـر تنومنـد بـوده و فرقـی با مـردم عادی داشـته 
روزگار  بـود.  ریـز  خیلـی  و  کوتـاه  مـردی  باشـد، 
کار خـودش را نسـبت بـه او کـرده و بـر تمـام سـر 
بـا همـه  بـود.  پیـری نشسـته  بـرف  او  و صـورت 
ایـن هـا سـعی مـی کـرد آن جربـزه وزارت مالـی و 
فرمانفرمایـی را ابـراز دارد. من که هـر روز با عده ای 
از سیاسـیون و کلـه گنـده ها در خانه شـیخ مانوس 
شـده و رویـم بـاز بـود و از هـر گونه سـوال و جوابی 
بـاک نداشـتم با لهجـه کرمانـی گفتم مـدت ها بود 
کـه آرزوی بنـده و دوسـتم ایـن بـود کـه بـا یکی از 
رجـال قدیمـی مملکـت مالقـات کـرده و از محضر 
ایشـان اسـتفاده کنیـم. صدرالسـلطنه از لهجـه من 
دانسـت کـه تهرانـی نیسـتم. همـان قسـمی که در 
روی صندلی نشسـته بود دسـت در جیب شـلوارش 
بـرده گفـت بلی مـا از خدمتگذاران دولـت ابد مدت 
بـوده ایـم. در زمـان وزارت مـن همیشـه این سـالن 
از کثـرت حضـور رجـال معتبـر و معاریـف تهـران 
بـرای نشسـتن  مأموریـن خارجـه جـای خالـی  و 
نداشـت. سـپس بـرای آن کـه نشـان دهد کـه زبان 
فرانسـه هـم مـی داند بـی مقدمه شـروع به صحبت 
داشـتن بـه فرانسـه کرد و چنـان با سـرعت و عجله 
جمـالت و لغـات فرانسـه را بـر زبـان مـی آورد کـه 
مـن مـات و مبهـوت مانـده و بـا خـود مـی گفتـم 
واقعـاً مـا ایرانـی هـا چه قدر قدر ناشـناس هسـتیم. 
یـک همچنیـن رجال بـا کفایـت و درایتـی را داریم 
و قـدر آن هـا را نمـی دانیـم. امـا متوجـه دوسـتم 
عبـداهلل خـان شـدم. از قیافه او اسـتهزا نمایـان بود 
و هـر لحظـه مـی خواسـت خندیـدن را سـر دهـد؛ 
امـا خـودداری کـرده و در مقابل فرانسـه دانی آقای 
وزیـر سـر را تـکان داده جمالتـی را کـه به فرانسـه 
آقـای صدرالسـلطه بـر زبـان مـی آورد تصدیـق می 

 . کرد
همیـن کـه پیشـخدمت چـای آورد ما بـه جناب 
آقـای وزیر احترام گذارده و اسـتدعا کردیم، ایشـان 
اول میـل نماینـد و سـپس تغییـر صحبـت داده و 
موضـوع گفتگـو بـر سـر اشـعار و ادبیـات کشـید و 
آقـای صدرالسـلطنه رباعی را که موضـوع آن توحید 
و خداشناسـی بـود و از تراوشـات افکارشـان بـود بر 
زبـان آوردنـد و دسـتور دادند که قلم هـا را در آورده 
آن را یادداشـت کنـم. و چنیـن گفتنـد مـن یـک 
فـرد از ایـن رباعـی را بـرای شـما می خوانم و شـما 
بنویـس و بعـداً خودتـان مـی توانید آن را بـه چهار 
قسـم تغییر دهیـد. فرمودند:»خدایا تو آنـی توانی..... 

به تـه اسـتکانی جهانی« 
وقتـی کـه متوجـه بـه نـکات و دقایـق ایـن هنر 
نمایی شـدیم. با خودشـان مدتـی خندیدیم و چون 
وقت می گذشـت و شـب می رسید و سـالن تاریک 
مـی شـد اجـازه مرخصـی خواسـتیم و از خدمـت 

آقـای وزیـر مرخص شـدیم. 

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

نگاه

کودکان راستگو
بچـه هـا همیشـه دروغ را از همسـن و ساالنشـان یـا 
حتـی از شـما یـاد نمـی گیرند.دروغگویـی بـرای آنهـا 
معمـوال حربـه ای اسـت کـه مـی تواننـد بـا آن از خود 
محافظت کنند و ازسـرزنش و تنبیه والدین دور بمانند. 
وقتـی فرزندتـان را از چیـزی می ترسـانید و تهدید می 
کنید،وقتـی او را از کنجـکاوی اش دور نگـه مـی دارید، 
یـا وقتـی کار اشـتباه او را بـه بدترین شـکل پاسـخ می 
دهیـد، بـه طورغیر مسـتقیم این پیام را بـه او می دهید 
کـه بـرای تنبیـه نشـدن، واقعیـت را از من پنهـان کن.
اگـر مـی خواهیـد فرزنـد صـادق و راسـتگویی داشـته 

باشـید ایـن توصیـه هـا را عملـی کنیـد:
1. قبـل از هـر چیـز درشـیوه هـای تربیتـی تـان تغییر 
ایجـاد کنیـد. وقتـی فرزندتـان کار اشـتباهی انجام می 
دهـد، او را تنبیـه کنیـد اما بگویید به خاطر راسـتگویی 
اش، در مجـازات او تخفیـف قائـل می شـوید. بـه او یاد 
دهیـد کـه راسـتگویی در هـر حـال، بهتـر ازدروغگویی 

اسـت، حتـی اگـر عواقبی در پی داشـته باشـد.
2. بـرای تنبیـه حـد و مـرز و سـطحی قائل شـوید و به 
خاطـر هر اشـتباه ریز و درشـتی، او را به سـختی تنبیه 
نکنیـد. اگـر وقتـی پاکنـش را گـم مـی کنـد به انـدازه 
وقتـی کـه مثال بـه خواهر کوچکترش آسـیب مـی زند، 
او را دعـوا کنیـد بـه او یـاد داده ایـد کـه بـرای در امـان 
مانـدن از هرتنبیهـی، حتـی برای مسـائل کوچک و کم 

اهمیـت دروغ بگوید.
3. رابطـه ای دوسـتانه با فرزندتان داشـته باشـید و فضا 
را طـوری پیـش ببریـد کـه او بتوانـد بـه راحتـی درباره 
اشـتباهاتش، خواسـته هـا یـا افـکارش با شـما صحبت 
کنـد. از فرزندتـان بازجویی نکنید و وقتـی می خواهید 
بـا صداقـت چیزی را با شـما درمیـان بگذارد، دوسـتانه 
دربـاره موضـوع بـا او صحبـت کنیـد. در ایـن صـورت، 
احتمـال اینکـه بـه دروغ و پنهـان کاری متوسـل شـود 

کمتر اسـت.
4. مسـئولیت پذیـری را بـه او یـاد دهیـد. بـه او بگویید 
هـر کـدام از مـا اشـتباهاتی داریـم امـا به هر حـال باید 
مسـئولیت کاری را کـه کـرده ایـم بپذیریـم و اگـر الزم 
اسـت، بـه خاطـرش عذرخواهی کـرده یا تنبیه شـویم.

5. از سـنین خیلـی پاییـن بـا فرزندتـان دربـاره ارزش 
صداقـت صحبـت کنید. بـه خاطر راسـتگویی هایش به 
او جایـزه بدهیـد و بگوییـد چـه عواقبی در انتظـار افراد 

اسـت. دروغگو 
6. بـرای فرزندتـان الگوی صداقت باشـید. اگـر خودتان 
صـادق نباشـید، نمـی توانیـد انتظار داشـته باشـید که 
فرزندتـان هـم صداقـت را یـاد بگیرد.صداقـت را باید در 
جزئـی تریـن مسـائل زندگی هـم رعایت کنیـد و حتی 
دروغ مصلحتـی نگوییـد. فرزندتـان بایـد یـاد بگیرد که 
دروغگویـی هیـچ توجیهـی ندارد و راسـتگویی ارزشـی 

مطلـق اسـت کـه در همـه حال بایـد رعایت شـود.
7. گاهی دروغگویی کودک در قالب مبالغه و بزرگنمایی 
یـک واقعیت اسـت تا به این شـیوه محبوبیت بیشـتری 
پیـدا کند. در ایـن موارد، به هیچ عنـوان به خیالپردازی 
هـای فرزندتـان پـر و بـال ندهیـد و بـه او بگوییـد او را 
همیـن گونه که هسـت بیشـتر دوسـت دارید تـا اینکه 
بخواهـد بـا دروغگویـی تصویـر بهتری از خودش نشـان 

دهد.

در دنیـای واقعی همیشـه کودکان 
رفتـار  دلپسـند  و  داشـتنی  دوسـت 
نمـی کننـد. گاهـی اوقـات رفتارهای 
کودکانـه ی آن هـا بزرگترها را بیچاره 
مـی کنـد. کودکان بـه دلیـل اقتضای 
سـن،کنجکاو و بـه دنبـال تجربـه هـر 
ایـن  اوقـات  گاهـی  بیشـترند.   چـه 
تجربـه های جدیـد بسـیار خطرناکند 
و هزینـه هـای زیادی دارند. وظیفه ی والدین و بزرگسـاالن 
این اسـت که جلوی بسـیاری ازاین آسـیب هایی که ناشـی 
از بـی تجربگـی اسـت، را بگیرنـد. ایـن رفتارهـای خطرناک 
و دردسرسـاز از فـرو کـردن یـک میـخ بـه داخل پریـز برق 
گرفتـه تـا خیال پرواز از روی بالکن و ... را شـامل می شـود؛ 
کـه اگـر جلوی هـر کـدام از آن ها  گرفته نشـود خسـارتی 

جبـران ناپذیـر وارد خواهد شـد. 
تنبیه و تشویق 

گاهـی بعضـی از رفتارهای کـودکان، به معنای مسـتقیم 
آسـیب زا نیسـتند. و امکان دارد کودک دچارآسـیب شـود؛ 
امـا ایـن آسـیب بـه طـور مسـتقیم او را درگیرخـود نکنـد، 
مثـل بـروز رفتارهای ناشایسـت، که دردرازمدت بـر او تاثیر 
رفتارهـای مـورد  خواهـد گذاشـت. حـرف زدن در مـورد 
پسـند هـر چنـد بـی تاثیـر نیسـت؛ ولـی بـه تنهایـی نمی 
توانـد همیشـه موثـر باشـد. گاهـی کـودک حتـی فراموش 
مـی کنـد چـه شـنیده اسـت. در ایـن زمـان دو روش دیگر 
معرفـی مـی شـود کـه بسـیار کارکـرد پیـدا کـرده وموثـر 
واقـع شـده؛البته گاهـی اسـتفاده ی افراطـی از آن، خـود 
تبدیـل بـه یـک آسـیب نوظهـور گشـته اسـت. دو مفهـوم 
»تنبیـه و تشـویق« بسـیاری از نظریـه های تعلیـم و تربیت 
بـه خـود  را درحوزه هـای روانشناسـی و جامعـه شناسـی 
اختصـاص داده انـد . تشـویق، پرداخت پـاداش و موهبت به 

دلیـل بـروز رفتـار خاص اسـت. 
تنبیه بدنی 

درتعریـف تنبیـه، بایـد دو جنبـه ی مثبـت و منفـی آن 
را مـد نظـر داشـت. یک نـوع تنبیه، محـروم شـدن از لذت 
اسـت؛ مثـل تماشـای تلویزیـون و یـا هـر لـذت دیگـری و 
جهـت دیگـر تنبیه، ارایه ی یـک مولفه ی ناپسـند و منفور 
اسـت؛ ماننـد تنبیـه بدنـی و یـا جریمـه. هـردو نـوع تنبیه 
در تمـام جوامـع وجـود دارد و البتـه الزم هـم اسـت. ارایـه 
ی یـک مولفـه ی منفـی بـرای تنبیـه در بسـیاری از مواقع 
ضـروری اسـت؛ مثـل جریمـه هـای راهنمایـی و رانندگـی. 
شـاید هیـچ راهـی بـه ایـن انـدازه بـرای کنتـرل رفتارهای 
راننـدگان موثـر واقـع نشـده اسـت، کـه البتـه در نحـوه ی 
اجرایـی شـدن آن هـم نظـرات بسـیاری وجـود دارد.  در 
دایـره ی تنبیـه،  قطعـا »تنبیـه بدنـی« کـه ارایـه ی یـک 
مولفـه ی منفی اسـت، درهیچ جامعه ی پیشـرفته ای مورد 
پسـند واقـع نمـی شـود.هدف از نـگارش ایـن مطلـب هـم 
بررسـی همیـن مفهـوم اسـت. بـا توجه بـه تعاریـف موجود 
از تنبیـه و تشـویق و نظر بسـیاری از روانشناسـان می توان 
هـر رفتـاری را با اسـتفاده از ایـن دو مولفه شـکل داد، البته 

نـگاه ویـژه ی مـا بـه رفتارهـای کـودکان اسـت. تـا همیـن 
چنـد دهـه ی پیش ،یکـی از راه های اصلـی تربیت کودکان 
تنبیـه بـود و حتـی اگـر پـدر و مـادری ایـن مسـیر را طـی 
نمـی کردنـد از طـرف جامعه مـورد توبیخ قرار مـی گرفتند 
کـه فرزنـد خـود را به درسـتی تربیت نمی کننـد،او را لوس 
بـار مـی آورنـد. اگـر کودک پسـر بـود، تاکیـد بیشـتری بر 
تنبیـه وجـود داشـت و به والدیـن توصیه می شـد که بدون 
تنبیـه او هرگـز مـرد نخواهد شـد و بعدها مشـکالت را تاب 

نخواهـد آورد. 
خشم فرو خفته آوار میشود

امـروزه تنبیـه، آن هـم بـه صـورت بدنـی منفور شـده و 
روانشناسـان حتـی تاثیـر عکـس را، بـرای آن هشـدار مـی 
دهنـد. کودکـی کـه تنبیـه بدنی می شـود امـکان دارد این 
احسـاس تنفـر بـه وجـود آمـده ی خـود را بـه نحـوی بـر 
سـر دیگـری تخلیـه کنـد و آن دیگـری بـه احتمـال زیـاد 
کسـی خواهـد بـود کـه از او ضعیف تراسـت و تـوان مقابله 
را نداشـته و اجـازه مـی دهـد همـه ی خشـم فـرو خفته بر 
سـرش آوار شـود. در بسـیاری از مـوارد خواهـر، بـرادر و یـا 
هـم کالسـی ضعیـف تـر و حتی حیـوان خانگی ایـن تجربه 

را درک خواهـد کـرد.
قطعـا تنبیـه چـه بـه صـورت بدنـی و یـا بـه هـر صورت 
دیگـری در شـکل دهـی رفتـار تاثیر گذار اسـت؛ امـا دقیقا 
درایـن میـان، انتخـاب بیـن بـد و بدتـر صـورت مـی گیرد؛ 
حتـی اگـر هیـچ راه دیگـری بـرای آمـوزش رفتـار درسـت 
بدنـی  تنبیـه  بـا  دارد،  وجـود  کـه  باشـد  نداشـته  وجـود 
آسـیبی کـه بـه روح کـودک زده می شـود برطرف شـدنش 
بسیارسـخت خواهـد بـود و دردی کـه او از ایـن ماجـرا می 
کشـد را هیـچ مسـکنی آرام نخواهـد کـرد. البتـه بـه هیـچ 
عنـوان نمـی تـوان ادعـا کـرد کـه هر کسـی کـه درکودکی 
تنبیه بدنی شـده باشـد، دربزرگسـالی مشـکل رفتاری پیدا 
خواهـد کـرد؛ امـا می تـوان ادعـا کرد کـه کودکی سراسـر 
بـی آسـیبی را سـپری نکـرده و بالطبع در بزرگسـالی او هم 
بـی تاثیـر نبـوده اسـت. بـرای آمـوزش رفتـار صحیـح باید 
بـه دنبـال جایگزیـن بهتـر بـود. متاسـفانه هنوزافـرادی را 
مـی بینیـم کـه ادعا مـی کنند کـه بچـه باید کتـک بخورد 
تـا تربیـت شـود و گاهی حتـی از ادبیاتـی عجیب اسـتفاده 
کـرده و مـی گوینـد بچـه ای کـه کتـک نخـورد، آدم نمـی 
شـود و ایـن نکتـه واقعیتـی، بسـیار عجیـب و بسـیار غـم 
انگیـز اسـت. ایـن کـه کسـی و دردناک تـر این کـه والدی؛ 
کـودک را کتـک زده و بـه تعبیری مورد شـکنجه قرار دهد 
تـا ازاو انسـان بهتـری بسـازد و ادعـا کنـد کـه مـا از پـدر و 
مادرمـان کتـک خـورده ایـم؛ پس بایـد کودکمـان را کتک 

 . نیم بز
راهکارهای کنترل خشم

ایـن دور باطـل بایـد زمانـی قطـع شـود. تنبیـه بدنی به 
منظـور شـکنجه بحثی جداسـت؛ اما نـگاه  ویـژه ای باید به 
مـواردی از تنبیـه داشـت کـه بـه امیـد مفیـد واقع شـدن، 
اعمـال شـده و در بسـیاری از مواقـع ازجهـل والدین ناشـی 
مـی شـود. اگـر بخواهیـم این رفتـار را اصـالح کـرده و این 

آسـیب را بـه حداقـل برسـانیم، بایـد راهکارهـای کنتـرل 
خشـم را بـه سرپرسـتان آمـوزش دهیـم. سرپرسـتانی کـه 
ناخـودآگاه، در کودکـی آمـوزش تلخـی گرفتـه انـد. آن هـا 
یـاد گرفتـه انـد کـه بـه محـض عصبانیـت آن را بـا ضربـه 
بـه دیگـری تخلیـه کننـد و اگـر آن دیگـری کودک باشـد، 
برچسـب دروغیـن »مـن نگـران آینـده ی تو هسـتم« را به 
رفتـار غیـر انسـانی خـود می زننـد تـا  رفتارشـان را توجیه 
کننـد. بایـد بزرگسـاالنی کـه در کنترل خشـم خـود موفق 
نیسـتند، درخواسـت کمـک کننـد و بـه ایـن درک برسـند 
کـه ایـن عـدم کنتـرل در آن ها طبیعی نیسـت. بایـد با این 
مشـکل دقیقا ماننـد یک بیمـاری رفتار کرد؛ البتـه بیماری 
ای کـه مسـری اسـت و آسـیبش دامـن اطرافیـان را هـم 
خواهـد گرفـت؛ حتی انتقـال آن به نسـل بعد اتفـاق افتاده 
و قربانیانـی خواهـد داشـت کـه در آینده روح زخمی شـان 
بایـد تـوان والد بودن و سرپرسـت بودن را داشـته باشـد که 
ایـن زخم هـای قدیمـی را بـه کودکانشـان منتقـل نکنند. 

درد این جامعه فقط نا آگاهی نیست 
دیگـر درد ایـن جامعـه فقـط نـا آگاهـی نیسـت، بلکـه 
تـرس اسـت ؛ترسـی کـه بـه دلیـل آگاهـی بـروز مـی کند. 
فـرد از تـرس برچسـب خـوردن آن را انـکار کـرده و ادعـا 
مـی کنـد کـه حالـت و احسـاس طبیعـی و درسـتی دارد؛ 
زیـرا مـی ترسـد با بیـان مشـکل خود، تغییـر نگاه مـردم را 
تحمـل کنـد. اگـراو راهکارهای کنترل خشـم را بشناسـد و 
بدانـد تنبیـه بدنـی  تاثیر مخربـی بر روان کودکـش خواهد 
گذاشـت، خود از ادامه ی این مسـیر منتهی به ضرر دسـت 
مـی کشـد و همان طـور که در ابتـدا گفته شـد از پاداش و 
تنبیـه بـه روش محـروم کـردن از پـاداش، اسـتفاده کرده و 
کودکـش را سـالم بـه بزرگسـالی رهنمود خواهد کـرد. باید 
لیسـتی ازعالقـه هـای کودک تهیه کـرد و از آن هـا چه در 
قالـب تنبیـه و چـه در قالـب پـاداش اسـتفاده کـرد؛ تا روح 
کودکـی زخمـی عملکـرد والدیـن نشـود و آغـوش آن هـا 
کانـون آرامـش او باشـد؛ والدینـی کـه بهتریـن هـا را برای 

کـودکان خـود آرزو مـی کنند.

»پیام ما« تاثیر تنبیه بدنی برکودکان را بررسی می کند

زخم های کودکی 

در اجـرای مـواد مذکـور بدینوسـیله امالکی کـه برابـر اراء هیاتهای حل اختـالف موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر 
در واحـد ثبتـي ناحیـه یـک کرمـان تقاضای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامه عملیـات ثبتی 
انهـا مطابـق قانـون مذکور تجویـز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پالک فرعـی از اصلی 
و بخـش محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک یا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت( واقع در 
بخشـهای ) 1-4-8 ( ثبتی شهرسـتان کرمان بشـرح ذیل اگهی میشـود تا در صورتي که 
شـخص یا اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشـته باشـند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهي به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و 
تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانـع مراجع متضرر بـه دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
25 فرعـی از 4241 اصلـی - خانـم زهـرا رنجبـر همقاونـدی فرزنـد اکبـر به شناسـنامه 
شـماره 2 صـادره از کرمـان در ششـدانگ سـاختمان به مسـاحت  159/37 متـر مربع به 
ادرس کرمـان چهـار راه کار ابتـدای فیـروز ابـاد جنب ایران ناسـیونال خریـداری از محل 

مالکیـت  شـهین ازاده  - ردیـف  9049
41 فرعـی از 4254 اصلـی- شـرکت تعاونـی مسـکن کارکنـان اتـاق بازرگانـی کرمان به 
نمایندگی اقای جواد دارم  به شـماره  شناسـه 10630131757 در ششـدانگ ساختمان 
مشـتمل بـر طبقـات فوقانی  به مسـاحت  724 متر مربـع به ادرس کرمان بلوار شـهدای 

خانـوک کوچـه 36  خریـداری از محل مالکیت  حسـین خدایـی- ردیف 4153
421 فرعـی از 4657 اصلـی- خانـم معصومـه یوسـف الهـی فرزنـد اکبـر بـه شناسـنامه 
شـماره 246 صـادره از کرمـان در ششـدانگ سـاختمان به مسـاحت  194 متـر مربع به 
ادرس کرمـان خیابـان کارگر کوچه شـماره 9 خریداری از محـل مالکیت  اکبر ایرانمنش  

- ردیـف  5272
13557 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  محمد صادقی تبار فرزند  حسـین به شناسـنامه 
شـماره 19 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 165 متر مربع 
بـه ادرس کرمـان بزرگـراه ایت اله خامنه ای کوچه 35 سـمت چـپ منزل هجدهم پالک 

8 خریـداری از محل مالکیت  مهدی رشـید فرخـی  - ردیف 4628
13786 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  علـی اکبـری جـور  فرزند  حسـن به شناسـنامه 
شـماره 28 صادره از زرند در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 250 متر مربع به 
ادرس کرمـان بلـوار ایـت اله خامنـه ای بلوار رضـوان  خریداری از محـل مالکیت  فاطمه 

عمرانـی  - ردیف  3137
13867 فرعـی از 4776 اصلـی- اقـای  رمضـان احمـدی هینمانـی  فرزنـد  محمـود  به 
شناسـنامه شـماره 11 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
218/70 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بزرگراه ایت الـه خامنه ای کوچـه 37 خریداری از 

محـل مالکیـت  عبـاس و احمـد بهرامپور - ردیـف  1697
13943 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  اکبـر شـاه حسـینی دوغنانـی فرزنـد  ماشـااله 
بـه شناسـنامه شـماره 3 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
250/50 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بزرگراه ایـت اله خامنه ای کوچـه  19 خریداری از 

محـل مالکیـت  شـاهپور کیانیان - ردیـف  5454
13949 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم رخسـاره شمسـی دهنوئیـه فرزنـد  اکبـر  بـه 
شناسـنامه شـماره 23 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
128/30 متـر مربـع به ادرس کرمان خیابان مدیریت کوچه 45 فرعی اول سـمت راسـت 

خریـداری از محـل مالکیت  سـهراب کیانیـان - ردیـف  5190
13985 فرعـی از 4776 اصلـی- اقـای  منوچهر زارع سـیالبی  فرزند قنبر به شناسـنامه 
شـماره 3 صادره از زرند  در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 147/93 متر مربع 
بـه ادرس کرمـان کمربنـدی بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای 21 چهار کوچه سـوم سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالکیت  سـید عباس و سـید سـلیمان عمرانـی  - ردیف  302

14022 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای حسـین میـر شـکاری کوهـی فرزنـد رضـا بـه 
شناسـنامه شـماره 459  صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب ساختمان به مساحت 275 
متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بزرگـراه ایـت اله خامنـه ای کوچه 37 - بیسـت متـری امام 
سـجاد )ع( کوچـه ثـاراهلل خریـداری از محل مالکیت  حسـین ایرانمنـش  - ردیف  4701
14039 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای رضـا اسـمعیلی مزارعـی  فرزنـد  غالمعلـی بـه 
شناسـنامه شـماره 11 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
199/65 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بلـوار ایـت اله خامنـه ای کوچه  21 چهـار کوچه 
سـوم سـمت چـپ درب سـوم  خریـداری از محـل مالکیـت  سـید مصطفـی عمرانی  - 

ردیـف  182
14040 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای حسـین ابراهیمـی دارسـینوئی  فرزنـد محمـد  
بـه شناسـنامه شـماره 21 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
198/30 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بلـوار ایـت اله خامنـه ای کوچه  21 چهـار کوچه 
سـوم سـمت راسـت درب چهـارم خریـداری از محل مالکیت  سـید مصطفـی عمرانی  - 

ردیـف  180
14052 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای محمـد جواد عرب پـور رق ابادی  فرزند ماشـااله 
بـه شناسـنامه شـماره 62 صـادره از زرنـد و خانـم مریم اسـدی خانوکی  فرزند  حسـین 
بـه شناسـنامه شـماره 43 صـادره از زرنـد بالمناصفه  در ششـدانگ یکباب سـاختمان به 
مسـاحت 212/59 متـر مربـع بـه ادرس کرمان بزرگراه ایـت اله خامنه ای کوچه شـماره  
1 نینـوا فرعـی دوم سـمت چپ خریـداری از محـل مالکیت محمد باقر نجابتـی - ردیف 

هـای 4982 و 4983
14187 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای یـد الـه کریمی نژاد  فرزند  رمضان به شناسـنامه 
شـماره 52  صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 263/90  متر 
مربـع بـه ادرس کرمـان بزرگـراه  ایـت اله خامنـه ای کوچه  شـهید تیکدری نـژاد بعد از 
چهـار کوچـه سـوم کوچه 12 متـری امام رضـا )ع( خریـداری از محل مالکیت  شـاهپور 

کیانیـان و غیـره - ردیف  4264 
14493 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای داد مـوال موسـی جعفـر ابـادی  فرزنـد علـی بـه 
شناسـنامه شـماره 1151 صادره از جیرفت  در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت 
160/97 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بلـوار ایـت الـه خامنـه ای خیابـان رضـوان کوچه 
کربـال خریـداری از محـل مالکیت  پوراندخـت کاویانی  و پرویز کاویانـی  - ردیف  2860 
14499 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای محمـد جهانشـاهی خبیصـی  فرزند حسـین به 
شناسـنامه شـماره 388 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه 
فوقانـی بـه مسـاحت 272 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان ایـت اله خامنـه ای کوچـه  17 

خریـداری از محـل مالکیت رسـتم و شـاهرخ کیانیان  - ردیـف  3024
14517 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای محمـد رضـا هـزاری زاده  فرزنـد عبـاس بـه 
شناسـنامه شـماره 78 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
125/50 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بلـوار ایـت الـه خامنه ای کوچـه 21 خریـداری از 

محـل مالکیـت رسـتم و شـاهرخ کیانیـان  - ردیـف  1254
14547 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای علیرضا شـهربابکی نـژاد حسـن زاده  فرزند علی 
اکبـر بـه شناسـنامه شـماره 108 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به 

مسـاحت 331/75  متـر مربـع به ادرس کرمان بلوار بلداالمیـن ) جاده قدیم زرند ( مقابل 
دانشـکده بلـد االمیـن کوچه امام حسـن مجتبـی )ع( خریـداری از محـل مالکیت  قنبر 

خدایـی  - ردیـف  2733
14600 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم فاطمـه عـرب پـور داهوئی  فرزند محمد حسـن  
به شناسـنامه شـماره 1713 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت 
187/60  متـر مربـع بـه ادرس کرمان بلوار ایـت اله خامنه ای بلوار رضـوان خیابان کربال  
شـرقی 5 خریـداری از محـل مالکیت  شـاهپور کیانیان و محمد رشـید فرخـی  - ردیف  

2014
3939 فرعـی از 4809  اصلـی  - اقـای محمـد رضـا کرمانی  درختنجانـی فرزند باقر  به 
شناسـنامه شـماره 1 صادره از کرمان  در ششـدانگ ساختمان به مسـاحت 262/20 متر 
مربـع بـه ادرس کرمان خیابان مهدیه خیابان شـهید نظری 2 غربی 1 درب سـوم سـمت 

راسـت خریـداری از محل مالکیت جهانگیر کاویانـی  - ردیف  11450
2732 فرعـی از 5209  اصلـی  - اقـای منصـور مهـدوی نیا  فرزند مختار  به شناسـنامه 
شـماره 4 صـادره از کرمـان  در ششـدانگ سـاختمان  بـه مسـاحت  239/37  متر مربع  
کـه مـوازی 41/88 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره 
نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان خیابان حکیـم کوچه 16 نبش جنوبـی 4 خریداری 

از محـل مالکیـت  رسـتم کیانیان  - ردیـف  2349
2736 فرعـی از 5209  اصلـی  - اقـای فاطمـه طاهری ریحانی  فرزند علی به شناسـنامه 
شـماره 7 صـادره از راور در ششـدانگ سـاختمان  بـه مسـاحت  201/57  متـر مربع  که 
مـوازی 35/27 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره 
نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان خیابان حکیم کوچه شـماره 16 جنوبی 5 شـرقی 1 

خریـداری از محـل مالکیـت  عـزت اله سـاالر کالنتـری - ردیف 8158 
2744 فرعـی از 5209  اصلـی  - اقـای محمـد محمـدی رق ابـادی فرزنـد علـی بـه 
شناسـنامه شـماره 77 صادره از کرمان در ششـدانگ سـاختمان  به مسـاحت  153/05  
متـر مربـع  کـه مـوازی 26/72 متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان خیابـان شـهید  دادبیـن - دادبیـن 34 

خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد مهـدی سـاالر کالنتـری - ردیـف  2833 
2758 فرعی از 5209  اصلی  - اقای محمد جواد قاسـمی  فرزند حسـن  به شناسـنامه 
شـماره 411 صادره از کرمان و خانم طیبه واعظی زاده فرزند علی به شناسـنامه شـماره 
4892 صادره از کرمان بالمناصفه در ششـدانگ سـاختمان  مشـتمل بر طبقه فوقانی به 
مسـاحت  130 متـر مربـع  که مـوازی 22/75 متر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد بـه ادرس کرمان خیابـان مدیریت کوچه 28 
غربـی 1 بـا ایـن توضیح که در اگهی قبلی شـماره پالک فرعی ملک اشـتباه قید گردیده 
کـه بدیـن ترتیـب اصـالح میگـردد - خریـداری از محـل مالکیت  سـید نصرالـه عمرانی 

-  ردیف هـای 10466 و 10541
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

734 فرعـی از 2 اصلـی - اقـای فریـدون نیکـو پـور دیلمـی فرزنـد محمـد حسـن بـه 
شناسـنامه شـماره 3202  صادره از بندر دیلم  در ششـدانگ یکباب سـاختمان کاربری 
انبـار بـه مسـاحت  12475/30  متـر مربع  که مـوازی 6627/50 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجاره نامبـرده قرار دارد به ادرس کرمان شـرف اباد 
کوچـه 60 انتهـای کوچـه جنب دکلهای فشـار قوی  خریـداری از محل مالکیت ماشـااله 

رسـتمی  - ردیف 2038
9230  فرعـی از 4 اصلـی -  مسـجد جامـع  بـه شـماره  شناسـه 14003446300 در 
ششـدانگ یکبـاب سـاختمان اعیانـی مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی مسـجد بـه مسـاحت  

617/75 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان میـدان ازادی ابتـدای بلـوار جمهـوری اسـالمی 
جلـوی سـاختمان جهـاد کشـاورزی اختصاصـی  از محـل مالکیـت سـهام وقفـی اراضی 

بهجـرد و موقوفـه مسـجد جامـع - ردیـف هـای 2667
4659 فرعـی از 5  اصلـی - اقـای عبدالحمیـد گوهریـان  فرزنـد محمـد  بـه شـماره 
شناسـنامه 9  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی  بـه مسـاحت  259/20  متـر مربع به ادرس کرمان اتو رفسـنجان  کوچه 2 اولین 
فرعـی سـمت راسـت  سـاختمان شـماره 2 خریـداری از محـل مالکیت عبـد الرضا خان 

ابراهیمـی - ردیـف 7743
9229 فرعـی از 6  اصلـی - اقـای رضـا رضائـی زاده  فرزند محمد  به شـماره شناسـنامه 
376  صـادره از  رفسـنجان  در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن جهـت الحـاق بـه پـالک  
1270 فرعـی از 6 اصلـی  به مسـاحت  12/60 متر مربع بـه ادرس کرمان بلوار جمهوری 
اسـالمی خیابـان والفجر کوچه 5 پـالک 73 خریداری از محل مالکیت شـهرداری کرمان  

- ردیف 1925 
4339 فرعـی از 10 اصلـی - اقـای علـی مـال حسـینی کهنوجـی فرزنـد عبدالرضـا بـه 
شناسـنامه شـماره 1  صادره از شـهربابک  در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  
647/90  متـر مربـع  کـه مـوازی 111/86 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان بلـوار امیـر کبیـر کوچـه 
تـاالر پیوند شـمالی 8 شـرقی 3 قطعه دوم سـمت چپ خریـداری از محل مالکیت سـام 

بختیـاری  - ردیـف 1329
4934 فرعی از 10 اصلی - اقای علی مزنگ قاسـمی سـفته  فرزند محمد  به شناسـنامه 
شـماره 3  صادره از بردسـیر در ششـدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت  201 متر مربع  
کـه مـوازی 34/70 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره 
نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمان بلوار جمهـوری خیابان کمیل 32 خریـداری از محل 

مالکیـت  عباس پرنـد  - ردیف  5274
424 فرعی از 16 اصلی - اقای غالمحسـین نخعی سـرودانی  فرزند محمد به شناسـنامه 
شـماره 955 صـادره از کرمـان  در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت  118 متر 
مربـع بـه ادرس کرمـان بلـوار جمهوری بلـوار صبا کوچـه 12 خریـداری از محل مالکیت 

محمـد علی لقمانـی - ردیف 2342 
10 فرعـی از 34 اصلـی - خانـم فاطمـه معینیان فرزند حسـن به شناسـنامه شـماره 11 
صـادره از راور  در ششـدانگ یکبـاب بـاغ بـه مسـاحت  25213/38 متـر مربع بـه ادرس 
کرمـان اختیـار ابـاد تلمبه رسـتم اباد خریـداری از محـل مالکیت محمد حسـین اختیار 

ابـادی - ردیـف  4829
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

1338 فرعـی از 1 اصلـی مجـزی شـده از 490 فرعی از 1  اصلی  - اقای حسـن جعفری 
چتـرودی  فرزند  مختار به شناسـنامه شـماره 39 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب 
سـاختمان  بـه مسـاحت  858/50  متـر مربع بـه ادرس چترود خیابان شـهید باهنر بعد 
از نانوایـی سـنگک خریـداری از محـل مالکیت محمد عطائی  چتـرودی  - ردیف  1799

3 فرعـی از 460 اصلـی - اقـای علـی ترابـی  فرزند  احمد به شناسـنامه شـماره 37456 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت  1679/20 متـر مربع به 
ادرس کرمـان کوهپایـه درختنـگان  خریـداری از محـل مالکیت  حسـین دهوئـی زاده - 

ردیـف  1580
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/02/20

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1395/03/03
رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک شهرستان کرمان عیسی حافظی فر 

اگهی مرحله چهارم ) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه یک شهرستان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 

نجمه سعیدی

کودکی که تنبیه بدنی می شود 
امکان دارد این احساس تنفر به 
وجود آمده ی خود را به نحوی بر سر 
دیگری تخلیه کند و آن دیگری به 
احتمال زیاد کسی خواهد بود که از 
او ضعیف تراست و توان مقابله را 
نداشته و اجازه می دهد همه ی خشم 
فرو خفته بر سرش آوار شود.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

فضای مجازی

یادداشت

سیاست ورزی تلگرامی
دکتر هادی خانیکی*

آسـان  و  ارزان  دسـترس،  قابـل  رسـانه  تلگـرام   -1
اطالع رسـانی در انتخابـات شـده بود که جای بسـیاری 
و  واقعـی  را هـم در فضـای  تبلیغاتـی  از میدان هـای 
و  کمبودهـا  و  بـود  گرفتـه  مجـازی  فضـای  در  هـم 
محدودیت هـای سیاسـی را در تبلیغـات بـه گونـه ای 
دیگـر جبـران می کـرد. »تلگرامـی شـدن سیاسـت« 
یـا حتـی وسـیع تر از آن »تلگرامـی شـدن جامعـه« در 
ایران، مسـاله اجتماعی مهمی اسـت که نشـان می دهد 
»رسـانه های  سیاسـی،  موقعیت هـای  از  بسـیاری  در 
کوچـک و تعاملی و غیررسـمی« بر »رسـانه های بزرگ 

و غیرتعاملـی و رسـمی« چیـره می شـوند.
2- واضـح اسـت کـه میـدان اصلـی سیاسـت ورزی از 
جملـه مشـارکت سیاسـی و انتخابـات، حـوزه عمومـی 
اسـت، یعنـی آنجـا کـه گفت وگـو، نقـد و نظـر و کنش 
در عرصه هـای آزاد و مسـتقل از قدرت سیاسـی شـکل 
می گیـرد و »افـکار عمومـی« را می سـازد. از این منظر 
شـبکه های  ناتوانی هـای  و  توانایی هـا  بـه  می تـوان 
مجـازی و گروه هـای اجتماعـی در نزدیـک شـدن بـه 
»حوزه هـای کوچـک عمومـی« و »گشـودن فضاهایـی 
خـرد بـرای گفت وگـو« و یـا دور شـدن از آنهـا بهتـر 
پرداخـت. »تلگـرام« به سـبب ظرفیت هـا و قابلیت های 
ویـژه ای کـه در فضـای مجـازی و مجـاز ایـران دارد 
رسـانه های  نظـم  از  »بیرون ایسـتادگان  توانسـت 
رسـمی« را و »کناره گیـران از حـوزه عمومـی« را در 
مقیـاس باالیـی بـه حضـور و فعالیـت در درون خـود 

کند. ترغیـب 
و  »تلگرامـی شـدن جامعـه  پدیـده  بـه  3- می تـوان 
شـبکه ای«  »جامعـه  زاویـه  از  ایـران  در  سیاسـت« 
شـبکه ها  کاسـتلز  مانوئـل  نظـر  بـه  نگریسـت.  نیـز 
صورت بنـدی اجتماعـی جدیـد جوامـع مـا را تشـکیل 
می دهنـد او ظـرف رسـانه ای جدیـدی کـه بـرای ایـن 
تحـول ارتباطـی تعریف می کند، »ارتباطـات خودگزین 
اسـت کـه شـبکه های رایانـه ای« سـتون فقـرات آن، 
»دیجیتالـی بودن« زبـان آن و »توزیع و تعامل جهانی« 
گسـتره آن اسـت و می تواند به سـبب آنکه در »محتوا 
خودتولیـد«، در پخـش خودگـردان و در »دریافـت« 
خودگزیـن اسـت، بـه جـای مخاطبـان منفعـل، در پی 
»کنشـگرانی فعـال« حداقـل در فضـای مجازی باشـد. 
حـال اگـر ایـن کنشـگران بـه جـای »تماشـاگری« و 
فضـای  بـه  پـا  مجـازی،  فضـای  در  »سست کوشـی« 
واقعـی بگذارنـد و بـه آمدوشـد میـان دنیای رسـانه ای 
و جهـان سیاسـت بپردازنـد می توانند تاثیرگذار شـوند.

4- کاسـتلز مضمـون و محتوای اجتماعی ساخته شـده 
در شـبکه ها را در نسـبت میـان جنبـش اجتماعـی و 
شـبکه تعریـف می کنـد. بـه نظـر او در ایـن گونـه از 
ارتباطـات تـرس و نفـرت و عصبانیت و انـدوه از طریق 
بـه اشـتراک گذاری پیام هـا و همدلـی بـا دیگـران در 
یـک فرآینـد کنـش ارتباطی مغلـوب می شـود و »افراد 
شبکه شـده ی مشـتاقی کـه بـر تـرس غلبـه کرده انـد، 
تبدیـل به کنشـگران جمعـی آگاه می گردنـد« و »گذار 
از خشـم بـه امیـد از طریـق هم اندیشـی در فضاهـای 
خودمختـار محقـق می شـود« به ایـن ترتیـب می توان 
در ایـن وجه ایجابی از شـکل گیری گروه هـای تلگرامی 
در ایـران نوعـی فراخوانـی بـه کنـش و کوشـش بـرای 
ایجاد اجتماعات سـریع و تاثیرگـذار را در ایام انتخابات 
مالحظـه کـرد. در این نـوع کنش گـری تلگرامی تغییر 
رفتار رای دهی شـهروندان سیاسـی و حتی غیرسیاسی 
از انفعـال بـه سـوی مشـارکت و معنـادار شـدن »حـق 
رای« در فرآیند تعیین سرنوشـت قابل مشـاهده اسـت.

5- انتخابـات 7 اسـفند در ایـران ممیـزات ارتباطـی و 
تبلیغاتـی فـراوان دارد کـه هرکـدام در جای خـود نیاز 
بـه پژوهش هـای جدید دارنـد. آنچه به وضـوح در زمره 
بدیهیـات ایـن انتخابـات درآمـد، همین مسـأله بود که 
تلگـرام به طـور خـاص و فضـای مجـازی بـه طـور عام 
بـار مهمـی از تبلیغـات انتخاباتـی را بـه دوش گرفتنـد 
و بخـش بزرگـی از کنشـگری در عرصه انتخابـات را در 

این میـدان رسـانه ای پیـش بردند.
ایـن رخـداد اگرچه به لحـاظ رسـانه ای نوپدیـد نبوده، 
امـا بـه لحاظ اجتماعـی نوپدید اسـت. تلگـرام در خلق 
ارتباطـات سیاسـی »بی مـکان« و »بی زمـان« بسـیار 
تأثیرگـذار بـوده و شـبکه ای از همه رسـانه های دیگر را 
بـه دنبال خود کشـانید. جامعـه ایرانی رندانـه به دنبال 
پیشـبرد خواسـته های نوخـود بـا نـگاه اصالح طلبانـه 
اسـت و بـرای ایـن کار مـدام در حال خلـق حوزه هایی 
نـو بـرای گفت وگـو پیرامـون بهبـود سرنوشـت خویش 
اسـت. عرصـه انتخابـات هفتم اسـفند نیـز از این خلق 
مـدام جامعه برکنـار نماند. تلگرام و شـبکه ظرف بود و 

خواسـت و آرمـان و تـالش مـردم مضمون.
* مدیرگروه ارتباطات دانشگاه عالمه

بیننـده  پـر  بعنـوان  تلگـرام همچنـان 
پیـام  نرم افـزار  پرکاربردتریـن  و  تریـن 
رسـان میـان ایرانی ها شـناخته می شـود.

کرمانـی هـا هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا 
هـر  تلگـرام  صفحـه  روزهـا  نیسـتند.این 
کاربـری را کـه بـاز کنید،لیسـتی از کانـال 
هـا و گروههایـی را مـی بینیـد کـه تعـداد 
پیـام هـای نخوانده اشـان از سـر و کـول هـم بـاال مـی رود. 
بـا موضـوع هـای مختلـف. از شـعر و قصـه و جـک! گرفته تا 

اخبـار سیاسـی و حوادثـی و فـوری.
تلگـرام حـاال محبـوب بـازار مجـازی در کشـور مـا شـده 
کـه در کرسـی های دانشـگاهی هـم بـه آن مـی پردازنـد و از 
تاثیرش بر دمکراسـی، انتخابات، اخالق و فرهنگ شـهروندان 
مـی گوینـد. رسـانه هـای جمعـی مانند رادیـو و تلویزیـون را 
می داننـد. ثـروت  صاحبـان  و  قـدرت  بنگاههـا ی  رسـانه  
شـهروندان جامعه هیچگاه تصور مالکیت این رسـانه ها را در 
خـواب و رویـا هـم نمی دیدند.ایـن رویـا همچنان ادامـه دارد.
بـا ظهـور اینترنـت داسـتان شـکلی تـازه ای بـه خـود گرفت.

حـاال رسـانه هایی متولد شـده اند که نـه تنها ماننـد تلویزیون 
یکسـویه نیسـتند بلکـه  ارزان و در دسـترس همـگان قـرار 
دارنـد و رویـه  ای دوسـویه دارند. رسـانه هایی که در سـالهای 
اخیـر  پنجـه بر صـورت رسـانه های جریـان اصلی کشـیده و 
بـه عنـوان رقیب برای آنها محسـوب می شـوند. همـه جا در 
دسـترس بـوده و در ماشـین و اتوبوس تا مهمانـی و محل کار 

افـراد را بـه خـود مشـغول کرده اند.
در کنار استاندار از کجا آمد

ایـن پاراگراف هـای ابتدایـی بهانـه ای سـت بـرای بررسـی 
اسـتفاده اسـتاندار کرمان از فضای تلگرم.او که از تاثیر تلگرام 
در انتخابات سـال گذشـته آگاه شـده بود در نوروز به واسـطه 
مشـاورین خـود آسـتین بـاال زد و گروهـی بـه نـام »در کنار 
اسـتاندار « را در تلگـرام راه انـدازی کرد. این گـروه حاال هزار 
عضـو دارد بـا چندیـن ادمین که در آن به بررسـی مشـکالت 
و معضـالت کرمان می پردازند.اسـتاندار هم بـه اتفاق معاونین 
و تعـدادی از مدیـران ادارات در ایـن گـروه حاضـر هسـتند و 
بـه انتقـادات پاسـخ می دهنـد. گاهی بـا ادمین ها جلسـه ای 
گذاشـته می شـود و سیاسـت گـذاری مـی کننـد.در ادامـه با 
حسـین شـهابی یکی از ادمیـن های این گروه که کارشـناس 

حـوزه ارتباطـات  هسـتند گفت و گویـی کردیم .
استاندار پاسخگو

اسـتاندار   نخعـی مشـاور  پیشـنهاد  بـه  و  از سـال  قبـل 
تعـدادی از مدیـران در یـک گـروه تلگرامـی عضو شـدند.این 
گـروه بـه منظـور هماهنگـی بیـن رزم حسـینی و مدیـران 

حـوزه هـای مختلـف ایجـاد شد.حسـین شـهابی در مـورد 
نحـوه شـکل گیری گـروه »در کنـار اسـتاندار« ادامـه داد: از 
نـوروز 95 کارکنـان دسـتگاههای اداری هـم بـه ایـن گـروه 
اضافـه شـدند. از ابتدای سـال با حضـور 10 نفـر از ادمین ها 
جلسـه ای گذاشـتیم و بـه منظـور اثربخـش کردن اسـتفاده 
از فضـای تلگـرام و ایـن گـروه همفکـری انجـام شـد.که بـا 
پیشـنهاد مـن مقـرر شـد کـه گـروه بـه شـکل تخصصـی تر 
کار خـود را ادامـه بدهد.شـهابی گفت:تعـداد بـاالی اعضـای 
گـروه باعـث می شـد گفـت و گـو هـا  شـکل پراکنـده ای بـه 
خـود بگیرند.بـا ایـن تصمیم از دل گـروه »درکنار اسـتاندار« 
گروههـای تخصصـی در حـوزه هـای مختلف: فرهنـگ ، هنر 
و گردشـگری،عمرانی،اقتصادی و تولیـدی و ... متولد شـد.هر 
کـدام از ادمیـن هـا بـا توجـه بـه تخصـص خـود مشـغول 

مدیریـت ایـن گروهها شـدند.
کـه  کسـانی  گـروه  اعضـای  بیـن  از  گروههـا  ایـن  در 
پیشـنهادات خوبـی مـی دهند و یـا راهکار مناسـبی پیرامون 
موضوعـات مختلـف دارند را بعنـوان مشـاورین در حوزه های 
مختلـف گزینـش می کنیم. برای مثـال االن در گروه فرهنگ 
، هنـر و گردشـگری تعـدادی از کرمانـی هـا کـه دغدغه این 
بخـش را دارنـد ، گـرد هم جمع کرده و از نظرات مشـاوره ای 

آنها اسـتفاده مـی کنیم.
وی در مـورد نحـوه مدیریت این گروههـا توضیح داد:ما هر 
هفتـه برنامـه ای را اعـالم مـی کنیم.هر روز را بـه یک موضوع 
اختصـاص مـی دهیـم و همـه شـهروندان مـی تواننـد از هـر 
کجای اسـتان مسـائل خـود را در روز مورد نظـر مطرح کنند.

مدیـران مربوطـه هم در گروه آنالین هسـتند و به موارد طرح 
شـده پاسـخ مـی دهند.بـرای نمونه در هشـت هفته گذشـته 
ریـس میـراث فرهنگـی و علـوم پزشـکی بـه مـواردی که در 

مورد حوزه کاریشـان سـوال شـده پاسـخ داده اند.
حسـین شـهابی در توضیـح کارکـرد ایـن گـروه و مفیـد 
بـودن تصمیم رزم حسـینی مـی گوید:جمـع آوری نظر مردم 
کرمـان از سراسـر جغرافیـای اسـتان و مدون شـدن و انتقال 
آنهـا بـه اسـتاندار را می شـود بزرگترین دسـتاورد ایـن گروه 
دانسـت.همه مـواردی کـه در گـروه طـرح می شـود بصـورت 
دسـته بنـدی شـده و یکجا در اختیـار آقای رزم حسـینی قرار 
مـی گیـرد.در ایـن بیـن برخـی پیشـنهادات مفید هـم طرح 
موضـوع می شـود که باعث تصمیمـات تاثیر گذار در سیسـتم 
مدیریت اسـتان شـده است.شـهابی اضافـه کـرد: در کنار این 
کارکـرد مـا بعنـوان فعالیـن حـوزه رسـانه بدنبـال پاسـخگو 
کردن مدیران در سـطوح مختلف هسـتیم. وقتی که شـخص 
اسـتاندار کرمـان بعنوان نفـر اول اجرایی در ایـن گروه حاضر 
مـی شـود و ضمـن مطالعـه روزانه گفـت و گوها در مـواردی 

شـخصا و یـا از طریـق معاونینـش پاسـخ مـی دهـد ایـن می 
تواند به پاسـخگو کردن سـایر مدیران میانی و سـطوح پایین 

تـر نیز کمـک کند.
روزهای پیش روی تلگرام

روزهـای پیـش رو اما یقینـا ابعاد بیشـتری از شـکل گیری 
این گروهها را روشـن می سـازد. آنچه مسـلم است اینترنت و 
فضـای مجازی دنیـای ما را به آکواریمی تبدیـل کرده و رفتار 
شـهروندان را زیـر ذره بین عمومی قرارداده اسـت.ذره بینی که 
برایش تفاوتی ندارد شـهروند باشـی یا سوپراسـتار سینما و یا 
سیاسـتمدار کهنه کار.رسـانه های اجتماعی بر بسـتر اینترنت 
حـاال به اسـتقرار دموکراسـی کمک مـی کنند.فرزاد حسـنی 
را کـه در رسـانه رسـمی کشـور میکروفـن در دسـت دارد را 
بـه چالـش مـی کشـد و سـرباز راهنمایـی رانندگـی را که از 
لبـاس خـود بعنوان سـرپناه کودکی اسـتفاده کـرده ، بعنوان 
نمـاد شـعور و مهربانـی معرفی می کند.رزم حسـینی تا اینجا 
بـه خوبـی توانسـته از  کارکـرد ایـن رسـانه بـه نفـع خودش 
اسـتفاده کنـد. او از خـود و همکارانـش چهـره ای پاسـخگو 
ترسـیم کـرده که بـرای شـنیدن صـدای شـهروندان کرمانی 
حتـی تـا پاسـی از شـب بیـدار مـی ماند. چه بسـا میـوه این 
تدبیـرش را در سـال 96و هنگامـی کـه مـردم باید بـار دیگر 
بـه ریس قـوه مجریـه رای بدهنـد برداشـت کنـد! شـما هـم 
می توانیـد بـا جسـت و جـوی سـاده ای در تلگـرام بـه ایـن 
گـروه اضافـه شـوید و صدای خود را بی واسـطه بـه گوش نفر 

اول دولت در اسـتان برسـانید.

نگاهی به گروه تلگرامی استاندار کرمان

حضور تلگرامی مدیران رزم حسینی

نکیسا خدیشی

حضـور گروهـی از عوامل سـینمای ایـران در جشـنواره کن، 
باعـث واکنش هایـی در فضـای مجـازی بیـن ایرانیـان شـده 
اسـت. یکـی از ایـن حاشـیه هـا مربوط بـه ترانه علیدوسـتی 
اسـت. ترانـه علیدوسـتی در مراسـم فوتـوکال به طنـز و زیر 
لـب، در واکنـش بـه فردی کـه با صـدای بلند نـام او را فریاد 

می زنـد، زیـر لـب می گوید: »زهر مـار«! کاربـران خوش ذوق 
فضـای مجـازی، در توصیـف فـردی کـه نـام ترانـه را صـدا 
می زنـد، تصویـری از رضـا عطـاران در فیلـم فـرش قرمـز را 
منتشـر کرده انـد. قصـه مـردی ذوق زده کـه از ایـران به کن 

می رود. 

عـالوه بـر ایـن، کاربـران فضـای مجـازی بـا نـوع پوشـش 
هنرمنـدان ایرانـی حاضـر در جشـنواره کـن، شـوخی هایـی 

کـرده انـد کـه در زیـر بخشـی از آن هـا را مـی بینیـد:
:shex

لبـاس  ئـه،  توجـه  قابـل  جشـنواره ها  تـو  کـه  ای  »نکتـه 
کارگرداناس.طـوری لبـاس می پوشـن کـه مثال مهم نیسـت، 
انـگار تـا خود جشـنواره با همون لباس پشـت فرمون بودن.«

آوازینیو:
»بجـا اینکـه درمـورد لبـاس ترانـه نظـر بدیـن یـه نگاهـی 
بـه لبـاس اصغرفرهـادی بندازیـن، مـن شـوعرم سـرکوچه 

»)): اینجـوری بـره درخواسـت طـالق میکنـم 
اشکان مدیری:

»لبـاس اصغر فرهادی هـم پایانش بازه.معلوم نیس اسـپورته 
چیه« مجلسیه 
فرشید اس آر:

»اصغـر فرهـادی البتـه تمـام سـعیش رو کـرده یـه جـوری 
بپوشـه کـه هیـچ کـدوم بـه اون یکـی ربطـی نداشـته«

مش حسن:
»ولی اصغر فرهادی پاشنه بلند پوشیده :(((«

ترادیاتور:
قشـنگ معلومـه اصغـر فرهـادی لباساشـو از دیـوار مهربانی 

برداشته
سلطان بصرف کباب غاز:

»لبـاس ترانـه علیدوسـتی نشـون داده فرقـی نمیکنـه پـرده 

خونه رو بپوشـی یا خوشـتیپ باشـی، در دهن مردم همیشـه 
بازه«

پرنسس گیس بریده:
»از اینایـی کـه میگـن لبـاس ترانه و شـهاب حسـینی خوب 
نیسـت تقاضا دارم یه لباسـی که بنظرشـون مناسـبه بپوشن 

جلـو آینـه عکس بگیـرن بذارن مـا اقال یـاد بگیریم«
باهار:

»اوال کـه تیپـش خوبـه ثانیـا شـهاب حسـینی مالفـه هـم 
بپوشـه دلبـره«

سالیوان:
»شـهاب حسـینی چون خـودش می دونه خوبـه گفته همون 

کت شـلواری که دم دسـته رو بدین بپوشـم برم من«
:aidin

»شـهاب حسـینی انـگار کـت و شـلوار بـرادر بـزرک شـو 
پوشـیده.

-چرا ورزش نمیکنن«
مهــــسا:

»کـت شـلواری که شـهاب حسـینی توشـه حتی اگه شـبیه 
کـت شـلوارای دهـه پنجـاه و پنـج سـایز از خـودش بـزرگ 

ترهـم باشـه جـای انتقاد نـداره«
Adagio

در نقـد لبـاس پوشـیدن فرهـادی میشـه یـه مثنوی نوشـت 
ولـی شـهاب جـان ُکتت که فیـت نیسـت، الاقـل اون دکمه 

لعنتـی رو می بسـتی/ کافه سـینما

واکنش کاربران فضای مجازی به حضور گروهی از عوامل سینمای ایران در جشنواره کن:

معلومه اصغر فرهادی
لباساشو از دیوار مهربانی برداشته!

 خبر

ژست های متفاوت 
الناز شاکردوست 
هنگام گرفتن 
سلفی روی قایق 
عکـس  شاکردوسـت  النـاز 
را  خـودش  از  جدیـدی  هـای 
منتشـر کرده  و نوشـته :داشتم 
به ایـن فکر میکـردم که بخش 

مهمـی از زمـان زندگـی همـه ی مـا آدم هـا در انتظـار میگـذره از انتظـار 
بـرای جـواب سـالم گرفتـه تـا انتظار بـرای پوشـیدن پیژامـه انتظـار برای 
بـزرگ شـدن بـرای بـه پایـان رسـیدن درس و مشـق انتظـار بـرای آماده 
شـدن غـذا بـرای خانه دار شـدن انتظار برای بیشـتر داشـتن انتظـار برای 
عاشـق شـدن بـرای رسـیدن بـرای رفتـن انتظـار از یکدیگـر انتظـار برای 
بدنیـا آمـدن فرزنـد انتظار برای پیر شـدن بـرای بپایان رسـیدن درد و رنج 
و سـرانجام انتظـار بـرای ُمردن...  اّمـا اگر خوب دقت کرده باشـید برخالف 
تمـام برنامـه ریـزی ها و انتظـارات هیچکـدام از اتفاق های زندگی، دسـت 
مـا نبوده،نیسـت و نخواهـد بـود! مـی خواهـم از امـروز دیگـر منتظر هیچ 
انتظـاری نباشـم میخواهـم تمـام لحظـه ی حـال و بودنـم را زندگـی کنم 
بـدون هیـچ حسـرت و انتظـاری.. بـا تـوکل بـه خــدا و اعتمــاد کامل به 

هسـتی، شـما چطور؟

خبر

اصالحیه فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )94-120( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی مـی تواننـد از زمـان درج اولین نوبـت آگهی با ارائـه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 16-7 
و چهارشـنبه هـا 7-15( بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در کرمـان- بلـوار 22 بهمن- حدفاصل سـه راه ادیب با چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهت اعـالم آمادگی مراجعه 
و اسـناد ارزیابـی کیفـی را دریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن مـدارک مـورد نیـاز را تهیه، تنظیـم و تکمیل و حداکثـر تـا 14 روز تقویمی پـس از تاریخ چاپ آخریـن نوبت آگهی بـه دبیرخانه 
کمیتـه فنـی و بازرگانـی/ هیئـت انتخـاب مشـاور )اتـاق 105( تسـلیم نماینـد. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصـه منوط بـه ارزیابی کیفی مناقصـه گران توسـط کمیته فنـی و بازرگانی می 
باشـد. )نوع تضمین شـرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی/رسـید بانکی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسـانی 

مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت نام در سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.

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

ساخت، نصب و اجرای 2000 انشعاب به 11/430202
240625/000/000 روز4866-1394یکیکصورت سری در شهر بم  

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ما هر هفته برنامه ای را اعالم می کنیم.
هر روز را به یک موضوع اختصاص 
می دهیم و همه شهروندان می توانند 
از هر کجای استان مسائل خود را در 
روز مورد نظر مطرح کنند
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

تعریف سلفی:
سـلفی بـه عکسـی گفتـه می شـود کـه یـک نفـر از خودش 
می گیـرد و بـا توجـه بـه طول دسـت او و فاصله کـم دوربین 
تلفـن همـراه از صـورت فـرد، معمـوالً لـب و لوچـه اش در 

عکـس شـبیه شـتر یـا ماهی می شـود.
سلفی جدید

انواع سلفی:
1- من و فالنی:

این گونـه سـلفی ها بیشـتر مربوط بـه افرادی اسـت که عالقه 
زیـادی بـه چهره های مطـرح دارند و تصور می کنند داشـتن 
عکـس دو نفـره بـا دیگـران برکاتـی دارد. از جملـه الیک، پز 

و ...
ایـن افـراد ماننـد ماهـی شیشـه پاک کن آکواریـوم انـگار که 
نیمـه گمشـده خود را بعـد از سـال ها دوری یافته باشـند به 
فرد موردنظر می چسـبند و با او در انواع و اقسـام ژسـت های 

شـدنی و نشـدنی، عکـس می گیرند.
افـرادی هـم کـه بـه چهره هـای مطـرح دسترسـی ندارنـد، 
خالـه  پسـر  دختـر/  ماننـد  غیرمطـرح  چهره هـای  بـا 
عکـس می گیرنـد و جـوری جلـوه می دهنـد کـه انـگار بـا 

انداخته انـد! یـادگاری  عکـس  آمریـکا  رئیس جمهـور 
2- من و یک چیزی:

وقتـی نـه چهـره مطرحـی دم دسـت باشـد و نه حتی پسـر/ 

دختـر خالـه، فـرد مـورد نظـر به سـلفی گرفتـن با اشـیا رو 
مـی آورد. گروهـی از افـراد با اشـیایی که برایشـان ارزشـمند 
اسـت و گروهـی دیگـر فقـط بـرای خالـی نبـودن عریضـه و 
کادر، بـا هـر چیـزی که دم دستشـان بود، سـلفی می گیرند. 
مـن و ماشـین، من و عروسـک، من و کوفت و مـن و زهرمار 

از جملـه مهم تریـن سـلفی های ایـن گروه اسـت.
3- من و یک جایی:

وقتی نه کسـی دم دسـت باشـد و نـه چیزی یـا وقتی فردی 
از قرارگرفتـن در مکانـی بـه وجـد آمـده اسـت و می خواهـد 
بـا سـلفی، حضـور خـود را در آن مـکان بـه ثبت برسـاند، از 
خـودش و مکانـی که در آن حضـور دارد، عکس می گیرد. در 
این گونـه از سـلفی ها 86 درصـد از حجـم عکس بـه »من« و 
مابقـی بـه »یک جایـی« اختصاص پیـدا می کنـد. مخاطبان 
نبایـد از ایـن افـراد هیچ گونـه انتظـاری داشـته باشـند چون 
تجربـه ثابت کرده اسـت ایـن افراد جای خوب و بد برایشـان 

هیـچ فرقی نـدارد و گالب به رویتـان… بگذریم!
4- کاًل من:

وقتـی نه کسـی دم دسـت باشـد نه چیـزی و فرد مـورد نظر 
هـم در جـای خاصی نباشـد، بیش از 98 درصـد از کادر را به 
صـورت خـود اختصـاص می دهـد. ایـن گونه از سـلفی ها هم 

داری انواع مختلف اسـت:
4-1: مـن یهویـی: فـرد به صـورت اتفاقـی دوربیـن را جلوی 

خـود می گیـرد و بلـه!
4-2: مـن ژانگولـر: در ایـن نـوع از سـلفی، فـرد بـا درآوردن 
از خـود، شـکر  اقسـام شـکلک ها و عکس بـرداری  و  انـواع 
نعمـت سـالمتی عضـالت صـورت خـود را به جای مـی آورد.

4-3: مـن در افـق: فـرد در حالـی که سـر در جیـب مراقبت 
فـرو برده و به افق زل زده اسـت، از خـودش عکس می گیرد.

واژه گزینی برای سلفی:
فارسـی جـزو  زبـان  از  و حراسـت  آنجایـی کـه حفـظ  از 

وظایـف هـر ایرانـی اسـت، بنابرایـن الزم اسـت بـرای واژه 
غریـب و بیگانـه »سـلفی« واژه جایگزینـی بیابیـم. مواردی 
»خودانـه«،  »خودکـی«،  »من گیـر«،  »خودگیـر«،  ماننـد 
»منانـه« واژه هایـی هسـتند که شـاید در نـگاه اول مضحک 
بـه نظـر برسـند ولـی مطمئـن باشـید بعـد از مدتـی و در 
نـگاه سـیصد یا چهارصدم، بسـیار زیبا و دلنشـین هسـتند؛ 
حتـی بـه سـلفی دو نفـره بـا یـک دوسـت می شـود گفـت 

»مـن و یارانـه«

انواع ِسلفی
رضا احسان پور

 سلفی جات

طنز

در قسـمت پیـش روایـت کردیم 
کـه  شـکارچی ما  همسـایه ی  کـه 
دسـتی هـم بـه دود و دم داشـت از 
نگرانـی یـک عمـر آلودگـی فرزنـد 
اسـلحه ی  سـیگار  بـه  دلبنـدش 
سـمت  بـه  و  برداشـت  را  شـکاری 
آن طفـل بـاالی 18 سـال شـلیک 
کـرد و خداونـد بـه همه ی مـا رحم 
کـرد کـه زبل خـان مذکـور آنچنـان 
هـم حرفـه ای نبـود و آن داسـتان ها کـه بـا الف و گـزاف 
از شـکار کـردن قـوچ و کبـک و گـراز در هـوای بارانـی و 
تاریکـی شـب و در حـال دویـدن شـکار، روایـت می کـرد 
باشـند  دور  بـه  حقیقـت  از  کـه  می زدیـم  حـدس  مـا  و 
خوشـبختانه واقعـا از حقیقت بـه دور بودند و ایشـان حتی 
توانایـی شـکار کـردن فرزنـد دیـالق خـود را از فاصلـه 15 
متـری نداشـتند و بـه جـای آن موجـود نچنـدان قبـراق و 
سریع السـیر دیـوار منـزل یکی دیگـر از همسـایه ها را مورد 
لطـف اسـلحه قـرار دادنـد کـه بازهم از بخـت بلنـد ما، آن 
بنـده ی خـدا بـه مسـافرت رفتـه بودند کـه اگـر او در خانه 
بـود بایـد وی را بـه بیمارسـتان می رسـاندیم، نـه بخاطـر 
برخـورد گلولـه بـا تـن رنجـورش کـه بخاطر سـکته کردن 
از زخمـی شـدن نمـای سـاختمانی کـه به قول خـودش با 
خـون دل آجـر آجـرش را روی هم سـوار کـرده و برجی با 

نمـای آلومینیومـی در محلـه ی قدیمـی و کاهگلـی ما علم 
کـرده کـه مثـل در عشـرت کده بـرق می زنـد و محلـه را 

نشـان دار کـرده، بگذریـم.
بـا بچـه ی  برخـورد  و  از ماجـرای شـلیک  چنـد روزی 
سـیگاری نگذشـته بـود کـه قصـد کـردم بـروم و از سـر 
کوچـه خریـد اندکـی بکنـم کـه بـا چهره بـه شـدت تغییر 
کـرده ی اقـای همسـایه مواجـه شـدم و در واقـع اول فکـر 
کـردم شـاید بـرادر و یـا پسـر عمـوی زبل خـان باشـد امـا 
دهـان کـه بـه سـالم و احوال پرسـی بـاز کـرد فهمیـدم که 
خـود زبل خـان اسـت و دچـار PTSD یـا همـان اختـالل 
اسـترس پس از سـانحه گشـته. وی برخالف معمـول که با 
“سـامعلیک”به اسـتقبال مخاطبـان می رفـت بـا لحنی آرام 

و صدایـی گـرم گفـت: درود
کـه خوب همیـن کلمـه ی درود بعالوه ی پیراهن سـفید 
آسـتین بلندی که پوشـیده بود و شـلوار پارچـه ای قهوه ای 
روشـن و گیوه هـای تـازه و نـوی کـه معلـوم بـود همـه را 
بـا هـم از فروشـگاه های تـازه مـد شـده ی الیـاف طبیعـی 
و گیاهـی مخصـوص تـارک دنیاهـای مـدرن خریده اسـت، 
همـه ی این هـا در کنـار هـم مـرا به عالمـت سـوالی تبدیل 
و  پـوش  زبل خـان چـرم  آن  کـرد کـه چطـور شـده کـه 
پوسـت  کفش هـای  افتخـار  بـا  کـه  دوش  بـر  پوسـتین 
مـارش را بـه دیگـران نشـان مـی داد و می گفـت خـودم از 
هنـد خریـده ام و پوسـت مـار بـوا اسـت، تبدیـل بـه چنین 

گیاهـی  الیـاف  جـز  کال  کـه  شـده  طبیعتـی  دوسـت دار 
چیـزی بـر تـن نـدارد و خالصـه طاقـت نیـاوردم و گفتـم: 

حالتـان خـوب است؟ماشـاهلل چـه تغییراتـی کرده ایـد!
گفت:راسـتش را بخواهیـد پـس از آن حادثـه ی جانگداز 
و لطـف بزرگـی کـه کائنـات بـه من کـرد، دریافتـم که اگر 
هرکـس دیگـر بـه جای مـن بـود اآلن سـیاه پوش فرزندش 
بـود و فقـط بخاطـر سـبک زندگـی پـر مهر و عالقـه ی من 
بـوده کـه کائنـات خـودم و فرزنـدم را چنین حفـظ کردند. 
در نتیجـه تصمیـم گرفتـم بیـش از پیش با جهـان و مافیها 
مهربـان بشـوم و چنـان کنم که هر نفسـی که فـرو می رود 

مفرح ذات باشـد.
مـن هـم چـون طفـل مـادر گـم کـرده ای در بازار شـام 
هـاج و واج مانده بـودم کـه ایـن همسـایه ی محتـرم کـه 
دایـره ی لغاتـش بـه چهارتـا فحـش چـارواداری و تعارفات 
چالـه میدانـی خالصـه می شـد ایـن ادبیـات فخیـم را از 
کجـای ناخودآگاهـش اسـتخراج می کنـد کـه حاال سـعدی 
وار گلسـتان و ملسـتان را بـه هـم پیونـد داده و بـا نثـر 
مسـجعی هـم حـرف می زنـد کـه منـه مثـال اهـل قلـم در 

مانـده ام کـه درد دل می کنـد یـا رپ می خوانـد؟
وی ناگهان اضافه کرد:

تـرا بـه آگاهی غالـب کائنات نـگاه کن که چگونه تیشـه 
بـه ریشـه ی ایـن کـره ی زمیـن می زننـد و جـوری رفتـار 

می کننـد انـگار آینـده ای در کار نیسـت!
و جسـتی زد و چریـک وار بـا غلـت و واغلتی روی زمین 
چیزهایـی را از خـاک کوچـه برداشـت و بـه سـوی مـن 
برگشـت و دقیقـا همانگونه کـه انقالبیون دسـت خون آلود 
خـود را بـاال می گرفتنـد تـا سـند جنایـت آمریکا را نشـان 
بدهنـد مشـت پـر از فیلتـر سـیگارش را روبروی چشـمانم 
هسـتند؟می دانی  چـه  این هـا  می دانـی  گفـت  و  گرفـت 

این هـا بـا ایـن زمیـن بیچـاره چـه می کننـد؟
دو دل و مـردد مانـده بـودم و بـا ترس و لـرز جوری که 
انـگار کلمـات خودشـان را سـینه خیز از الی دندان هایـم 

فـراری می دهنـد گفتم:فیلتر سـیگار اسـت
داد زبل خـان بـه هـوا خواسـت که:نـه خیر فیلتر سـیگار 
نیسـت بلکـه کپسـول های کوچکـی از سـم نیکوتین اسـت، 
تـو می دانسـتی کـه سـم نیکوتیـن یکی از سـمومی اسـت 
و  می کننـد  اسـتفاده  جمعـی  کشـتار  سـالح های  در  کـه 

پـس از پیمـان منـع اسـتفاده از سـالح های کشـتار جمعی 
خـود  در  جهانخـوار  آمریـکای  جملـه  از  مختلـف  کشـور 
مانـده بودنـد کـه بـا این همـه سـم نیکوتیـن چـه کنند که 
دانشـمندان ایشـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـم را 
رقیـق کننـد و بـا آن حشـره کـش بسـازند و هنـوز هـم 
تعـداد حشـره کش هایی کـه از سـم نیکوتیـن برای کشـتن 

سوسـک و مگـس اسـتفاده مي کننـد کـم نیسـت.
گفتـم خـوب ایـن که فقـط فیلتر سـیگار اسـت خودتان 
را ناراحـت نکنیـد، و پـس ذهنـم به خـودم نهیـب می زدم 
کـه خیـر سـرت روزنامه نـگار هم هسـتی چرا این هـا را تو 

نمی دانسـتی، کـه زبل خـان تـارک دنیـا افزود:
ای سـاده دل هـر فیلتـر سـیگار 500 لیتـر آب را آلوده 
بـه سـم نیکوتیـن می کنـد و آن آب مسـموم وقتـی کـه 
وارد سـاقه ی گیـاه مي شـود نـه تنهـا گیـاه را هـم آلـوده 
هـم  بی خبـر  جـا  همـه  از  عسـل  زنبـور  بلکـه  مي کنـد 
می آیـد و می نشـیند روی گل تـا شـهد را بخـورد و عسـل 
بسـازد کـه زبان بسـته سـم را می خـورد و بخاطـر آسـیب 
مغـزی کـه بـه او وارد شـده راه کنـدو را هیچ وقـت پیـدا 
نمی کنـد و در نتیجـه در طبیعـت گم می شـود  گوشـه ای 
در نتهایـی و غربـت جـان بـه جـان آفرین تسـلیم می کند 
بـه  کشـیدن  سـیگار  بـا  تنهـا  نـه  سـیگاری  فـرد  آن  و 
خـودش آسـیب می زنـد بلکـه کل اکوسیسـتم را هـم از 

بیـن می بـرد و ...
هنـوز مشـغول داد سـخن دادن از مشـکالت ناشـی از 
صدمـه زدن بـه اکوسیسـتم بـود و من بـه فکر راهـی برای 
فـرار می گشـتم کـه باقـی عمـرم را خدمـت ایـن اسـتاد 
تلـف نکنـم  و راه بـه سـوپر مارکـت ببـرم و با تخـم مرغی 
برگـردم کـه ناگهـان پسـرکی که از آن سـوی کوچـه عبور 
می کـرد و سـیگار می کشـید دقیقـا از روبـروی چهـره ی ما 
که گذشـت دسـت از جان شسـت و سـیگار نیم کشـیده را 
پـرت کـرد روی زمیـن و من تـا آمـدم روی برگردانم دیدم 
زبل خـان نیسـت و بـا خـودم گفتم کـه دوباره شـیرجه زد 
تـا فیلتـر هـا را از روی زمیـن بـردارد کـه دیدم لولـه ای از 
پنجـره بیـرون آمـد و زبل خـان گفـت بـا تو چنـان می کنم 
کـه تـو بـا اکوسیسـتم کـردی و صـدای گلوله تمـام کوچه 

را پـر کرد...
این داستان ادامه دارد....

مرگ بهتر است یا سلفی؟
صابر قدیمی

تحقیقـات  و  ممارسـت  بـا  بشـر  پیـش  قرن هـا 
یافـت.  دسـت  سـنگ اندازی  علـم  بـه  گسـترده 
سـالیان سـال بـرای شـکار حیوانـات گـردن  کلفت، 
بـد دهـن و بد بـدن و همچنین در عملیات سـاخت  
و سـاز منـزل از آن اسـتفاده بشـر دوسـتانه صورت 
می گرفـت، امـا کمـی بعـد وقتـی عـده ای در کار 
مـردم سـنگ اندازی کردند، متوجه معایبش شـدند 
و رفته رفتـه شـاهد افول سـنگ اندازی بودیـم )البته 
در مسـابقات فوتبـال همچنـان بشـدت بـه زیسـت 
خـود ادامـه داده و هـم  اکنـون یکـی از بخش هـای 
باحـال  کشـورهای  در  فوتبـال  جـذاب  و  مفـرح 

اسـت.( سـنگ اندازی 

در سـال های اخیـر بـا پیشـرفت تکنولوژی بشـر 
بـه علـم خویش انـدازی دسـت یافتـه اسـت کـه به 
مراتـب از سـنگ اندازی جذاب تـر بـه نظر می رسـد. 
سالسـفه )سـلفی گران( هـر روز مونوپـاد بـه دسـت 
دریاهـا،  کوه هـا،  پشـت بام ها،  جنگل هـا،  راهـی 
آتشفشـان ها و ... می شـوند تـا عکس هـای »چقـدر 
اجتماعـی  شـبکه های  در  و  بگیرنـد  مـا«  خوبیـم 
منتشـر کننـد و مـورد الیـک دیگـران واقـع شـوند 

و در حالـت ایـده آل شـیریده گردنـد.
در ابتـدا مـا هـم مثـل همـه مـردم از ایـن اتفاق 
اسـتقبال کردیـم و هـر روز در کنـار فعالیت هـای 
روزانـه  خوانـدن  )ماننـد  خـود  ارزشـمند  روزانـه 
پنـج میلیـون پیغـام تلگرامـی و اینسـتاگرامی در 
را  سـاعتی  اندیشـمندان(،  و  نخبـگان  گروه هـای 
از عمـه،  به غیـر  بـه خویش انـدازی می پرداختیـم. 
خالـه، دایـی و خانـواده محتـرم رجبی، چنـد نفر از 
دوسـتان هـم از عکس هایمـان لـذت می بردنـد، اما 
ایـن روزهـا آمارهای عجیبـی از میزان مـرگ  و میر 
سـلفی گبران بـه گـوش می رسـد. مثـال در هر 500 
فـالش، یکـی از سالسـفه نقـص عضو پیـدا می کند. 
یـا هـر روز یـک نفـر بـه خاطـر سـهل انگاری در 
لحظـه عکسـبرداری جان خود را از دسـت می دهد!
سـقوط از بـاالی پشـت بام، لـه شـدن زیـر قطار، 
خورده شـدن توسـط شـیر و دایناسـور، غرق شدن 
در وان حمـام، ذوب شـدن در مـذاب آتشفشـان و 
... تعـدادی از ایـن مرگ هـای دلخـراش بـه شـمار 
می آینـد. دانشـمندان پیش بینـی کردنـد در آینـده 
نزدیـک بـه علـت بازنشسـتگی موضـوع »تابسـتان 
خـود را چگونـه گذراندیـد؟«، از موضـوع »مـرگ 
انشـا  کالس هـای  در  سـلفی؟«  یـا  اسـت  بهتـر 

می شـود. بهره بـرداری 
منبع : جام جم

ادامه ی ماجرای زبل خان همسایه

طنز

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir

افقی
محیـط  و  جانـداران  مجموعـه  مدیـون-   ، 1-مقـروض 

طبیعـی کـه در ان زیسـت میکنـن
2-سقف ویران- رخسار- ییالق کرج

3-سـرخ مایـل به کبـود- کشـوری در مدیترانـه- متنی 
روایتگـر کـه در قالـب نثر نوشـته می شـود

4-اسب چاپار-حسرت کویر- ماه میالدی- نمو
5-کمربند طبی- دوستی خالص- نوعی خوراک رقیق

6-پیشرو لشکر- اتشگیر- حرف هشتم
افریقـا- عیـب  7-کشـور سـانتیاگو- کشـوری در قـاره 

وننـگ
8-گردنه کوه- قلعه نظامی- مرکز عربستان

9-مقابـل پـود- انقبـاض ناگهانـی عضـالت- اعمـال قوه 
قانـون مسـتقیماً  ایـن  امـوری کـه در  مجریـه جـز در 
برعهـده رهبـری گـذارده، از طریـق ر…ییس جمهـور و... 

ست ا
10-رود فرانسه- شکرگزاری- مخلوط کردن
11-محکم و قاطع- راحتی ، فراغت- سرما

12-کلمه آرزو- دردمندی- تاک- محله
13-قتل سیاسی- از اعداد ترتیبی- همسن

14-خراب- واجب و ضروری- ناطق
15-شهری در استان گیالن- قصه ، حکایت

عمودی
1-شوخ و سر به هوا- ماشین زراعت

2-گردیـدن و چرخیدن- واحد نظامی- شـیرینی سـنتی 
یز تبر

3-جـد پیامبـر اکـرم )ص(- گـردن کلفـت و زورگـو- 
کنـکاش

4-بلدرچین- نژاد ایرانی- دشنام- اهلی ، مطیع

5-توانایی- گزارش- رمق آخر
6-خاک سفالگری- اعتقاد ، یقین- نظم و ترتیب

7-دریـا- نگـران- ابـزاری کـه در را بـا آن بـه چارچـوب 
میکنند وصـل 

8-از اصول دین اسالم- جمع رای- کمک رسانی
9-متاع- شکستگی- ترش و شیرین

10-نیرنگ زیرکانه- خط سیر سیارات- مقابل جزر
11-ادات تشبیه- مزاحم- اشاره با چشم و ابرو

آرام- حشـره  و  آهسـته  تسـبیح- مذکـر-  12-درخـت 
تابسـتانی مزاحـم 

13-گوسـاله کـش معـروف- قصـد کننـده- پوشـش ، 
مه جا

14-یار مداد- غایب نیست- گوشه ها
15-پایدار- تیم معروف ایتالیایی

حل جدول شماره 63۰

جدول شماره 631
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139560319012000400 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای اصغـر آبـاده فرزنـد 
محمـد بشـماره شناسـنامه 16 صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 200 مترمربع 
پـالک 348 فرعـی از 629 اصلـی واقـع در بخـش 36 
کرمـان سـیرجان ابـاده خیابـان مرودشـت جنـب موتور 
کشـاورزی خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانم احمد 
علـی یـزدی و هاجـر رفعتـی محـرز گردیـده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 
15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

شـد.  خواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/03
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/18

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 236           
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بنشین این مبل دونفره است اما از 

نخستین روز سال 5٤ یكنفره بوده 

است،بنشین. 

حتي آجرها هم رنگ باخته اند چه برسد 

به موهاي من. بنشین. بنشین درست 

کنار من،بگذار لحظه اي این مبل 

دونفره، دونفره باشد. من هیچ،بنشین. 

سمت راست یا چپ فرقي نمیكند.

 فقط بنشین

عكس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه دکو آرت
گشایش:

جمعه 31 اردیبهشت 
ماه الی 2 خرداد 

ساعت :
 10 الی 13 و 17 

الی 21 
مکان :

خیابان امام جمعه 5 ، 
گالری ترنج

حاشیه

ایده طراحان لباس ایرانی 
در حد»کن« است؟

آخریـن حضـور بازیگـران ایرانـی بر روی فرش قرمز شـصت و نهمین جشـنواره 
بین المللـی فیلـم کن در قاب دوربین ها ثبت شـد اما همچنان بحـث و تبادل نظر 
در فضـای مجـازی دربـاره تن پـوش سـتاره های ایرانی در ایـن رویداد داغ اسـت و 
ایـن پرسـش همچنان پیش رو قـرار داد که آیـا انتخاب های درسـتی برای حضور 

در ایـن رویداد توسـط طراحـان داخلی صـورت می پذیرد؟
و  »وارونگـی«  فیلـم  دو  عوامـل  زن،  داور  یـک  بـر  عـالوه  ایـران  سـینمای 
»فروشـنده« را بـر روی فـرش قرمـز شـصت و نهمین جشـنواره فیلم کن داشـت و 
هرچنـد »وارونگـی« تازه تریـن اثر بهنام بهزادی با نقش آفرینی سـحر دولتشـاهی 
نتوانسـت در بخـش نوعی نـگاه این دوره از جشـنواره جایـزه ای از آن خود کند اما 

اثـر تـازه فرهـادی جـزو گزینه هـای جدی نخـل طالی کـن 2016 اسـت.
سـوای نمایش فیلم  ها حضور سـینماگران ایرانی بر روی فرش قرمز جشـنواره 
کـن همچـون دوره های گذشـته با حواشـی فراوانی همراه بـود و در فضای مجازی 
موجی از اظهارنظرها درباره نوع پوشـش سـینماگران کشـورمان شـکل گرفت که 
پـس از آخریـن حضـور عوامـل فیلم »فروشـنده« بـر روی فرش قرمـز همزمان با 

آخریـن نمایش این فیلم در جشـنواره کـن ادامه دارد.
در میـان دیدگاه هـا، عمـده تمرکز بر نوع پوشـش سـینماگران مرد کشـورمان 
در ایـن رویـداد بـود که اتفاقاً لباس هایشـان از برندهـای معتبر غیرایرانـی بوده اما 
نتوانسـت توقعـات هوادارانشـان را بـرآورده سـازد. در میان بازیگران زن نیز سـحر 
دولتشـاهی با نقدها و بعضاً شـوخی های نقدگونه بسـیاری به واسـطه نوع پوشـش 
خود در جشـنواره کن مواجه شـد و کمترین نقدها متوجه ترانه علیدوسـتی شـده 
بـود و از قضـا پوشـش بازیگـران ایرانی -به جز جواهراتشـان- حاصل ایـده پردازی 

طراحان ایرانی اسـت.
بـا ایـن اوصاف به نظر می رسـد طراحـان کشـورمان ایده های خالقانـه ای برای 
عرضـه دارنـد اما اینکه از میان ایـن ایده ها، کدامیک انتخاب شـود و در نهایت این 
ایـده چگونـه پیـاده سـازی و توسـط هنرمند مـورد بهره بـرداری قرار گیـرد، جزو 
مولفه هایـی اسـت که لزوماً در اختیار طراح نیسـت و می بایسـت هنرمند شـخصاً 

به آن توجه داشـته باشـد.
در این نمونه تازه، شـاید اگر شـلوار برخی از سـینماگران مرد کشـورمان کوتاه 
تـر بـود، بـه گونـه ای که تا نمی خـورد یـا از ترکیب رنـگ بهتری انتخاب می شـد، 
ایـن چهره هـا جذاب تـر از آنچـه ثبـت شـدند بـه نظـر می آمدنـد امـا به هـر حال 
شـاید فـرش قرمـز آنچنان کـه بـرای هـواداران این سـینماگران پراهمیت اسـت، 
بـرای خـود ایـن هنرمنـدان اتفـاق جـدی نباشـد و آنهـا بـه سـادگی از کنـار این 
فضـا و صدهـا دوربینـی که تصاویر متعـددی از آنها ثبـت کرده اند، عبـور کرده اند.
نکتـه قابـل تامـل دیگر اینکـه، هیچ وجـه تمایزی میان پوشـش سـینماگران 
مـرد ایرانـی حاضر در جشـنواره کن با سـایر مدعوین به این رویداد وجود نداشـت 
و در واقـع کوچک تریـن اثـر بومـی در ایـن پوشـش ها نبـود کـه البته بـا توجه به 
آنکـه برنـد تهیـه کننده پوشـش ایـن چهره هـا، ایرانی نیسـت، این اتفـاق چندان 
غیرطبیعـی نبود؛ هرچند انتظار می رود سـتاره های سـینمای ایـران که در چنین 

رویدادهایـی حضـور می یابنـد، نمـادی از ایران را نیز همراه داشـته باشـند.
سـوای اینکـه بـه مضامیـن آثـار و برخـی جزئیـات جشـنواره فیلـم کـن چـه 
نقدهایـی وارد اسـت، ایـن حقیقـت را نمی تـوان نادیـده انگاشـت کـه ایـن رویداد 
فرصتـی بـرای دیده شـدن اسـت، کما اینکـه بازیگـران ایرانی دیده شـدند و بعید 
نیسـت پـس از ایـن جشـنواره، پیشـنهادهای بین المللی داشـته باشـند؛ بنابراین 
می تـوان از ایـن ظرفیـت به خصوص در انتخاب پوشـش جـذاب و دارای نمادهای 

ایرانـی بهره بـرداری بهتـری کرد./تابناک

 اطالعات

سکه

1۰,۰8۰,۰۰۰ ریال طرح جدید

1۰,۰9۰,۰۰۰ ریال طرح قدیم 

5,25۰,۰۰۰  ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,8۰۰,۰۰۰ ریال

یک گرمی 1,89۰,۰۰۰ ریال

طال

1,۰3۰,27۰ ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,373,62۰ ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,45۰ ریال دالر آمریکا

38,8۰۰ ریال یورو

9,93۰ ریال درهم امارت

5,3۰۰ ریال  یوآن 

49,7۰۰ ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,۰۰۰ تومان

رانا LX  33,382,۰۰۰ تومان

سوزوکی ویتارا  125,۰11,۰۰۰ تومان

سایپا SE 111     2۰,27۰,۰۰۰ تومان

75,8۰۰,۰۰۰ تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,۰1۰,۰۰۰ تومان

لیفان X60  61,1۰۰,۰۰۰ تومان

77,9۰۰,۰۰۰ تومان   S5 جک

49,31۰,۰۰۰ تومان  55۰ MVM

آب و هوای کرمان

16 تا 36 /آفتابی امروز

17 تا 36 /آفتابی فردا

کنسرت

کنسرت همای پرواز )مستان(
6 خرداد ماه 95   سالن فجر کرمان


