
حسن روحانی:

 اگر پیشرفت 
می خواهید، رای دهید

بیانیه  انتخاباتی آیت اهلل 
هاشمی خطاب  به  مردم: 

یک روز 
تاریخی رقم 
بزنیم و مانع 
تندروها 
شویم

همراه با اولین فاتحان ایرانی زمستانی
 قله کازبک گرجستان

بارها پشیمان شدیم
 اما رفتیم

6

35 سال یازدهم  شماره پیاپی 572   یکشنبه 2 اسفندماه 1394 
www.payamema.ir  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

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

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

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

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

انتخاب ظریف
 اصالح طلبان کرمان

یاسر سیستانی نژاد
همین صفحه

»بـه چـه کسـی رأی دهیم؟« این سـوالی اسـت 
دادن  رای  قصـد  کـه  کسـانی  از  بسـیاری  کـه 
دارنـد از یکدیگـر مـی پرسـند. و بسـیاری نیـز 
در کنـار صنـدوق رای تصمیـم گیری مـی کنند 
کـه رای شـان را بـه نـام چـه کسـی بـه صندوق 
رای بیندازنـد. ایـن آسـیب، مختص کشـورهایی 
اسـت که از فقدان حزب و تشـکل شناسـنامه دار 
سیاسـی رنـج مـی برنـد. دقیقا بـه همیـن دلیل 
اسـت کـه بسـیاری افـراد بـه صـورت خودجوش 
نامـزد انتخابـات مـی شـوند و هـر کـدام هم یک 
دایـره نفـوذ محـدود دارنـد و تعـداد آرای شـان 
بـرای ورود بـه مجلـس کافـی نیسـت. در نتیجه 
مجبورنـد که بـه نوعی خود را بـه جامعه معذفی 
کـرده و بـرای خـود رای دسـت و پـا کننـد. این 
جلـب توجـه از میـزان تحصیـات و عضویـت در 
فـان گـروه و بهمـان انجمـن) کـه اعضـای آن 
سـالی یـک بـار هـم یکدیگـر را نمـی بیننـد.( تا 
تیـپ و چهـره و مـدل مو و نحوه لباس پوشـیدن 
و... کـه متاسـفانه همـه ایـن آیتـم هـا در رای 
آوری کاندیداهـا موثـر اسـت. اما برخـی از همین 
آیتـم هـا بـرای یـک نماینـده الزم نیسـت. جمه 
کثیـری از رای دهنـدگان نیـز بـدون توجـه بـه 
پیشـینه سیاسـی و اجتماعـی نامـزد و تنهـا بـا 

در نظـر گرفتـن حجـم تبلیغـات و ژسـت هـای 
نامـزد بـه او رای مـی دهند و در این مسـابقه نیز 
کسـانی کـه پـول بیـش تری خـرج مـی کنند از 

دیگـران جلوتر هسـتند.
مـردم هـم مقصـر نیسـتند. هیـچ کس ایـن قدر 
فرصـت نـدارد کـه حتـی نـام ده هـا کاندیـدای 
حـوزه انتخابیـه را یـاد بگیـرد چـه رسـد بـه این 
کفایـت  و  سیاسـی  خاسـتگاه  بیوگرافـی،  کـه 
اجتماعـی آن هـا بدانـد. کمـا ایـن کـه برخـی از 
کاندیداهـا نیـز در معرفـی خـود به جامعـه عمدا 
و سـهوا اهمـال می کننـد تا بتوانند از سـبدهای 
مختلـف جامعـه بـه جمـع آوری رای بپردازنـد.

لـزوم ارائـه لیسـت از سـوی احـزاب کـه جـای 
بـه  بـه شـدت احسـاس مـی شـود،  خالـی آن 
همیـن دلیـل اسـت کـه مـردم بـا مراجعـه بـه 
نظـرات یـک حـزب و اعتمـاد بـه خـط مشـی 
آن بـه کاندیداهـای معرفـی شـده توسـط حزب 
آینـده هـم در مـورد  بدهنـد و در  مذبـور رای 
عملکـرد نماینـدگان، حزب را مورد پرسـش قرار 

دهنـد.
نفـوذ  قـدرت  احـزاب  کـه  فعلـی  شـرایط  در 
چندانـی ندارنـد و در آسـتانه انتخابـات ائتـاف 
هـای مختلفـی صـورت مـی گیـرد، شناسـایی 

کاندیداهـای بـی شـمار هم بـرای تک تـک رای 
دهنـدگان مقـدور نمـی باشـد، بهتریـن راه رای 
دادن بـه لیسـت های معرفی شـده توسـط گروه 
هـای مختلـف سیاسـی اسـت. تنها به این شـیوه 
مـی تـوان انتخابـی منطقـی و بـدون توجـه بـه 

ظواهـر غیـر الزم کاندیداهـا داشـت.
ایـن جنـاح  و حمایـت  طلبـان  اصـاح  لیسـت 
از »نـوذری« و »سـاالری« کـه اولـی دیپلماتـی 
برجسـته و دومـی از پزشـکان سرشـناس کرمان 
اسـت و حمایـت بـزرگان اصـاح طلـب از جمله 
محمـد کریمـی اسـتاندار اصاحـات را نیـز بـه 
همـراه دارنـد، مـی توانـد نویـد بخـش ترکیبـی 
مناسـب در مجلـس آینـده از سـوی شهرسـتان 
کرمـان و راور باشـد. کاندیداهـای دیگـر نیـز که 
از سراسـر اسـتان کرمـان در لیسـت پیشـنهادی 
اعتمـاد  قابـل  نیـز  دارنـد  قـرار  اصـاح طلبـان 

هسـتند.
حضـور حداکثـری در پای صنـدوق رای، انتخابی 
صحیـح را بـه دنبال خواهد داشـت. ایـن انتخاب 
ظریـف، نیروهایی معتدل را به بهارسـتان خواهد 
فرسـتاد و از راه یابـی کسـانی کـه طریقی خاف 
شـورای  مجلـس  بـه  پیماینـد  مـی  را  اعتـدال 

اسـامی جلوگیـری خواهـد کرد.   

انتخاب ظریف اصالح طلبان کرمان

رای به نوذری و ساالری؛
 نه تاریخی به مخالفان 

روحانی و ظریف  
بردیا  امیرتیموری/سردبیر

اینـک  نخبـگان،  اجبـاری  چرخـش  و  صاحیـت  رد  نتیجـه  در 
غامعبـاس نـوذری، دکتـرای روابط بین الملل و دیپلمات برجسـته 
وزارت امـور خارجـه در معـرض انتخـاب مـردم در حـوزه انتخابیـه 
کرمـان و راور قـرار گرفتـه و این اتفاق، درسـت در زمانـی روی داده 
کـه تیـم دیپلماسـی ایـران بـه سرپرسـتی دکتـر ظریـف، موفقیت 
هـای بـی سـابقه ای را در سـطح جهـان داشـته اسـت و بـار دیگـر 
روابـط و مناسـبات جهانـی بیـن ایـران و کشـورهای توسـعه یافته 
دنیـا رو بـه بهبـودی می رود. در این برهه حسـاس دکتـر نوذری به 
پیشـنهاد شـخص ظریف پای در میدان رقابت گذاشـته اسـت. زیرا 
بـه گفتـه وی دسـتگاه وزارت امـور خارجـه در عرصه هـای جهانی 
هنـوز کار زیـادی دارد و دکتر ظریف و همراهـان وی برای موفقیت 
در ایـن عرصـه به همراهانی نیرومنـد و کاربلد در مجلس نیازمندند. 
در چنیـن شـرایطی و در حالـی که رقبای نـوذری در حوزه انتخابیه 
کرمـان از مخالفـان سرسـخت برجـام و از امضا کنندگان طرح سـه 
فوریتـی  توقـف مذاکرات هسـته ای هسـتند، حضور مـردم کرمان 
در پـای صنـدوق هـای رای و حمایـت از زوج انتخاباتـی نـوذری- 
سـاالری عمـا حمایـت از تیم دکتر ظریف و حامیـان وی در مقابل 
مخالفـان برجـام و دسـتگاه سیاسـت خارجی کشـور اسـت. در این 
برهـه حسـاس کـه زحمات تیـم مذاکره کننـده هسـته ای در حال 
بـه ثمـر نشسـتن اسـت، مـردم باید بـا انتخـاب دیپلمات برجسـته 
ای چـون نـوذری راه را بـرای حرکت قدرتمند دسـتگاه دیپلماسـی 
کشـور همـوار کننـد و بدانند امـروز کسـانی می تواننـد در مجلس 
موثـر باشـند کـه بـا چالش هـای پیـش روی کشـور در عرصه های 
جهانـی آشـنا باشـند و همـدل و همـراه دولـت تدبیر و امیـد برای 
رفـع محرومیـت و رونـق اقتصـادی گام بردارنـد. مـردم اندیشـمند 
کرمـان، امـروز بایـد بـا شـناخت شـرایط کشـور بـرای پیشـرفت و 
توسـعه همـه جانبـه بـه کسـانی رای بدهنـد کـه کاردان باشـند و 
شـرایط کشـور را درک کننـد. مـردم کرمان با انتخاب درسـت خود 
در هفتـم اسـفند مـاه ثابـت خواهنـد کـرد کـه دوره کسـب رای از 
طریـق ضیافت شـام و ناهـار و هدیه و... گذشـته اسـت. قطعا مردم 
فهیـم بـه ایـن گونـه نامزدهـا کـه بـا این شـیوه هـای زشـت قصد 

جلـب آرای مـردم را دارنـد یـک »نـه« تاریخی خواهنـد گفت.

دکتر ساالری نامزد اصالحات کرمان و راور:

 برجام 2 را با حضور در 
پای صندوق های رای 

رقم می زنیم

م ما
/پیا
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ب 

 رج
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س: 

عک

  ما خدا و مردم را داریم.
 امروز آقایان از این ناراحتند که ظریف محبوب ترین فرد کشور است.

  قول می دهم هیچ وقت دروغ نگویم و در مجلس چرت نزنم.
 چـه کسـی ما را بـه ایـن روز انداخـت؟ همین ها کـه می گویند چـرا امروز 

دولـت هواپیما خریده اسـت.
 ما پارسال همین موقع دارو نداشتیم. این ها درد است.

دکتر نوذری نامزد اصالحات کرمان و راور از سیاست های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد

دفاع جانانه یار ظریف
از مردم

صفحه 3

ابراهیم جهانگیری:

اصالحات به مردم و یک دریای بیکران وصل است
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

احبار آبفا

بازدید فرماندار رفسنجان
 از پروژه ساخت مخزن

ذخیره آب بهرمان 
فرمانـدار رفسـنجان از پـروژه سـاخت مخـزن 
ذخیـره آب بهرمـان بازدید نمـود. حمید مانوری 
فرمانـدار شهرسـتان رفسـنجان به اتفاق سـاالری 
مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت آب 
از  جمعـی  و  رفسـنجان  شهرسـتان  فاضـاب  و 
مسـئولین از پـروژه در حال انجام سـاخت مخزن 
بازدیـد  نـوق  بهرمـان  مکعبـی  متـر   2000 آب 
نمـود. در ایـن بازدیـد پیمانـکار این پـروژه ضمن 
ارائـه توضیحاتـی گفـت: هزینـه کل ایـن پـروژه 
یـک میلیـارد و دویسـت وپنجـاه میلیـون تومـان 
میباشـد و 75 درصـد از کار خـود مخـزن و 60 
درصـد از کار  کل پـروژه  انجـام شـده اسـت. وی 
افـزود: ایـن پـروژه تـا پایان خـرداد ماه سـال 95 

بـه اتمام میرسـد.

اجرای شش  کیلومتر از خط 
انتقال تامین ّآب یزدانشهر 

آب  تامیـن  انتقـال  خـط  اجرایـی  عملیـات 
یزدانشـهر تـا اواخـر سـال بـه پایـان مـی رسـد. 
عبـاس رحیم پـور ناظر عالی پروژه شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان کرمـان گفت: بـه منظـور انتقال 
از مخـزن  مترمکعبـی  از مخـزن سـه هـزار  آب 
یزدانشـهر بـه این شـهر، از اواخر مرداد ماه سـال 
جـاری اجـرای خـط انتقـال توسـط شـرکت پریا 
نـاب طـوس بـا اعتبـار 215 میلیـون تومـان آغاز 
شـد .وی افـزود: تاکنـون 6 کیلومتـر از ایـن خط 
اجـرا شـده و 2 کیلومتـر باقـی مانـده تـا اواخـر 

سـال بـه پایـان می رسـد.

شناسایی بیش از 800 فقره 
انشعاب غیرمجاز در شهرستان 

جیرفت 
 810 جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  نـه  طـی 
فقـره انشـعاب غیرمجـاز در شهرسـتان جیرفـت 
شناسـایی شـد. اکبـر مشـایخی مدیر امـور آب و 
فاضـاب شهرسـتان جیرفـت گفـت: در راسـتای 
اعمـال مدیریـت بهینـه مصـرف آب شـرب و بـا 
هـای  انشـعاب  و مشـکات  پیامدهـا  بـه  توجـه 
غیـر مجـاز این امـور در صدد اسـت همـه توان و 
تاش خود را در راسـتای کشـف و تبدیل نمودن 
انشـعابات غیرمجـاز بـه مجـاز بـه کار گیـرد. وی 
افـزود: در همیـن راسـتا از ابتـدای سـال جـاری 
تـا پایان آذر مـاه 810 فقره انشـعاب غیرمجاز در 
جیرفت شناسـایی شـد که از این تعـداد 85 فقره 
تبدیـل بـه مجـاز و مابقـی قطـع و جمـع آوری 

گردید.

برطرف شدن 576  فقره 
حوادث شبکه و انشعابات در 

شهرستان رفسنجان 
و  فقـره حـوادث شـبکه  مـاه 576  طـی دی 
انشـعابات در شهرسـتان رفسـنجان برطرف شـد. 
عبـاس سـاالری مدیرعامل و رئیـس هیئت مدیره 
رفسـنجان  شهرسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
گفـت: طـی دی مـاه 576 فقـره حـوادث شـبکه 
و انشـعابات شـامل حـوادث اصلـی شـبکه )49 
و  فقـره(   152( شـبکه  فرعـی  حـوادث  فقـره(، 
حوادث انشـعابات )375 فقره( در این شهرسـتان 

شـد. برطرف 
انـار  شـهرهای  در  حـوادث  ایـن  افـود:  وی 
)64(، بهرمـان )30(، حسـین آبـاد گلشـن )64(، 
رفسـنجان )393(، سرچشـمه )16(، صفائیـه )2( 

و کشـکوئیه )7( فقـره رفـع گردیـد.

همانطـور کـه همـه مـا در جریان هسـتیم دانـش آمـوزان مدارس دو سـوم 
از سـال تحصیلـی خـود را پشـت سـر گذاشـته انـد. تابسـتان در حـال نزدیک 
شـدن اسـت و زمزمـه اوقـات فراغـت به گـوش می رسـد. اکثـر والدیـن دانش 
آمـوزان در روزهـای پایانـی سـال تحصیلـی  دغدغـه پـر کـردن اوقـات فراغت 
فرزنـدان خـود را دارنـد. عاقـه وافر قشـر نوجوان و جوان به اسـتفاده از وسـایل 
الکترونیکـی و وجـود شـبکه های بیشـمار مجـازی و جذابیت آنهـا در بین این 
قشـر نگرانـی والدیـن را دو چنـدان مـی کنـد. دالیل نگرانـی والدین بـه بطالت 
گذرانـدن وقـت و انـرژی جوانـی فرزندانشـان و همینطور عدم تحرک جسـمی 
آنهـا مـی باشـد. اوقـات فراغـت از ضروریات مسـایل زیسـتی نوجوانان اسـت و 
الزمـه رشـد و آگاهـی افـراد در زندگیشـان می باشـد امـا تا کنون این مسـاله و 
فراینـد اجـرای آن از سـوی هیـچ نهاد و سـازمانی به صورت جـدی برنامه ریزی 
نشـده اسـت و اگر برنامه ریزی صورت گرفته اسـت صرفا در راسـتای دوره های 
آموزشـی نظـری کوتـاه مـدت بوده اسـت که بعد از سـپری شـدن زمـان دچار 
فراموشـی گشـته اسـت و یا در راستای تقویت دروس مدرسـه ای بوده است که 
نوجوانان را دچار خسـتگی و دلزدگی می نماید و یا در شـکل مثبت و بهینه آن 
درحیطه فعالیتهای ورزشـی و تفریحی بوده اسـت. یکی از شـاخص های توسعه 
در تمامـی کشـورها غنـی کـردن و پـر کـردن اوقات فراغـت اسـت بنابراین هر 
کشـوری تـاش می کند تـا از این فرصـت طایی در چهت پرورش اسـتعدادها 

و توانایـی افراد اسـتفاده نماید. 
در دنیـای کنونـی مهـارت و فناوری یکی از عامل های اصلی رشـد و توسـعه 
ی اقتصادی پایدار در کشـورها به شـمار می رود. به همین منظور آموزش های 

فنـی و حرفـه ای نقش مهمی را در افزایش اشـتغال مولد بهبود فضای کسـب و 
کار اسـتفاده ی بهینـه از فرصت هـا و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتـی در درون 
جامعـه بـر عهـده دارد. بر این پایه سـازمان بیـن المللـی کار( I.L.O ) آموزش 
هـای مهارتـی را بـه عنوان یکـی از پایه های اساسـی فعالیت خویش قـرار داده 
اسـت و همـواره آن را بـه دیگـر کشـورها توصیـه می کنـد. جوانان بـا فراگیری 
مهـارت هـای فنـی و حرفـه ای در واقـع نیروی خاقیـت و کاربردی خـود را در 
یـک فضـای رقابتـی در مسـیر خدمت به مـردم بـه کار می گیرند. ایـن آموزش 
هـای مهارتـی  زمینـه سـاز ایجـاد حرفـه هـای با ثبـات اسـت و از پدیـد آمدن 
شـغل هـای کاذب و ناپایـدار کـه توسـعه ی همه جانبه ی کشـور را هـدف قرار 
مـی دهد و سـبب آسـیب های مختلف اجتماعی می شـود جلوگیـری به عمل 
مـی آورد. آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای افراد را بـا توجه به شـرایط اقتصادی 
جامعـه  آمـاده ی ورود بـه بازار کار می کند و بدین شـکل مهـارت های عمومی 
بـازار کار و صنعـت را مـورد توجـه قـرار مـی دهـد و کارایی افـراد را بـا توجه به 
تغییـرات تکنولوژیکـی بـه روز مـی کند. افـراد پس از بـه دسـت آوردن دانش و 
مهارت های تخصصی در زمینه های مختلف می توانند در شـغل های مناسـب 
بـه فعالیـت بپردازند و به عنـوان کارآفرین برطرف کننده ی نیاز اصلی کشـورها 

به ویژه در کشـورهای در حال توسـعه باشـند.
گسـترش آمـوزش ها و مهارت های فنی و حرفه ای و نیـاز به افراد کارآفرین 
از اولویـت و اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت. بـه همین دلیل سـازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشـور وابسـته به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش 
هـای فنـی و تخصصـی در 1359 هجـری خورشـیدی تشـکیل شـد و فعالیت 

هـای آموزشـی خـود را در 2 بخـش دولتی و غیردولتـی به مرحله اجـرا درآورد. 
ایـن سـازمان قـادر اسـت تا با آمـوزش های مهارتـی و تخصصی خود بـا ارتقای 
دانـش و مهـارت های افراد سـهم عمـده ای را در کاهش بیـکاری در جامعه ایفا 
و بـه توسـعه ی اقتصـادی و اجتماعـی کمک کند کـه این آموزش هـا عاوه بر 
جنبـه ی اقتصـادی در بهبـود فضای کسـب و کار و تغییـرات مثبت اجتماعی و 
فرهنگـی نیـز تاثیرگذار خواهد بـود و افراد کارآفرین را بـه نوعی تولید می کند. 
افـراد کارآفریـن افرادی خاق به شـمار مـی روند که به طور معمـول از آموزش 
های فنی و حرفه ای بهره مند هسـتند و می توانند فرصت و شـرایط اقتصادی 
جدیـدی را ایجاد کنند. طرح اوقات فراغت کسـب مهارت برای آشـنایی جوانان 
و نوجوانـان بـا ایـن مهـارت هـا در نظر گرفته شـده اسـت تا ضمـن تحصیل در 
مدرسـه و یـا دانشـگاه بتواننـد حداقل یـک مهـارت را به صورت تخصصـی و یا 
نیمـه تخصصـی در زمـان اوقـات فراغـت یـاد بگیرند تا هـم به توان جسـمی و 
فیزیکـی انهـا کـه بسـیاری از والدین از این مسـاله شـکایت دارنـد کمک کند و 
هـم وسـعت دیـد آنهـا را در زمینـه انتخاب رشـته تحصیلی و شـغلی گسـترده 
نمایـد. نوجوانـان و جوانـان نیـز مـی تواننـد پـس از گذرانـدن این طـرح اوقات 
فراغتـدر تابسـتان  بـه صورت طوالنـی مدت و به طور مسـتمر از آمـوزش های 

مهارتـی و فنی بهره مند شـوند.
اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمان در راسـتای فراهم سـازی 
بسـتر همـکاری و هـم افزایـی با دسـتگاه های دسـت انـدر کار توافقـات کاری 
مختلفـی را بـا اهدافی چون ایجـاد راهکارهای حمایتی از جامعـه ی هدف پس 
از آمـوزش جهـت دسـتیابی به اشـتغال پایـدار  هدایـت و کنترل آمـوزش های 

متناسـب بـا چارچـوب تعیین شـده  تبادل اطاعـات و تجربیات میان دسـتگاه 
هـای مرتبـط ایجـاد راهکارهـای بهینـه جهت فرهنگ سـازی آموزشـی  بهینه 
سـازی فرآیندسـازی آمـوزش هـای مهارتـی و... در دسـتور کار خـود قـرار داده 
اسـت. این اداره با تعامات برون سـازمانی تاش کرده اسـت با هدف هماهنگی 
همدلـی و هـم افزایی سـازمان های دولتی و غیردولتـی کارهای خود را پیگیری 
کنـد و در چارچـوب و اهـداف سـازمان آمـوزش و فنـی حرفه ای کشـور تفاهم 
نامـه هایـی را بـا دسـتگاه هایـی همچون سـتاد مبـارزه با مـواد مخـدر، وزارت 
کشـور،  کمیتـه ی امداد امـام خمینی )ره( سـازمان بهزیسـتی و ... امضاء کرده 
اسـت کـه بر پایه ی تعهدات 2 طرف در راسـتای توانمندسـازی افـراد گام برمی 
دارد و آمـوزش هـای الزم را در درون نهادهـای دولتـی و غیردولتی برای جامعه 
ی هـدف انجـام می دهـد. برنامه هایی همچـون طرح ملی انفـال (آموزش های 
فنـی و حرفـه ای نیـاز مشـارکت فعـال زنان) به دنبال آن اسـت تـا حضور فعال 
زنـان را در جامعـه پررنـگ تـر کنـد. لذا طـرح اوقـات فراغـت دارای محدودیت 
جنسـی نمـی باشـد و تمامی دانش آمـوزان دختر نیز می تواننـد در کارگاههای 
فنی و مهارتی شـرکت کنند. متاسـفانه تا بحال به دلیل برنامه ریزی نامناسـب 
برنامـه اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانـان در حد مطلـوب و رضایتبخش برنامه 
ریـزی و اجـرا نشـده اسـت . لذا امید مـی رود کـه در فرصت باقیمانـده تا پایان 
سـال تحصیلـی برنامـه ریـزی الزم از طریق مسـولین امـر صورت گرفتـه و این 
تابسـتان فرصت مناسـبی در جهت رشـد و پرورش اسـتعداد های این مرز و بوم 
قـرار بگیرد و همه شـاهد رشـد و توسـعه بیشـتر هر چـه تمامتر جامعـه ایرانی 

علـی الخصوص جامعه جوان شـهر کرمان باشـیم.

یادداشت

کرمان ویچ

روز گذشـته محمـد علـی کریمی 
اسـتاندار کرمان در دولـت اصاحات 
طلـب  اصـاح  نماینـده  آخریـن  و 
شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان 
اسـامی بـا انتشـار نامـه ای از مردم 
لیسـت  بـه  کـه  خواسـت  اسـتان 

دهنـد. رای  اصاحـات 
حمایت چهره های شاخص 

اصالح طلب کرمان از نوذری و ساالری
کمتـر از یـک هفتـه تـا انتخابـات مهـم مجلس شـورای 
اسـامی در هفتـم اسـفند باقـی مانـده اسـت. انتخاباتـی 
کـه پـس از چنـد دوره، دو جریـان اصلـی سیاسـی کشـور 
بـا تمـام تـوان در آن حاضـر شـده انـد. اصولگرایـان پـس 
از مـدت هـا یـک لیسـت واحـد داده انـد و بـه هـر ترتیبی 
شـده، حداقـل در کرمـان، مخالفـان را در یـک لیسـت جـا 
انـد. نمونـه اش قرارگیـری محمدرضـا پورابراهیمـی  داده 
و محمـد مهـدی زاهـدی در لیسـت ائتافـی اصولگرایـان 
کرمـان اسـت. در سـوی دیگر اما اصـاح طلبان پـس از رد 
صاحیـت گسـترده و از دسـت دادن چهـره هـای شـاخص 
شـان، بـه چرخـش اجبـاری نخبگان تـن داده اند و لیسـت 
هـای خـود را بـا افـراد ناشـناخته امـا نخبـه منتشـر کـرده 
انـد و نشـان دادنـد کـه نمـی خواهنـد بـه ماننـد مجلـس 
را  بـازی  بـه راحتـی زمیـن  نهـم  و  هـای هفتـم، هشـتم 
بـه اصولگرایـان واگـذار کننـد. بـر همیـن اسـاس ایـن بـار 
اصـاح طلبـان هرطـور که شـده لیسـت های خـود را برای 
مجلـس بسـته انـد و بـا تمـام تـوان از مـردم خواسـته انـد 
پـای صنـدوق هـا بیایند. همانطور که در شـماره روز شـنبه 
نوشـتیم اصـاح طلبـان بـرای حـوزه کرمـان و راور غـام 
عبـاس نـوذری، دیپلمـات کاردان و همـکار محمـد جـواد 
ظریـف وزیـر خارجـه محبـوب کشـورمان و زهره سـاالری، 
در زرنـد و کوهبنان حسـین امیری خامکانی، در شـهربابک 
علـی اسـدی، در بـم، نرماشـیر، فهـرج و ریـگان حبیب اهلل 
نیـک زادی پنـاه، در بافـت، رابـر و ارزوئیه علیبـرز بختیاری 
و در کهنـوج، منوجـان، قلعـه گنج و فاریـاب احمد حمزه را 
معرفـی کـرده انـد. افـرادی که اگرچـه به ماننـد چهره های 
شـاخص اصـاح طلبان در کرمـان که رد صاحیت شـدند، 
معـروف نیسـتند امـا از حمایـت همـان افـراد برخوردارنـد. 
روز گذشـته محمـد علی کریمی اسـتاندار کرمـان در دولت 
اصاحـات و آخریـن نماینـده اصـاح طلـب کرمـان و راور 
در مجلـس شـورای اسـامی بـا انتشـار نامـه ای از کرمانی 

هـا خواسـت بـه لیسـت اصاحـات رای دهند. محمـد علی 
کریمـی بـرای انتخابـات مجلـس دهم ثبـت نام کـرد اما در 

هیـات نظـارت و شـورای نگهبـان ردصاحیـت شـد.
استاندار کرمان در دولت اصالحات: به نامزدهای 

لیست اصالح طلبان رای می دهیم
محمـد علـی کریمی با انتشـار نامه ای از لیسـت ائتافی 
اصـاح طلبـان حمایـت کـرد. در ایـن نامـه کریمـی ابتـدا 
بـه ماجـرای ثبـت نـام خـود در انتخابـات مجلـس دهـم و 
ردصاحیتـش پرداخـت و نوشـت: رویـش جوانـه امیـد در 
انتخابـات سـال 92 و  از  ایـران پـس  قلـب ملـت شـریف 
متعاقـب آن موفقیـت هایـی کـه در عرصه تنـش زدایی در 
حـوزه سیاسـت خارجی اتفـاق افتاد و همچنین لزوم شـکل 
گیـری مجلسـی کـه بتوانـد در تعامـل منطقی بـا دولت به 
ایـن امیـد بیفزایـد و رونـد رفع مشـکات داخلی را شـتاب 
بخشـد درکنـار محبـت بـی دریغ شـما خوبـان در دعوت از 
حقیـر، باعـث گردیـد علیرغـم اینکـه مدتی حضـور فعال و 
عملـی در عرصـه سیاسـت را تـرک نمـوده بـودم تصمیم به 
قـرار دادن دوبـاره خود در معرض انتخاب نمـوده و اقدام به 
ثبـت نـام در ایـن دوره از انتخابات مجلس نمایم . اسـتاندار 
کرمـان در دولـت اصاحـات ادامـه داد: حال که بنـا بر رأی 
و نظـر نهـاد ناظر بر انتخابـات، توفیق تداوم راه میسـر نمی 
باشـد بـر خـود فـرض مـی دانـم از لطـف و بزرگـواری تک 
تـک شـما عزیـزان و اقشـار مختلـف، بـه ویـژه جوانـان هم 
اسـتانی کـه علی رغم آنکـه بعضاً دوران خدمت و مسـولیت 
ایـن بنـده ناچیـز را بصـورت ملمـوس درک نکـرده بودنـد 
لیکـن بـا شـور و شـوق و تـوان مـرا مـورد لطـف خـود قرار 

دادنـد تقدیـر و تشـکر نمایم .
برای رسیدن به اهداف، باید از فراز و نشیب ها 

عبور کرد
کریمـی در بخـش دیگـری از نامـه بـا اشـاره بـه آرمـان 
هـای اصـاح طلبـی آورد: بـی شـک اصـاح طلبـی ماننـد 
همیشـه جریانـی بالنـده و پیشـرو خواهـد بود، ضمـن آنکه 
کمـاکان بـر آرمانهای بلندمان پافشـاری داریـم لکن در نظر 
بایـد داشـت که رسـیدن بـه ایـن اهـداف و آمال، مسـتلزم 
عبـور از فـراز و نشـیب هاسـت و کسـانی کـه اهـداف بلنـد 
دارنـد ضمـن مجهـز نمـودن خود به علـم و آگاهـی و تدبیر 
بایسـتی صبـر و اسـتمرار در عمل و پافشـاری تـوأم با تعقل 

را نیز داشـته باشـند.
وضعیت امروز بهتر از سال 92 است

 اسـتاندار کرمـان در دولـت اصاحـات ادامه داده اسـت: 

بـر ایـن بـاورم کـه با همـه بی مهـری هایـی کـه در جریان 
بررسـی صاحیـت هـا اتفاق افتـاد وضعیت امروز بـه مراتب 
بهتـر از سـال 92 اسـت و در شـرایط موجـود آنچـه اهمیت 
دارد حضـور پرشـور و البته آگاهانه و هدفمند همه ماسـت. 
ایـن حضـور، ضمـن آنکـه قطعـاً مـی توانـد موجـب شـکل 
گیـری مجلسـی توانمنـد، معتـدل و همسـو بـا منافـع ملی 
گـردد، تابلویـی بـزرگ از وفاداریمـان بـه نظـام و قانـون 
اساسـی را ترسـیم خواهد نمود و همچنیـن انعکاس دهنده 

پیـام مـا در دوری از افـراط و تنـدروی خواهـد بود.
امیدوارم گام دوم همچون گام نخست، استوار 

برداشته شود
کریمـی در بخـش پایانـی نامـه اش نوشـت: امیـدوارم 
در روزهـای باقیمانـده تـا انتخابـات بـا تدبیـر و مدیریـت 
فعـاالن عرصـه سیاسـی و در روز هفتـم اسـفندماه با حضور 
همـراه بـا هـدف و آگاهی شـما مـردم عزیز با شـکل گیری 
مجلسـی توانمنـد موجي تازه از شـور و شـعف ایجـاد گردد 
و »گام دوم« همچون گام نخسـت، اسـتوار برداشـته شـود. 
او در پایـان نامـه درخواسـت خـود را از مـردم مطـرح کـرد 

و نوشـت: بـه اتفـاق شـما عزیـزان در روز هفتـم اسـفندماه 
در سراسـر اسـتان پهنـاور کرمـان بـه پـای صنـدوق هـای 
رأي میرویـم و بـه نامزدهـای لیسـت ائتـاف فراگیر اصاح 

طلبـان اسـتان رای میدهیـم .
کمساری هم از نوذری و ساالری حمایت کرد

حجـت االسـام علی کمسـاری، معـاون موسسـه تنظیم 
و نشـر آثـار امـام خمینـي)س( و کاندیـداي رد صاحیـت 
شـده مجلـس شـوراي اسـامي از حـوزه کرمـان و راور هم 
بـا صـدور نامـه اي از کاندیـداي اصـاح طلـب ایـن حـوزه 
حمایـت کـرد. در بخشـي از ایـن نامـه آمده اسـت: اکنون و 
بـا شـرایط موجـود و در حالـی که متأسـفانه امـکان حضور 
حداکثـری کاندیداهـای اصـاح طلـب فراهـم نمی باشـد، از 
همـه دوسـتداران انقاب خاضعانـه می خواهم بـا تمکین به 
قانـون و احتـرام به نهادهـای متولی، با مشـارکت حداکثری 
خویـش در انتخابـات هفتـم اسـفندماه، رأی خویـش را بـه 
کاندیداهـای منتخب شـورای اصـاح طلبان کرمـان داده و 
بـا ایـن اقدام زمینه تشـکیل مجلسـی مقتـدر، مردمی و در 

خـط نظـام و رهبـری را فراهـم نمایند.

درخواست کریمی استاندار اصالحات از کرمانی ها برای رای دادن به لیست اصالحات:

به نوذری و ساالری رای دهید

رئیـس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشـت 
گفـت: مرکـز منطقـه ای آمـوزش نظـام مراقبـت اچ آی وی 
یکـی از افتخـارات کشـور اسـت که متاسـفانه به آن شـاید و 
بایـد توجـه کافـی نشـده و زحمات و تـاش هایی کـه برای 
کشـور انجام داده درک نشـده اسـت. به گزارش پایگاه اطاع 
رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان، دکتـر محمد مهدی 
گویـا دیـروز در جمع هیـات امنای مرکز منطقـه ای آموزش 
نظـام مراقبـت اچـی ای وی افـزود: ایـن مرکـز در ایـن چند 
سـال نقـش فـوق العـاده حیاتـی در برنامـه اچ آی وی ایـدز 

داشـته اسـت.  وی بـا اشـاره به فعالیـت هایی که ایـن مرکز 
در زمینـه بیمـاری اچ آی وی ایـدز داشـته، گفـت:  اگـر این 
مرکـز نبـود هیـچ کـدام از این اتفاقـات نمی افتاد، در کشـور 
مراکـز تحقیقاتـی کـه در زمینـه ایـدز کار مـی کننـد کـم 
نداریـم  امـا دراین مرکز علمشـان بیشـتر اسـت.  دکتر گویا 
در ایـن نشسـت بـر رفـع مشـکات این مرکـز تاکیـد کرد و 
گفـت: هـر گونـه حمایـت را از برنامـه های مرکـز منطقه ای 

آمـوزش نظـام مراقبـت اچ ای وی انجـام مـی دهیم.
ایـن  در  نیـز  کرمـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس   

نشسـت گفـت: مرکـز منطقـه ای آمـوزش نظـام مراقبت اچ 
آی وی از نظـر عملکـرد توانسـته رسـالت هـای بیـن المللی 
و ملـی را انجـام دهـد.  دکتـر علـی اکبـر حـق دوسـت در 
ادامـه از فعالیـت هایـی تحقیقاتـی کـه ایـن مرکز در دسـت 
انجـام دارد سـخن گفـت.  همچنیـن دکتـر کازرونـی رئیس 
برنامـه بیمـاری هـای مقاربتـی و اچ آی وی ایـران نیـز در 
ایـن نشسـت حضـور داشـت. مرکز منطقـه ای آمـوزش نظام 
مراقبـت ایـدز به عنـوان اولین مرکـز آموزش نظـام مراقبت، 
ایـدز در منطقـه مدیترانـه  ارزشـیابی اچ آی وی و  پایـش و 
شـرقی)EMRO (  در بهمـن ماه سـال 1387 در دانشـگاه 

علـوم پزشـکی کرمان تاسـیس شـد.
ایـن مرکـز دارای تفاهم نامـه همـکاری با دفتـر منطقه ای 
سـازمان بهداشـت جهانی در منطقـه مدیترانه شـرقی، دفتر 
 ،) UNAIDS( برنامـه مشـترک ملل متحـد در برابـر ایـدز
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، انسـتیتو پاستور 
ایـران و مرکـز تحقیقـات ایـدز اسـت و بـا مرکـز آمـوزش 
مراقبـت ایـدز کرواسـی و دفتـر یونیسـف و دفتـر توسـعه 
سـازمان ملـل متحـد )UNDP ( همـکاری نزدیـک دارد. 
مرکـز منطقـه ای آمـوزش نظام مراقبـت ایدز با هـدف فراهم 
سـازی زمینـه مناسـب جهـت برنامه ریـزی، ظرفیت سـازی 

و تولیـد اطاعـات راهبـردی در زمینـه اچ آی وی تاسـیس 
شـده اسـت. بـر اسـاس تفاهـم نامه هـای امضـاء شـده، ایـن 
مرکز عاوه بر پاسـخگویی به نیازهای آموزشـی کارشناسـان 
اچ آی وی و ایـدز در ایـران و مراقبـت، پایـش و ارزشـیابی 
وضعیت اچ آی وی در کشـور، به کشـورهای منطقه مدیترانه 
شـرقی و کشـورهایی کـه دارای اپیدمـی اچ آی وی و ایـدز 
مشـابه ایران هسـتند نیز مشـاوره و آموزش های الزم را ارائه 
می دهـد. این مرکز همچنیـن وظیفه فراهم سـازی اطاعات 
درسـت و دانـش بـه روز برای مسـووالن و کارشناسـان ایران 
و منطقـه مدیترانـه شـرقی، بهبـود تبـادل اطاعـات، ارتقـاء 
سـطح علمـی موسسـات و سـازمانهای مرتبـط در منطقـه و 
پاسـخگویی مناسـب بـه نیازهـای کارشناسـان ذی ربـط در 
حوزه هـای مراقبـت، پایـش و ارزشـیابی اچ آی وی و ایـدز 
را بـه عهـده دارد. دسـتیابی بـه ایـن منابـع اطاعاتـی، بـه 
تـا در جهـت  سـرویس های خدمت رسـان کمـک می کنـد 
بهبـود خدمـات خود بـه بیماران تحت پوشـش اقـدام کنند.

بـا توجـه بـه تـوان و دانـش فنـی و ارتبـاط موثر با سـایر 
کارشناسـان حـوزه اچ آی وی ، ایـن مرکـز تـا کنـون بـه 
موفقیت هـای زیـادی در زمینـه اجـرای پروژه هـای ملـی و 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی بین المللی دسـت یافته اسـت.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در کرمان: 

مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ آی وی 
کرمان از افتخارات کشور است

 خبر
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محجوب:

رونق اقتصادی کشور
 به انتخابات اسفند گره 

خورده است
در  بایـد  مـا  گفـت:  خانـه  کارگـر  کل  دبیـر 
هـر شـرایطی نظـرات انتقـادی خـود را نسـبت 
مسـئوالن  گـوش  بـه  کارگـران  معیشـت  بـه 
برسـانیم. بـه گـزارش ایلنـا، علیرضـا محجـوب 
در گردهمایـی کارگـران و آینـده اقتصـاد ضمـن 
تشـکر از کارگـران بـرای حضور در این مراسـم با 
اشـاره بـه اینکـه خانه کارگـر تبلیغـات انتخاباتی 
خـود را آغـاز کـرده اسـت، گفـت: مـا افـرادی را 
بـرای حضـور در مجلـس از جامعـه کارگـری بـه 
شـما معرفـی کرده ایـم. نماینـده مجلـس نهـم با 
بیـان اینکه مـردم باید بـه لیسـت های انتخاباتی 
توجـه نشـان دهنـد و کاندیدای اصلـح را با دقت 
انتخـاب کننـد، گفـت: بدانید کـه رای گیری روز 
7 اسـفند، بـرای جامعـه کارگـری در بسـیاری 
امـور سرنوشت سـاز اسـت و رونـق اقتصـادی بـه 

آن گـره خـورده اسـت.
دبیـرکل خانـه کارگـر افـزود: هیـچ زمانـی از 
مـا  از حقـوق کارگـران کوتـاه نمی آییـم  دفـاع 
بایـد در هـر شـرایطی نظـرات انتقـادی خـود را 
نسـبت به معیشـت کارگـران به گوش مسـئوالن 
برسـانیم. او بـا تاکیـد بر نقش کارگـران در تولید 
داخلی خواسـتار توجه بیشـتر دولـت به وضعیت 
کارگـران شـد. دبیـرکل خانـه کارگر تاکیـد کرد: 
زمزمـه  در گوش هـا  بلنـد  بایـد  کارگـر  صـدای 
شـود بـرای همیـن حرف هایتـان را راحـت بزنید 
و صدایتـان را آزاد کنیـد و بـا اراده در انتخابـات 
شـرکت کنید تا نمایندگان شـما بتواننـد با اراده 

از حقـوق شـما دفـاع کنند.

الهه کوالیی:

مالک شایستگی است
 نه آقازادگی

یـک فعـال سیاسـی اصاح طلب بـا حمایت از 
زنـان حاضـر در فهرسـت ائتـاف اصـاح طلبان 
و حامیـان دولـت، از سـیده فاطمـه حسـینی بـه 
عنـوان جوانتریـن زن ایـن لیسـت، بـه نیکی یاد 
کـرد و گفـت: او مـی توانـد سـخنگوی جوانـان 
در مجلـس آینـده باشـد. بـه گـزارش ایلنـا، الهه 
منتخـب  زنـان  حضـور  بـه  اشـاره  بـا  کوالیـی 
شـورای عالـی ائتـاف اصاح طلبـان و حامیـان 
دولـت در لیسـت انتخاباتی گفـت: در تدوین این 
لیسـت موضـوع اختصـاص سـهمیه 30 درصدی 
بـه زنـان در چارچوب همـکاری با دولـت از ابتدا 
مـورد تاکیـد بـود. او افـزود: قـرار بـر این بـود تا 
پـس از آنکـه چهره هـای شـاخص از حضـور در 
انتخابـات بازماندنـد، بـر اسـاس شـاخص هایی به 

تعییـن نامزدهـای مـورد حمایـت بپردازیـم.
افـراد حاضـر  بـه رزومـه  ایـن منظـور  بـرای 
مراجعـه کردیم. با بررسـی سـوابق افـراد و انجام 
زنـان  کمیتـه  سـوی  از  متعـدد  مصاحبه هـای 
شـورای عالـی سیاسـت گـذاری انتخاباتی اصاح 
طلبـان، بـه ارزیابی توانمنـدی و پیشـینه اصاح 
طلبـی آن هـا بـا رعایـت سـهمیه 30 درصـدی 
قـرار  ابتـدا  البتـه  پرداختیـم؛  لیسـت  در  زنـان 
بـود 9 نفـر از زنـان در لیسـت باشـند امـا بـه 8 
نفـر کاهـش یافـت. عضو شـورای سیاسـتگذاری 
چهره هـای  غیـاب  در  افـزود:  طلبـان  اصـاح 
شـاخص در ایـن دوره از انتخابـات، تـاش شـد 
سیاسـی  حوزه هـای  در  کـه  توانمنـدی  زنـان 
موفقیـت  بـا  را  خـود  آزمـون  سیاسـی  غیـر  و 
اصاح طلبـان  لیسـت  در  گذاشـتند،  پشت سـر 
گنجانده شـوند. این اسـتاد دانشـگاه با اشـاره به 
اینکـه جوان تریـن نامـزد ایـن دوره از انتخابـات، 
در لیسـت اصاح طلبـان قرار دارد، ادامـه داد: در 
میـان ویژگی هـا و شـاخص هایی کـه بـرای افراد 
مـورد نظر در لیسـت اصاح طلبان مطـرح بودند، 
شـاخص جوانگرایـی و تخصیـص سـهم مناسـب 
بـه زنـان مـورد تاکیـد ویـژه بـود. بر این اسـاس 
بـود کـه سـیده فاطمـه حسـینی بـا تحصیـات 
عالـی آکادمیـک که از نخبگان کشـور اسـت، در 

لیسـت اصاح طلبـان قـرار گرفـت.
کوالیـی یـادآور شـد: وقتـی از جوانان سـخن 
گفتـه می شـود، آن هـا قطعـا بـه سـبب سـن و 
سالشـان داراری پیشـینه قابـل مقایسـه بـا افراد 
بـا تجربـه نیسـتند، از ایـن رو باید بـه توانمندی 
او در  از تجاربشـان توجـه شـود.  آن هـا بیشـتر 
واکنـش بـه تخریب هایی کـه علیه سـیده فاطمه 
حسـینی در فضـای مجـازی عنـوان شـده و او 
را بـه دلیـل آنکـه فرزنـد سـیدصفدر حسـینی 
»آقـازاده« می خواننـد، گفـت: رزومـه کاری وی 
آنجـا  از  قـرار گرفـت.  ارزیابـی  مـورد  بـا دقـت 
کـه تعلـق افـراد بـه مجموعـه اصـاح طلبـی و 
پیش بینـی رفتـار اصـاح طلبی آنـان در مجلس 
پـس از احـراز دیگـر شـرایط در رونـد بررسـی 
صاحیت هـا نامزد هـا مـورد توجـه بـود، تصمیم 
گرفتـه شـد بـر پایـه معیار هـا و ماک هـا که در 
ارزیابـی نامزد هـا بـود، او نیز بـه لیسـت راه یابد. 
او بـا توجـه بـه سـنش و اینکه یـک زن تحصیل 
کـرده اسـت، می تواند بلندگو و سـخنگوی خوبی 
بـرای بیان خواسـته های نسـل جوان بویـژه زنان 

جـوان جامعه باشـد.

سراسـر  در  مـردم  همـه  از  هاشمی رفسـنجانی  آیـت اهلل 
کشـور درخواسـت کردنـد کـه جمعـه، هفتم اسـفند، فـارغ از 
جناح بندی هـای سیاسـی، بـه وحدت ملی و انسـجام اسـامی 
بیاندیشـند و با حضور پرشـور، احساسـی و عاقانه خویش در 
پـای صندوق هـای رأی، یـک روز تاریخـی را در تقویـم انقاب 
اسـامی رقـم بزننـد. به گزارش انتخـاب، متن کامـل بیانیه به 

ذیل اسـت:
بـا تـوکل بر خـدای الیـزال، اعتقاد بـه مبانی اسـام، تأکید 
بـر اصـول اسـامی، تعالیـم اهل بیـت)ع( و با اعتمـاد کامل به 
صداقـت انتخاب افکار عمومی، پس از سـال ها مسـئولیت های 
انتخابـی و انتصابـی، یک بار دیگرـ  و شـاید بـرای آخرین بارـ  
خـود را در معـرض آرای شـما مـردم بزرگوار می گـذارم تا هم 
وزن عملکـرد و هـم میـزان درسـتی و نادرسـتی مواضـع خود 
را در تـرازوی اندیشـه های عـام بسـنجم و هـم اگـر رأی الزم 
و قانونـی را بـرای ورود بـه مجلـس خبرگان رهبری به دسـت 
آوردم، بـر اسـاس تکالیفـی کـه قانـون اساسـی بـه صراحت از 

نماینـدگان ایـن مجلس خواسـته، انجام وظیفـه نمایم.
کـه  باشـد  تکـراری  بزرگـوار،  مـردم  شـما  بـرای  شـاید 
اندیشـه های اعتدالـی براسـاس مکتب اسـام، مذهب تشـیع 
و تعالیـم درسـی، دینـی و سیاسـی امـام راحـل در وجـودم 

ایجاد و بعدها در 17 سـال مبارزه و 37 سـال مسـئولیت های 
متعدد تقویت شـد و خوشـحالم که در شـرایط کنونی، مردم 
فهیـم و هوشـیار، بـه ویـژه بانـوان و جوانـان تحصیلکـرده و 
بالنـده ی جامعـه هـم پـس از زخم هـای عمیـق از تجاهـل و 
تغافـل افـراط و تفریـط، اعتـدال اسـامی را گمشـده خویش 
می داننـد و با نشـانی هایی کـه در گفتار، رفتار، کـردار و افکار 
مسـئوالن می بیننـد، بر تقویت ایـن اصل اسـامی در جامعه 

می کوشـند. 
فرصت هـای  از  یکـی  اسـفند،  هفتـم  انتخابـات  بی شـک 
بسـیار گرانقدر برای جلوگیـری از نهادینه شـدن تندروی های 

سیاسـی و افراط کاری هـای دینـی در جامعـه اسـت.
کاش فرصـت حضور همه ی صاحبان اندیشـه و سـایق در 
هـر دو انتخابـات اسـفند مـاه، بـه طـور کامـل فراهم می شـد، 
امـا آنچـه که اکنـون به عنـوان اندیشـه های سیاسـی نامزدها 
مطـرح می شـود، خواسـته های بخشـی از جامعـه را فراهـم 
می نمایـد و ایـن امر می تواند زمینه سـاز حماسـه ای بـزرگ در 
تاریـخ انقـاب اسـامی و تا حـّدی مصـداق انتخابات ریاسـت 
جمهـوری سـال 1392 باشـد کـه علی رغم تبلیغـات تخریبی 
علیـه فرهنـگ اعتـدال، مـردم بـا نهایت هوشـیاری، مسـیری 
را انتخـاب و راه را بـاز کردنـد کـه تنهـا یکـی از دسـتاوردهای 

بـزرگ آن، ایجـاد بـاور صلح جویـی، قـدرت اسـتدالل، منطـق 
و  بین المللـی  ایـران در مراکـز  اندیشـه ی مـردم متمـدن  و 
قدرت هـای جهانـی بـود و دیدیم چگونه کسـانی کـه بر طبل 
جنـگ، تهدیـد و تحریـم می کوبیدنـد، بـه پـای میـز مذاکـره 
برگشـتند و حقانیـت ایـران اسـامی را در اسـتفاده صلح آمیز 
از مواهـب انـرژی هسـته ای، قانونـی و رسـمی پذیرفتنـد و بر 
ناتوانـی خـود در مقابـل قـدرت دیپلماسـی فعـال و مذاکـرات 

منطقـی ملـت ایـران اذعـان کردند.
فرصـت را غنیمـت می شـمارم و از همـه مـردم عزیـز در 
سراسـر کشـور می خواهم که جمعه، هفتم اسـفند، اوالً فارغ از 

جناح بندی هـای سیاسـی، بـه وحدت ملی و انسـجام اسـامی 
بیاندیشـند و بـا حضـور پرشـور، احساسـی و عاقانـه خویش 
در پـای صندوق هـای رأی، یـک روز تاریخـی را در تقویـم 
انقـاب اسـامی رقم بزنند کـه زیبنده ی تمدن دیرپـای ایران 
و فرهنـگ انسـانی و اسـامی آن اسـت و ثانیـاً، بـه دنیـا ثابت 
کنیـم کـه تندروی ها، اعمال سـلیقه های شـخصی، تفسـیر به 
رأی هـا و افراطی گری هـا، مربـوط به یک عده ی محدود اسـت 
و آنچـه کـه حقیقـت اسـام و برگرفتـه از آموزه هـای قرآنـی 
اسـت، پرهیـز از جنـگ و خونریزی و تأکید بـر مهربانی، صلح، 

صفـا و برادری اسـت.

بیانیه  انتخاباتی آیت اهلل هاشمی خطاب  به  مردم: 

یک روز تاریخی رقم بزنیم و مانع تندروها شویم

   انتخابات

رضا عبادی زاده
نشسـت غـام عباس نـوذری و زهـره سـاالری دو کاندیـدای اصاح طلـب کرمان و 

راور بـا فرهنگیـان در تاالر نسـترن  روز گذشـته برگزار شـد.
دفاع جانانه یار ظریف از مردم

غـام عباس نوذری، دیپلمات کار کشـته و کاندیدای اصاح طلبـان در حوزه کرمان 
و راور در نشسـت بـا فرهنگیـان کرمان دیدگاه هـای خود را بیان کـرد. اهم صحبت 

هـای او را در ادامه بخوانید:
 معلمان بر گردن همه ما حق دارند.

 از شـهیدان عزیـز کـه بـر دوش همه معلمـان دینی دارند، شـهید باهنر و شـهید 
ایـران منش یـادی بکنیم.

 فکـر کردنـد زمـان را از مـا می گیرند اما نمی دانسـتند که نمی توانند شـما مردم 
را از اصـاح طلبان بگیرند.

 سـه ماه قبل جلسـه سـفرا بود. به خاطر فشـاری که بـر وزارت خارجـه وارد کرده 
بودنـد، بـا تقاضـای دکتـر ظریـف تصمیـم بر این شـد کـه چنـد نفـری وارد کارزار 

انتخابات شـوند.
 بعد از این سـمینار تازه وارد گود شـدیم. این آقایان سـرمایه های مردم دستشـان 
اسـت. معادن این مردم دستشـان اسـت. پرسـیدم کـه چطور می توانیـم از پس این 
ها برآییم؟ رسـانه ها و تلویزیون دسـت این هاسـت. جلسـه تقدیر رییس جمهور از 

دسـت اندرکاران هسـته ای را حتی فقط 5 دقیقه نشـان دادند.
 آقای ظریف هشـت جلسـه با ویلچر به جلسـه مذاکـره رفتند. امـروز آقایان از این 

ناراحتنـد که ظریف محبوب ترین فرد کشـور اسـت.
 من نماینده این صنف هستم. صنفی مظلوم. پذیرفتیم وارد این کارزار شویم.

 مـا سـه مـاه پیـش وارد ایـن انتخابـات شـدیم. چهارشـنبه پیـش مـن را احـراز 
صاحیـت کردنـد. کاری کردنـد کـه دو جلسـه هـم نتوانـم داشـته باشـم. گفتنـد 
مدارک شـما ناقص اسـت. گفتم شـما آب خـوردن همه را می دانیـد. خاصه دیدند 
نمـی شـود. در ایـن صـورت بایـد 70 میلیون نفـر را رد مـی کردند و مجبور شـدند 

مـا را بپذیرند.
 آخریـن ماقـات مـن با آقـای ظریف چهارشـنبه پیش بود. ایشـان گفتند سـریع 
حـوزه انتخابیـه خـود را عوض کن. چرا که یـک حامی دولت می توانـد وارد مجلس 

شـود تـا دکتر نجفی بـا یـک رای از وزارت نیفتد.
 ما خدا و مردم را داریم.

 بـه مـن گفتنـد آلمـان مـی روی یا نیجریـه؟ من سـری به جبهـه زده بـودم و بر 
همیـن اسـاس گفتم آلمـان چه اسـت. نیجریه مـی روم.

 ای کاش مـا دنیـا را ندیـده بودیـم. به یکـی از آقایان گفتم دنیا به این سـمت می 
رود. گفتنـد مـا هـم وضعمـان خـوب اسـت. ایـن ها غصـه اسـت. دوبی امروز شـده 
الگـوی خاورمیانـه، چیـن بـه نـدرت 30 سـال پیـش ماشـین داشـت. ما بـه مراتب 
وضعمـان بهتـر بـود. مـا بر منطقه ریاسـت مـی کردیـم. اماراتی ها به مـا می گفتند 
کـه شـما ایرانـی هـا امـارات را سـاختید. امـا امـروز مدیرانی کـه از درد مـردم خبر 

ندارنـد، یارانـه را یعنـی گـدا پـروری را ایجاد کـرده اند.
 بـرای اینکـه دولـت هـای پـس از خـود را زمیـن بزنـد و اسـم خـود را بلنـد کند 

یارانـه را ایجـاد کرد
 یارانه، بازی است.

 کشـور مـا زرخیز اسـت. این درد اسـت کـه یک شـصتم ترکیه درآمد از توریسـم 
داریـم. این ها درد اسـت.

 قول می دهم که از حقوق شما با تمام توان دفاع کنم.
 ممکـن اسـت نگذارنـد امـا قـول می دهـم هیـچ وقـت دروغ نگویـم و در مجلس 

چـرت نزنم.
 اصـراری نـدارم بـه مـن رای دهید. خواهشـم این اسـت کـه اگر به این تشـخیص 

رسـیدید حرف های من و خانم سـاالری درسـت اسـت، مسـئول هسـتید.
 بایـد فضـای جامعـه را عـوض کنیـد. مـن در ماهـان غمگین شـدم. مـردم ناامید 

هسـتند. مشـکل دارند.
 بمیرند مدیرانی که ادعا دارند کار فرهنگی کردند.

 مـا دیـن داریـم. آقایـان که ادعـای کار فرهنگی دارنـد، من عذر می خواهم فسـاد 
در کشـور ما به 12 سـال رسـیده. به دلیـل فقر فرهنگی و فقـر اقتصادی.

 چه کسی مسئول این فضا است؟ کشوری که همه چیز دارد.
 همـه مشـکات را مـی اندازنـد گـردن کشـورهای خارجی. خـدا می دانـد فضای 

نیوزلنـد کـه مـن از آن جـا آمـدم از کشـور مـا بهتر اسـت. این ها درد اسـت.
 ما کشـورمان ام القرای اسـام اسـت. صورت مسـئله را گم کردیم. باید از هر چیز 
اسـتفاده درسـت کنیـم نه اینکه محـدود کنیم. هی ریختـن و جمع کـردن ماهواره 

هـا کـه کاری را حـل نمی کنـد. کار را باید ریشـه ای حل کرد.
 چـه کسـی مـا را به ایـن روز انداخت؟ همین ها هسـتند که می گوینـد چرا امروز 

دولت هواپیما خریده اسـت.
 ما پارسال همین موقع دارو نداشتیم. این ها درد است.

 امنیتـی کـه امـروز ما در دنیـا و در منطقه داریـم، با وجود توطئه های عربسـتان، 
اسـراییل و امریـکا، در جهـان زبـان زد اسـت. ایـن را مدیـون مقـام معظـم رهبـری 

. هستیم
برجام دو را با حضور در پای صندوق های رای رقم می زنیم

سـاالری یکـی از دو کاندیـدای اصـاح طلبان کرمـان و راور در این نشسـت به بیان 
دیـدگاه هـای خـود پرداخت. اهـم صحبت هـای وی از این قرار اسـت:

 نقش واقعی معلمی را عزیزان آموزش و پرورشی انجام می دهند.
 معلمان بیشترین تاثیر را در جامعه دارند.

 امـام مـی گوینـد معلمـی شـغل انبیـا اسـت. ایـن یـک اصل اسـت. مقـام معظم 
رهبـری هـم از مقـام معلمـی تعریـف مـی کنند.

 معلمـان دانـش امـوزان را طـوری بـار بیارونـد که نظر مخالـف را قبـول کنند و با 
گفـت و گـو مسـائل را حـل کننـد نه بـا زور با نظـر مخالف برخـورد کنند.

 در نظام تحول آموزش و پرورش متاسفانه آنطور که باید موفق نبودیم. 
 دو فاکتـور بـرای موفقیـت در هـر طرحـی الزم اسـت. اول انگیـزه و برنامـه ریزی 

مناسـب و دوم تعریـف شـدن در چشـم انداز 20 سـاله.
 هر کار کشوری اول باید در جامعه کوچکی انجام شود و بعد کشوری شود.
 متاسفانه در دولت نهم و دهم ضرورت اجرای طرح تحول را درک نکردند.

 اگـر فراکسـیونی از آمـوزش و پرورش در مجلس داشـته باشـیم قطعـا می توانیم 
لوایـح و قوانیـن بسـیار قـوی ارائـه دهیـم. وقتـی قوانیـن فراجناحـی باشـد همـه 

اسـتقبال مـی کنند.
در این لحظه ابراهیم جهانگیری وارد تاالر نسـترن شـد. ورود جهانگیری با تشـویق 

گسـترده حضار همراه بود.
 )اشاره به آمدن جهانگیری به نشست(: آقای جهانگیری برنده واقعی هسستند.

 معلمان نباید نگران معیشت و اقتصاد باشند.
 کیفیت و کمیت تدریس را باید باال ببریم.

 نبایـد بـه مـردم وعـده بیهـوده بدهیـم. نباید به مـردم هوشـیارمان بگوییم شـما 
نمـی فهمید.

 همانطـور کـه در دولـت اصاحات بـرای حقوق اعضای هیات علمـی و قوه قضائیه 
فکر شـد، بـرای معلمان هم باید فکری شـود.

 بـا ادب و احتـرام، اقتـدار بیشـتری می توان داشـت تا با خشـونت. ادبیات مجلس 
بایـد بـا احترام باشـد. غیر از این باشـد می شـود همـان تحریم ها. جوانـان ما جنگ 

را تجربـه نکردنـد اما تحریم هـا را ترجبه کردند.
 بـا حضـور دولت تدبیر و امید توانسـتیم مشـکل تحریم را با هدایـت مقام رهبری 
به سـرانجام برسـانیم. البته یادمان باشـد که همین مجلس چقدر کارشـکنی کردند. 
 امیدواریم مجلسـی تشـکیل شـود که با تعامل و همسـو بودن با دولت مشـکات 

را حـل کنند.
 بـا دولـت تدبیـر و امیـد روزنه های امید به جامعه برگشـته اسـت. امـا روزنه های 
اقتصادی با کارشـکنی مجلس ایجاد نمی شـود. باید مجلس با دولت همسـو باشـد.
 زنـان جامعـه مـا باید در عرصـه های مدیریتـی و قانون گذاری هم حضور داشـته 

باشند.
 برجام دو را با حضور در پای صندوق ها باید محقق کنیم.

اصالحات به مردم و یک دریای بیکران وصل است
ابراهیـم جهانگیـری کاندیـدای رد صاحیـت شـده در حـوزه سـیرجان هـم در این 

نشسـت صحبـت کـرد. در ادامـه اهـم صحبـت هـای وی را بخوانید:
 دامنـه اصـاح طلبـی آنقدر وسـیع اسـت کـه پرچم هر تعـدادی را بگیرنـد، هنوز 

افـراد توانمند وجـود دارد.
 اصاحات به مردم و یک دریای بیکران وصل است.

 مـردم بـه جد و جدیت مدافع نظام جمهوری اسـامی هسـتند. مـردم از متولیان 
خواهـان ارتبـاط صادق هسـتند. مردم مـی خواهند واقعیت هـا را بدانند

 مردم می خواهند دیوار شیشه ای بین آن ها و مسئوالن وجود داشته باشد.
 کشـور ما یک کشـور مردم سـاالر اسـت. مردم بایسـتی از حق قانونی خود برای 

ایجاد تشـکیات قانون گذاری اسـتفاده کنند.
 مردم می دانند که مسئوالن آن ها برگزیده از فکر و نظر آن ها هستند.

 مردم به درستی این باور را دارند که نمایندگان مشکات مردم را رصد کنند .

 اگـر جامعـه مشـکاتی دارد از عـدم نظارت بر اجـرای قوانین اسـت. در دولت نهم 
و دهم نظارتی نشـد.

 نمایندگانـی که تریبون آزاد داشـتند. هیـچ پیگرد قانونی برای اقـدام آن ها وجود 
نداشـت و مصونیـت قضایـی داشـتند. می توانسـتند زبان گویـای مردم باشـند. می 

تواننـد حراسـت کنند از منافع ملـی اما ایـن کار را نکردند.
 امروزه پیگیری امور با دخالت در امور قاطی شده است.

 خطـاب بـه دو کاندیـدا: نمایندگانـی باشـید کـه بـه معنـای واقعی کلمـه وظایف 
نماینـدگان را اجـرا کنید.

 کـم لطفـی و کـم توجهی به آموزش و پرورش توسـط مجلس مشـهود اسـت. در 
ایـن دو سـال متاسـفانه بعضـی وزارتخانـه ها بـه دلیل مشـکاتی که بـرای انتخاب 

وزرا پیـش آمد، مشـکل دارند.
 دو کاندیدای کرمان و راور مورد اعتماد همه اصاح طلبان هستند.

 مجلس دهم گام دوم ما است.
اصالحات زنده است

مـوذن رییـس کمیتـه فرهنگیـان ائتـاف اصاح طلبـان کرمـان و راور هـم در این 
مراسـم سـخنرانی کـرد. گزیـده صحبـت های او بدین شـرح اسـت:

 مـا عـادت کردیـم از اول انقـاب بـرای هـر انتخابـات یـک برنامـه جدید داشـته 
باشـیم. امسـال هـم یـک تجربـه جدید اسـت.

 برای ما فرهنگیان حذف جهانگیری جای بسیار سوال است. 
 ما با امید این چند روز را سپری می کنیم. 

 وظیفـه تـک تک ماسـت تـاش کنیـم دو کاندیـدای اصـاح طلـب وارد مجلس 
شوند. 

 تاش می کنیم دیگران هم پای صندوق های رای حضور یابند.
 اصاحات زنده است. 

 آنچه که مردم می خواهند اتفاق می افتد.
 حضور پررنگ پای صندوق های رای آنچه را که باید ورق می زند.

برای حمایت از دکتر ظریف به نوذری رای دهید
فرشـاد رییـس سـتاد ائتـاف اصـاح طلبـان کرمـان و راور هـم در ایـن نشسـت 

سـخنرانی کـرد. اهـم صحبـت هـای وی را در ادامـه بخوانیـد:
 بعـد از بـی مهـری های زیـادی که دیده ایم مصمم شـدیم حضور پررنگی داشـته 

باشیم.
 براسـاس نقشـه راه اصاح طلبان در کل کشـور، تصمیم شـد که حتما از جوانان 
و بانـوان اسـتفاده شـود و در نهایـت قـرار شـد یکـی از افـراد بـا تجربـه و قدیمی با 
یـک نفـر از جامعـه بانوان و یـا جوانان به عنـوان کاندیدای اصاح طلبـان در کرمان 

معرفی شـود.
 از 16 نفـر از افـراد از جملـه آقـای کریمـی، جهانگیـری، اسـام پناه و بـرای همه 
شهرسـتان هـا دعـوت به عمل آمـد. در جریان قصه پرغصه ردصاحیت ها هسـتید.

 خانـم سـاالری از همـان اول بـه عنـوان کاندیدا معرفی شـدند و تصمیـم گرفتیم 
همـراه بـا آقـای کریمـی کاندیدای اصلی باشـند. بعـد از رد صاحیت آقـای کریمی 

مترصـد ایـن بودیـم که چـه کنیم.
 خداونـد عنایتـی بـه مـا کرد کـه جناب آقـای نـوذری به توصیـه آقـای ظریف از 
حـوزه تهـران بـه کرمـان آمدنـد و کاندیدا شـدند. بـا توجه به مشـی اصـاح طلبانه 
ایـن بزرگـوار، االن دو کاندیدای اصاح طلبان خانم سـاالری و آقای نوذری هسـتند.

 هـر فـرد یک سـتاد اسـت. در جمـع فرهنگیـان باید بگویم هـر فرهنگی هـزاران 
ستاد.

 شما بانوان کاری کنید که خانم ساالری انتخاب شود.
 آقایان برای رقم زدن آینده ای بهتر برای فرزندانتان، به ساالری رای دهید.

 امـا همـه، بـرای حمایت از سیاسـت خارجـه دولت تدبیـر و امید و بـرای حمایت 
آقـای ظریـف به آقـای نـوذری رای دهید.

 مشـکاتی کـه دو نماینـده فعلـی کرمـان بـا هـم دارنـد ببینیـد باعـث بـروز چه 
مسـائلی برای کرمان شـده اسـت. االن این دو نماینده ائتاف اسـتراتژیک کرده اند 

امـا همه مـی داننـد اختـاف دارند.
 دو نماینده کرمان باید با هم تعامل داشته باشند.

دکتر نوذری نامزد اصالحات کرمان و راور از سیاست های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد

دفاع جانانه یار ظریف از مردم

 امنیتی که امروز ما در دنیا و در 
منطقه داریم، با وجود توطئه های 

عربستان، اسراییل و امریکا، در جهان 
زبان زد است. این را مدیون مقام 

معظم رهبری هستیم.
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عبدالحسین صنعتی زاده
قسمت چهاردهم

روزی میـرزا آقاخـان با همان طـرزی که خودش 
بـرای من معلوم کـرده بود یعنی با اشـاره و حرکات 
لـب ها سـر حرف را بـاز کرده گفت رفقـای من می 
خواهنـد به تـو ماموریتـی بدهند و چـون انجام این 
ماموریت بی خطر نیسـت و تو گوشـهایت کر اسـت 
کسـی از تـو مظنـون نمـی شـود، انجـام ایـن کار را 
از تـو خواسـته انـد. پرسـیدم چـه ماموریتـی و چـه 
کاری. گفـت اخیـراً دولـت ایـران در پسـت خانه ها 
از توزیـع مراسـات و جرایـد و مجاتی کـه ما برای 
بیـداری هموطنـان مـی فرسـتیم جلوگیـری مـی 
نمایـد و چون مراسـات و مکاتیب مهمی اسـت که 
بایسـتی بـه هـر نحـو شـده بـه طهـران برسـد و به 

هیچکـس هـم اطمینـان نمی شـود کرد.
 قرعـه انجـام ایـن کار به نـام تو اصابـت نموده و 
بایـد در ایـن موقـع فداکاری کـرده و اگر الزم شـود 
جـان خـود را هـم فـدا کنـی. در همـان وهلـه اول 
مشـکات کار را دانسـتم ولـی چـون وظیفـه خـود 
مـی دانسـتم بـی چـون و چـرا بـا جـان و دل انجام 
ایـن خدمـت را بـر عهـده گرفتـم. همـان لحظه در 
تـدارک مراجعـت بـه ایران افتـادم و پـس از دو روز 
حامـل بسـته کوچکـی بـودم. مقصـد ماموریت من 
تهـران و آن بسـته را کـه رویـش هم چیزی نوشـته 
نشـده بـود بایسـتی به آقای حاج شـیخ هـادی نجم 

آبـادی مجتهد برسـانم. 
وقتـی کـه بـرای اجـازه و خداحافظـی نزد سـید 
جمـال رفتـم مشـارالیه بـا مـدادی، چنـد جملـه را 
روی کاغـذی نوشـته بـه دسـتم داد. نوشـته بـود 
خداونـد پشـت و پنـاه شـما باشـد برویـد بـه ایران 
و نـدای آزادی را بدهیـد بـرای نجات مردم پریشـان 
و فلـک زده کرمـان چیـزی بهتـر از تعلیـم معـارف 
نیسـت تـا مـردم ایـران جاهـل باشـند بایـد ظلـم 
بکشـند و بایـد در بدتریـن وضعـی زندگـی نماینـد 
بـرو بـه وطنـت و مـردم را از ایـن خـواب و غفلـت 
بیـدار کـن ایـن وظیفـه هـر آدمی اسـت کـه دم از 

انسـانیت مـی زند.
در طـول راه بواسـطه آن کـه وضعیـت و رفتـارم 
قسـمی نبـود کـه مـورد سـوءظن واقع شـوم بدون 
آنکـه مشـکلی پیش آیـد ناراحتی و صدمـه ای وارد 
نگردیـد و هـر وقـت هـم ماموریـن دولتـی بـا مـن 
روبـرو مـی شـدند بـه واسـطه آنکـه حرف هـای آن 
هـا را نمـی شـنیدم آن هـا هم از سـر و کلـه زدن با 
مـن خسـته شـده و مرا به حـال خود مـی گذاردند. 
روزی کـه بـاران مـی آمـد و آب در کوچـه هـای 
تهـران راه افتـاده بـود وارد تهران شـدم و چـون راه 
بجایـی نمـی بـردم و غریب بودم تصمیـم گرفتم هر 
کجـا مـکاری منـزل کـرد مـن هـم در همـان محل 
بـرای موقـت هـم اگـر شـده باشـد سـکونت کنـم. 
طولـی نکشـید بـه محلی که آنجـا را پـای قاپق می 
گفتند رسـیدیم. اینجا محوطه ای بود بسـیار زشـت 
و نکبـت بـار هـر گوشـه ای از آن تلـی از خـاک رو 
بـه و کـوزه شکسـته و مرده هـای سـگ و گربه بود 
در گوشـه ای از آنجـا جمعیتـی که بالغ بر دویسـت 
نفـر می شـدند به تماشـا ایسـتاده بودنـد. از مکاری 
سـوال کـردم ایـن جمعیـت در اینجا چه مـی کند. 
او هـم نمـی دانسـت و از راهگـذری پرسـیدیم او بـا 
وحشـت و اشـاره انگشـتی کـه بـه زیـر گلـوی خود 
کشـید بـه مـا فهمانـد کـه دو نفر را سـر بریـده اند. 
مـکاری بـرای آنکه دچـار مخمصه نشـود و زودتر از 
آن محـل دور گـردد نهیبی به قاطـر و االغ هایی که 
در جلویـش مـی رفتنـد زده و در رفتـن عجله کرد. 
نمـی دانـم چرا من بر خـاف او میل داشـتم که در 
میـان آن جمعیـت رفته و از قضیه اطـاع پیدا کنم. 

بـه  ایـران  در  کـه  قومـی  نخسـتین 
سـاختن قنـات دسـت زدنـد کرمانی 
هـا بودنـد، قنـات زندگـی، تاریـخ و 
فرهنـگ ماسـت محـو قناتهـا تنها از 
بیـن رفتـن و نابود شـدن یک شـیوه 
اسـتحصال آب و بـا یـک نـوع بهـره 
بلکـه  نیسـت  منابـع آب  از  بـرداری 

محـو یـک فرهنـگ اسـت.
تعـداد قناتهایـی کـه از شـهر کرمـان و حومـه آن عبور می 
کـرده بـه 70 رشـته مـی رسـیده کـه اکثـر آنهـا از دامنـه 
هـای کـوه جوپـار، ماهـان و حسـین آبـاد و تعـدادی هم از 
دشـت گلومـک سرچشـمه مـی گرفتـه اسـت. اکثـر قناتها 
پایـاب داشـته انـد احـداث پایـاب عمومـی برای دسترسـی 
پیشـه وران ، کسـبه و دیگـر مردمـان بـرای رفـع نیازهـای 
روزمـره خویـش از قبیـل برداشـت آب آشـامیدنی ، تجدید 
وضـو ، آب کشـی لبـاس و نیازهایـی از قبیـل آرمیـدن در 
خنـکای فضـای پایـاب در کنـار آب از جملـه کارهـای خیر 

بانیـان بوده اسـت.
در زمـان محاصـره کرمـان توسـط آقامحمـد خـان قاجـار 
یعنـی اوایـل قـرن سـیزدهم صدها رشـته قنـات در کرمان 
وجود داشـته اسـت که بـه دسـتور خواجه تاجدار بسـیاری 
بـه منظـور تحریـم محاصـره شـدگان در  قنـوات  ایـن  از 
حصـار کرمـان کـور شـدند و ایـن سـرآغاز نابـودی قنـوات 

اسـت. بوده 
1- قنـات اکبرآباد: در ابتـدای جاده زرند روبروی بسـیج 
در سـال 1341 خشـک شـده اسـت. مـادر چـاه ایـن قنات 
حوالـی سـیلوی جـاده ماهـان زیـر دسـتجرد محلی بـه نام 
پایـاب ماهانـی قـرار داشـته اسـت و از آنجـا به طرف شـهر 
جریان داشـته در امتداد خیابان سـرباز وارد میدان مشـتاق 
مـی شـده و در اینجـا یـک پایـاب داشـته اسـت سـپس 
چهـارراه ناصریـه و خیابانهـای ابوحامد و سـده را طی کرده 
بـه طـرف اراضـی اکبرآبـاد ابتـدای جـاده زنگـی آبـاد در 

حرکـت بوده  اسـت
2- قنـات حسـن آبـاد: کـه در خیابـان اقبـال جنـب 
فروشـگاه بسـیج قرارداشـته در سـال 1337 خشـک شـده 
اسـت مادرچـاه آن در لنگـر ماهـان قرار داشـته و در امتداد 
خیابان شـهاب، پارک نشـاط و خیابان فردوسـی وارد منزل 
آقـای هرنـدی مـی شـده و پایـاب مهـم آن اینجا بـوده و از 
آنجـا در جایـی بنـام قلیـان چی حسـن آبـاد خیابـان اقبال 
ظاهـر می شـده و بصورت روباز اراضی حسـن آبـاد، خیابان 
کمربنـدی روبروی شـهرک باهنـر را با دبی 30 تـا 40 لیتر 

در ثانیـه مشـروب می کرده اسـت.
3- قنـات مویـدی: در محل پمـپ بنزین میـدان خواجو 
بلـوار 22 بهمـن قـرار داشـته در سـال 1345  ابتـدای  و 
خشـک شـده اسـت مادر چـاه آن 5 کیلومتر قبـل از ماهان 
بـوده و پـس از عبـور ازخیابـان سـرباز در نزدیکـی پمـپ 
بنزیـن فابریـک ظاهـر می شـده و بصـورت روبـاز از خیابان 
میـرزا رضـا وارد بـازار شـده و در نزدیکـی قدمـگاه پایـاب 

داشـته و از طریـق خیابـان شـریعتی وارد خیابـان صمصـام 
شـده و بـه یخبنـدان مویـدی مـی رسـیده اسـت و از آنجـا 
اراضـی اسـتانداری فعلـی و آب منطقـه ای را آبیـاری مـی 
نمـوده آبدهـی آن بین 40 تـا 50 لیتر در ثانیه بوده اسـت. 
باسـتانی پاریـزی در کتـاب مجموعـه آثـار گنجعلیخان می 
نویسـد “آب مویـد قناتـی اسـت بسـیار قدیمی و بـه عقیده 
مـن متعلـق بـه مویدالدیـن ریحـان از اتابـکان و امیـران 
معـروف عصـر سـلجوقیان بـوده اسـت.” بـر اسـاس آرشـیو 
شـفاهی موجـود در سـازمان اسـناد وکتابخانـه ملـی ایـران 
مدیریـت منطقـه کرمـان بـه علـت اینکـه خانـه هایـی در 
مسـیر ایـن قنـات سـاخته شـده بـود پوشـش آن بتدریـج 
برداشـته شـد و مـردم باغچـه هـای خـود را مشـروب مـی 
کردنـد سـالها بـود که دیگـر آب بـه زمینهای مویـدی نمی 
رسـید تـا اینکـه آقای زند اسـتاندار وقت قسـمتی از مسـیر 
آن را بصـورت جـوی سـیمانی درآورد و آب قنات در مسـیر 

کمتـر هـدر رفت .
4- قنـات بداغ آبـاد: در ابتدای جـاده کرمـان کوهپایه 
در  آن  چـاه  مـادر  اسـت  شـده  1338 خشـک  سـال  در 
دسـتجرد ماهـان بـوده و از خیابـان سـرباز و چهـارراه بهار 
بیمارسـتان  و در جلـو  زریسـف مـی شـده  وارد خیابـان 
نوریـه پایـاب داشـته و پس از گـذر از خیابـان مدیریت در 
ابتـدای جـاده کوهپایـه مـزارع آنجا را مشـروب مـی کرده 
ایـن قنـات بـا آبدهـی 30 لیتـر در ثانیـه 4 متـر از سـطح 

زمیـن پائیـن تـر بوده اسـت.
5- قنـات فتح آبـاد در ابتـدای پمـپ بنزیـن کمربندی 
زرنـد در سـال 1340 خشـک شـده مـادر چـاه آن نزدیـک 
ماهـان بـوده در پشـت کشـتارگاه در امتـداد اراضـی فریزن 
و خیابـان سـرباز وارد خیابـان طالقانی شـده و پایاب بزرگ 
آن در ایـن محـل بـوده و سـپس از طریـق میدان مشـتاق، 
خیابـان ایرانشـهر و فیـروز آبـاد در مجـاورت پمـپ بنزیـن 
کمربنـدی ظاهـر مـی شـده و در مسـیر اراضـی فتـح آبـاد 
ابتـدای جـاده قدیـم زرنـد بصورت روبـاز حرکت مـی کرده 
و بـا دبـی 20 تـا 25 لیتـر در ثانیـه اراضـی ایـن منطقـه را 

آبیـاری مـی کرده اسـت.
6- قنـات سلسـبیل: در سـال 1367 خشـک شـده و 
مـادر چـاه آن در یـک کیلومتـری ماهـان در محـل بنـام 
کاروانسـرای امیـن زاده قـرار داشـته و از طریـق دانشـگاه 
کرمـان بـا گـذر از سلسـبیل در غـرب میدان خواجـو ظاهر 
مـی شـده و در سلسـبیل پایـاب داشـته اسـت ایـن قنـات 
اراضـی میدان خواجـو، بلوار 22 بهمن و خیابان سـرباز را با 

دبـی35 لیتـر در ثانیـه آبیـاری مـی کرده اسـت.
7- قنـات سرآسـیاب: که هنوز هـم جاری اسـت و قبل 
از آن بـه بـاغ بیـرم آبـاد و بـاغ خـان مـی رسـیده و پس از 
گـذر از مسـیر جنـگل قائـم اراضـی سـیدی را آبیـاری می 
کـرده یـک اسـتخر بـزرگ مصنوعـی در دهانـه تنگـه برابر 
تخـت دریـا قلـی بیـگ وجـود داشـته اسـت کـه دریاچـه 
خوانـده مـی شـده و بقایای سـنگ های دهانه آن و بخشـی 
از دیـوار هنـوز هـم کـم و بیـش هسـت ایـن دریاچـه را پر 

مـی کـرده انـد و بـرای کشـت زمینهای بـاغ خان اسـتفاده 
مـی نمـوده انـد بعـد از آنکه سرآسـیاب بـه پـادگان تبدیل 

شـد دیگـر آبـی از این قنـات بـه پائین نرسـید.
8- قنـات شـهرآباد: توسـط گنجعلـی خـان حفـر شـد 
مـادر چـاه آن بیـن لنگـر و قناتغسـتان بـوده اسـت دکتـر 
باسـتانی پاریـزی مـی نویسـد “تـازه او قنـات کهنـه ای را 
آبـاد کـرده اسـت ابراهیـم خـان ظهیـر الدوله که 22 سـال 
حاکـم کرمـان بـوده تنها توانسـت قنـات سلسـبیل را ظاهر 
کنـد” قنـات شـهرآباد در محل مجموعـه گنجعلیخان ظاهر 
شـده و پایـاب بزرگـی داشـته و آب کاروانسـراهای بـازار را 
تامیـن مـی نمـوده بعـاوه وارد حمـام گنجعلیخـان و آب 
انبـار علیمـردان خـان نیـز می شـده اسـت و در وقـف نامه 
گنجعلیخـان آمـده اسـت کـه قنـات شـهرآباد را خـودش 
احـداث کـرده و چـون در محـل مرکز شـهر قرار داشـته به 

شـهرآباد مشـهور شـده است.
9- قنـات بیگلربیگـی: مادرچـاه آب در دشـت ماهـان 
بـوده و از محـل فرمانـداری، آمـوزش و پـرورش و خیابـان 
معلـم می گذشـته و چندیـن پایاب مخصوص رختشـویی و 

برداشـت آب بصـورت جداگانه داشـته اسـت.

10- قنـات هـای علی آبـاد مبارکه و علی آبـاد ثانی : 
مـادر چـاه آنها در دشـت گلومک قرار داشـته و در مجاورت 
هـم از پـارک نشـاط عبـور کـرده و پـس از عبـور از خیابان 
فردوسـی در انتهـای خبابـان جهـاد مظهر می شـده اسـت 
پایـاب هـای مخصوص پشـم شـویی در ایـن قنات هـا قرار 

داشـته است.
11- قنـات بهجـرد: کـه مـادر چـاه آب در دشـت جوپـار 
انتهـای دانشـگاه آزاد قـرار داشـته و در محل میـدان آزادی 
مظهـر می شـده و زمینهای غـرب این محدوده را مشـروب 

مـی کرده اسـت.
12- قنات طهماسـب آباد: بیشـترین پایاب را داشـته و از 
منـازل زیـادی عبور می کـرده و در خیابان 20 متری دانشـجو 

مظهـر می شـده و اراضی منطقـه را آبیاری می کرده اسـت.
13- قنـات هـای شـوروئیه،  تروته، حافـظ آباد، اهلل 
آبـاد، بیـرک آبـاد، تکریـت آبـاد، سـرگدارو، نوش 
آبـاد و هوشـنگ آبـاد: هـر یـک پـس از عبـور از داخل 
شـهر در مزارع حومه شـهر از قبیل زریسـف، حسـین آباد، 
اختیارآبـاد، طاهرآبـاد و غیـره مظهر و به مصرف کشـاورزی 

مـی رسـیده اند.

کرمان؛ زادگاه قنات

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

برابـر رای شـماره 139460319012005595 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای غامرضـا رسـولی نژاد لری فرزند درویش بشـماره شناسـنامه 7 صـادره از نی ریـز در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 37/86 مترمربـع پاک 1486 فرعـی از 334 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان بلوار 
ابـن سـینا روبـروی پمـپ گاز خریـداری از مالک رسـمی آقای علـی اکبر بهـرام بیگی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتـراض خودرابه ایـن اداره 
تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور وعـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/17                 تاریخ انتشارنوبت دوم:94/12/2
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی م الف 605       

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

برابـر رای شـماره 139460319062000898هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلباف مالکانـه تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای علـی طلوعـی گوکـی فرزند دادخـدا بشـماره شناسـنامه 35 صـادره از گلباف در یـک باب خانـه و باغ به 
مسـاحت 1113/75 مترمربـع پـاک 942 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک هـای 941 و 942 اصلی واقـع در گلباف 
محلـه دریاکوچـه شـهید وحیـدی خریـداری از مالک رسـمی صغـری طلوعـی و دادخدا طلوعـی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه این 
اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خودرا بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور وعـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/17                           تاریخ انتشارنوبت دوم:94/12/2
رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی م الف 3116      

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 9476 مورخـه 1394/11/03 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک بـم تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای 
مجید حبیب الهی فرزند قنبر بشـماره شناسـنامه 1872شـماره ملی 3111092089 صادره از بم در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 639.13  مترمربـع پـاک 1 فرعی از 283 اصلی واقع در شهرسـتان بم روسـتای دهبکـری بخش 33 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای نجـف افشـاری محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/18              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/2

محمد امیری خواه- رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان بم

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
کاسه پرونده 42/1/88

اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونده کاسـه فوق له خانـم ژیا نظیـری و علیه امیر 
خوسـفی شـش دانـگ پـاک 274 بخش 2 بـه مسـاحت 648/92 مترمربـع واقع در خیابـان دکتر شـریعتی کوچه 26 
شـرقی یـک با کدپسـتی 7613997143 با مشـخصات زیـر از طریق مزایده عمومـی بفروش برسـاند 1-20 متر اعیانی 
خشـتی واقـع در ضلـع شـمالی و شـرقی  همکـف فاقـد اسـتحکام بنـا 2-66 متر مربـع اعیانی با سـقف شـیروانی واقع 
در ضلـع غربـی همکـف فاقـد اسـتحکام بنـا 3- سـاختمان در قسـمتهایی از ضلـع جنوبـی و شـرقی و غربـی مخروبه و 
غیرقابـل اسـتفاده گردیـده اسـت. 4- ملـک دارای امتیـازات آب، برق، گاز و تلفن می باشـد. با توجه بـه توضیحات فوق 
ارزش ملـک جمعـا مبلغ 6/200/000/000 ریال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی و تقویم گردیده اسـت. 
طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمـن بازدیـد از ملـک مذکور و در صـورت تمایل بـه شـرکت در مزایده بایسـتی 10درصد 
مبلـغ پیشـنهادی خـود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری به شـماره 2171293951000 نـزد بانک ملی ایـران واریز و 
اصـل رسـید واریـزی بـا پیشـنهاد خـود به صورت مکتـوب و در پاکـت درب بسـته تحویل دایـره اجرای احـکام نمایند. 
جلسـه مزایـده بـرای روز 94/12/17 سـاعت 10 صبـح تعییـن مـی گـردد. در صـورت انصـراف برنده مزایـده 10درصد 

پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. و برنـده مزایـده بایـد حداکثر ظرف مـدت یک ماه نسـبت بـه پرداخت 
مابقـی مبلغ پیشـنهادی خود اقـدام نماید. 

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- دوست محمدی م الف 2648

آگهی حصر وراثت 
آقـای محسـن علـی آبـادی راوری فرزنـد غامرضا بـه شناسـنامه شـماره 782 باسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت 
و رونوشـت شناسـنامه ورثـه، درخواسـتی بشـماره فـوق تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنین اشـعار داشـته اسـت که 
شـادروان غامرضـا علـی آبـادی راوری بشناسـنامه شـماره 2 در تاریـخ یکشـنبه 17 خـرداد 1394 در گذشـته و 
ورثـه وی در هنـگام درگذشـت عبارتنـد از: 1- سـکینه نیک خواه کوه جهری فرزند غامحسـین به شـماره شناسـنامه 6 
زوجـه متوفـی 2- حسـین علـی آبـادی راوری فرزند غامرضا به شـماره شناسـنامه 2 فرزند متوفی 3- رسـول علی آبادی 
راوری فرزنـد غامرضـا بـه شـماره شناسـنامه 128 فرزنـد متوفی 4- مجیـد علی آبـادی راوری فرزند غامرضا به شـماره 
شناسـنامه 1048 فرزنـد متوفـی 5- مسـعود علی آبـادی راوری فرزنـد غامرضا به شـماره شناسـنامه 493 فرزند متوفی 
6- سـجاد علـی آبـادی راوری فرزنـد غامرضـا بـه شـماره شناسـنامه 306 فرزنـد متوفی 7- محسـن علی آبـادی راوری 
فرزنـد غامرضـا به شـماره شناسـنامه 782 فرزند متوفـی 8- رضا علی آبادی راوری فرزند غامرضا به شـماره شناسـنامه 
3219873529 فرزنـد متوفـی 9- فاطمـه کاربخش راوری فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 1 زوجـه متوفی 10- زیبا 
علـی آبـادی راوری فرزنـد غامرضا به شـماره شناسـنامه 39 فرزنـد متوفی 11- مریم علـی آبـادی راوری فرزند غامرضا 
بـه شـماره شناسـنامه 3210076472 فرزنـد متوفـی 12- زهـرا علی آبـادی راوری فرزند غامرضا به شـماره شناسـنامه 
111 فرزنـد متوفـی 13- نجمـه علـی آبـادی راوری فرزنـد غامرضا بـه شـماره شناسـنامه 3210076472 فرزند متوفی 
14- بهجـت علـی آبـادی راوری فرزنـد غامرضـا بـه شـماره شناسـنامه 3210014086 فرزند متوفـی 15- عصمت علی 
آبـادی راوری فرزنـد غامرضـا  بـه شـماره شناسـنامه 3 فرزنـد متوفـی 16- علـی علـی آبـادی راوری فرزنـد غامرضا به 

شـماره شناسـنامه 9 فرزند متوفی. 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـاف تقدیـم نماید واال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجـه اعتبار 

سـاقط است. 
نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور 
م الف 366 

قلعـه دختر یا آتشـکده آناهیتـا )ناهید( که بـه قلعه کهنه 
نیـز مشـهور اسـت، بـر فـراز تپه هـای مرتفـع شـرقی شـهر 
کرمـان قـرار دارد و از دوران پیـش از ورود اسـام بـه ایـران 
بـه یـادگار مانده اسـت. مصالـح بـکار رفتـه در این قلعـه تنها 
خشـت خـام و گل رس اسـت. بقایـای قلعه دختـر دورنمای 
گذشـته دراز ایـن شـهر و نـام آن )آتشـکده آناهیتـا( یـادآور 
پرسـتش آناهیتـای باسـتانی، ایزدبانـوی آب و باروری اسـت.

قلعـه دختـر میانـه در 2 کیلومتـری جنـوب پـل دختـر 

روی صخـره سـنگی کـه به جـاده کاروان رو مشـرف اسـت ، 
سـاخته شـده اسـت . در دیوار قلعه 2 مدخل سـاخته شـده 
کـه هرکـدام 3 متـر بلنـدی دارد و در بـاالی یکـی از ایـن 
مدخـل  هـا کتیبـه  ای روی سـنگ نوشـته شـده اسـت .این 
قلعـه از وسـایل ایمنـی و آب انبـار برخـوردار اسـت و در آن 
کلیـه تدابیـر الزم بـرای زندگـی طوالنی در داخـل آن فراهم 
بـوده اسـت . بعضـی از مورخین سـاختمان آن را به اردشـیر 

درازدسـت نسـبت مـی  دهند .

قلعـه دختـر به یکـی از سـرداران معروف بابـک خرم دین 
بـه نـام ساسـان متعلـق بـود و روزگاری بـه نام قلعه ساسـان 
معـروف بـوده اسـت. از بیـن قلعـه  های دختـر زیبـای ایران، 
تنهـا قلعـه دختـر میانه غریـب افتاده اسـت و هیـچ کس در 

صـدد صیانت از آن نیسـت .
قلعـه دختـر یـا آتشـکده آناهیـت ) ناهیـد ( که بـه قلعه 
کهنـه نیـز مشـهور اسـت ، بر فـراز تپـه  های مرتفع شـرقی 
شـهر کرمـان قـرار دارد و از دوران پیـش از ورود اسـام بـه 
ایـران بـه یـادگار مانده اسـت . مصالـح بـکار رفتـه در ایـن 
قلعـه تنهـا خشـت خـام و گل رس اسـت . بقایـای قلعـه 
دختـر دورنمای گذشـته دراز این شـهر و نام آن ) آتشـکده 
آناهیتـا ( یـادآور پرسـتش آناهیتـای باسـتانی ، ایزدبانـوی 
آب و بـاروری اسـت . قلعـه اردشـیر دیگـر قلعـه باسـتانی 

این شـهر اسـت .
ایـن قلعـه بنـا بـه گمانـه زنی هـای مورخـان 220 سـال 
پیـس از میـاد مسـیح سـاخته شـده اسـت و شـهری آبـاد 
و مرکـز والیـت کرمـان بـا نـام گواشـیر و یـا کارمانیـا بـوده 
اسـت و حداقـل زمـان اردشـیر بابـکان را درک کـرده اسـت. 
کیخسـرو کرمـان و مکـران را بـه رسـتم بخشـید همچنیـن 
نشـانی هایی از فرمانروایـی بهمـن بـر این خطـه می دهند در 
زمـان هخامنشـیان کـوروش آن را تبعید گاه نبونیـد قرار داد 
سـپس حکومـت اشـکانیان را شکسـت داد و فرزنـد خـود را 
کـه او هـم اردشـیر نام داشـت بـه حکومت کرمان گماشـت 

گویند کرمان آخرین پناهگاه یزدگرد سـوم پادشـاه ساسـانی 
بوده اسـت

بنـا بـه گفتـه یکـی از کتـب تاریخـی کرمـان »در روایات 
اسـاطیری آمده اسـت کـه کیخسـرو کرمـان و مکـران را بـه 
رسـتم بخشـید همچنیـن نشـانی هایی از فرمانروایـی بهمـن 
بـر ایـن خطـه می دهند آنـگاه روایـت تاریخی این سـرزمین 
آغـاز می شـود. اینکـه در زمـان هخامنشـیان کـوروش آن 
را تبعیـد گاه نبونیـد )پادشـاه مغلـوب شـده بابِـل( قـرار داد 
سـپس حکومـت اشـکانیان را شکسـت داد و فرزنـد خـود را 
کـه او هـم اردشـیر نام داشـت بـه حکومت کرمان گماشـت. 
گویند کرمان آخرین پناهگاه یزدگرد سـوم پادشـاه ساسـانی 

بوده اسـت«.
سـاختمانهای ایـن قلعـه روی هـم بـه دو قسـمت مجـزا 
تقسـیم مـی شـود قسـمتی کـه بر فـراز قلعـه نسـبتا مرتفع 
جنـوب شـرقی قـرار دارد و سـابقا قلعه کوه نامیده می شـده 
کامـا بـه علـت وضعیـت طبیعی از قلعه مجزاسـت. قسـمت 
دوم بـر تپـه کوتاهتـری قـرار دارد و بـه قلعـه دختر موسـوم 
اسـت . قسـمتی از ایـن قـاع بـه نـام قلعه اردشـیر شـهرت 
دارد قلعـه اردشـیر در بـاالی تپـه مرتفعـی واقـع شـده که با 
سـطح جلگـه، قریب پانصد فـوت ارتفـاع دارد دیوارهای قلعه 
از خشـتهای بسـیار ضخیم ساخته شده اسـت در قاع دختر 
کرمـان بـا این که جسـت و جوهای زیـاد به عمل آمـده آثار 

تاریخـی مهمـی به دسـت نیامده اسـت.

قلعه دختر یا آتشکده آناهیتا )ناهید( 
میراث

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

https://telegram.me/payamma

ورزش و ورزشکار

یوگاکده

تاثیر یوگا بر 
دستگاه گوارشی

سپیده ایران منش

برخی از موانع حرکت روده سالم عبارتند از:
غذا خوردن ناسالم
کم شدن آب بدن

مصرف فیبر ناکافی
آنتی بیوتیک ها

استرس
فعالیت ناکافی یا عدم تحرک

در اینجـا برخـی از راهنمایـی سـریع بـرای بهبود 
روده وجـود دارد کـه عبارتنـد از:

اجتناب از پرخوری
افزایش مصرف  آب و مایعات طبیعی

افزایش دریافت فیبر غذایی مانند سبوس
شـام را زود بخوریـد، حداقـل دو سـاعت قبـل از 

ب خو
آیـا شـما از گاز درون معـده خـود رنـج مـی برید؟ 
در ایـن صـورت به شـما پیشـنهاد می کنـم، یوگا 

را یـاد بگیرید.
یـوگا باعـث تقویت عضات و آرام سـازی سیسـتم 
عصبـی مرکـزی و افزایش جریان خون و رسـاندن 

اکسـیژن بـه اندام ها می شـود.
از آنجـا کـه بخشـی از عمـل هضـم غـذا در بـدن 
تحـت تاثیـر اسـترس و میـزان فعالیت بدنـی قرار 
دارد، افـراد بـا ورزش یوگا می تواننـد روده خود را 

تحـت تاثیـر قـرار دهند.
حـرکات نشسـته، ایسـتاده، چرخشـی، معکوس و 

خوابیـده، موجـب تحریـک روده مـی گردند.
کشـش شـکم، کشـش پشـت و دو طـرف بـدن، 
موجـب افزایـش جریـان خـون و بهبـود تنفـس 

عمیـق مـی شـود.
در اینجـا چنـد نمونـه از حرکت هـای مختلف که 
کمـک بـه هضم غذا مـی کنـد را بیان مـی کنیم:

1- به طرف جلو خم شدن
بـه جلـو خـم شـوید و بـه شـکم خـود فشـار وارد 

آورید.
هنگامـی کـه شـما از وضعیـت خمیـده برگردیـد، 
خـون و اکسـیژن تـازه، مجـددا بـه انـدام هـای 

گوارشـی مـی رسـد.
2- چرخش در حال نشسته

در حالـی کـه نشسـته ایـد، بـاال تنـه خـود را بـه 
راسـت و چـپ بچرخانیـد.

ایـن وضعیـت برای کنتـرل گاز معده و نفخ بسـیار 
مفید اسـت.
3- چرخش

در ایـن حرکـت همیشـه از سـمت چپ به سـمت 
راسـت بچرخیـد تـا به هضـم غذا کمـک کنید.

ایـن حرکت نیـز باعث تسـکین درد و ناراحتی گاز 
معده می شـود.

بـه طـور معمـول حـرکات یـوگا را بایـد 30 تا 60 
ثانیـه انجـام دهیـد تا به کشـش مورد نظر برسـید 

و انعطـاف پذیـری بدنتان زیاد شـود
4- نفـس را بـه درون بکشـید و دسـت هـای خود 
را باالی سـرتان ببرید.سـپس بازدم کنید و دسـت 
هـای خـود را بـه طـرف پاییـن و دو طـرف خـود 

بیاورید.
5- بایسـتید و دسـتان خـود را بـاالی سـرتان نگه 

دارید.
بـاال تنـه خـود را بـه طرف راسـت بکشـید و نفس 
خـود را بـرای 5 ثانیه نگـه دارید. سـپس به حالت 
اولیـه برگردیـد. بعـد ایـن بـار بـاال تنه خـود را به 
سـمت چپ بکشـید و نفس خـود را بـرای 5 ثانیه 

نگـه دارید.
6- بایستید و پاهای خود را به هم بچسبانید.

از باسـن خـم شـوید و صـورت خـود را در مقابـل 
سـاق پـا قـرار دهید.

دسـتان خـود را در کنـار پاهایتـان، بـر روی زمین 
قـرار دهید.

را  پاهـای خـود  و  بنشـینید  زمیـن  روی  بـر   -7
بـه هـم و در مقابـل خـود بکشـید. چسـبیده 

بـه آرامـی به طرف جلو خم شـوید و با دسـتانتان، 
پاهـای خود را بگیرید.

8- بـر روی زمیـن بنشـینید و یـک پایتـان را در 
مقابـل خـود بکشـید و دراز کنیـد.

پـای دیگـر را خم کنیـد و روی زمین قـرار دهید، 
طـوری کـه کـف پایتـان در مقابل قسـمت داخلی 

ران پای کشـیده شـده قرار داشـته باشـد.
نیـم تنه خود را راسـت و مسـتقیم نگـه دارید و به 

طرف جلو خم شـوید.
سـپس، پاهـای خـود را عوض کنیـد و این حرکت 

را تکـرار کنید.
9- بر روی زمین بنشینید.

یکـی از پاهایتـان را در مقابـل خـود دراز کنیـد و 
. بکشید

پـای دیگـر را به سـمت قفسـه سـینه خـم کنید، 
طـوری کـه کف پایتان بـر روی زمیـن و در مقابل 
قسـمت داخلـی ران پـای کشـیده، قـرار داشـته 

شد. با
دسـتانتان را بـه پشـت ببریـد و به هم گـره بزنید 

و خـود را بـه طـرف جلو خـم کنید.
سـپس، پاهـای خـود را عوض کنیـد و این حرکت 

را تکـرار کنید.
نکته:

بـه طـور معمـول حـرکات یـوگا را بایـد 30 تا 60 
ثانیـه انجـام دهیـد تا به کشـش مورد نظر برسـید 
و انعطـاف پذیـری بدنتـان زیـاد شـود و بتوانیـد 
را  گوارشـی  سیسـتم  و  کنیـد  شـل  را  عضـات 
تقویـت کنیـد و درد گاز معـده را تسـکین دهیـد.

قلـه کازبـک گرجسـتان بـا ارتفاعـی نزدیـک بـه 5047 
متـری و بدلیـل شـمالی بـودن از سـرما و بادهای شـدیدی 

میباشـد. برخوردار 
از پایتخـت گرجسـتان شـهر تفلیـس بـه طـرف مرکـز 
والدی قفقـاز شـهر نالچیـک روسـیه یـک راه نظامـی بـوده 
کـه در دوران شـوروی سـابق سـاخته شـده و بطـول 208 
کیلومتـر و از ارتفـاع 1447 متـری شـروع و از مسـیر هـای 
صعـب العبـور از دره تـرک گذشـته و از کنـار رودخانه های 
بایـدارکا و آراگـوی تـا ارتفاعات 2379 متـری گردنه داریال 
گذشـته و از مسـیرهای دشـوار عبـور و به شـهرک کازبگی 

در 25 کیلومتـری مرز روسـیه میرسـد.
دهکـده  بطـرف  کازبکـی  شهرسـتان  از  صعـود  مسـیر 
گرگتـی جدا شـده و بطرف کلیسـای معـروف گرگتی ادامه 
دارد کـه پـس از گذشـتن از تپـه هـای مملو از بـرف و زیبا 

بـه پـای یخچـال عظیـم گرگتی میرسـیم،
این قله دو مسـیر صعود دارد یکی مسـیر جنوب شـرقی 
از روبـروی پناهـگاه متـو سیتیشـین بـا درجه سـختی 3 ب 
تـوام بـا یـخ و سـنگ و در صـورت داشـتن بـرف سـنگین 
در مسـیر احتمـال ریـزش بهمـن نیز وجـود دارد مسـیر از 
شـیبهای 35 شـروع و در خاتمـه تـا 65 و 70 درجـه بـه 
قلـه میرسـد، امـا مسـیر کاسـیک از طـرف پناهگاه اسـت 
کـه کامـا 180 درجـه از جبهـه جنوبـی تـراورس کـرده و 
بعـد از گذشـتن از مـورن ها و شـکاف های یخـی متعدد از 
جبهـه غربـی سـوار بـر یـال شـمالی می شـویم کـه نهایت 
در شـیبهای آخـر زیـر قلـه بـا 30  الـی 35 درجـه در قلـه 
بپایـان مـی رسـد و این قسـمت از مسـیر گاهی پوشـیده از 
بـرف و گاهـی کامـا یـخ بلوری اسـت کـه در اینصـورت تا 
انتهـای قلـه طنـاب ثابت کار گـزاری میکنیم، این مسـیر از 
پناهـگاه 8 الـی 10 سـاعت تـا قلـه بطـول می انجامـد و 3 
الـی 4 سـاعت نیـز تـا رسـیدن بـه پناهـگاه زمان برگشـت 

بود. خواهـد 
 اطـراف قلـه کازبـک پوشـیده از یخچـال هـای دائمـی 
کـه یکـی از آنهـا یخچال معـروف گرگتی اسـت کـه در راه 

رسـیدن بـه پناهـگاه بایـد از روی آن عبـور کـرد. 
بهتریـن زمـان صعـود ایـن قلـه از اواخـر تیرمـاه لغایـت 
آخـر شـهریور مـاه بـوده ولـی بـاز هـم بدلیـل قـرار گرفتن 
ایـن منطقـه در میـان دو دریاچـه مهم جهان )سـیاه و خزر 
( از بـاد و کـوالک شـدید و حتـی خرابی هـوای پیش بینی 

نشـده برخوردار اسـت. 
یخچـال معـروف کولـکا در شـمال اودسـیا در نزدیکـی 
قلـه  تنـد  شـیبهای  از  سـپتامبر  بیسـتم  در  کازبـک  قلـه 
زیمارائیکـوخ یخچالهـای آویزان آن در اثر شکسـتن بصورت 
تـوده بهمـن یخـی ریزش نمـوده و بعد از طـی 24 کیلومتر 
مسـافت از روی یخچـال مائیلـی عبـور کرده و یـک دهکده 
در جمهـوری روسـیه در شـمال اودسـیا را از بین بـرده بود 
کـه در ایـن حادثـه افـراد بیشـتری از اهالـی یـک دهکـده 

جـان خـود را از دسـت داده بودنـد.
تـا سـال 1382 قله کازبـک در بین کوهنـوردان ایرانی 
چنـدان شـناخته شـده نبـود و بعـد از ایـن سـال اعـزام 
تیـم هایـي از ایـران آغـاز گردیده اسـت کـه تمامـی آنها 
در تابسـتان صـورت گرفتـه ولـی اکنون و بـرای اولین بار 
صعـود زمسـتانی ایرانیـان  توسـط سـه کوهنـورد کرمانی 
بـه نام هـای رضـا کاظمـی زاده، بهروز رشـیدی و مهدی 
جاویـدان بـه اورسـت کوچـک دنیـا در بهمـن مـاه و در 
اوج سـرما و یخبنـدان ایـن منطقـه انجـام گرفـت تا برگ 
زریـن دیگـری باشـد بـر اعتبـار و ارزش جوانـان این مرز 

بوم. و 
در حالیکـه عصـر روز جمعـه بـه کرمـان رسـیده بودند و 
هنـوز خسـتگی ایـن کار بـا ارزش از تن آنها برطرف نشـده 
بـود ، در کمـال لطـف و متنـات ،دو تـن از ایـن عزیـزان 
دعـوت مـارا پدیرفتنـد و بـا حضـور در دفتـر روزنامـه پیـام 
مـا ،از خودشـان و این سـفر ورزشـی گفتند کـه نتیجه این 

نشسـت صمیمـی را در ادامـه میخوانیـم.
مهـدی  و  رشـیدی  بهـروز  توسـط  برنامـه  ایـن  ایـده 

جاویدان،کوهنـوردان بمـی و سـیرجانی ارائـه و بعدهـا قرار 
شـد رضـا کاظمی، ورزشـکار کرمانـی و دو تن دیگـر به این 
جمـع اضافـه شـود کـه در نهایـت با سـه نفـر اسـتارت این 
کار زده مـی شـود و گروهـی را تشـکیل میدهنـد یکدسـت 
و یکـدل کـه در تمامـی لحظـات ایـن سـفر خطیـر باهـم و 

پشـتیبان هم هسـتند.
بعضی ها با سنگ اندازی های بیجا، سعی داشتند تا 

این کار را غیر عملی و بیهوده جلوه دهند
در ابتـدا چـون تصـور میکردیـم این یـک کار اسـتانی و 
ملـی اسـت حمایـت خوبـی از مـا مـی شـود امـا در کمـال 
تاسـف دیدیـم خیلـی از دوسـتان نـه تنهـا مـا را حمایـت 
نمـی کننـد بلکـه با سـنگ انـدازی هـای بیجا،سـعی دارند 
کـه  دهنـد  جلـوه  بیهـوده  و  عملـی  غیـر  را  کار  ایـن  تـا 
خوشـبختانه موفـق نشـدند و در نهایـت ما بـا حمایت مالی 
اتـاق بازرگانـی کرمـان و بـا تـوکل به خـدای منـان پای در 
ایـن راه نهادیم،هرچنـد در ابتـدا قـرار بـود کل ایـن هزینه 
را کـه بـدون وسـایل و تجهیـزات فنـی بالغ بـر 20 میلیون 
تومـان میشـد را دوسـتان مـا در اتـاق پرداخـت نماینـد اما 
بـه دلیـل همـان کارشـکنی هـا، نصف ایـن مبلـغ را مجبور 
شـدیم شـخصی پرداخـت نمائیـم و بقیـه مبلـغ را درسـت 
لحظـه پـرواز بـه ارز مرجـع تبدیـل و تحویـل ما شـد.با این 
حـال از تمامـی دوسـتانمان بخصوص آقایان نجـف آبادی و 
دکتـر رشـیدی در اتـاق بازرگانـی تشـکر میکنیم کـه ما را 

نگداشـتند. تنها 
طبـق برنامـه قبلـی قـرار بـود مـا 18 بهمـن بـا پـرواز 
از تهـران بـه تفلیـس و 19 بهمـن صعودمـان را از کمـپ 
آغازیـن، شـروع کنیـم امـا بـه دلیـل تاخیـر پروازمـان بـه 
تفلیـس و بارندگـی و شـرایط بـد جـوی و مـه شـدید و 
بسـته شـدن جـاده منتهـی بـه کازبکی،مجبور شـدیم یک 
روز سـفرمان را بـه تعویـق بیاندازیـم. وقتـی بـه تفلیـس 
رسـیدیم توسـط اتومبیل شـخصی و مقداری از مسیر 160 
کیلومتـری را بـه دلیل ماشـین رو نبـودن ،پیاده تـا دهکده 
کازبکـی کـه کاما پوشـیده از بـرف پیمودیم و به ایسـتگاه 

ابتـدای صعـود رسـیدیم. 

هرچه باالتر می رفتیم حس می کردیم داریم به 
خدا نزدیکتر می شویم

روز اول وقتـی مسـیر را دیدیـم و بـا توجـه بـه اطاعـات 
جـوی کـه از یکی از اسـاتیدمان به نام آقای هاشـمی نژاد در 
اختیارمـان قـرار مـی داد و مه شـدید وهوای سـرد و برودت 
شـدید 30- درجـه کـه هنگام وزش باد بیشـتر هم می شـد 
روبـرو شـدیم و شـکافهای عمیـق و چالـه هـای وحشـتناک 
و صخـره هـای بلوریـن یخـی را در اطرافمـان مـی دیدیـم 
خیلـی نـا امید شـدیم، ولـی با توجه بـه اهدافی که داشـتیم 
و اخـاق چالـش پذیـری کوهنوردی، صعـود را آغـاز کردیم 
و خوشـبختانه هرچـه باالتـر میرفتیـم قـوت قلبمان بیشـتر 
مـی شـد و حـس میکردیـم داریـم بـه خـدا نزدیکتـر مـی 
شـویم. خوشـبختانه هـوای خـوب و مناسـب هـم بـه کمک 
مـا آمـد و موفـق شـدیم در روز اول،5 سـاعت از مسـیر را 
بپیماییـم و در محـل مناسـبی مسـتقر شـدیم. در روز دوم 
صعودکـه چهارشـنبه بـود ما مجبور شـدیم برای جبـران آن 
یـک روز عقـب ماندگیمان کـه در ابتدا بصورت ناخواسـته به 
مـا تحمیـل شـده بود، نزدیـک به 9 سـاعت از مسـیر زا طی 
کنیـم تـا بـه پناههـگاه مـورد نظـر بـه نـام میتائو برسـیم،9 
سـاعتی کـه واقعـا حسـته کننـده بـود و دیگـر توانـی بـرای 
مـا نگداشـته بود.شـب را در همـان جایـگاه سـپری کردیـم 
و تصمیـم گرفتیـم روز بعـد را اسـتراحت و بـه تجدیـد قوای 
بدنـی بپردازیـم امـا طـی تماسـی کـه بـا آقـای هاشـمی از 
طریـق تلفـن ماهـواره ای داشـتیم ایشـان شـرایط جـوی را 
نامناسـب میداننـد و به مـا توصیه میکنند تا هرچه سـریعتر 
نسـبت بـه ادامه مسـیر و هجـوم به سـمت قله اقـدام کنیم.

بنابرایـن مـا هـم مجبور به تـرک پناهگاه و طی کـردن ادامه 
مسـیر گرفتیم، در روز سـوم صعود ما بجز سـرما و مشکاتی 
کـه قبـا گفتیـم مشـکل دیگـری نیز بـه راه ما اضافه شـد و 
آن ریـزش تکـه هـای بزرگ سـنگ بـود که هر لحظـه جان 
مـا را تهدیـد میکـرد، سـنگ هایـی بـه بزرگـی یـک میز که 
وحشـتناک بـود و بـا هر سـختی خاصـه به کمپـی معروف 
بـه پاتـو و در ارتفـاع  تقریبـی 4600 متـری  رسـیدیم و در 
آن جـا اتـراق کردیـم.روز جمعه کـه ما قصد داشـتیم یورش 

اصلی را به سـمت قلـه و اتمام کارمان انجام دهیم متاسـفانه 
بـاز هـم بـا هوای خیلی سـرد و شـکافهای برفی و مه شـدید 
روبـرو شـدیم و همین باعث شـد تا این مرحلـه را با تاخیری 
2 سـاعته انجـام دهیم تا اوضاع جوی کمی مسـاعد تر شـود 
و مـا بتوانیـم بـه مرحلـه آخـر صعودمـان نزدیـک و نزدیکتر 
شـویم،در همیـن مرحله آخر بـود که وقتی اوضـاع بد صعود 
را دیدیـم تصمیـم گرفتیـم تـا بـر عکـس مراحل قبـل که با 
همـکاری هم مسـیر را طـی میکردیم،ایـن بار و بـرای اینکه 
خطر سـقوط سـه نفـره را کاهـش دهیم،بصورت انفـرادی به 
سـمت قلـه حرکـت کنیم تا خـدای نکـرده لغـزش احتمالی 
یـک از ما سـه نفرباعـث نابودی جمع نگردد که خدا را شـکر 
ایـن اتفـاق تیفتـاد و ما به حـول و قوه الهی توانسـتیم پرچم 
مقـدس ایـران را بـرای اولیـن با در زمسـتان بر فراز اورسـت 
کوچـک دنیـا بـه اهتـزاز در بیاوریـم و پـس از 6 روز جدال با 

کوههـای یخـی ،بـه محل اولیـه صعـود برگردیم.
ایـن صعـود تاریخـی اگرچـه پایـان خـوب و شـیرینی 
داشـت امـا واقعـا ما مشـکات و چالشـهای زیادی داشـتیم 
کـه شـاید اگـر قـرار باشـد االن مجددا بـا همبن مشـکات 
عـازم ایـن سـفر شـویم ،هرگـز بـه آن تـن نخواهیـم داد. از 
مشـکات و سـنگ اندازیهـای عـده زیـادی حتـی از درون 
اسـتان و مجموعـه کوهنـوردی تـا عـدم حمایـت سـفارت 
ایـران در گرجسـتان کـه شـاید بـه جـرات بتـوان گفـت 
کـه حتـی در جریـان ایـن صعـود ملـی هـم قـرار نگرفتند.

از حمـل سـنگینی کولـه هایی با وزن بیـش از 25 کیلوگرم 
کـه تمامـی تجهیزات فنـی و مواد غدایی و منبع گرمایشـی 
در آن قـرار داشـت،مصرف آبـی کـه از یـخ و بـرف بوجـود 
آمـده و فاقـد هـر نـوع امـاح اسـت و باعـث ضعـف قـوای 
جسـمانی مـی شـود تـا عـدم اجـازه حمـل گاز بـه عنـوان 
منبـع حرارتـی که اگـر در تفلیس فراهم نمیشـد کل سـفر 
مـا بهـم می ریخـت، اینهـا همه تنهـا جزئیات کمـی از این 
سـفر سـخت ولـی شـیرین بود مـا تمامـی این مشـکات را 
بـه جـان خریدیـم تـا کار مثبتی انجـام داده و نـام کرمان و 
ایـران را بـا شـعار آب،اقتصادسـبز و پایداری محیط زیسـت 

بیـش از پیـش در جهـان پـرآوازه کنیم.

همراه با اولین فاتحان ایرانی زمستانی قله کازبک گرجستان

بارها پشیمان شدیم، اما رفتیم

روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان 
در امسـال موفق شـد رتبه برتر اطاع رسـانی را کسـب کند.

هـادی طالبـی مسـئول روابـط عمومـی اداره کل ورزش و 
جوانـان اسـتان کرمان لـوح سـپاس را از عبدالحمید احمدی 
معـاون فرهنگـی، آمـوزش و پژوهـش و نیـز مازیـار ناظمـی 
رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی وزارت ورزش 

کرد.  دریافـت 
از روزی کـه سـنگ بنـای »طـرح توسـعه ورزش قهرمانی 
و همگانـی« در اسـتان کرمـان توسـط محمـود محمودی نیـا 
و اسـتاندار کرمان گذاشـته شـد و این طرح شـکل و شـمایل 
عملیاتـی بـه خـود گرفـت اطاع رسـانی دقیـق، بـه موقـع و 
شـفاف باعـث شـد تا این طـرح کارآمـد آن طور که شایسـته 
و بایسـته اسـت در معـرض دید عاقه منـدان قرار بگیـرد. در 
حقیقـت عامـل ایـن اطاع رسـانی دقیق، بـه موقع و شـفاف، 
روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمان بود. 
بـه طـوری کـه در تـک تـک مراحل چکـش کاری طـرح، این 
اطاع رسـانی صـورت گرفـت. اقدامـی کـه  در نوع خـود قابل 

توجـه و مهـم بود.
ورزش  توسـعه  طـرح  اغازیـن  روزهـای  همـان  از  شـاید 
قهرمانـی و همگانـی بـرای روابـط عمومـی اداره کل ورزش و 
جوانان اسـتان کرمان و شـخص هادی طالبی واضح و مبرهن 
بـود کـه این طـرح به یک طرح کشـوری تبدیل خواهد  شـد 
بـه همیـن دلیـل از همـان ابتـدا این طـرح را جـدی گرفته و 
درراسـتای اطاع رسـانی قـدم برداشـت، طرحـی کـه بارها و 
بارهـا از سـوی وزارت ورزش و مشـخصا دکتر گـودرزی مورد 
تمجیـد و تحسـین قـرار گرفـت و همچنیـن بـا حمایت همه 

جانبـه اسـتاندار کرمان همـراه بود.
درواقـع  را  جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  عمومـی  روابـط 

می تـوان آیینـه تمام نمـای آن اداره کل دانسـت و جایـگاه 
مناسـبی بـرای  دریافـت و انتقـال اطاعـات در حـوزه ورزش 
بـه حسـاب آورد. هـادی طالبـی با تبلیـغ، ترغیب و  تشـویق 
هیئت های ورزشـی از طریق اطاع رسـانی مناسـب و نفوذ در 
افکار عمومی مخاطب طرح توانسـت بسـتر ایده آل و شـرایط 
مسـاعدی را بـرای اجرای طـرح فراهم کنـد. طرحی که فقط 
و فقـط 12 رشـته را در کرمـان در زیر چتر خود قـرار می داد.

بـروس کوئن جامعه شـناس مطـرح انگلیسـی در کتابی در 
رابطـه بـا روبط عمومـی می نویسـد: »روابـط عمومی چشـم و 
گـوش مدیریـت اسـت.« و بـرای ایـن جملـه اداره کل ورزش 
و جوانـان اسـتان کرمـان مصـداق مناسـبی برای ایـن جمله 
پرمفهـوم اسـت چـرا کـه ایـن روابط عمومـی بـوده اسـت که 
رسـانه ها  و  ورزش  و جامعـه  اسـتان  ورزش  مدیریـت  بیـن 
ارتباطـی پایـدار برقـرار کـرده اسـت. ارتباطـی کـه در رونـق 
گرفتـن طـرح توسـعه ورزش قهرمانـی و همگانـی نقش خود 

را بـه خوبـی ایفـا کرد.
روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانان اسـتان کرمان را 
در واقـع می تـوان روابط عمومـی ورزش اسـتان دانسـت چـرا 
کـه هـادی طالبـی عـاوه بـر آن کـه در اداره ورزش وظیفـه 
روابط عمومـی را بـه خوبـی اجـرا می کنـد ضعـف هیئت های 
بـا  توانسـته  و  داده  پوشـش  زمینـه  ایـن  در  نیـز  را  ورزش 
همپوشـانی مناسـب و خارق العـاده فعالیت هـای هیئت هـای 

ورزشـی را نیـز در معـرض دیـد قـرار دهد.
نقطـه قوت دیگـر اداره کل ورزش و جوانان اسـتان کرمان، 
تجربـه بـاالی مدیر این مجموعه و شـناخت کاملش از جامعه 
ورزش و رسـانه های اسـتان کرمـان اسـت و همیـن موضـوع 
سـبب شـده کـه روبط عمومـی ایـن اداره کل از حرکـت در 
یـک مسـیر سینوسـی و ناهمگون معاف باشـد و در مسـیری 

مشـخص و روشـن حرکـت کنـد و همچنییـن بـه سـامت 
رسـانه های ورزشـی در اسـتن کرمان نیز کمک شـایانی کند.

طالبـی توانسـته بـا مدیریت صحیـح افکار عمومـی گامی 
مثبـت در برجسـته کـردن هرچـه بهتـر طرح هـا و ایده هـای 
مدیـران ارشـد اداره کل ورزش و جوانـان بـردارد بـه طـوری 
کـه هـم اکنـون بـه گـواه بسـیاری از ورزشـکاران، در اکثـر 
نقـاط اسـتان کرمان طرح توسـعه ورزش قهرمانـی و همگانی 
شـناخته شـده اسـت و همـه عاقه منـدان بـه ورزش کـم و 
بیـش بـا این طرح آشـنایی دارنـد و ایـن امتیاز بزرگـی برای 

مجریـان ایـن طرح ورزشـی اسـت.
ایـن مدیـر جوان در عرصه اطاع رسـانی، ابزارهـای نوین را 
فرامـوش نکـرده و از آن هـا نیـز به طور صحیح اسـتفاده کرده 
تـا آن جـا کـه بـا اسـتفاده از واتـس آپ، تلگـرام و ... زمینه ای 
مثبـت بـرای اطاع رسـانی هرچـه قویتـر فراهـم کرده اسـت 

و همیـن موضـوع  اکثـر مدیـران ورزشـی و ورزشـکاران را به 
تهیـه عکـی از فعالیت های شـان ترغیـب کرده اسـت.

دیگـر  مثبـت  اقدامـات  جملـه  از  نیـز  مستندسـازی 
روابط عمومـی اداره کل ورزش و جوانان اسـتان کرمان اسـت. 
متنـوع  برنامه هـای  از  و خاقانـه  کلیپ هـای خـاص  تهیـه 

ورزشـی اسـتان اقـدام در خـور تحسـین  دیگـر اسـت.
همـواره در بحـث روابـط عمومـی اکثـر مدیـران بـه عـدم 
اسـتفاده از نیروهایـی بـا داشـتن تحصیـات مرتبـط در ایـن 
در  تحصیـات  داشـتن  کـه  چـرا  می شـوند  متهـم  عرصـه 
زمینـه روابط عمومـی خـود یک مزیت بـزرگ اسـت. در اداره 
کل ورزش و جوانـان نیـز هـادی طالبـی با داشـتن لیسـانس 
روبط عمومـی پویایـی و توانایـی الزم را در ایـن اداره کل بـه 
وجـود آورده اسـت و همچـون بازویی موثر و کلیـدی در کنار 

نقش آفرینـی می کنـد. محمـود محمودی نیـا 

کسب رتبه برتر اطالع رسانی توسط روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
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یادداشت

تنها راه مقابله با تندروها 
شرکت در انتخابات

 مجلس است

حمید رضا جالیي پور
جامعه شناس و فعال سیاسي

اگـر بـه مضمـون متـن زیـر دقـت کنیـم هـم 
هـم چشـم  و  ایـران  انتخاباتـی  صحنـه سیاسـی 
انـداز فعالیـت مـا بـرای انتخابـات روشـن اسـت. 
مـا  همـه  کـه  بـود  خواهـد  عقایـی  بنابرایـن 
را  همـکاران خـود  و  دوسـتان  فامیـل،  خانـواده، 

کنیـم. بسـیج  انتخابـات  بـرای 
طیـف  از  توجـه  قابـل  هـاي  صاحیـت  رد 
اصـاح طبان، ایـن پیـام را متبـادر مـي کـرد، کـه 
اصـاح  پیـروزي  بـه  منجـر  کـه   92 تجربـه  آیـا 
مـي  تکـرار  هـم  شـد، باز  اعتدالگریـان  و  طلبـان 
شـود؟ اگـر پاسـخ مثبت اسـت،  پس راه چـاره اي 
بایـد اندیشـید. از ایـن رو کاهـش سـهم اصـاح 
طلبـان در انتخابـات مجلـس مـي توانـد راهگشـا 
باشـد. امـا غافـل از آنکـه نیروهـاي اصـاح طلـب 
بـا ائتاف دیگـر نیروها بـه خصـوص اعتدالگرایان 
مـي تواننـد اتفاقـي دیگـر را رقـم بزننـد. بنابراین 
بـراي شکسـت تصـور ” آنهـا ” و آفریدن حماسـه 
اي دیگـر کـه در نهایـت منجـر به پیـروزي اصاح 
طلبـان خواهـد شـد،  بایـد به پـاي صنـدوق هاي 
راي بیاییـم. از سـویي، شـاهدیم تجربـه مجلـس 
هشـتم و نهـم و دولت نهـم که یک دسـت بودند،  

ایـران را بـه کجـا رسـاند.
بـه همیـن دلیل تنهـا راه عدم تکـرار آن تجربه 
و پیشـگیري از هرگونـه حضـور تندروها، شـرکت 
در انتخابـات هفتـم اسـفند اسـت. دولـت روحاني 
مانعـي در برابـر تندروهـا اسـت  و مانـع رو بـه رو 
دولـت نیز، مجلـس تنـدرو. بـراي برداشـتن مانـع 
تنـدرو در مقابـل دولـت،  فقط یـک گام دیگر باقي 

ست. ا
ایـن  اهمیـت بسـیار دارد  موضـوع دیگـر کـه 
اسـت کـه یا مـا اصاح طلـب ها با کمـک اعتدالی 
هـا بـه هـدف مجلس با تنـدروی کمتر می رسـیم 
کـه ایـن خـود مانند 92 یـک گام به پیش اسـت. 
اگرچـه ممکـن اسـت بـا موانعـي مواجـه شـویم. 
یـا اینکـه ایـن فـرض را در نظـر بگیریـم کـه در 
انتخابـات شکسـت مـي خوریـم. بـاز ضـرر نکرده 
در  انتخابـات  همچـون  فراینـدی  در  زیـرا  ایـم. 
کنـار 60 در صـد از مـردم ایـران بودیـم و از نهاد 
انتخابـات بـه سـهم خودمـان صیانـت کـرده ایـم. 
ایـن مسـاله  نیسـت.  عـزا  انتخابـات  در  شکسـت 

صیانـت از حـق خـود اسـت.
مهـم  کـه،  گفـت  بایـد  نیـز  بنـدي  جمـع  در 
ایـن اسـت طـي چنـد روز باقـي مانـده کارهـا را 
نیمـه تعطیـل کـرده و بـدون هیـچ شـرمندگي به 
انتخابـات توجـه کنیـم. بایـد فهرسـت نامزدهـاي 
اصـاح طلـب را بـه وسـیله هـر ابـزاري کـه در 
اختیـار داریم، نشـر دهیـم. باید به یاري مسـئوالن 
سـتادهاي انتخاباتـي بشـتابیم. ما در ایـن فعالیت 

ایجابـی هفـت روزه ضـرر نمـی کنیـم.
در  مـردم  درصـد   60 بـاالی  مشـارکت  بـا 
کنندگـی  تعییـن  و  پیـروزی  کسـب  انتخابـات 
ممکـن  خبـرگان  انتخابـات  و  مجلـس  انتخابـات 
اسـت. مـا در یـک هفتـه باقیمانـده چـه اقدامـی 
از ایـن مهمتـر) یعنـی دعوت مـردم به مشـارکت 
در انتخابـات( مـی توانیـم داشـته باشـیم. بـر این 
هماننـد  اي  نتیجـه  بـه   94 اسـفندماه   7 بـاورم،  
انتخابـات 92 خواهیـم رسـید. پیـروزی بـا دسـت 

هـای بسـته هـم ممکـن اسـت.

پیـام مـا- حسـن روحانـی از همـه مردم خواسـت کـه هفتم 
اصفنـد پـای صنـدوق هـا بیاینـد و بـه کسـانی رای دهنـد کـه 
دغدغـه آن هـا رونـق اقتصادی اسـت. ایـن اولین بار نیسـت که 
رییـس جمهـور کشـورمان مـردم را بـه رای دادن دعـوت مـی 
کنـد. حسـن روحانـی کـه مـی دانـد بـرای عملـی شـدن وعده 
هایـش در حـوزه سیاسـت داخلـی نیـاز بـه مجلسـی همـراه 
و همسـو دارد، بـا نزدیـک شـدن بـه انتخابـات مجلـس، بیـش 
از پیـش بـه مـردم توصیـه انتخاباتـی مـی کنـد. او روز گذشـته 
هـم گفـت: در انتخابـات 7 اسـفند کسـانی را انتخـاب کنید که 
دغدغـه آنهـا رونـق اقتصادی اسـت. به گـزارش انتخـاب حجت 
االسـام والمسـلمین حسـن روحانی صبح دیروز در گردهمایی 
»کارگـران و آینـده اقتصاد ایران« در مجموعه فرهنگی ورزشـی 
شـهید معتمدی با اشـاره به برگـزاری انتخابات مجلس شـورای 
اسـامی و مجلـس خبـرگان رهبـری در روز 7 اسـفند، اظهـار 
کـرد: از همـه ملـت ایـران، کارگـران عزیز، بانـوان عزیـز، مردان 
غیـور، جوانـان عزیز و روسـتائیان و شـهریان می خواهم تا هفتم 
اسـفند همـراه هـم پـای صنـدوق آراء حاضـر شـویم تا کسـانی 
را انتخـاب کنیـم کـه دغدغـه آنهـا رونـق اقتصـادی و اشـتغال 

اسـت. جوانان 
نمایندگانی را انتخاب کنید که دغدغه

 آن ها منافع ملی باشد
وی ادامـه داد: کسـانی را انتخـاب کنیـم که در فکـر صادرات 
و رشـد صـادرات غیرنفتـی و بـه فکر رشـد اقتصادی این کشـور 
هسـتند و قـدرت مبـارزه بـا رکـود را دارنـد. کسـانی را انتخاب 
کنیـم کـه بـه تعبیـر رهبـر معظـم انقـاب دلبسـته انقاب اند، 
دلباختـه ملت انـد و از توطئه های دشـمن آگاه هسـتند. ملت ما 
نخواهـد گذاشـت کام مقام معظـم رهبری روی زمیـن بماند و 
در کنـار رهبری، دولت و مسـئولین در سـال همدلـی، همزبانی، 
همفکـری و همـکاری و ان شـاءاهلل در سـال هم رأیـی همـه بـا 
هـم کنـار صنـدوق آراء می رویم. رئیـس جمهـور در ادامه تأکید 
کـرد: هـر قـدر اتحـاد بیـن قـوا بیشـتر و فاصله هـا کمتر باشـد 
شـرایط بهتـری را بـرای پیشـرفت کشـور داریم. مـا می خواهیم 
نمایندگانـی را انتخـاب کنیـم که بـه تعبیر رهبـر معظم انقاب 
ریل گذار برای حرکت نظام به سـمت پیشـرفت و تعالی باشـند. 

نمایندگانـی کـه دغدغـه آنها منافـع و مصالح ملی باشـد.
وی بـا اشـاره به انتخابـات مجلس خبرگان رهبـری، تصریح 
کـرد: مـا نمایندگانی را بـرای مجلس خبرگان رهبـری انتخاب 
می کنیـم کـه بتواننـد در شـرایط روز مبـادا بهتریـن فـرد را 
بـرای رهبـری کشـور و نظـام برگزیننـد. رهبـری کـه آن همه 
مسـئولیت سـنگین بـرای ملت ایـران و ملت اسـامی بر دوش 

دارد.رئیـس دولـت یازدهـم همچنیـن بیـان کـرد: مـا مـردم 
ایـران بایـد قـدر این کشـور، قـدر نعمت هـای مـادی، معنوی، 
امنیـت کشـور، وحـدت، همدلـی و انسـجام را بدانیـم. در ایـن 
شـرایط و فرصتـی کـه بـه وجـود آمـده اگـر همه تاشـمان را 
بـا امیـد بـه آینـده بـه کار گیریـم کشـور را در مسـیر تعالی و 
پیشـرفت قـرار خواهیـم داد. هـر آنچـه تـا بـه امروز به دسـت 
آمـده بـا مشـارکت، حمایـت و حضور شـما مـردم بوده اسـت. 
اگـر مذاکـره کنندگان شـما بـه عنـوان نمایندگان ملـت ایران 
توانسـتند مقابـل قدرت هـای بـزرگ اهـداف ملـی را بـه تحقق 
برسـانند بـه پشـتوانه شـما ملـت غیـور و حمایت رهبـر معظم 

انقـاب بوده اسـت.
روحانـی ادامـه داد: مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد که شـما 
ملـت صاحـب ایـن کشـور هسـتید. دولـت، نظـام و جمهـوری 
اسـامی از آن شماسـت و مجالـس و دولت هـا بـا رأی شـما 
تشـکیل شـده و رهبـری بـا رأی شـما پرچـم کشـور را بر دوش 
گرفتـه اسـت. ما نیازی بـه نصیحت هیچ غیرایرانـی نداریم چون 
مـردم مـا آگاه و بیدارنـد و مصالـح خـود را بـه خوبی تشـخیص 
می دهنـد و در میـان کاندیداهایـی کـه تأیید شـده اند بهترین ها 

و اصلـح را برمی گزیننـد.
از همه تقاضا می کنم هفت اسفند

 پای صندوق ها بیایند
وی در ادامـه عنـوان کـرد: مـردم یـا مسـتقیم کاندیداهـا را 
و  احـزاب  توسـط شـخصیت ها،  شـناخت  بـا  یـا  می شناسـند 
تشـکل هایی کـه نسـبت بـه آنها اعتمـاد دارنـد پـای صندوق ها 
می رونـد. از همـه تقاضـا می کنـم 7 اسـفند روز نشـاط باشـد 
بـه خصـوص در تهـران که بایـد 46 نـام روی برگه رأی نوشـته 
شـود. رئیـس جمهـور در ادامـه افـزود: ایـن اولین بار اسـت که 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی و مجلس خبـرگان رهبری 
در یـک روز برگـزار می شـود. پـس زمـان بیشـتری می بـرد. بـه 
همیـن دلیـل از شـما می خواهم حوصلـه را از دسـت ندهید و با 
آرامش پای صندوق آرایتان را بنویسـید. امیدوارم وزارت کشـور 
و شـورای نگهبـان نیـز زمـان الزم را تـا هر سـاعتی کـه به طور 

بیانجامـد بـرای رأی مـردم در نظـر بگیرد.
امید ما به شما مردم است

رئیـس دولـت تدبیـر و امیـد همچنیـن گفـت: بدانیـد همـه 
چشـم ها بـه ایـران دوختـه شـده و همـه قدرت هـا بـه انتخابات 
مشـارکت  و  طوالنی تـر  صف هـای  می کننـد.  نـگاه  اسـفند   7
گسـترده تر پـای صنـدوق رأی بـه حول و قـوه الهـی راه را برای 
جـذب سـرمایه، فعالیـت و اشـتغال فراهـم خواهد کـرد. امید ما 
بـه شـما مـردم، وحـدت، انسـجام ملـی و اتحـاد ملـی اسـت و 

ان شـاءاهلل قرارمـان جمعه پـای صندوق آراء برای سـاخت ایرانی 
آبـاد خواهـد بود.

قرارمان این بود ایران هراسی به ایران
 ستایی تبدیل شود

حسـن روحانـی در بخش دیگری از سـخنانش گفـت: از آغاز 
ایـن دولـت قـرار مـا بـر این بـود کـه دولت همـه تـوان و تاش 
خـود را بـه کار گیـرد تـا تحریم هـای ظالمانـه را از سـر مـردم 
بـردارد، حقـوق مسـلم ایـن ملـت در صحنه جهانی به رسـمیت 
شـناخته شـود، ایران هراسـی تبدیـل بـه ایـران سـتایی شـود و 
چهـره واقعـی مـردم ایـران بـرای جهانیـان روشـن گـردد. قرار 
مـا ایـن بـود کـه دولـت تـاش کنـد تـا دروازه صـادرات کاالی 
ایرانـی بـه روی جهانیـان بـاز شـود و امکانـات مورد نیـاز و مواد 
اولیـه بـدون پیچ و خم هـای نابجای تحریم وارد کشـور شـود تا 
جنـس ارزان تـر و قابـل رقابت بـا تولیدات جهانی در این کشـور 

تولید شـود.
روحانـی افـزود: قـرار بـر این بود تـا دولت تاش کنـد زمینه 
اشـتغال بـرای جوانـان مهیـا و امنیـت شـغلی بـرای کارگـران 
تأمیـن شـود. اینها وعده دولت به شـما بـود، دولتی کـه با رأی، 
اراده و حضور شـما در پای صندوق آراء در سـال 92 مشـروعیت 
یافـت و کار خـود را آغـاز کـرد و وعده اش این بود که مشـکات 
بـزرگ از پیـش پـای مـردم برداشـته شـود. وی ادامـه داد:مـا 

مـی خواسـتیم کاالی ایرانـی بـدون مشـکات موجـود تحریـم 
بـه بـازار جهانـی صـادر شـود و کشـتی هایی کـه ناچـار بودنـد 
در اسـکله های کشـورهای همسـایه پهلـو بگیرنـد و بـا هزینـه 
بیشـتر کاالهـا وارد ایـران شـود . مـا مـی خواسـتیم تـا بیمـه 
گـران بین المللـی کاالهـای صادراتی ایران را بیمـه کنند تاخطر 
ریسـک بـرای صادر کننـدگان از بین برود. بـازار بانک ها به روی 
کشـور مـا بازشـود تـا این کـه بـرای خرید مـواد اولیـه ضروری 
یـا برای صـادرات به جـای بانک هـای معتبر از طریق واسـطه ها 
و صراف هـا هزینـه  گزافـی به ملت ایـران تحمیل نشـود. وی در 
ادامـه خاطـر نشـان کـرد: با بـه فرجام رسـیدن برجام در سـایه 
حـدود 30 مـاه تـاش و کوشـش مذاکـره کننـدگان شـجاع و 
سـالم و توانمنـد مـا در برابرقدرت هـای جهانـی امـروز راه برای 
فعالیـت باز شـده اسـت آنچـه در برجـام انجـام گرفت ایـن بود 
کـه زمینـه برای فعالیت هموار و دیوارهای نابجا برداشـته شـود. 
امـروز نوبت شماسـت. یعنـی  روز کارگران عزیـز و کارآفرینان و 
روزی اسـت کـه بایـد همـه دسـت به دسـت هـم دهیـم و گام 
دوم یعنـی برجـام دو را آغـاز کنیـم. کشـور مـا نیـاز بـه رونـق 
اقتصـادی ،آرامـش ، وحـدت و انسـجام بیشـتردارد. همـه بایـد 
بـرای اشـتغال جوانانمان فعال شـویم و نه تنهـا کارگر ما امنیت 
بـرای کار خود داشـته باشـد بلکه نسـبت به اشـتغال فرزندانش 

هـم مطمئن باشـد.

رییس جمهور برای مردم کارت دعوت فرستاد

حسن روحانی:

 اگر پیشرفت می خواهید، رای دهید

و  اصاح طلـب  احـزاب  و  گروه هـا  انتخاباتـی  نشسـت های 
طـرح مطالبـات مـردم و نماینـدگان ایـن روزهـا دارد فضـای 
سیاسـی کشـور را کمـی گرم تـر از گذشـته می کنـد؛ فضایـی 
کـه بـه نظـر می رسـد در امتداد انتخابـات سـال 92 و در نهایت 
پیـروزی اصاح طلبـان و طرفـداران دولـت تدبیـر و امید اسـت، 
اگرچـه چنیـن وضعیتـی در طـرف مقابـل بـه شـیوه دیگـری 
قابـل مشـاهده اسـت و لیدرهـای جریـان اصول گـرا در تـاش 
بـرای تبیین شـرایط خود هسـتند امـا آنچه از شـرایط پیش رو 
بیش از هـر چیز مشـهود اسـت، ضـرورت مشـارکت حداکثری و 
تشـویق مـردم بـه رأی دادن به همه اعضای لیسـت مـورد تأیید 

ائتـاف اصاح طلبـان اسـت.
عبدالواحـد موسـوی الری، ابـراز امیـدواری کـرد که لیسـت 
افـراد  از  متشـکل  کـه  اصاح طلبـان  ائتـاف  حمایـت  مـورد 
متخصـص در حوزه هـای کاری خـود هسـتند، می توانـد مـردم 
را پـای صندوق هـای رأی بکشـاند. الری تأکیـد کـرد:  لیسـت 
اصاح طلبـان لیسـتی اسـت کـه برآینـد نهایـی آن حمایـت از 
برنامه هایـی اسـت کـه مـردم درسـال 92 بـه آن رأی داده انـد 
و کسـانی حامـی ایـن لیسـت هسـتند کـه هـم بـرای مدیریت 

داخلـی کشـور و هـم مناسـبات بین المللـی کارنامه درخشـانی 
دارند.

ائتافـی  لیسـت  ایـن گفت وگـو دربـاره  موسـوی الری در 
اصاح طلبـان گفـت: لیسـت اصاح طلبـان لیسـتی اسـت کـه 
مـردم  کـه  اسـت  برنامه هایـی  از  آن حمایـت  نهایـی  برآینـد 
درسـال 92 بـه آن رأی داده انـد، بنابرایـن در سـال 92 قدمـی 
برداشـت هایم کـه می خواهیـم آن را در انتخابـات 94 تکمیـل 
کنیـم و گام دوم را برداریـم. وزیـر کشـور دولـت اصاحـات 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه ایـن لیسـت چقـدر به نظر شـما 
می توانـد رأی آور باشـد؛ گفـت: نشـانه هایی وجـود دارد از نظـر 
سـنجی ها کـه نشـان می دهد مـردم طالب جریـان اصاح طلبی 
هسـتند و مـا براسـاس ایـن نشـانه ها تـاش کردیـم بـا همـه 
و  بهتریـن  داشـتیم،  لیسـت  بسـتن  در  کـه  محدودیت هایـی 
و  انتخـاب  را  بـه خـود  نزدیـک  کاندیداهـای  متخصص تریـن 
معرفـی کنیم. ما معتقدیم این لیسـت در صدر رأی آوری اسـت 
و مـردم می تواننـددر جریـان رأی دهـی بـه ایـن لیسـت به طور 

کامـل رأی بدهنـد.
سیاسـت گذاری  شـورای عالی  راهبـردی  کمیتـه  رئیـس 

اصاح طلبـان بـا بیـان اینکـه سـوابق چهره هایـی که بـه عنوان 
افـراد ناشـناخته در لیسـت از آنهـا یاد می کنیم، سـوابق بسـیار 
فعالیت هـای  حـوزه  در  اشـخاص  ایـن  اسـت،گفت:  روشـنی 
حرفـه ای خودشـان بسـیار نامی و شـناخته شـده هسـتند. وی 
ادامه داد: ممکن اسـت کسـی که در انجمن اسـامی مدرسـین 
دانشـگاه ها حضـور دارد و به عنوان یک چهـره علمی و حرفه ای 
در آنجـا مـورد قبـول اسـت را من و شـما نشناسـیم یـا طبیعتا 
کسـی کـه در کانـون وکا بـه عنـوان بهتریـن وکیـل شـناخته 
شـده اسـت، برای مردم آشـنا نباشـد اما تمامی افراد ناشـناخته 
لیسـت از لحـاظ علمـی سـطح باالیـی دارنـد و جـزء مدیـران 
خـوب یـا اسـاتید دانشـگاهی هسـتند و بـرای ورود بـه جمـع 

اصاح طلبـان، گزینه هـای بسـیار قـوی بـه حسـاب می آینـد.
سیاسـت گذاری  شـورای عالی  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
اصاح طلبـان همچنیـن تأکیـد کـرد: مطمئـن باشـید جمعـی 
کـه در لیسـت اصاح طلبـان بـه عنـوان ناشـناخته هامعروفند، 
بـرای کارشناسـانی کـه رزومـه آنهـا را بررسـی کرده انـد، کاما 
شـناخته شـده هسـتند. موسـوی الری تأکید کرد: این نیروها، 
نیروهـای بسـیار خوبـی برای آینـده اصاحات انـد و این موضوع 

را در مجلـس دهـم اثبـات می کننـد. رئیـس کمیتـه راهبـردی 
شـورای عالی سیاسـت گذاری اصاح طلبـان در پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال کـه این لیسـت چـه مشـخصه ای دارد کـه به نظر شـما 
می توانـد رأی آور باشـد، گفـت: افـرادی کـه حامـی این لیسـت 
هسـتند، کسـانی اند کـه هـم بـرای مدیریـت داخلـی کشـور 

شـناخته شـده اند و هم در مناسـبات بین المللی کارنامه روشـن 
و درخشـانی دارنـد.

وی همچنیـن از مـردم خواسـت تـا هفـت اسـفند بـا حضور 
پـای صندوق هـای رأی بـه لیسـت اصاح طلبـان رأی دهنـد تا 

جلـوی ورود تندروهـا بـه مجلس گرفتـه شـود./وقایع اتفاقیه

نظر

رییـس مجمع تشـخیص مصلحت نظام گفت: افراد شـناخته  
نامـدار  افـرادی کـه  بایـد  شـده ای کـه رد صاحیـت شـدند، 
نیسـتند را بـه جامعه معرفی کننـد تا در انتخابات پیروز شـوند، 
همـان طـور که بنده بعـد از رد صاحیتـم در انتخابات ریاسـت 

جمهـوری از آقـای روحانـی حمایـت کردم.
آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی شـامگاه جمعه در جمع اعضای 
سـتادهای انتخاباتـی مردمـی و ائتـاف فراگیـر اصاح طلبـان و 
حامیـان دولـت در حسـینیه جمـاران، بـا تأکیـد با بیـان اینکه 
اسـامی  و  اسـامی دو بخـش جمهـوری  ماهیـت جمهـوری 
دارد کـه بخـش جمهـوری آن شـامل انتخابـات  اسـت،  اظهـار 
داشـت: در ماه هـای اول پیـروزی انقـاب اسـامی، رفراندومـی 
را برگـزار کردیـم کـه اکثریت مـردم به نظام جمهوری اسـامی 
رأی دادنـد و بعـد از آن قانـون اساسـی را نوشـتیم. بـه گـزارش 
رئیـس  نظـام،  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عمومـی  روابـط 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، بـا تأکید بـر اینکه سـاختار 
نظـام جمهـوری اسـامی در صـورت عمـل و توجـه بـه قانـون 

اساسـی، در دنیـا بی نظیـر اسـت، گفت: سـاختار نظام، سـاختار 
خوبی اسـت، امـا در عمل به آن، اشـکاالتی وجـود دارد. آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی بـا بیـان اینکـه در جمهوری اسـامی همه 
چیـز بـا رأی مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مـردم انتخاب می شـود، 
خاطـر نشـان کـرد: انتخـاب رهبـری بـه دلیـل این کـه توده ی 
مـردم نمی توانند شـرایط رهبری را تشـخیص بدهنـد و این کار 
در تـوان مجتهـد واقعی اسـت، با رأی غیرمسـتقیم مردم صورت 
می گیـرد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه رئیـس جمهـور، نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـامی، شـورای شـهر و .... بـه طور مسـتقیم 
بـا رأی مـردم انتخـاب می شـوند، افزود: تمـام ایـن مراحل نماد 

جمهوریـت در نظام اسـامی اسـت.
آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی با بیان اینکه چند سـالی اسـت 
کـه در جمهوریـت نظام، اشـکاالتی به خاطر وضـع انتخابات، رّد 
صاحیت هـا، رأی گرفتن هـا و رأی خواند ن هـا بـه وجـود آمـده 
اسـت، گفـت:  اگـر بـه قوانیـن خوب عمـل می شـد، جمهوریت 
کامـًا حفـظ می شـد. رئیـس مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، 

در ادامه ایران را دارای تمدن هزار سـاله، کلکسـیونی از بهترین 
منابـع طبیعـی توصیـف کـرد و افـزود: اگـر جامعـه جمهـوری 
محـور و مسـلمان واقعـی داشـته باشـیم و همچنیـن براسـاس 
آموزه هـای قرآنـی معتـدل و میانـه رو رفتـار کنیـم، بـه عنـوان 
الگـو و سرمشـق تمـام کشـورهای دنیا قـرار می گیریـم. آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی بـا تأکید بـر اینکـه انتخابات پیـش رو باید 
پایه هـای انقـاب را بعـد از 37 سـال دوبـاره مسـتحکم کنـد، 
اظهار داشـت: متأسـفانه اسـامیت به خاطر بداخاقی ها و فساد 
آسـیب دیـده اسـت و  ان شـاءاهلل نتیجه انتخابـات به نفـع نظام، 
کشـور و مـردم تمـام شـود. رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام بـا اشـاره بـه سـوره نصـر، گفـت: زمانی کـه یاری خـدا و 
پیـروزی محقـق می شـود، بایـد خداونـد را تسـبیح و سـتایش 
کنیـم و از او آمـرزش بخواهیـم، همانطـور که پیامبـر اکرم)ص( 
اشـرف مخلوقـات دائماً اسـتغفار می کردند. ما باید با اسـتغفار از 
خـود مراقبت کنیم و از خداوند اسـتمداد بطلبیم تـا ما را در راه 
حـق نگـه دارد. وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیان 
اینکـه در دو سـال گذشـته گام اول را در انتخـاب فرد مناسـبی 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری برداشـتیم، گفت: همـه مراکز و 
نهادهـای قـدرت و تبلیغاتی در دسـت دولت نیسـت، برنامه های 
دولـت بایـد توسـط مجلس بـه تصویب برسـد و مجموعـه اینها 
بایـد بـا هـم کار کننـد. آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـا ابـراز 
خرسـندی از عملکـرد دولـت فعلـی گفـت: دولت تدبیـر و امید 
کارهـای بزرگـی تـا به امـروز انجـام داده اسـت، البته معیشـت 
مـردم، دارای مشـکات واقعـی اسـت و اگـر ایـن کارهـا صورت 
بـا تـورم ماهانـه روبـه رو  ایـران همچـون ترکیـه  نمی گرفـت، 
آثـار  بـه  می شـد. رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، 
اجـرای برجـام در کشـور اشـاره کوتاهـی کـرد و افـزود: تمـام 
بانک هـای کشـور کـه از سـوئیفت خارج شـده بودند، دوبـاره به 

شـبکه پیوسـتند و دادگاه اتحادیـه اروپـا، بانـک ملـت را تبرئـه 
کـرد. وی بـا بیـان اینکـه گام بعدی پیشـرفت، انتخابات اسـت، 
گفـت: اگـر چه نیروهـای زیادی که آمـاده کار بـودن، به دالیلی 
کنار گذاشـته شـدند، امـا اعتدال گرایان و طرفـداران دولت200 
نفـر را برای مجلس شـورای اسـامی و 60 نفر را بـرای خبرگان 
در سراسـر کشـور معرفـی کردند و همه مردم بر حسـب تکلیف 
و وظیفـه در انتخابـات شـرکت و بـه لیسـت ها بـه طـور کامـل 
رأی دهنـد.  رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، بـا بیان 
اینکـه گروهـی کـه خـود را ذوب در والیـت معرفـی می کننـد، 
مایلنـد مردم در انتخابات حضور کمرنگی داشـته باشـند، خاطر 
نشـان کـرد: مقـام معظـم رهبـری بارهـا و بارهـا تأکیـد کردند 
کـه حتـی کسـانی که مـا و نظـام را قبـول ندارنـد، در انتخابات 
شـرکت کننـد. وی با تأکید بـر اهمیت شـرکت در انتخابات و با 
بیـان اینکـه حـق و تکلیف هر انسـان حضور در انتخابات اسـت، 
گفـت: کسـانی کـه در امنیت کشـور کار و زندگـی می کنند و از 
امکانـات آن برخوردارند، برای نشـان دادن اتحاد به دشـمن باید 
در انتخابات حضور داشـته باشـند. آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
به لیسـت منتشـر شـده و منتسـب به وی اشـاره و تصریح کرد: 
بنـده شـخصاً لیسـت انتخاباتی ندارم، عـده ای از داخـل و خارج 
خبـرگان مشـورت کردنـد و از مـن و آقـای روحانـی خواسـتند 
سرلیسـتی ایـن لیسـت را بپذیریـم. رییـس مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام در پایان بـا تقدیر از زحمات همه افـرادی که به 
صـورت خودجـوش در سـتاد مردمی ایشـان فعالیـت می کنند، 
گفت: من تصمیم نداشـتم سـتادی داشـته باشـم، چرا که مردم 
مـن را می شناسـند، یـا مـن را خـوب می  بینند یا بـد. اگر خوب 
ببیننـد، رأی می دهنـد. ایـن سـتادی کـه در حال حاضر اسـت 
فقـط بـرای ایـن اسـت که  بـا دولـت، شـورای نگهبـان و مردم 

در ارتباط باشـیم.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مسیر پیروزی را به اصالح طلبان نشان داد:

رد صالحیت شدگان اصالح طلب همان کاری را 
بکنند که من برای روحانی کردم

 خبر

وزیر دولت اصالحات:

برای جلوگیری از ورود تندروها، به لیست اصالح طلبان رای دهید
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

َونسـان َون گوگ یا فینِسـنت ویلم فان خوخ  )زاده، 30 
مـارس 1853 - درگذشـته، 29 ژوئیـه 1890( یـک نقـاش 
پسـادریافتگر هلنـدی بـود، کـه کارش تأثیـر گسـترده ای 
پرتره هـا،  شـامل  او  کار  داشـت.  بیسـتم  قـرن  هنـر  بـر 
مـزارع  سـروها،  بی جـان،  طبیعـت  مناظـر،  خودنگاره هـا، 
بـه  از کودکـی  او  اسـت.  آفتاب گـردان  و گل هـای  گنـدم 
نقاشـی عاقـه داشـت ولـی تـا اواخـر دهـه دوم زندگی اش 
نقاشـی نکـرد. او بسـیاری از کارهـای شناخته شـده اش را 
در دو سـال آخـر زندگـی اش تکمیل کـرد. وی در یک دهه 
بیـش از2،100 کار هنـری تولیـد کـرد کـه شـامل 860 
نقاشـی رنـگ روغـن و بیـش از 1،300 نقاشـی بـا آب رنگ، 

طراحـی و چـاپ می شـود.
ون گـوگ در خانـواده ای سـطح متوسـط بـه باال بـه دنیا 
آمـد و جوانـی خـود را بـه عنـوان دالل آثار هنـری گذراند. 
او بعـد از تدریـس در آیـل ورث و رامـس گیت انگلسـتان به 
الهـه، لنـدن و پاریـس مسـافرت کـرد. او در جوانـی عمیقاً 
مذهبی بود و آرزو داشـت کشـیش شود. از 1897 به عنوان 
ُمبلـغ مسـیحی در میـان کارگـران زغـال سـنگ در بلژیک 
فعالیـت کـرد و در آنجـا شـروع بـه کشـیدن طرح هایـی از 
مـردم محلـی نمـود. در 1885 سـیب زمینی خورها را کـه 
بـه عنـوان اولیـن کار مهم او شـناخته می شـود کشـید. در 
مـارس 1886 بـه پاریـس رفتـه و بـا دریافتگری فرانسـوی 

آشـنا شـد. بعدها بـه جنوب فرانسـه رفته و تحـت تأثیر نور 
آفتـاب شـدید آنجا قـرار گرفت.

هرچنـد او در زمـان حیاتـش در گمنامـی به سـر می برد 
و در تمـام طـول عمـر خود تنها یـک تابلو، یعنی تاکسـتان 
سـرخ را فروخـت، اما اکنون به عنوان یکـی از تأثیرگذارترین 

نقاشـان قرن نوزدهم در جهان شـناخته می شـود.
ون گـوگ شـیفته نقاشـی از مـردم طبقـه کارگـر ماننـد 
تابلـوی سـیب زمینی خورها، کافه هـای شـبانه ماننـد تراس 
کافه در شـب، مناظر طبیعی فرانسـه، گل هـای آفتابگردان، 
شـب پـر سـتاره و خودنـگاره بـود. وی در اواخـر عمـر بـه 
شـدت از بیمـاری روانـی و فشـار روحـی رنـج می بـرد و به 
اعتقـاد اکثریـت همین موضوع به خودکشـی او منجر شـد.

شـاید با سـرویس airbnb آشـنا باشـید. با این سرویس 
شـما می توانیـد بفهمیـد که در شـهر مقصدتان چـه افرادی 
تمایـل بـه اجـازه دادن اتـاق، سـوییت یـا کل یـک منزل را 
دارنـد و بعـد بـه جـای اینکـه در هتل هـای گـران اقامـت 
کنیـد، می توانیـد بـا بهایـی انـدک اقامت گاهـی بـرای خود 
دسـت و پـا کنیـد. airbnb سال هاسـت کـه فعالیـت خود 
را شـروع کـرده اسـت و حتـی در بعضـی از شـهرها میـزان 

سـود هتل هـا را بـا چالـش مواجـه کرده اسـت.
امـا بـه تازگـی در یـک پـروژه جالـب، انسـتیتوی هنـر 
 airbnb شـیکاگو، منحصـر به فردتریـن اتاق قابل اجـاره با

را ارائـه کـرده اسـت. این اتاق مطابق با سـبک نقاشـی های 
ون گـوگ طراحـی شـده اسـت، وقتـی وارد آن می شـوید 
ایـن  نقاشـی های  محیـط  وارد  کـه  می مانـد  ایـن  مثـل 
هنرمنـد شـده اید. منتهـا بـه جـای مشـاهده یـک محیـط 
سـه بعدی، شـما بـا آثـاری سـه بعدی طـرف خواهـی شـد. 
ایـن  در  شـبه  یـک  اقامـت  بـرای  دالر   10 تنهـا  صـرف 
محیـط واقعـا ارزشـش دارد. امـا سـوای ایـن خبـر تصـور 

کنیـد کـه هتـل یـا اقامت گاهـی پیـدا شـود کـه اتاق هـای 
بـا تأثیرگیـری از سـبک  کارهـای هنرمندان مشـهور ایرانی 
داشـته باشـد! اتاق صادق هدایـت، اتاق فروغ فرخـزاد، اتاق 
پرویز تناولی! چه کسـی می داند شـاید در دوره پسـابرجام، 
سـرمایه گذار خوش ذوقـی پیـدا شـد و ایـن ایـده را پیـاده 

 ! د کر
منابع: ویکی و وباگ علرضا مجیدی

 شبی در اتاق ون گوک
خبر

جامعه

یکـی از دوسـتان روزنامـه ی پیام 
ما اختـراع عجیبـی انجـام داده،  وی 
قرصـی تولیـد کـرده کـه با خـوردن 
را  آینـده  رویـا  در  می توانیـد  آن 
ببینیـد و زندگـی شـخصی را مثـا 
در صـد سـال آینـده تجربـه کنیـد. 
خبرنـگار از جـان گذشـته ی پیام مـا 
هـم بخاطـر وظیفـه ی ژورنالیسـتی 
خـود قرصـی را خـورد و خـودش را به خدای بزرگ سـپرد.
بـا صـدای جیـغ زن و داد و فریادی کـه از کوچه می آمد 
از خـواب پریـدم، بـه طـرف پنجـره رفتـم و بـا احتیـاط از 
الی پـرده پائیـن را نـگاه کردم)می ترسـیدم شـاید جرمـی 
در حـال رخ دادن باشـد و مجـرم بخواهـد شـاهدان عینـی 
را بکشـد( دیـدم کـه زن و مـرد همسـایه دوبـاره بـا جنگ 
و دعـوا آمده انـد وسـط کوچـه و هرچـه کلمـات رکیـک 
از دوم دبسـتان یـاد گرفته انـد بـه هـم و پـدران همدیگـر 
نسـبت می دهنـد. پسـرم هـم از خـواب بیـدار شـده بـود و 
چشـمهایش را با دسـت می مالیـد و قیافـه اش مثل عامت 
سـوالی شـده بـود گفـت: بابایـی چـرا خانـم همسـایه بـه 

آقاشـون هـی میگـه بی عرضـه؟ تخـم ...؟   
کـه توی حرفـش پریدم و گفتـم: تخم مرغ بابایی! شـما 
کاری بـه حرف هـای همسـایه ها نداشـته بـاش،  بعضـی ها 
وقتـی عصبانـی می شـوند  به زبـان دیگری حـرف می زنند 
کـه نامـش هسـت زبـان عصبانیـت. تخـم مـرغ در زبـان 
عصبانی هـا یعنـی بـی ادب. احتمـاال آقـای همسـایه هنوز 

نتونسـته کار جدیـدی پیـدا کنـد و بعـد از تعدیـل نیـرو 
شـدن از اون شـرکت قبلی هـم 10 ماه حقـوق معوقه دارد 
در نتیجـه مشـکات اقتصـادی بـه خانمـش فشـار آورده و 

امشـب دیگـه کاسـه ی صبـرش لبریز شـده.
بچـه ام گفـت: بابایـی ترو خـدا برو بخـواب تو هـم داری 
خارجـی حـرف می زنـی مـن کـه هیچـی نفهمیـدم چـی 

؟ گفتی
تـازه فهمیـدم کـه دارم بـه بچه چـه حرف هایـی می زنم 
گفتـم بابایـی برو بخـواب فردا صبـح باید بری مدرسـه و از 
اینجا تا مدرسـه ی شـما هـم حداقل 40 دقیقـه با دوچرخه 

بایـد بریم.
- بابایـی چـرا دوچرخـه مگـه فـردا نوبـت ما نیسـت که 

بـا ماشـین بریم؟
- نـه بابایـی فـردا روز زوج هسـت امـا بخاطـر بنزیـن 
مثـل  اصـا  آلـوده اس شـاید  غیراسـتاندارد هـوا خیلـی 
هفتـه ی قبل مدرسـه تعطیل باشـه بـه هرحال بـرو بخواب 

تا فـردا خـدا بـزرگ.
بـه هـر مصیبتـی کـه بـود بچـه را بـه اتاقش فرسـتادم 
و برگشـتم و تلویزیـون را روشـن کـردم و بـا صـدای کـم 

شـبکه ی خبـر رو گرفتـم.
بـا سـام هـم اکنـون سـاعت 1 دقیقـه ی بامداد بیسـت 
چهـارم بهمن مـاه سـال یکهـزار و چهارصـد و نـود و چهـار 
اسـت و بـا اخبـار ایـن سـاعت در خدمـت شـما بینندگان 

عزیز هسـتیم :
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی دیـروز در صحـن علنی 

مجلـس گفـت: پـس از روی کار آمدن مجلـس اصولگرایان 
در انتخابـات سـال 94 روحانـی مجبور شـد وزرای فرهنگ 
و ارشـاد را یکـی پـس از دیگـری بعـد از اسـتیضاح مجلس 
بـه خانـه بفرسـتد و وزیـری را تعییـن کند که مـورد قبول 
مجلـس آن زمـان باشـد امـا من خوشـبختانه از آن دسـت 
وزرا نیسـتم و حتـی مجـوز یـک نشـریه از ابتـدای وزارت 
بنـده صـادر نشده اسـت. حـاال کـه بحـث تاریـخ شـده باید 
ایـن راهـم اضافـه کنـم کـه اصاحاتـی  کـه در سـاختار 
شـبکه ی اینترنـت در ایـران انجـام شـده کافی نبوده اسـت 
و هرچنـد فقـط دانشـجویان و دفاتـر مطالعاتـی اجـازه ی 
دسترسـی بـه اینترنـت دارنـد امـا هنـوز هـم عـده ای از 
سـودجویان بـا اسـتفاده  از مـودم بی سـیم قصـد اینترنـت 
رسـانی بـه خانه هـای اطـراف داشـته اند و عـده ی دیگـری 
نیـز دائمـا تـاش می کنند کـه کتاب هـای ممنوعـه را بین 
مـردم گسـترش بدهنـد کـه خوشـبختانه پیشـگیری های 
الزم انجـام شـده و بـه زودی بـا همـکاری و رای مجلـس 
حمـل هر گونـه کتاب نیازمند مجوز رسـمی اداره ی ارشـاد 

بود. خواهـد 
وی در ادامـه از فراگیر شـدن یـک روزنامه گفت و اضافه 
کـرد در حـال حاضـر ایـن نشـریه ی وزیـن در زمینه هـای 
فرهنگی، آموزشـی، داسـتانی و سیاسـی فعالیـت می کند و 
نیـازی بـه روزنامه ی دیگر احسـاس نمی شـود، وی افـزود ...

عـوض  شـبکه را  و  نداشـتم  را  وی  افـزودن  حوصلـه ی 
میزگـرد  برنامـه ی  در  عـده ای  یـک  شـبکه ی  در  کـردم، 
شـبانگاهی دور میز مسـتطیلی نشسـته  بودنـد و از تاریخ و 
ادبیـات معاصـر می گفتند، آن که ریش پروفسـوری داشـت 
گفت:  همه چیز از سیاسـت نشـات می گیرد اگر به آرشـیو 
نشـریات صد سـال پیـش رجـوع کنیـد در روزنامه های آن 
زمـان می بینیـد کـه عـده ی زیـادی از ژورنالیسـت ها اصرار 
می کردنـد کـه تمـام مـردم در انتخابات شـرکت کنند و به 
لیسـت های اصاح طلبـان رای بدهنـد در آن زمـان عده ای 
وجـود داشـتند به نـام اصاح طلبـان که نظراتـی در مقابل 
اصولگرایـان دربـاره ی آزادی  هـای فردی و نشـریات و غیره 
داشـتند کـه خـوب همانطور که همـه ی مـا می دانیم مردم 
آنچنـان وقعـی به گفته ها و نوشـته های ایشـان نمی گذارند 
و افـرادی مثـل نامزدهایـی کـه باکمتریـن درصـد از آرا در 
دوره ی قبـل بـه مجلـس رفتـه بودنـد بازهم بـا آرای اقلیت 

کوچکـی از مـردم بـه مجلـس می رونـد و از همـان زمـان 
بازنگری هـا در قوانیـن مطبوعـات و کتاب و سـینما شـروع 
می شـود و نـرم افـزاری کـه آن زمـان بسـیاری از مـردم 
پیام رسـانی و نقـل و انتقـال اطاعـات را در آن نـرم افـزار 
دچـار  عـده ای  اسـتفاده ی  سـو  بخاطـر  می دادنـد  انجـام 
ایـن می بینـد  را در  مسـائلی می شـود و مجلـس صـاح 
کـه آن نرم افـزار را فیلتـر کنـد و ایـن آغـازی بـوده بـرای 
فیلتـر کـردن تمام اینترنـت و انتقال ریاسـت کل سـازمان 
آن هـم  از  پـس  و  ده نمکـی  آقـای  بـه  ایـران  سـینمایی 
همانطـور کـه همـه  می داننـد دوبـاره  آقـای احمـدی  نـژاد 

کاندیـد ریاسـت جمهـوری می شـوند و در سـال 96 ...
ناگهـان مجـری برنامـه خشـمگین روی میـز می کوبـد 
تاریـخ صحبـت  بایـد دربـاره ی  آقـای محتـرم شـما  کـه 
کنیـد ایـن چـه حرف هایـی هسـت کـه شـما می گوییـد؟ 
متاسـفانه وقتـی اسـاتیدی مثل شـما اندکی اخـاق ندارند 
و حرف هایـی را می زننـد کـه قـرار نبـوده بزننـد از دیگران 

چـه توقعـی باید داشـت؟
یـاد زندگـی خـودم افتـادم و نگـران شـدم کـه مبـادا 
سرنوشـت مـن هـم به این اسـتاد شـبیه باشـد تلویزیون را 
خامـوش کـردم و دوبـاره به سـمت پنجره رفتم کـه ببینم 
آخـر کار همسـایه و زنـش چـه شـد کـه دیـدم  خانـم بـا 
چمدانـی سـوار آژانـس شـد و مـرد هـم نشسـت روی پلـه 
جلـوی در و سـیگاری روشـن کرد، بـا خودم گفتـم بیچاره 
اگـر همسـرت مهریـه اش را بخواهد باید تا آخـر عمر ماهی 
ربـع و یـا خمـس سـکه بدهی) آخر بـه تازگی سـکه به 70 

میلیـون تومان رسـیده(
ناگهـان ماشـین آژانـس بـه سـر کوچـه هنـوز نرسـیده 
بـود کـه آتـش گرفـت و راننـده و زن همسـایه هراسـان از 
ماشـین بیـرون پریدنـد و کوچه پـر از نور فریادهـای بدادم 
برسـید راننـده شـد و مردمی هم سـعی می کردنـد با خاک 
و سـطل آب جلوی سـوختن ماشـین تولید داخل را بگیرند 

کـه صـدای از پشـت سـرم گفت:
بابایـی بـد بخت شـدم یعنی چـی؟ چـرا اون آقاهـه داد 
می زنـه کاش خـودم سـوخته بـودم. خبرنـگار پیـام مـا بـه 
هـر مصیبتـی کـه بـود از رویای آینـده بیرون  آمد وشـروع 
کـرد به فریـاد زدن  که آقـا این قرص مشـکل داره، هرچی 

هسـت از قـرص هسـت، ایـن قرص خـراب شـده حتما.

 اقتصاد ما ظالم پرور است
 ایـن بار نوبت رئیـس کمیته امـداد امام خمینی)ره( 
اسـت کـه دربـاره وضـع فقـر در ایـران نگرانـی اش را 
نشـان دهـد؛ »پرویز فتـاح« که چندماهی اسـت رئیس 
کـه  این طـور  شـده،  امام خمینـی)ره(  امـداد  کمیتـه 
پیداسـت آن قـدر از وضع فقـر در میـان ایرانی ها نگران 
اسـت کـه حـاال صریحـا دربـاره ایـن موضـوع صحبت 
می کنـد. نمونـه اش همیـن دیـروز و دو روز پیـش بـود 
کـه بـا صحبت هایـش نگرانـی جـدی اش را دراین بـاره 

نشـان داد.
او دیـروز در گفت وگویـی که با »ایلنا« داشـته، گفته 
اسـت کـه جامعه ایـران همچنـان فقر تولیـد می کند و 
بـه همین دلیـل درباره افزایش جامعـه مددجویی ایران 

است. نگران 
فتـاح یـک گلـه هـم از عملکـرد مجلـس نهـم در 
این بـاره داشـته اسـت: »وضعیـت نیازمنـدان براسـاس 
واقعیـت موجـود در جامعـه مـا خـوب نیسـت. تعـداد 
نیازمنـدان چـه آنان کـه زیر خط فقـر زندگی می کنند 
و چـه آنـان کـه روی مسـیر فقـر قراردارند؛ زیاد اسـت. 
مجلـس نهـم تـاش خـود را کـرده، امـا ایـن تاش ها 
ناکافـی بوده اسـت. با تمـام اقدامات انجام شـده درحال 
حاضـر وضـع فقـر درجامعـه ایـن اسـت کـه مشـاهده 
می کنیـم. وضـع موجـود بـه گونـه ای اسـت که نشـان 
و  قبـل  دولت هـای  و  دولـت  ایـن  اقدامـات  می دهـد 
اقدامـات ایـن مجلـس و مجلس هـای پیشـین ناکافـی 

اسـت.« بوده 
او در ادامـه گفتـه اسـت: »همچنـان فقـر در جامعه 
درحـال تولیـد اسـت؛ چنانکـه جامعـه مددجویـی مـا 
درحـال افزایـش اسـت، لذا مبـارزه با فقـر نیازمند عزم 
باالتـری اسـت؛ یعنـی مجلـس آینـده بایـد بیشـتر به 

فریـاد ایـن گروه برسـد.«
رئیـس کمیته امـداد بـا تأکید براینکـه مجلس نهم 
اقداماتـی انجـام داد که جای تشـکر دارد،  گفته که »اما 
بـه نظـر من ایـن اقدامـات ناکافی بـوده و کفایـت الزم 
برای رسـیدگی منطقی به نیازمندان را نداشـته است.«
مجلـس  کمیسـیون های  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
آینـده در خرداد ماه تشـکیل خواهد شـد، گفتـه با این 
کمیسـیون ها ارتبـاط برقـرار کـرده به نزد آنـان می روم 
و خواهـش و التمـاس می کنـم: »بـا هـر زبانـی از آنهـا 
می خواهـم کـه بـه فریـاد نیازمنـدان و فقـرا برسـند؛ 
زیـرا نماینـدگان بیشـتر از هر قشـری در مقابـل فقرا و 
نیازمندان مسـئول هسـتند و اصا نمایندگی این گروه 

را در مجلـس برعهـده دارند.
نماینـده ای که بـه مدرس اقتـدا می کند بایـد فریاد 
نیازمنـدان و فقـرا را در مجلـس بلنـد و بـه نفـع فقـرا 
قانـون وضع کند و بـرای رفع نیازهای ایـن گروه تاش 
کنـد. ما هم سـعی می کنیـم از ظرفیـت مجلس جدید 

هرچه بیشـتر اسـتفاده کنیم.«
امـا دو روز پیـش هـم پرویـز فتـاح، رئیـس کمیتـه 
امـداد امام خمینـی)ره( بـه همایش تخصصـی حمایت 
و سـامت خانـواده رفـت تـا بـاز هـم از نگرانـی اش 
دربـاره وضـع نیازمنـدان در ایـران بگویـد. او در ایـن 
همایـش بـا بیـان اینکـه »اقتصاد مـا ظالم پرور اسـت« 
گفـت: »مسـئوالن درد فقـرا را ندارنـد؛ متاسـفانه وضع 
به گونـه ای شـده که باید به مسـئوالن پـول بدهیم و به 
آنهـا التمـاس کنیم تا بـه خانه یک فقیر بیاینـد و برای 

کمک کـردن دلشـان بـه درد بیایـد.«
او ادامـه داد: »مـا نتوانسـته ایم فقـر را برطرف کنیم؛ 
دلیلـش هـم این اسـت کـه اداری کار می کنیـم و اصا 
ایمانـی به فقـر نداریم و حقوق بگیر هسـتیم. می گویند 
حضـرت علـی)ع( از درد فقـرا شـب ها خواب نداشـته و 
از درد بـه خـود می پیچیـده اسـت. مـوالی متقیـان ما 
فقیـر نبـود بلکـه یـک آقـازاده بـود امـا شـب ها از درد 
فقرا خواب نداشـته اسـت. متاسـفانه ما حقوق بگیری و 
اداری کار می کنیـم درحالی کـه معتقدم کمیتـه امداد، 

انقاب اسـت.« جان 
ایـن همایـش گفـت: »اگـر قـرار باشـد  فتـاح در 
بودجـه  تومـان  میلیـارد  کار کنیـم، 5600   این گونـه 
دولـت  هـم  برابـر  دو  اگـر  حتـی  اسـت  سـهل  کـه 
بدهـد، خاصیتـی نخواهـد داشـت. برنده میـدان کار ما 
حامیـان هسـتند؛ کسـانی کـه بی نام و نشـان بـه ایتام 
و نیازمنـدان کمـک می کننـد و صدقـه و زکات خود را 
بـه مـا می دهنـد. کار اصلـی در ایـن حوزه فقـط دولت 
نیسـت بلکـه اصـل کار ما این اسـت که مـردم حامی و 
بانـی شـوند. معتقـدم یتیم یـا فقیر بودن عامل آسـیب 
نیسـت بلکـه نـگاه مـا مهـم اسـت. اگر مـردم مـا اهل 
صدقـه و زکات باشـند و بـه آیات قرآن عمـل کنند، آیا 
ایـن وضـع پیـش می آید؟ چرا همیشـه بـه دولت تکیه 
می کنیـد درحالی کـه ایـن نهـاد، نهـاد مردمی اسـت و 
بایـد از مـردم بگیریم و به مـردم بدهیم.« رئیس کمیته 
امـداد امام خمینـی)ره( ادامه داد: »متأسـفانه اقتصاد ما، 
اقتصـاد ظالم پرور و فقیرپرور اسـت. مشـکل این اسـت 
کـه مسـئوالن مـا درد فقـرا را ندارند و جدایـی و فاصله 

مسـئوالن کشـور و نظـام از فقـرا درد اصلی اسـت.
فتـاح گفـت: »بـرای  سـال آینـده تـورم 11 درصـد 
پیش بینی شـده، بودجـه کمیته امـداد 7 درصد افزایش 
یافتـه و رکـود هـم که هنوز رفع نشـده؛  ایـن یعنی فقر 

بیشـتر و رسـیدگی کمتر.«

سفر یکی از خبرنگاران پیام ما به آینده

یک قرن بعد

اقتصاد

افقی
1-آیین شب پیش از عروسی - اشک

2-اسـلحه شمشـیر بـازی - بردیـای دروغیـن - اعمـال 
قـوه مجریـه جـز در امـوری کـه در ایـن قانون مسـتقیما 
بـر عهـده رهبـری گـذارده ، از طریـق رییس جمهـور ..... 

ست ا
3-پسـوند شـباهت - زیـر مجموعـه پیوسـته ای ز اعداد 

حقیقـی - کیـوان - لقب شـرافی
4-رنجش - گناه ها - عدد عنقا

5-کمانگیر باستانی - دودل - صدای الستیک پنچر
6-جنس بعضی از ظروف - بزرگان - نژاد روسی

7-سکسکه - ماه میادی - ریاکاری
8-زمـان مـرگ - مـوی گردن شـیر - مایـع حیات بخش 

بدن - مسـافرت پرنده
9-واقعه - از شعرای قرن هشتم هجری - مرکز فراری

10-ماشـین حسـاب قدیمـی هـا - کـدر و تـار - پارچـه 
براق و  صـاف 

11-حرف جمع فارسی - دایر - چوبه اعدام
12-گفت و گوی خودمانی - نامراد - مرکز کوبا

13-برگ - مرکز سوییس - جانشین - شبکه رایانه ای
14-در و پنجـره بوسـیله آن بـاز و بسـته مـی شـود - 

عنصـر شـیمیایی فلـزی - ابـزار درو
15-از پرنده ها - از وسایل اشپزخانه برای سرخ کردن

عمودی
ژانـر  در  سـهیلی  سـعید  از  فیلمـی   - برنـده  1-رشـک 

کمـدی
2-کشوری در آسیا - هماهنگ - وحشت

3-نفـس بلنـد - پسـوند نسـبت - نوعـی ترشـی - بانک 
نگی خا

4-مخلص و یکرو - مغازه - واحد سطح
5-نوشـتن اسـت و آییـن هـم دارد - رسـتنی - مایـه 

حیـات
6-بهـر پخت آبگوشـت مـی باید خریـد - توانایی خواندن 

و نوشـتن - گرامی داشتن
7-واژه ای برای شگفتی - فرستاده خدا - زد و بند

8-رطوبت - جسارت و پردلی - روزهای عرب - زمینه
9-دلگیر کردن - با زد آید - تیز

10-یگانگی ، یکپارچگی - مرکز قطر - پیشکش
11-گام یک پا - ظرف - همیشگی ، جاودان

12-ورزش مادر - تفسیر کننده - نگهبان چماقدار
13-مروارید کویر - پیمودن طریقت - عقاید - بیماری

14-جمع درس - ام الشرایین - جانشینان
15-نوعی ورزش گروهی - دمل
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آگهی مزایده اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان راور

اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان راور در نظـر 
دارد مقـدار 3500 کیلـو پسـته خـود را از طریـق 
متقاضیـان  برسـاند  فـروش  بـه  مزایـده حضـوری 
لغایـت  تاریـخ 94/11/29  از  تواننـد  مـی  محتـرم 
94/12/13 از مـورد مزایـده بازدیـد بعمـل آورده و 
پیشـنهادات خـود را در تاریخ 94/12/15 سـاعت 9 
صبـح ارائه نماینـد عاقمندان به شـرکت در مزایده 
جهـت کسـب اطـاع بیشـتر بـه اداره اوقـاف و امور 

خیریـه شهرسـتان راور مراجعـه نماینـد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان راور- 
منصور هدایتی 
م الف 365

عرفان زارعی
erfan@

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

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

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

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

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

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

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 
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نرم افزار

اپلیکشـن روزنامه »پیام ما« منتشـر شـد. اپلیکشـین پیـام ما در 
حالـی کـه برای سـه سیسـتم عامـل اندرویـد، آی او اس و بلکبری 
منتشـر شـده کـه در هـر سـه سیسـتم عامـل بـه یـک شـکل اجرا 
مـی شـود و تفاوتـی بیـن نسـخه اندرویـد آن بـا دو نسـخه دیگـر 

نـدارد. وجود 
بـا دانلـود کـردن اپلیکیشـن روزنامـه »پیـام مـا« مـی توانیـد از 
مطالعـه روزنامـه و زوم بـر روی صفحـات، مطالعـه پیام مـا اناین و 
مطالعـه تـک تک مقاالت منتشـر شـده بهـره مند شـوید. همچنین 

از انتشـار روزنامـه پیـام مـا مطلع می شـوید.
گفتنـی اسـت نسـخه اصلـی اپلیکیشـن »پیـام مـا« در مارکـت 
هـای بیـن المللی منتشـر و توسـط گـوگل ، اپـل و بلکبـری  تایید 
شـده و انتشـار آن در کافـه بـازار تنهـا جهـت رفاه حـال هموطنان 

اسـت. عزیز 
روبـرو  رمزینـه  از  مـا  پیـام  اپلیکیشـن  دانلـود  بـرای 

نماییـد. اسـتفاده 

اینستاگرام
سید حسن خمینی:

 مردم هر ناممکنی را ممکن می کنند
یـادگار گرامـی امـام در صفحه اینسـتاگرام خود، عکسـی از حضور 
مـردم در راهپیمایـی هـای دوران انقـاب و تصویـر امـام در دسـتان 
آنان، منتشـر کرد و نوشـت: همیشـه مـردم بوده اند کـه هر ناممکنی 
را ممکـن کـرده انـد. وی در ذیـل ایـن عکـس نوشـت: »ایـن عکـس 
را بسـیار دوسـت دارم. بـه نظـرم حکایـت گـر خوبـی اسـت از آنچـه 
در بهمـن 1357 بـه وقـوع پیوسـت. مـردم، امـام، آرامـش، نـگاه بـه 
آینـده، عـزم و اراده، نوعـی نگرانـی و... همیشـه مـردم بـوده انـد کـه 
هـر ناممکنـی را ممکـن کرده انـد. اگر آمدنـد، همه چیز آماده شـده 

اسـت. شـما در عکـس چـه مـی بینید؟«

خبر ویژه

فیروزآبادی:
اگر کاندیداهای مورد حمایت آمریکا و 

انگلیس، اعالم برائت نکنند مجرم اند
کل  سـتاد  رئیـس  نوشـت:  ایسـنا 
اتفـاق  یـک  گفـت:  مسـلح  نیروهـای 
بسـیار تلـخ و زننده، توسـط انگلیسـی ها 
انتخابـات  جریـان  در  آمریکایی هـا  و 
بـه وجـود آمـد. اینکـه یـک بیگانـه، یک 
دشـمن خارجـی بیایـد در انتخابات یک 
کشـور انقابی، مسـتقل و با حاکمیت مردم سـاالرانه اسـامی دخالت 
بکنـد، از کاندیدایـی حمایـت کنـد و یـا علیـه کاندیدایـی نظـر بدهد 
ایـن یـک اقـدام بی شـرمانه، توهیـن بـه ملـت ایـران و ضد اسـتقال 
و حاکمیـت ملـی جمهـوری اسـامی ایـران اسـت. فیروزآبـادی عضو 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در رابطـه با بـا دخالـت تجاوزگرانه 
اجانـب گفـت: ایـن دخالـت، راهبردهـای تجاوزگرانـه ای اسـت کـه از 
سـوی آمریـکا و انگلیـس نسـبت به ملت و کشـور ایران اتخاذ شـده و 
مقامـات کشـور نبایـد این را دسـت کـم بگیرنـد. آنهایی کـه آمریکا و 
انگلیـس از آن هـا حمایت کردند اگـر اعام برائـت از آمریکا و انگلیس 

نکننـد مجرمنـد و در آن توهینـی کـه بـه ایـران شـده شـریکند.

تحلیل

لیست اصالح طلبان حامیانی چون آیت اهلل 
هاشمی و سید حسن خمینی دارد

صادق زیباکالم
لیسـت ائتاف اصـاح طلبان 
در مقایسـه با لیسـت اصولگرایان 
بزرگـي  بسـیار  پیـروزي  یـک 
اسـت کـه جبهـه اصاحـات بـه 
دسـت آورد. معتقـدم حتـي اگـر 
یـک نفـر هـم از لیسـت ائتـاف 
اصـاح طلبـان بـه مجلـس دهم 
راه پیـدا نکنـد، بـاز هـم اصـاح 
طلبـان یـک پیـروزي بـزرگ به 

دسـت آورده انـد؛ چـون اصـاح طلبـان توانسـتند یک جبهـه اعتدال و 
میانـه رو را در مقابـل جبهـه اصولگرایي و تندروي که مشـخصه لیسـت 
اصولگرایـان اسـت، بدسـت آورنـد و ایـن پیـروزي خیلـي مهـم اسـت.

اصـاح طلبـي فقـط تـاش در جهـت تحقـق آزادي و دموکراسـي، 
حاکمیـت قانـون، آزادي مطبوعـات، کمـک بـه اقلیـت هـاي قومـي و 
برابـري زنـان نیسـت. ایـن هـا بخشـي از اصـاح طلبي اسـت اما بخش 
دیگـر اصـاح طلبي هموار کـردن راه براي جریان اعتـدال و میانه رو در 
کشـور اسـت. هـر قدر کـه جریان اعتـدال و میانـه رو در کشـور تقویت 
شـود بـه همـان میـزان شـانس موفقیـت اصاحـات بیشـتر مي شـود. 
وقتـي بـه لیسـت اصـاح طلبـان نـگاه مـي کنید مـي بینید کـه موفق 
شـدند پـس از رایزنـي هـاي زیـاد یـک جبهـه فراگیـر اعتدال تشـکیل 
دهنـد. ایـن جبهـه از سـه گـروه تشـکیل شـده اسـت. بخـش نخسـت 
خـود اصـاح طلبـان که شـامل دکتـر عـارف و دیگران هسـتند. بخش 
دوم اعتدالیـون و طرفـداران دولـت روحانـي و بخـش سـوم اصولگرایان 
معتـدل و میانـه رو ماننـد آقاي کاظم جالي و علي مطهري مي باشـند 
کـه ایـن ائتاف، یک دسـتاورد بزرگ اسـت. در آن سـو اصولگرایان تنها 
ائتافـي کـه توانسـتند انجام بدهنـد با جریانـات تندرو، جبهـه پایداري 

و طرفـداران آقـاي احمـدي نـژاد بوده اسـت.
وظیفـه رهبـري اصاحـات و شـخصیت هایـي کـه در میـان ملـت 
جایگاهـي دارنـد، ایـن اسـت کـه بـا صـداي بلنـد اعـام کننـد کـه به 
لیسـت هـاي مـوازي که منتشـر شـده توجـه نکنیـد و هیچ لیسـتي به 
جـز لیسـت رسـمي کـه ائتـاف بـزرگ اصـاح طلبـان منتشـر کردند، 
از نظـر اصـاح طلبـان قابـل قبـول نیسـت. اگرچـه بسـیاري از چهـره 
هـاي لیسـت ائتـاف اصـاح طلبان ناشـناس هسـتند و حتـي اصحاب 
رسـانه آنهـا را نمـي شناسـند امـا نبایـد فرامـوش کنیم این لیسـت ها 
را چهـره هـاي شـاخص رهبري اصـاح طلبـان آقایان هاشـمي، رییس 
جمهـور اصاحـات، سـید حسـن خمیني، موسـوي الري، غامحسـین 
کرباسـچي، محمدرضـا خاتمـي و عبـداهلل رمضانـزاده امضـا کـرده انـد. 
تمـام اصـاح طلبـان از این لیسـت حمایت مـي کنند و مسـیر مجزایي 

را طـي نخواهنـد کرد.

آگهی تجدید مزایده شهرداری فاریاب )مرحله دوم(- نوبت دوم
شـهرداری فاریـاب در نظـر دارد به اسـتناد مجوز شماره4010مورخ94/8/3شـورای اسـامی شـهر فاریاب نسـبت به واگذاری سـه قطعه زمیـن از طریق مزایده 

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

بنابرایـن ازکلیـه متقاضیـان دعـوت بعمـل مـی آید ظرف مـدت یک هفته پـس از درج آگهـی نوبت دوم پیشـنهادات خـودرا درپاکت الک ومهر شـده به واحد 
حراسـت شـهرداری تحویل و رسـید دریافت نمایند.

1- متقاضیان میتوانند جهت بازدید قطعات یادشده به واحد اماک شهرداری مراجعه نمایند.
2- متقاضیـان بایـد پنـج درصـد قیمـت پیشـنهادی خود را به شـماره حسـاب0108720096002 نزد بانک ملی بنام شـهرداری به عنوان سـپرده شـرکت در 

مزایـده واریز نمایند.
3- شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط ونفر دوم به عنوان برنده معرفی می گردد.
5- کلیه هزینه های درج آگهی- کارشناسی وانتقال سند برعهده برنده مزایده می باشد.

6- به پیشنهادات فاقد مدارک کافی- مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ها 7روز پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
تلفن تماس:09133493161- 09130630789 مهندس عبدالرضا فاح
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