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 معـاون وزیـر اقتصـاد پیـش بینـی کـرد: ایـران سـال آینـده 45 تا 50 
میلیـارد دالر فاینانـس جـذب کند

 مدیـرکل امـور اقتصادی اسـتانداری کرمـان:35 میلیـارد دالر فاینانس 
بـرای طرح هـای توسـعه ای اسـتان کرمان نیاز اسـت

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد 

از تیر به خردادماه تغییر یافت
مدیـر کل امـور مالیاتی اسـتان کرمـان  از تغییر مهلت 
ارائـه اظهارنامـه مالیـات بـر درآمـد  سـال 95 از تیربه 

خـرداد مـاه خبر داد.
امرالـه عابـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پیـام مـا  بـا 
اشـاره بـه اصـاح قانـون مالیات هـای مسـتقیم اظهـار 
بـر  ارائـه اظهارنامـه مالیـات  کـرد: سـال 95 مهلـت 
درآمـد از تیرمـاه بـه خـرداد مـاه تغییـر یافتـه اسـت. 
مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان افـزود: مودیان 
طریـق  از  را   94 سـال  الکترونیکـی  اظهارنامـه  بایـد 
پایـان  تـا  حداکثـر   www.tax.gov.ir سـامانه 

خردادمـاه سـال 1395 ارائـه کننـد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان گفـت: شـرط 
اعطـای هرگونـه معافیـت مالیاتـی تسـلیم اظهارنامـه 
مالیاتـی اسـت.  وی ادامـه داد: بـرای ارسـال اظهارنامه 
امـور مالیاتـی   اداره  نیـازی بـه مراجعـه مودیـان بـه 
نیسـت و آن هـا مـی تواننـد از طریـق دفاتر پیشـخوان 
دولـت و کافی نت هـا کـه آموزش هـای الزم را دیده اند، 
امـور  ارسـال کننـد. مدیـرکل  را  مالیاتـی  اظهارنامـه 
مالیاتـی اسـتان کرمـان  افـزود: بـا اصـاح در قوانیـن 
مالیاتـی، فـرار از مالیـات بـه عنوان یک جرم شـناخته 
می شـود و طبـق قانـون نیـز بـا فـرد متخلـف برخورد 
نیسـت  قـرار  اینکـه  بیـان  بـا  وی  می شـود.  قضایـی 
پرداخـت  مالیـات  حاضـر  حـال  در  کـه  کسـانی  بـه 
می کننـد فشـار مضاعفي وارد شـود، گفت: از یک سـو 
شناسـایي منابـع جدیـد و جلوگیری از فـرار مالیاتی و 
از سـوی دیگـر گسـترش فرهنـگ مالیاتـی و افزایـش 
خوداظهـاری سـبب افزایـش منابـع درآمـدی دولـت 
خواهد شـد. عابـدی همچنین یکـي از مهمترین اثرات  
اصاحیـه قانـون مالیات هـای مسـتقیم را شـفافیت در 

فعالیت هـای اقتصـادی دانسـت.
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گاز در چند قدمی بم است
فرمانـدار بـم گفـت: گاز در چند قدمی بم اسـت 
و بـا اجرای هشـت کیلومتـر لوله اصلی داخل شـهر 
و یـک کیلومتـر بیـرون از شـهر، شـبکه داخلـی بم 
بـه گاز سراسـری متصـل می شـود. به گـزارش ایرنا 
رضا اشـک افـزود: اجرای خـط اصلـی و داخلی لوله 
هـای انتقـال گاز بـه بـم آغاز شـده اسـت. وی بیان 
کـرد: خـط اصلی و داخلی گاز تا ایسـتگاه فشـار گاز 
هشـت کیلومتـر فاصله دارد کـه در حال اجراسـت. 
وی رونـد اجـرای خط انتقـال از ماهان به بـم را نیز 
رو بـه رشـد خوانـد و گفت: کمتر از هشـت کیلومتر 
از ایـن خـط بین شـهری مانده تـا لوله هـای گاز به 

ایسـتگاه اصلـی بم وصل شـوند.

فرمانـدار بـم تصریح کـرد: 140 کیلومتر شـبکه 
داخلـی گاز بـم تاکنـون اجـرا شـده و رونـد اجـرای 
ایـن مرحلـه نیز مطلوب اسـت ضمن اینکـه قرارداد 
اجـرای مرحلـه سـوم شـبکه داخلـی منعقـد شـده 
اسـت. وی افـزود: بـا رسـیدن گاز به بم بیـش از 15 
هـزار انشـعاب خانگـی قـرار اسـت واگـذار شـود که 
در مرحلـه نخسـت، قـرارداد واگـذاری چهـار هزار و 
500 انشـعاب خانگـی منعقد شـده و بزودی شـروع 

می شـود. 
اشـک بـا قدردانـی از مـردم بـرای همـکاری در 
اجـرای پـروژه گازرسـانی و تحمل برخی مشـکات 
خاطرنشـان کـرد: علیرغـم ایجـاد مشـکات رفـت 
و آمـد در سـطح شـهر تاکنـون حتـی یـک مـورد 
شـکایت از سـوی مـردم گزارش نشـده اسـت. بم با 
بیـش از 120 هـزار نفـر جمعیـت در فاصلـه 190 

کیلومتـری مرکـز اسـتان قـرار دارد.

امام جمعه موقت کرمان:

 مردم درس مردم ساالری دینی 
را به دنیا آموختند

بـا  مـردم  گفـت:  کرمـان  موقـت  جمعـه  امـام 
اسـفند،  هفتـم  انتخابـات  در  گسـترده  مشـارکت 
درس مـردم سـاالری دینـی را به دنیـا آموختند. به 
گزارش ایرنا حجت االسـام محمد قاسـمی زاده در 
خطبـه های نمازجمعـه کرمان در مصلـی امام علی 
)ع( افزود: دمکراسـی ما مردم سـاالری و دمکراسـی 
دینـی اسـت و مـردم بـه نظـام رای می دهنـد.  وی 
گفـت: فرصـت سـوء اسـتفاده از برخـی افـراد کـه 
مـی خواسـتند از موقعیـت هـا سـوء اسـتفاده کنند 
گرفتـه شـد زیـرا در ترکیـب دو مجلـس، رای مردم 
بـه نظـام اسـامی بـود. وی بـا اشـاره به مشـارکت 
62 درصـدی ملـت ایـران در دو انتخابـات مجلـس 
خبـرگان رهبـری و مجلس شـورای اسـامی افزود: 
ایـن حضـور ثابت کرد مـردم ایـران دمکراتیک تر از 
سـایر نظام های مدعی دمکراسـی هسـتند. خطیب 
جمعـه کرمـان بیـان کـرد: میـزان مشـارکت مردم 
کشـورهایی کـه مدعـی دمکراسـی هسـتند بـه 50 

درصـد هـم نمی رسـد.
وی گفـت: انتخابات هفتم اسـفند با حماسـه ای 
مهـم، با غـرور، اقتـدار، شـکوه و عظمت همـراه بود 
و بـرگ زریـن دیگـری را در کارنامـه نظـام و مـردم 
ایـران اسـامی ثبت کـرد. حجت االسـام قاسـمی 
زاده افزود: انتخابات این دوره نسـبت به سـایر ادوار، 
حساسـیت و زحمت بیشتری داشـت و رقابت ها در 
انتخابات سـال جـاری تنگاتنگ و دشـوارتر بود. وی 
اظهـار کرد: همه اقشـار و عوامل برگـزاری انتخابات 
بـرای برگـزاری انتخابـات تاش کردند تا نگاهشـان 
را بـه دنیـا نشـان دهنـد لـذا رهبـر معظـم انقـاب 
اسـامی نیـز در پیامـی از مـردم تشـکر کردند.  وی 
از اسـتاندار کرمـان، مجریـان انتخابات و مـردم این 
اسـتان بـه دلیـل برگـزاری انتخابات و مشـارکت در 
این حماسـه سیاسـی تقدیر و بـرای منتخبان مردم 
در مجلـس شـورای اسـامی و خبـرگان رهبـری 

آرزوی توفیـق کرد.

کرمان ویچ

پنـج  روز  اقتصـاد  وزیـر  معـاون 
شـنبه از درخواست اسـتاندار کرمان 
دالر  میلیـارد   35 جـذب  بـرای 
فاینانـس خارجـی خبـر داد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه پیـش بینـی شـده 
جـذب  بـرای  کشـور  کل  ظرفیـت 
فاینانـس در سـال 95 بین 45 تا 50 

باشـد. دالر  میلیـارد 
درخواست 35 میلیارد دالری استاندار کرمان

 از دولت
دولـت  از  کرمـان  اسـتاندار  حسـینی  رزم  علیرضـا 
درخواسـت 35 میلیـارد دالر فاینانـس خارجی کرده اسـت. 
ایـن موضوع در سـیزدهمین جلسـه شـورای اسـتانی گفت 
و گـوی دولـت و بخـش خصوصـی کرمـان مشـخص شـد. 
جلسـه ای کـه در آن عـاوه بـر مسـئوالن اسـتانی، محمـد 
خزاعـی معـاون وزیـر اقتصاد و رئیس کل سـازمان سـرمایه 
گـذاری و کمـک های فنـی و اقتصادی ایران و سـید محمد 
قاسـم حسـینی قائـم مقام صندوق توسـعه ملـی هم حضور 
داشـتند. معـاون وزیـر اقتصـاد در ایـن جلسـه خبـر داد که 
اسـتاندار کرمـان 35 میلیـارد دالر فاینانـس را بـرای طـرح 
ایـن کار  هـای توسـعه ای تعریـف کـرده اسـت. خزاعـی 
علیرضـا رزم حسـینی را »رزِم حسـینی« خوانـد و گفـت: 
یکـی از بـرکات پسـابرجام ایـن اسـت کـه اسـتاندار کرمان 
35 میلیـارد دالر فاینانـس را تعریـف مـی کننـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه در دوران تحریم ها یک چـک هزار دالری 

در بانـک هـای خـارج از کشـور بلوکـه می شـد.
تامین این رقم فاینانس برای استان کرمان کار 

سنگینی را می طلبد
معـاون وزیـر اقتصـاد اگرچـه ایـن درخواسـت اسـتاندار 
کرمـان را »رزِم حسـینی« خوانـده امـا در همیـن جلسـه 
تامیـن ایـن رقـم فاینانـس را برای اسـتان کرمان سـخت و 
دشـوار دانسـته اسـت. خزاعی در این ارتباط اظهار داشـت: 
فاینانـس پیـش بینی شـده برای اسـتان کرمان رقـم باالیی 
اسـت و کار سـنگین و زیـادی را مـی طلبـد و بـا توجـه بـه 
وضعیـت بازارهـای اقتصـادی دنیـا کار زیـادی مـی برد که 
بـرای یـک اسـتان کشـور ایـن میـزان را جـذب کنیـم. وی 
البتـه در پایـان صحبـت هایـش اظهـار امیـدواری کـرد که 
35 میلیـارد دالر فاینانـس مـورد نیاز اسـتان کرمـان تامین 

شود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان: این رقم 

برای اجرای 197 طرح توسعه ای است
الملـل  بیـن  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  مدیـرکل 
اسـتانداری کرمـان در ارتبـاط بـا درخواسـت 35 میلیـارد 
دالری اسـتاندار کرمـان از دولـت بـه »پیـام مـا« گفـت: 
همانطور که در جلسـه شـورای اسـتانی گفت و گوی دولت 
و بخـش خصوصـی گفتـم، بـه منظـور اجـرای 197 طـرح 

توسـعه ای در اسـتان کرمـان بـه 35 میلیـارد دالر فاینانس 
نیـاز داریـم. رضـا سـنجری افزود: تاکنون در سـطح اسـتان 
کرمـان197 طـرح کـه نیـاز بـه فاینانـس خارجـی دارنـد، 
شناسـایی شـده اسـت کـه میـزان سـرمایه گـذاری ریالـی 
آنهـا 137 هـزار میلیـارد تومان بـوده اسـت. وی اضافه کرد: 
در میـان ایـن طـرح هـا، تعدادی جدیـد هسـتند و تعدادی 
هـم پیشـرفت فیزیکـی دارنـد. برخـی طـرح ها هم نیـاز به 
توسـعه دارنـد و یک سـری از ایـن 197 طرح نیـاز به بهبود 
ماشـین آالتشـان دیـده مـی شـود و فاینانس مـی خواهند. 
طبـق گفتـه هـای سـنجری ایـن طـرح هـا در حـوزه های 
فوالد، سـامت، گردشـگری، کشـاورزی، معـدن، آب، انرژی 
و سـاخت نیـروگاه هـا و زیرسـاخت های حمـل و نقل ریلی 

. هستند
زود درخواست دادیم تا سهم کرمان بیشتر شود

الملـل  بیـن  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  مدیـرکل 
اسـتانداری کرمـان در پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا ایـن رقـم 
فاینانـس قابـل تامیـن اسـت، گفـت: زمـان مـی بـرد تـا 
مشـخص شـود. ایران بـا بانک هـای خارجی یـک رقم کلی 
را تفاهـم مـی کنـد و بعـد سـهم هـر اسـتان مشـخص می 
شـود. سـنجری افـزود: تـا اردیبهشـت سـال آینـده میـزان 
فاینانـس خارجـی مشـخص مـی شـود. بـه همیـن دلیل ما 
طـرح هـا را شناسـایی کردیـم و زودتـر درخواسـت خـود 
را مطـرح کردیـم تـا کرمـان سـهم بیشـتری از فاینانـس 
خارجـی داشـته باشـد. وی اضافـه کـرد: در همـان جلسـه 
معـاون وزیـر اقتصـاد هـم به پیشـگام بـودن اسـتان کرمان 
در ایـن زمینـه اشـاره کـرد کـه نشـان مـی دهـد از اسـتان 

هـای دیگـر جلوتـر هسـتیم.
فاینانس خارجی تنها گزینه ما نیست

سـنجری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اگـر ایـن مقـدار 
فاینانسـی کـه اسـتاندار کرمـان درخواسـت کـرده تامیـن 
نشـود، سرنوشـت 197 طرحـی که مشـخص شـده چه می 
شـود، گفـت: تنهـا گزینـه مـا بـرای این طـرح هـا فاینانس 
نیسـت و بـرای تامیـن منابع از چنـد روش از جمله صندوق 
توسـعه ملـی اقـدام مـی کنیـم. مدیـرکل هماهنگـی امـور 
اقتصـادی و بیـن الملـل اسـتانداری کرمـان تصریـح کـرد: 
سـال گذشـته کـه اصـا فاینانسـی نبـود امـا کارهـا جلـو 
رفتنـد. درخواسـت مـا بـرای جـذب فاینانـس، اسـتفاده از 
پتانسـیل فاینانـس اسـت تـا سـرعت کار باالتـر رود. وی 
در پایـان بـا بیـان اینکـه اگـر ایـن رقـم هـم تامیـن نشـود 
طـرح هـا متوقـف نمـی شـوند، عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 
سـفرهایی کـه رییـس جمهـور داشـته و تفاهـم نامـه هایی 
کـه امضـا شـده و همچنین اجـرای برجـام، امیـد داریم که 

رقـم موردنیـاز تامین شـود.
لی لی سرمایه گذاری در زمین دولت

 35 اختصـاص  دولـت  از  کرمـان  اسـتاندار  حالـی  در 
میلیـارد دالر فاینانـس خارجـی بـه کرمـان را خواسـته که 

خزاعـی معـاون وزیـر اقتصـاد یـک مـاه پیـش گفتـه بـود 
کـه پیـش بینـی می شـود در سـال آینـده ظرفیـت جذب 
فاینانـس کشـور 45 تـا 50 میلیـارد دالر باشـد. خزاعی در 
سـیزدهمین جلسـه شـورای اسـتانی گفت و گـوی دولت و 
بخـش خصوصـی کرمـان هـم ایـن صحبـت خـود را تکـرار 
کـرد. درخواسـتی کـه شـاید چندان عملـی نباشـد. چرا که 
اوال هنوز مشـخص نیسـت کـه این مقداری کـه معاون وزیر 
اقتصـاد گفتـه اسـت سـال آینده جذب شـود. دومـا اگر هم 
در خوشـبینانه تریـن حالـت ایـران با اجـرای برجـام بتواند 
50 میلیـارد دالر فاینانـس جـذب کنـد ) در سـال های 91 
و 92 میـزان فاینانـس جـذب شـده ایـران بـه ترتیـب 7.5 

و 16.1 میلیـارد دالر بـوده( و  وزارت اقتصـاد بخواهـد بـه 
درخواسـت اسـتاندار کرمـان پاسـخ مثبـت دهـد، بایـد 70 
درصـد فاینانـس جـذب شـده در سـال 95 را بـه کرمـان 
بدهـد کـه چندان بـاور کردنی نیسـت. البته از طـرف دیگر 
مـی تـوان اینطـور برداشـت کـرد که ایـن رقم بـاال صرفا به 
ایـن دلیـل درخواسـت شـده کـه اگر هم سـهم کرمـان کم 
شـد، بـاز هم میـزان قابـل توجهـی از فاینانس جذب شـده 
کل کشـور بـه کرمـان برسـد. خصوصـا کـه وزارت اقتصاد و 
معـاون وزیـر هـم به ایـن نکته اشـاره کـرده اند که اسـتان 
کرمـان در زمینـه تـاش بـرای گرفتـن سـهم بیشـتری از 

فاینانـس در کشـور پیشـگام بوده اسـت. 

درخواست استاندار از دولت  برای اختصاص 70 درصد منابع فاینانس  کشور به کرمان

ِلی ِلی سرمایه گذاری در زمین دولت

مدیـر کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه دسـتگاه هایـی کـه وظیفـه 

میزبانـی از گردشـگران را دارنـد بایـد نسـبت بـه سـال های 
گذشـته بهتـر انجـام وظیفـه کننـد، خاطر نشـان کرد:سـال 

جدیـد بایـد متفاوت از سـالهای گذشـته باشـد و بایـد کاری 
کنیـم کـه بتوانیـم کرمـان را بـه عنـوان بزرگتریـن مهمـان 
خانـه ایران شـناخته کنیم. به گزارش ایسـنا محمـود وفایی 
ظهر پنج شـنبه در کارگروه گردشـگری میـراث فرهنگی در 
اسـتانداری کرمـان گفـت: بـا توجـه بـه رویکردهایـی خوبی 
کـه در اسـتان کرمـان رخ داده اسـت، امروز اسـتان در حوزه 
گردشـگری در حال درخشـش اسـت. وی با بیان اینکه ثبت 
جهانـی میمند، بازسـازی بازار و ...باعث شـده اسـتان کرمان 
در پهنـه ایـران شـناخته شـود، اظهـار کـرد: در حـال حاضر 
با فعالیتهایی که اسـتاندار در کرمان داشـتند اسـتان کرمان 
بیـش از گذشـته بـه چشـم امـده اسـت. مدیـر کل میـراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان اظهار 
کرد:بـا توجـه به اتفاقـات خوبی که در.کرمـان رخ داد به نظر 
می رسـد در نـوروز 95 شـاهد حضـور گسـترده گردشـگران 
باشـیم. وفایـی بـا بیـان اینکـه دسـتگاه هایـی کـه وظیفـه 
میزبانـی از گردشـگران را دارنـد بایـد نسـبت بـه سـال های 
گذشـته بهتـر انجـام وظیفـه کنند، خاطر نشـان کرد: سـال 
جدیـد بایـد متفاوت از سـالهای گذشـته باشـد و بایـد کاری 
کنیـم کـه بتوانیم کرمـان را بعنـوان بزرگتریـن مهمان خانه 

ایـران شـناخته کنیم.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل  مشـاور 
گردشـگری اسـتان کرمان نیـز در این کارگروه بـا بیان اینکه 
در سـال جـاری پنج مـورد از آثار منقول اسـتان کرمان ثبت 
ملی شـده اسـت، ادامـه داد: در حال حاضـر 605 اثر تاریخی 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد. محمد حسـین تجلی به ثبت 

روسـتای تاریخی و دسـتکند میمند نیز اشـاره و عنوان کرد: 
در سـال گذشـته ضریب اشـغال واحدهای اقامتی 38 درصد 
بوده اسـت. مشـاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان بـه وجـود 27 هتل در اسـتان 
کرمـان اشـاره  کـرد و افـزود: در اسـتان کرمـان دو هـزار و 
315 تخـت درجـه بنـدی شـده در هتـل هـای یک تـا پنج 
سـتاره وجود دارد که با وجود 32 باب مهمانپذیر در اسـتان 
کرمـان، 563 اتـاق و یـک هـزار و 119 تخت آمـاده خدمات 
رسـانی بـه میهمانـان نـوروزی اسـت. تجلـی بـا بیـان اینکه 
325 واحـد بیـن راهـی نیـز در اسـتان کرمـان وجـود دارد، 
تصریح کرد: در سـال جاری 14 نمایشـگاه صنایع دسـتی از 
سـوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 

اسـتان کرمان برگزار شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت اسـتاندار کرمـان هـم روز پنج شـنبه 
در سـتاد خدمـات سـفر اسـتان کرمـان گفـت: باید بـا ارایه 
بیشـتر  نـوروزی زمینـه حضـور هرچـه  تسـهیات جدیـد 
گردشـگران داخلـی و خارجـی را فراهـم کـرد. بـه گـزارش 
ایرنـا علیرضـا رزم حسـینی افـزود: بـا وجـود فضایـی کـه از 
سـوی دولـت یازدهـم ایجـاد شـده اسـت بـا تـداوم مسـیر 
اعتـدال، حضـور گردشـگران داخلـی و خارجـی افزایش می 
یابـد. وی جذب 20 هزار گردشـگر برای اسـتان کرمان را در 
سـال جـاری، کـم ارزیابی کـرد و گفـت: باید در این اسـتان 
بـه انـدازه حـوزه صنعـت و معـدن در حـوزه گردشـگری نیز 
تـاش شـود زیرا بـا اسـتفاده از ظرفیت های ایـن بخش می 
تـوان بیشـترین بهـره بـرداری را در رونـق اقتصادی داشـت.

لزوم معرفی کرمان به عنوان بزرگترین مهمان خانه ایران
 خبر

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 کرمان 
نظـر به اینکه ششـدانگ یـک باب خانه پاک شـماره 651 فرعی مفـروز از 112 فرعی 
از 2057- اصلـی مـورد تقاضـای آقـای یدالـه جعفری خیرآبـادی و خانـم مریم رجبی 
نسـب راوری هر یک به نسـبت سـه دانگ مشـاع از کل ششـدانگ واقع در راور خیابان گلنار 
کوچـه شـهید جعفری بخـش 18 کرمان به مسـاحت 360/70 مترمربع باسـتناد آراء شـماره 
139460319004000520 و 139460319004000521 مـورخ 94/4/8 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حـوزه ثبتی 
راور در مالکیـت نامبـردگان قـرار گرفتـه و آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی منتشـر و در 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته اسـت و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا بر حسـب 
درخواسـت وارده به شـماره 94/5838/و-94/12/12 مالکین بدینوسـیله آگهی تحدید حدود 
آن باسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدید حدود از سـاعت 
9 صبـح روز یکشـنبه مـورخ 95/1/15 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد لذا بدینوسـیله 
بـه مالـک و یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مذکـور اخطار مـی گردد کـه در موعـد مقرر در 
ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضر گردنـد در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجام چنانچه شـخص و یا اشـخاصی بر حـدود و حقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـند بر طبق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتباً به این اداره تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گـردد ضمنـاً معتـرض بایسـتی بـه اسـتناد مـاده 86- آئین نامـه قانون ثبـت حداکثر 
ظـرف مـدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعوی 
بـه مرجـع قضایـی تقدیم نماینـد در غیر این صـورت متقاضی ثبت یا نماینـده قانونی وی می 
توانـد بـه دادگاه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت را دریافـت و به اداره ثبت اسـناد 
و امـاک راور تسـلیم نمایـد اداره ثبـت بـدون توجـه بـه اعتراض عملیـات ثبتی را بـا رعایت 

مقـررات ادامه مـی دهد. 
تاریخ انتشار: 1394/12/15 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- مرتضی کاربخش م الف 375

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

آگهي  مناقصه عمومي یک مرحله ای )نوبت اول(
اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمـان در نظـر دارد اجراي پـروژه ذیـل را ازطریـق مناقصـه عمومـي یـک مرحله ای بـه پيمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید . از كليـه شـركت هاي داراي صالحيت دعوت 

مـي شـود جهـت دریافـت اسـناد  مناقصه بـه اداره پيمان و رسـيدگي و یا پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات كشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نمایيد.
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محـل و مهلـت دریافـت اسـناد: خيابـان آیـت ا...صدوقـي اداره كل راه و شهرسـازي اسـتان كرمـان- اداره پيمـان و رسـيدگي یـا پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصـات كشـور از تاریـخ 1394/12/15 لغایت 
1394/12/16

محل و مهلت تحویل پاكات: خيابان آیت ا... صدوقي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان- دبير خانه مدیریت حراست حداكثرتا ساعت 10 صبح مورخ 1394/12/27
محل و تاریخ بازگشایي پاكات: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان ساعت 12 مـورخ 1394/12/27

مدت اعتبار پيشنهادات مالي سه ماه مي باشد.
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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

کاغذ اخبار

همایـش  در  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عضـو 
اقتصـاد مقاومتـی در بخـش پاسـخ به سـواالت دانشـجویان 
دربـاره مذاکرات هسـته ای یادآور شـد: ما بایـد از منابع ملی 
حراسـت کنیـم تـا منافع ملی بیشـتری را به دسـت بیاوریم. 
مـا حـق تنازل از حقوق ملـت را نداریم و اگر شـما در مقابل 
حـق خـود در مقابل دشـمن تنـازل کنید باز هم دشـمن در 
مقابـل شـما طمـع می کند لـذا چیـزی کـه در دوره قبل در 
مذاکـرات دنبـال می شـد تنها دفـاع از حقوق هسـته ای نبود 

بلکـه دفـاع از همه حقـوق کشـورمان بود.
 سـعید جلیلـی تاکیـد کـرد: خاکریـز هسـته ای خاکریـز 
خط مقدم کشـور اسـت که بایـد در این عرصـه منابع قدرت 
خـود را افزایـش دهیـم نـه اینکه از ایـن منابـع هزینه کنیم 
و بنابرایـن مـا قدرت هسـته ای خود از جمله غنی سـازی 20 
درصـد و سـایر پیشـرفت های هسـته ای را مدیـون شـهدای 
هسـته ای بوده ایـم.  بـه گـزارش نامـه نیـوز عضـو مجمـع 

تشـخیص مصلحـت نظـام در پاسـخ به این سـوال کـه آیا به 
نظـر شـما در مذاکرات یک عقب نشـینی اتفاق افتاده اسـت، 
گفـت: بلـه مـن بـه صـورت جزئـی ایـن مسـئله را در قضیه 
برجـام مطـرح کـردم و بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری مـا 

هزینه هـای سـنگینی در ایـن مسـیر پرداخـت کردیم. 
وی در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص نتیجـه انتخابـات 
در تهـران در ارتبـاط بـا مجلس شـورای اسـامی و خبرگان 
و در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا رای تهـران بـه معنـای 
بـه  اقبـال  کاهـش  و  انگلیـس  بـا  ارتبـاط  بـه  عاقمنـدی 
اصولگرایـان اسـت، گفـت: در فروردیـن 67 کـه انتخابـات 
مجلـس برگـزار شـد و  آخریـن مجلسـی بـود کـه امـام )ره( 
در بیـن مـا حضـور داشـت، ایشـان پیامـی بـرای انتخابـات 
داده اسـت و ایـن وصایـای بـه یـادگار مانده از ایشـان اسـت 
و امـام آنجـا دو مفهـوم اسـام آمریکایـی و اسـام نـاب را 
کلیـد زدنـد؛ مـردم بـه کشـور و نظـام عاقمنـد هسـتند و 

حضـور آنهـا در انتخابـات موجـب تقویـت نظام خواهـد بود. 
جلیلـی حضـور و مشـارکت گسـترده مـردم در انتخابـات را 
مایـه افتخـار و غـرور نظـام دانسـت و یـادآور شـد: مـا بایـد 
قـدردان ایـن مـردم باشـیم امـا بخـش دوم کار مـن و شـما 
اسـت که این دو تفکر را تبیین کنیم و شـاخص های اسـام 
نـاب و اسـام آمریکایـی را بـرای جامعـه مطـرح کنیم. عضو 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام با تاکیـد براینکه امـام)ره( 
فرمودنـد کـه بایـد مانـع از ایـن شـویم کـه این تفکر اسـام 
آمریکایـی به اهـداف خود جامع عمل بپوشـاند، یادآور شـد: 
شـاید مصـداق ایـن تفکـر امروز آقـای الـف و فـردا آقای ب 
باشـد امـا مـا نباید مـردم را در ایـن زمینه متهـم کنیم بلکه 
بایـد ببینیـم خودمـان چقـدر بـرای اغنـای افـکار عمومی و 

روشـنگری درایـن زمینـه کار کرده ایـم. 
وی بـا اشـاره بـه نقش مهـم نخبـگان جامعه تاکیـد کرد: 
مـردم بـر اسـاس میـزان روشـنگری و تبیین هـای صـورت 

گرفتـه دسـت بـه انتخـاب می زننـد و اینجاسـت کـه دیگـر 
اسـام  نقـش  بایـد  و  نیسـت  شـعار  بصیرت دهـی،  بحـث 

نـاب در پیشـرفت اقتصـاد، کشـاورزی، صنعـت نفت و سـایر 
زمینه هـا تبییـن شـود و امتـداد داشـته باشـد.

سعید جلیلی:

در مذاکرات هسته ای عقب نشینی کردیم

مجمع تشخیص مصلحت نظام 

خبر

پیام تسلیت رهبر انقالب درپی
 درگذشت آیت اهلل واعظ طبسی: 

ایشان برادری همدل و 
همزبان برای اینجانب بودند

در پـی درگذشـت عالـم مجاهد و یـار صادق 
واعـظ  عبـاس  شـیخ  حـاج  اهلل  آیـت  انقـاب 
طبسـی رحمـةاهلل علیـه، رهبـر معظـم انقـاب 
اسـامی پیام تسـلیتی صادر کردنـد. به گزارش 
پایـگاه اطاع رسـانی دفتر مقـام معظم رهبری، 
متـن پیـام حضرت آیـت اهلل خامنه ای به شـرح 

اسـت: زیر 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

عالـم  درگذشـت  خبـر  انـدوه  و  تأسـف  بـا 
مجاهـد و یار صادق انقاب جناب حجةاالسـام 
و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ عبـاس واعـظ 
طبسـی رحمـةاهلل علیه را دریافت کردم. ایشـان 
و  اینجانـب  بـرای  همزبـان  و  همـدل  بـرادری 
مریـدی َصدیق بـرای امام راحـل و خدمتگزاری 
پایـدار و سـخت کـوش بـرای انقـاب بودنـد. از 
نخسـتین طلیعه های مبارزات نهضت اسـامی، 
مشـهد مقدس شاهد حضور شـجاعانه و اثرگذار 
ایـن روحانـی محتـرم در عرصه هـای پرخطر و 
قبـول دشـواریهای آن بـود و این حضـور صریح 
و صادقانـه تـا آخریـن روزهـای مبـارزات ملـت 

ایـران ادامـه یافت.
بـه  بزرگـوار  امـام  اعتمـاد  انقـاب،  از  پـس 
ایشـان منشـأ کسـب افتخـار تولیـت و خدمـت 
بـه آسـتان مبـارک رضـوی علیـه آالف التحیـة 
و السـام شـد و خدمـات بـی سـابقه بـه ایـن 
آسـتان مقـدس بـا همـت و عزم راسـخ ایشـان 
شـکل گرفـت و امیـد اسـت کـه توجهـات آن 
حضـرت شـامل حال ایـن خدمتگزار بـا اخاص 
گـردد. موضـع انقابـی و وفـاداری بـه آرمانهای 
نظام اسـامی و مجاهدت در این مسـیر دشـوار 
کـه غالبـاً بدون تظاهـر انجام گرفته اسـت، خود 
فصـل دیگـری از زندگـی ایـن روحانـی عالیقدر 
اسـت. اکنـون بـا فقـدان ایشـان اینجانـب برادر 
مهربان و همسـنگر دوران غربت و شـدت پیش 
از انقـاب و همـکار سـخت کوش سـالهای پس 
از انقـاب را از دسـت داده و از خداونـد رحیـم 
الهـی را  پـاداش شایسـته و غفـران و رضـوان 

بـرای ایشـان مسـألت میکنم.
بـه خانـدان مکـّرم و بازماندگان ایشـان بویژه 
همسـر صبور و نیـک اندیش و فرزنـدان محترم 
صمیمانـه تسـلیت عـرض میکنـم و صبـر و اجر 

برای آنـان مسـألت مینمایم.
سید علی خامنه ای
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گفتنـی اسـت آیـت اهلل عبـاس واعظ طبسـی 
کـه هفتـه گذشـته و سـاعاتی پـس از شـرکت 
در انتخابـات بـه کمـا رفـت، جمعـه درگذشـت. 
آیـت اهلل واعـظ طبسـی نماینـده ولـی فقیـه در 
قـدس  آسـتان  تولیـت  و  خراسـان  اسـتانهای 
رضـوی روز جمعـه 7 اسـفند پـس از شـرکت در 
انتخابـات دچـار مشـکل تنفسـی و بـه اورژانـس 
بیمارسـتان امـام رضا)ع( در مشـهد منتقل شـد. 
وی در یـک هفتـه اخیـر در وضعیت کما به سـر 

بـرد. می 

محمـد جـواد ظریف در برنامـه دید در شـب حضور پیدا 
کـرد و در مقابـل دوربیـن ایـن برنامـه گفتگویـی مفصـل با 
مجری سـابق صدا و سـیما داشـت. ظریف در ایـن مصاحبه 
بـه موضوعـات مختلفـی پرداخـت و بـه سـواالت و پرسـش 
هـای متفاوتـی هـم پاسـخ داد. بخـش هایـی از نـکات مهم 
ایـن مصاحبـه را در ادامـه به نقـل از خبرآنایـن بخوانید: 

  ماجـرای پـرت کـردن خـودکار آقـای کری به سـمت 
آمریـکا  خارجـه  وزیـر  کـه  نبـود  آنطـور  عراقچـی،  آقـای 
بخواهـد خـودکارش را بـه طـرف آقـای عراقچی پـرت کند. 
ایشـان بـا حـرارت دستشـان را تکان مـی دادنـد و خودکار 
بـه یکبـاره از دستشـان رها شـد و بـه طرف آقـای عراقچی 
پرتـاب شـد و آقـای عراقچـی هـم متقابـا خـودکار را بـه 

طـرف خـود آقـای کـری پـرت کردند. 
  مـن دوسـتان و مشـاوران رسـانه ای چـه در داخـل 
کشـور و چـه در خارج داشـتم و با مشـورت با آنهـا تصمیم 
گرفتـم برخـی مواقـع به بالکن بیایـم و پیام خـود را منتقل 
کنیـم. بـا توجـه بـه اینکـه طـرف مقابـل مقابـل کوبـورگ 
تریبـون نصـب مـی کردنـد و صحبـت مـی کردنـد، طبیعتا 
خـوب نبـود کـه مـا هـم بخواهیـم تقلیـد کنیـم. در نتیجه 

تصمیـم گرفتیـم از ابتـکار بالکـن اسـتفاده کنیـم و از آنجا 
مـوج رسـانه ای که مـی خواهیم را در رونـد مذاکرات ایجاد 

ییم. نما
  همـه دوسـتان رسـانه ای کـه همـراه مـا بودنـد به ما 
لطـف داشـتند و واقعـا زحمـات فراوانـی را متحمل شـدند. 
حتـی دوسـتانی که از رسـانه هـای مخالف هم آمـده بودند 
هـم همینطـور. آنهـا فقط اخبـار را منتقل مـی کردند و این 
مدیـران آنهـا در تهـران بودنـد کـه خـط خبـری را تعییـن 

مـی کردند.
  کسـی بـه مـن نگفت فیـس بـوک را غیر فعـال کنم. 
ولـی احسـاس کردم برخی از دوسـتان از صفحـه من تعابیر 
متفاوتـی مـی کردنـد. برخـی از دوسـتان در صفحـه فیـس 
بـوک مـن بـه یکدیگـر توهیـن مـی کردنـد و مـن حـس 
خوبـی نداشـتم. چندیـن بـار هـم از دوسـتان درخواسـت 
کـردم کـه چنیـن نکنـم و باالخـره احسـاس کـردم خیلـی 
نبایـد وارد ایـن حوزه شـوم و بـا تصمیم کاما شـخصی این 

کار را انجـام دادم. 
   احمـدی نـژاد عاقـه ای بـه بنده نداشـتند و من هم 
ارادتـی بـه سیاسـتهای ایشـان نداشـتم. در دولـت احمدی 

نژاد شـش سـال خانه نشـین شـدم.
  دیـدارم بـا اوبامـا کامـا اتفاقـی بـود و رو در روی هم 
قـرار گرفتیـم. آقـای کـری معرفـی کـرد و دسـت دادیـم و 
احوالپرسـی کردیـم. آقـای اوبامـا حـرف تلخـی بـه مـن زد 
و گفـت امیـدوارم ایـن برخـورد برای شـما در داخـل ایران 
سـنگین تمـام نشـود. مـن از آن جملـه واقعـا رنـج بـردم. 
پاسـخ دادم بـه هیـچ وجه چون من احسـاس مـی کنم یک 
دیپلمـات نبایـد نقطه ضعفـی در مقابل طرف مقابل داشـته 

باشـد. هرچنـد بـه مرور زمان مشـخص شـد شـرایط آنطور 
کـه مـن احسـاس می کـردم نبوده اسـت. 

 آقـای دکتـر روحانـی از نعمـت هایـی هسـتند کـه در 
ایـن شـرایط آمدنـد. آقای دکتـر روحانی یـک نعمت بزرگ 
هسـتند کـه در ایـن شـرایط کـه دنیـا را بـه خوبـی مـی 
شناسـد و هسـته ای را بـه خوبـی مـی شناسـد و هم جنگ 
و هـم صلـح را می شناسـد و هم در هسـته ای حضور فعالی 

داشـتند و هـم در جنـگ حضـور پررنگی داشـتند.

محمد جواد ظریف:

در دولت احمدی نژاد شش سال خانه نشین شدم

    دولت

1   نماینـده ارومیـه در مجلس: دشـمنان مـی خواهند من را وسـیله 
کنند خود  دسـت 

ایسـنا نوشـت: نماینده ارومیه در مجلس شـورای اسـامی گفت: هیچ گونه اهانتی به 
بانـوان نکـرده ام و همیشـه برای حل مشـکات و حمایت از بانوان پیش قدم هسـتم. 
نـادر قاضـی پـور در نشسـت خبـری با اصحـاب رسـانه اظهار کـرد: دشـمن درصدد 
اسـت با از بین بردن وحدت بین شـیعه و سـنی به خواسـته های خود برسـند و من 
را آلـت و وسـیله دسـت خـود کننـد، اما این گونه نخواهد شـد. مـردم ارومیـه آگاه و 
بـا بصیـرت هسـتند. وی بـا بیان اینکه حضور و مشـارکت پرشـور مـردم در انتخابات 
برای دشـمنان ناخوشـایند اسـت اظهارکرد: دشـمن درصدد است شـیرینی 7 اسفند 
را به کام همه مردم تلخ کنند، اما باید مردم آگاه باشـند و توطئه دشـمنان را نقشـه 
بـرآب کننـد. قاضـی پـور با اشـاره بـه اینکـه90 درصد مطالبـی که در خصـوص وی 
در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی پخـش شـده کـذب اسـت تصریح کـرد: عده ای 
بـرای ضربـه زدن بـه من، سـر و ته گفته هـای مـن را زده و موضوعـات را آن طور که 
خواسـته پخـش کرده انـد. وی با بیان اینکه اصول گرای مسـتقل اسـت افزود: سـرباز 
والیـت هسـتم و در چـار چـوب قانون اساسـی و تبعیت از فرامین رهبـری برای ملت 
ایـران خدمـت مـی کنـم. قاضی پور در پاسـخ به سـوال خبرنگاری مبنی بـر اینکه از 
کـدام کاندیـدا در مرحلـه دوم حمایـت می کنیـد اظهار کـرد: میزان رای ملت اسـت 
و مـن نیـز تابـع رای ملتـم. قاضـی پـور در خصوص سـوال خبرنـگار مبنی بـر اینکه 
گویـا برنامـه تلویزیونـی فیتیلـه در ایام نـوروز پخش می شـود گفت: فیتیلـه به مردم 
آذربایجـان توهیـن کـرده و در چارچـوب قانونـی مخالـف پخش این برنامه هسـتم و 

مقاومـت خواهم کرد.
2    توکلـی: متـن منتشـر شـده دربـاره هاشمی رفسـنجانی را مـن 

م شته ا ننو
احمـد توکلـی نماینـده مردم تهـران در مجلس شـورای اسـامی در کانال شـخصی 
خود به مطلب منتشـر شـده به نقل از وی در برخی رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی 
پیرامـون آیـت اهلل اکبر هاشـمی رفسـنجانی رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
واکنـش نشـان داد و ایـن اظهـارات را تکذیـب کـرد. بـه گـزارش خبرگـزاری میزان 
توکلـی در ایـن زمینـه نوشـت: متوجه شـدم متنـی درباره آقـای هاشـمی و خانواده 
ایشـان به نقل از من در برخی رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی منتشـر شـده است. 
فـارغ از اینکـه حـق و باطـل در این متن مغشـوش و درهم ریخته اسـت، اما هرکس 
بـا قلـم و ادبیات سیاسـی من آشـنا می شـود، متوجه می شـود که ایـن متن مربوط 
بـه اینجانـب نمـی باشـد و اطـاع نـدارم بـا چـه نیتی سـاخته و بـه این نـام جعل و 
توزیـع شـده اسـت. بـا این حـال مواضع مـن در این موارد روشـن اسـت و سـابقا در 

رسـانه ها منتشـر شـده است.
3   سـفر وزیـر خارجـه آلمـان به خلیـج فـارس برای کاهـش تنش 

میـان ایران و عربسـتان
وزارت خارجه آلمان از سـفر دو روزه فرانک والتر اشـتاین مایر وزیر خارجه این کشـور 

بـه امـارات و عمـان از یکشـنبه بـا هدف کاهـش تنش میان ایـران و عربسـتان خبر 
داد. ساسـون شـبلی معـاون سـخنگوی وزارت خارجه آلمـان به خبرنـگار ایرنا گفت: 
اشـتاین مایـر در دیدار با یوسـف بن علوی همتای عمانی خـود موضوع کاهش تنش 
لفظـی میـان ایـران و عربسـتان را مطـرح خواهد کـرد. وی در ادامـه توضیحات خود 
گفـت: سـعی ما همیشـه بـر این بوده کـه تنش بیـن ایران و عربسـتان باعـث ایجاد 
بـن بسـت در مذاکـرات سـوریه نشـود و این مشـکل تاکنون بـه وجود نیامده اسـت. 
بـه گفتـه او، در مذاکـرات صلـح سـوریه و نیز توافـق اخیر در زمینه آتـش بس هر دو 
طـرف نقـش سـازنده ای ایفـا کرده و وعـده داده اند که در آینده نیـز در این خصوص 
همـکاری خواهنـد کـرد. این مقام آلمانی افـزود: ایران همچنین بر سـر میز مذاکرات 
حضـور داشـته و مـا تاکنـون هیچ مـورد منفـی در رابطه بـا روند حل پرونده سـوریه 
از جانـب ایـران مشـاهده نکرده ایم. شـبلی همچنین تصریـح کرد که در دیـدار وزیر 
خارجـه آلمـان بـا مقـام های امـارات و عمـان کاهش تنـش در لیبی، سـوریه و یمن 

نیـز مـورد بحث و بررسـی قـرار خواهد گرفت.
4    عضـو جامعـه روحانیت مبـارز: مجلس دهـم باید بـه توصیه های 

کند عمـل  رهبر 
یـک عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بهتریـن و واالتریـن 
دسـتورالعمل بـرای نماینـدگان مجلـس دهـم، عمل بـه توصیه های رهبـری خواهد 
بـود، گفـت: اگـر نماینـدگان مجلـس دهـم بـه توصیه های رهبـری عمل کننـد، هم 
اخـاق را رعایـت خواهنـد کرد و هـم مطالبات مـردم را پیگیری خواهنـد کرد و هم 
در نهایـت جایـگاه مجلـس در نظام جمهوری اسـامی حفظ خواهد شـد. به گزارش 
ایسـنا حجت االسـام حسـین ابراهیمـی  با اشـاره بـه نتایج به دسـت آمـده در اکثر 
حوزه های انتخابیه سراسـر کشـور اظهار کرد:  در حال حاضـر مجلس دارای موقعیتی 
اسـت کـه جناحـی نخواهد شـد و هـم جریان اصولگـرا و هـم جریان هـای معتدل و 
اصـاح طلـب در آن حضـور خواهند داشـت و نمی تـوان مجلس دهم را بـه این یا آن 

جریان سیاسـی متعلق دانسـت.
5    خبرگـزاری فـارس: ایجاد ۸0 هـزار فرصت شـغلی در آلمان با از 

ایران با  تجارت  سـرگیری 
خبرگـزاری فـارس نوشـت: بـا لغـو تحریم هـای بین المللـی علیـه ایـران و گشـایش 
درهـای ایـن کشـور بـه روی کاالهـای خارجـی و نیـز انتخابـات اخیر مجلـس ایران 
کـه بـه ورود نماینـدگان اصاح طلـب و همسـو بـا دولت حسـن روحانی بـه مجلس 
منجر شـد، دسـت اندرکاران اقتصادی در آلمان امیدوار هسـتند که قراردادهای کان 
چنـد میلیـارد یورویـی بـا تهران منعقـد کننـد. حمید چیت چیـان در همایـش روز 
پنج شـنبه کـه نخسـتین همایـش اقتصـادی ایـران و آلمان پـس از توافق هسـته ای 
ویـن به شـمار مـی رود، بـر ظرفیت هـای بـاالی اقتصـادی کشـورش تأکید کـرد. به 
گـزارش خبرگـزاری رویتـرز چیت چیـان از ایجاد طرح توسـعه جدیدی توسـط ایران 
خبـر داد کـه امیـد مـی رود اجرای آن »سـاالنه هشـت درصد رشـد اقتصـادی« برای 
کشـور بـه همـراه آورد. اشـتفان اشـتاین الین معـاون وزیـر خارجـه آلمان نیـز اعام 
کـرد کـه دولت این کشـور از شـرکت های آلمانـی که وارد مبـادالت تجاری بـا ایران 

می شـوند، حمایـت خواهد کـرد. او ایران را »یکـی از پررونق تریـن بازارهای اقتصادی 
امـروزی« توصیـف کـرد. میـزان صادرات آلمـان به ایران در سـال 2015 بالـغ بر 2.4 
میلیـارد یـورو بـود. اقتصـاد آلمـان بـا آغوش بـاز به اسـتقبال لغـو تحریم هـای ایران 
رفـت. مقامـات آلمـان امیدوارنـد از سـرگیری تجـارت بـا ایـران منجـر به ایجـاد 80 
هـزار فرصـت شـغلی در این کشـور شـود و صـادرات بـه ایـران 5 برابر افزایـش یابد. 
دولـت برلیـن بـه شـرکت هایی که خواسـتار مبادلـه با ایران هسـتند، وعـده حمایت 

است. داده 
1    اظهـارات عجیـب سرپرسـت تیـم فوتبال قطری: از شـر بـازی با 

شـدیم راحت  ایرانی هـا 
سرپرسـت باشـگاه لخویـا قطـر در گفـت و گویـی کـه بـا یـک روزنامه عربسـتانی 
داشـت سـخنان عجیبـی را بـر زبـان آورد و تاکید کرد که اسـتقبال خوب باشـگاه 
ذوب آهـن از آنهـا سـاختگی بـوده اسـت. به گـزارش ایسـنا چند روز پیش باشـگاه 
لخویـا قطـر بـرای دیـدار با ذوب آهـن در لیـگ قهرمانان آسـیا وارد اصفهان شـد. 
باشـگاه ذوب آهـن بـه محـض ورود کاروان لخویـا بـه اصفهـان اسـتقبال بسـیار 
خوبـی از آنهـا داشـت تـا هیچ گونه بهانه ای نداشـته باشـند امـا به محـض اینکه از 
ایـران خـارج شـده اند سـخنان عجیـب و غریبـی را زبـان می آورنـد. عدنـان العلی 
سرپرسـت لخویا در گفت وگویی که با روزنامه الریاضیه عربسـتان داشـت سـخنان 
عجیبـی را بـر زبـان آورد که به بدون شـک برای خود شـیرینی در نزد سـعودی ها 
چنیـن یاوه هایـی را مطـرح کـرده اسـت. او گفتـه، اسـتقبال باشـگاه ذوب آهـن از 
آنهـا سـاختگی بـوده اسـت. او گفـت: رفتـار ایرانی هـا بـا مـا بسـیار متفـاوت بـود. 
آنهـا لیسـت خدمـات هتـل و کارهـای را کـه قـرار بود بـرای مـا انجام دهنـد ارائه 
دادنـد هم چنـان کـه محـل تمریـن خوبـی را در نظـر گرفتـه بودند که ایـن باعث 
تعجـب مـا شـد. خوشـبختانه از شـر دیدارهـای رفـت و برگشـت برابـر نمایندگان 
ایران راحت شـدیم. او در ادامه سـخنان خود موضع گیری باشـگاه های عربسـتانی 
بـرای بـازی نکـردن برابـر نمایندگان ایران در خاک این کشـور را درسـت دانسـت 
و گفـت: بـه خوبـی می دانیـم کـه چرا باشـگاه هـای عربسـتانی حاضر نیسـتند در 

ایـران بـازی کنند و آنهـا را درک مـی کنیم.
6    اعتراض 900 هزار نفری به حذف از یارانه

در جریـان حـذف یارانـه بگیـران پردرآمـد، بالغ بـر 900 هـزار نفر از حذف شـدگان 
معتـرض شـدند کـه در نهایـت بیـش از نیمـی از آنها به لیسـت سـازمان هدفمندی 
یارانـه هـا برگشـتند. به گزارش ایسـنا آنطـور کـه ایزدی-رییس سـازمان هدفمندی 
یارانـه هـا- در آخریـن اظهـارات خـود اعـام کـرده اسـت، تاکنـون توسـط وزارت » 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی« یارانه سـه میلیـون و 300 هزار نفر که به عنـوان افراد 
غیرنیازمنـد تشـخیص داده شـدند از آمار یارانه بگیران حذف شـده اسـت کـه از این 
تعـداد حـدود 870 هـزار نفر به حـذف یارانه خـود اعتراض کردند. بـه گفته وی پس 
از بررسـی هـای انجـام شـده در مورد شـرایط معترضـان، یارانه حـدود 561 هزار نفر 
دوبـاره برقرار شـده اسـت. آمـار اعامی سـازمان هدفمنـدی از تعداد حذف شـدگان 
و میـزان بازگشـت داده شـده بـه جمـع یارانه بگیـران در حالـی تامل برانگیـز و مهر 
تاییـدی بـر عـدم توانایـی پایگاه هـای اطاعاتـی دولت بـرای حذف پردرآمدهاسـت 
کـه بـا توجـه بـه همین موضـوع و اینکـه در بین حذف شـدگان تعـداد قابل توجهی 
مسـتحق دریافـت یارانه نیز وجود داشـته اند، اخیرا نوبخت-رییس سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی- اعـام کرده اسـت که بـا توجه به شـرایط موجود و عدم دسترسـی 
بـه اطاعـات کافـی، پرداخـت یارانـه نقـدی همچنـان ادامـه دارد. وی بـا اشـاره بـه 
جمعیـت بیـش از 75 میلیـون تومانـی دریافـت کننده یارانـه نقدی گفته کـه به هر 
حـال در بیـن ایـن تعداد اقشـار هـدف و نیازمند بـه یارانه وجـود دارند کـه نمی توان 
آنهـا را از دریافـت ایـن مبلـغ محـروم کـرد. درعین حال بـا توجه به اینکـه اطاعات 
کافـی برای شناسـایی تمامی اقشـار وجود ندارد در نتیجـه از آنجایی که نمی خواهیم 
افـراد نیازمنـد یارانـه ایـن منبع را از دسـت دهند فعـا پرداخت نقدی بـه طور کلی 
حـذف نخواهـد شـد. تاییـد اظهارات نوبخـت، همان حـذف 3.3 میلیون نفری اسـت 
کـه در بیـن آنهـا حـدود 900 هزار نفـر اعتراض خـود را اعام کـرده انـد و درنهایت 
بررسـی هـای دولـت آن را بـه ایـن نتیجه رسـانده که در مـورد حـدود 561 هزار نفر 
یعنـی بیـش از نیمـی از کسـانی را که حـذف کرده، خطا و اشـتباه داشـته و ناچار به 

برقـراری مجدد یارانه آنها شـده اسـت.
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به مردم تهران 
تهمت نزنید

سهراب زند
 در تهرانـی کـه نمـاد قومیت هـا اسـت، واژه تهرانـی خیلـی 
معنا ندارد، و بیشـتر از اصطاح سـاکن تهران اسـتفاده می شـود. 
سـاکنان تهران حداقل یک هشـتم جمعیت ایران هسـتند. پس 
از شـمارش آرای انتخابـات 94، لیسـت ائتافـی اصاح طلبان در 
تهران، کاری کرد که لیسـت آنان در مجلس ششـم موفق نشـد 
انجـام دهد، یعنی سـی نفر را بدون اسـتثناء به مجلس فرسـتاد. 
انتخاباتـی کـه به غلط حیثیتی شـده بود و از یـک رقابت داخلی 
بـه یـک ماجراي کم سـابقه تبدیل شـده بـود، حاال دسـتخوش 

تحلیل هـای دو طـرف از نتایج آن اسـت.
فـارغ از رجزخوانی های اصاح طلب و اصولگرا، شـکی نیسـت 
کـه اصاح طلبان از اینکـه با حداقل امکانات همیـن مقدار پیروز 
شـده اند خوشـحالند. آنها توانسـته اند بـا همان مهره هـای جدی 
اصولگـرا، در رقابـت خبـرگان پیـام خـود را برسـانند. از سـوی 
مجلـس  پذیرفته شـدگان  اصاح طلب تریـن  نگهبـان،  شـورای 
خبـرگان بـرای رقابت با سـایرین، عضـو جامعه روحانیـت مبارز 
هسـتند، بـا ایـن حـال، لیسـت اصاح طلبان پیروز شـده اسـت. 
و شـکی نیسـت کـه اصولگرایـان ناراحت هسـتند، آنها عـاوه بر 
افراد اختصاصی لیسـت خود، رئیس مجلس خبرگان را از دسـت 
داده انـد، چهـره معـروف خـود، آیت اهلل مصبـاح یـزدی را بیرون 
از لیسـت می بیننـد و از همـه مهم تـر، شـاخص ترین چهره های 
خـود را در تهـران و در برخی از شهرسـتان ها از دسـت داده اند، و 
البتـه قطعا آرایش سیاسـی این مجلس، با مجلس نهم برایشـان 

زمیـن تا آسـمان متفاوت اسـت.
برخـی از طرفـداران اصاح طلبـان کـه سـال ها زیـر فشـار 
بوده اند پس از پیروزی، شـروع به تمسـخر و متاسـفانه در برخی 
مـوارد هتاکـی نسـبت بـه بازنـدگان و کل جریـان اصولگرایـی 
نمودنـد کـه ایـن بزرگ ترین نقطـه ضعف آنـان پـس از پیروزی 
اسـت، گرچـه بزرگان آنـان ادب برد را رعایـت نموده ند. اما برخی 
از اصول گرایـان پـس از ایـن ناراحتـی بـه این مسـاله پرداخته اند 
کـه رای مـا در مجموع بیشـتر بـوده و مردم باز هم به ما بیشـتر 
اعتمـاد کرده انـد، کـه این نظـر آنان اسـت و البته محترمانـه. اما 
برخـی دیگـر که تعدادشـان کـم نیسـت و از چهر های شـاخص 
می باشـند، دوبـاره دسـت بـه بـازی خطرناک تـری نسـبت بـه 
گذشـته زده انـد، اینـان،  بـاز هـم، بـر طبـل نفاق افکـن جنگ و 

تخاصـم جدایـی تهـران از کشـور می کوبند.
بـا گسـتاخی و بی انصافی تمام، تهرانی هـا را غربی، دنیاطلب، 
اشـرافی، بـی درد و بی دیـن می خواننـد. بخاطـر رای دادن بـه 
لیسـت از فیلتر شـورای نگهبان گذشته، سـاکنان تهران، بدترین 
هتاکی هـا را بایـد تحمـل کننـد، چون بـه چهره هایی کـه با آنها 
مخالـف بوده انـد رای ندادنـد. چـون بـا طـرز فکـر و رفتـار آنهـا 
مخالـف بودنـد باید با عمروعاص مقایسـه شـوند و سـپاه معاویه 
لقب بگیرند. از لحاظ فرهنگی فاسـد خطاب شـوند و ضدانقاب 
معرفـی گردنـد. چرا و به کدامیـن گناه؟ چون فکر شـما را قبول 

ندارنـد بایـد این همـه توهیـن را تحمل کنند؟
 اوال در سـایر شـهرها تعـداد پیروزشـدگان اصاح طلـب کـم 
نیسـت، دومـا، بـا سـاده لوحی چنـان از آسـیب های فرهنگـی 
تهران سـخن می گویند که گویی در سـایر شـهرهای کشور همه 
مشـغول ذکـر و طاعت شـبانه روزی هسـتند. تهران خـوب دارد، 
بـد هـم دارد همانند سـایر شـهرها، اما این رسـمش نیسـت که 
وقتـی بـا چندصدهزار رای پیروز می شـوید، مردم تهـران را غیور 
و انقابـی بخوانیـد و وقتـی با میلیون هـا رای، طرف مقابل شـما 

پیـروز شـود، هر سـخن نسـنجیده ای را به زبـان آورید.
تمـام مـردم تهران کـه پای صندوق هـای رای آمدند، عاشـق 
بـه  کـه  همین هایـی  بوده انـد،  کشورشـان  و  انقـاب  اسـام، 
اصاح طلبـان رای داده انـد بهتریـن تکیه و مسـجد را بـرای دهه 
محـرم آمـاده می کننـد و بـه عشـق امـام حسـین بـه خیابان ها 
می ریزنـد و چشـم دنیـا را خیـره می کنند. همین ها هسـتند که 
در بـرف و بـاران در اجتماعـات عظیم انقابی شـرکت نموده و با 
همـه نقـد و گایه هایی که دارند، بر سـیاهی جمعیت می افزایند 
و دوربین هـای ما شـور و شکوه شـان را به رخ جهانیان می کشـد. 
فـرق آنها این اسـت که امـروز برخي تفکرات و برخي از شـمایان 
را قبـول ندارنـد، نـه اسـام و نظـام را! هـر چـه تا کنـون تهمت 
وبی اخاقـی کردیـد بـس نبـود؟ بجـای ایـن آسمان ریسـمان 
بافی هـای ناجوانمردانـه، یکبـار بـا خـود اندیشـیده اید که شـاید 
چـوب ایـن بـی اخاقی هـا و بی تقوایی هـای خـود را می خورید؟ 
بـه ایـن فکـر نمی کنیـد کـه مـردم ادعـای اصولگرایی برخـی از 
شـما را نقابـی بیـش نمی داننـد؟ تا کـی تصور می کنیـد معادل 
اسـام و انقاب شـماها هسـتید؟ چـرا از اخاق حسـنه رهبری 

پیـروی نمی کنیـد و ایـن حماسـه مردمـی را ارج نمی نهید؟
پـس از اتفاقـات مربـوط بـه تاییـد و رد صاحیـت هـا، مردم 
بـرای انتخـاب بیـن همیـن افـراد باقیمانـده و از فیلترگذشـته، 
حماسـه ای دشمن شـکن خلـق نمودند. یکبـار به کسـانی که به 
صـورت مدنـی دارند بـه رقابت انتخاباتی مشـروع، بیـن موافقان 
و مخالفـان فکـری خـود می پردازنـد، تهمـت زدید، حـاال هم باز 
این اهانت ها را نثارشـان می کنید؟ رفتار سیاسـی غیراخاقی در 
پیـش نگیرید و نقاب مالک و عمار نزنید. اسـام و اصولگرایی هر 
چـه از ناحیه شـما ضربه خورده اسـت، کافی اسـت. بـازی جدید 
و غیراخاقـي خـود را تمـام کنید و برای پوشـاندن زخـم دلتان 
زخـم بـه پیکـر وحدت جامعه و نظـام نزنید. دود آتش مشـخص 

اسـت، هـر چند دور آن را بپوشـانید.

»اصـاح طلبـان ظرفیت شکسـت را ندارند«، »اصـاح طلبان 
هـر وقـت مـی بازنـد مـی زننـد زیـر میـز«، »اصـاح طلبـان اگر 
خـود پیـروز انتخابات نشـوند می گوینـد تقلب شـده و اگر پیروز 
شـوند می گویند رای مردم درسـت شـمرده شـد«. این نظرات را 

همـه ی مـا کمابیش شـنیده ایم،
نقـد وارده بـه طیـف قابل توجهـی از اصـاح طلبـان، این بود 
کـه پس از شکسـت، بدون اسـناد و مدارک، نظـام را متهم کردند 
بـه تقلـب و دالیلـی هـم کـه طی جلسـه ای بـا رهبـری از جانب 
نماینـدگان سـتادهای دو نامـزد معتـرض، ارائـه شـد مبنـی بـر 
تقلـب، عمدتـا بـه پیـش از برگـزاری انتخابـات و بیشـتر معطوف 

بـود به صاحیـت نداشـتن نامـزد  پیروز.
 اتفاقـی کـه بعـد از انتخابـات 88 و در زمـان شکسـت اصاح 
طلبـان رخ داد، پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهـم، 
هیـچ اثـری از آن نبـود. نامـزد مـورد حمایـت اصـاح طلبـان به 
پیـروزی رسـیده بـود ولـی طیـف مقابـل چـه آن نامزدهایـی که 
مـی گفتند جریان سـوم هسـتند و چـه نامزدی که خـود را نماد 
اصـول گرایـی می دانسـت، هیـچ کدام هیـچ اعتراضی بـه نتیجه 
ی انتخابـات نداشـتند. اگـر تنهـا هفـت دهـم درصـد آراء نامـزد 
پیـروز کـم تـر مـی بـود، انتخابات بـه دور دوم کشـیده می شـد، 
امـا رقبا بافاصله پـس از اعام نتایج، به رقیبشـان تبریک گفتند 
و اصلـی تریـن رقیـب نامزد پیـروز، عمده برنامه هـای اقتصادی و 
اجرایـی خـود را کـه توسـط تیم مشـاورانش آماده شـده بـود، به 
دفتـر ریاسـت جمهوری ارسـال کـرد تا مـورد اسـتفاده ی دولت 

جدیـد قـرار گیرد.
 این رفتار توسـط بسـیاری از تحلیل گران، رجال و مسـئوالن 
از طیـف هـای مختلـف سیاسـی، مورد تحسـین واقع شـد. مردم 
نیـز احسـاس کردنـد تبریک گفتـن آقـای ناطق نوری بـه رئیس 
ریاسـت  انتخابـات  در  از وی  از شکسـت  پـس  اسـبق  جمهـور 
جمهـوری هفتـم، تنهـا یـک خاطـره نبـوده و بـه تاریـخ سـپرده 
نشـده، بلکـه هنـوز هم می توان در این کشـور رقابـت کرد و پس 
از پایـان رقابـت انتخاباتـی، پیـروز انتخابات در سـمت جدیدش و 
شکسـت خـورده هـا نیز در هـر آن جا کـه مفیدترند، بـه فعالیت 

خـود ادامـه دهند.  
انتخابـات مجلـس دهـم برگـزار شـد. هیـچ کـس حتـی خود 
اصـاح طلبـان، پیـروزی در ایـن حـد مطلـق در تهـران را انتظار 
نمی کشـیدند. تهران، ری، شـمیرانات، اسـام شـهر و پردیس به 
عنـوان نمـاد انتخابـات و نماد رقابت های سیاسـی و نیـز به مثابه 
مهـم تریـن حـوزه ی انتخابیـه، بـرای همـه ی جریانات سیاسـی 
از دیگـر حـوزه هـا مهـم تـر و حیثیتـی تر محسـوب می شـد. نه 
اصـول گرایـان گمـان مـی کردند ایـن گونـه شکسـتی در تهران 
برایشـان رقـم بخـورد و نـه اصـاح طلبان توقـع چنیـن پیروزی 

مطلقـی را داشـتند؛ 0-30 .
 افـراد مهم ائتـاف فراگیر اصول گرایان، شکسـت را پذیرفتند 
و بـه رای مـردم تهـران، مردم نیز احسـاس کردنـد تبریک گفتن 
آقـای ناطـق نوری به رئیس جمهور اسـبق پس از شکسـت از وی 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری هفتـم، تنها یک خاطـره نبوده و 

به تاریخ سـپرده نشـده ...
چـه بـه آنـان باشـد یا رقبـای آنـان - کـه البته وظیفـه ی هر 
نماینـده ای اسـت - ادای احتـرام کردنـد. زیباتریـن پیامـی کـه 
منتشـر شـد، سـپاس نامـه ی احمـد توکلـی بـود که پـس از نام 
خـدا و ذکـر آیـه ی شـریفه ی 140 سـوره ی آل عمـران »تلـک 

االیـام نداولهـا بیـن النـاس«، ایـن گونـه آغاز می شـد:
 »هم وطنـان عزیـز و بزرگـوارم در تهـران، ری ، شـمیرانات، 

اسامشـهر و پردیـس
سام و رحمت خداوند بر شما

بـه تشـخیص و خواسـت شـما سـه دوره به عنـوان نماینده تان 
در مجلـس شـورای اسـامی انجام وظیفه کـردم. سپاسـگزارم که 

مـرا معتمد خود دانسـتید و بـرای خدمتگـزاری برگزیدید.«
و در اواخـر این سـپاس نامـه می خوانیم: »اکنـون  که اکثریت 
شـما رأی دهنـدگان و مـوکان گرامـی و بزرگـوارم بـرای ایفـای 
وظایـف نمایندگـی خـود بـه چهره هـای جدیـدی رأی داده اید و 
ایـن خـادم را از بـار سـنگین وکالـت رهایـی بخشـیده اید، باادب 
برایتـان  و  هسـتم  سپاسـگزارتان  باطـن،  خلـوص  و  احتـرام  و 
بهترین هـا و بازهـم بهترین هـا را آرزو می کنـم و از سـر تکریـم 
قانـون و اعتقـاد قلبـی بـه مردم سـاالری دینـی صمیمانـه بـه 

منتخبـان محتـرم شـادباش می گویـم.«
 ایـن مـی شـود مـرام اصیـل یـک اصـول گـرای اصیـل؛ چـه 
مـردم او را انتخـاب کننـد و چـه نکننـد، قـدردان اعتمـاد مـردم 
اسـت و بـه انتخـاب آنـان احتـرام مـی گـذارد. از همـان ابتـدا 
مشـخص اسـت کـه مفهـوم چرخـش قـدرت در ذهـن شـخصی 
ماننـد احمـد توکلـی، چقـدر عمیقـا نهادینـه شـده کـه حتـی از 
منظـر او بـرای اصـل چرخـش قـدرت، مـی تـوان از سـنت های 
الهـی کـه در قـرآن مجید آمـده بهره برد! کسـی اگر ایـن پیام را 
بخوانـد، حـس مـی کنـد کـه او از تـه دل نـه ناراحت اسـت و نه 
خوشـحال و معتقـد اسـت کـه مقـدر الهی ایـن بـوده و الخیر فی 
مـا وقـع و چه بسـا خیر او و هم فهرسـتی هایش، ممکـن بوده در 
حالتـی رقـم بخـورد جـز مجلس که هـم مفیدتـر به حـال مردم 

باشـد و هـم خـود آن ها.
برخـی دیگـر از اصـول گرایـان نیـز بـه درسـتی، ایـن گونـه 
موضـع گیـری کردنـد کـه »رای مـردم را نبایـد بـه خـوب و بـد 

تقسـیم کـرد«.
 امـا در کمـال تعجـب، برخـی با بـی احترامـی بـه رای مردم، 
همـان اشـتباهی را مرتکـب شـدند کـه برخـی اصاح طلبـان در 
انتخابـات 88 انجـام دادنـد، بـا ایـن تفـاوت که آن اصـاح طلبان 
انگشـت اتهـام خـود را به سـمت نظام نشـانه رفتنـد و این طیف، 
در اقدامـی عجیـب، مـردم را متهـم کردنـد! بخشـی از فرضیه ای 
کـه ایـن طیف در راسـتای توضیـح و تبیین علل شکسـت اصول 

گرایـان ارائـه مـی دهنـد، در ذیل مـی آید:
 »وقتـی در تهـران بنـا بـر آمارهـای رسـمی بیشـترین میزان 
جرایـم اجتماعـی، روزه خـواری، طـاق، اعتیـاد و ... ثبـت شـده، 
از فرهنـگ  ایـن شـهر بیشـترین فاصلـه  بدیـن معناسـت کـه 
اصیـل دینـی و انقابـی را بـرای خـود ثبـت کـرده و بـه همیـن 
میـزان طبیعـی اسـت که در چنین شـهری بـه جای افـرادی که 
نخسـتین وجهـه آنهـا در افـکار عمومی شـهرت آنها بـه دیانت و 
گفتمـان انقاب اسـامی اسـت، چهـره هایی وارد مجلس شـوند 
کـه در افـکار عمومی بیشـترین فاصله را با ایـن معیارها و مفاهیم 

دارند.
ایـن بدیـن معناسـت کـه اصولگرایـان در تهـران انتخابـات را 
نـه بـه خاطـر لیسـت سیاسـی یـا شـعارهای انتخاباتـی، بلکه به 
خاطـر غلبـه پیـدا کـردن فرهنـگ و سـبک زندگـی غربگرایانـه، 

شـبه مدرنیسـتی باختنـد.«
 نـوع دیگـری در ایـن تحلیل انحرافـی و نادرسـت را می توان 
در سـخنان حسـین مرعشـی از چهره های اصلی کارگزاران  دید.
وی در گفت وگـو بـا خبرگـزاری ایسـنا در واکنـش بـه رای 
مـردم در سراسـر کشـور مـی گویـد: »اکنـون می تـوان شـاخص 
توسـعه سیاسـی ایـران در تهـران را 100، در مراکز اسـتان ها 50 

و در شهرسـتان ها 30 در نظـر گرفـت. ظـرف 10 سـال آینـده 
توسـعه یافتگی سیاسـی به سراسـر ایران سـرایت می کند و مردم 
می آموزنـد بـه جـای تکیـه بـر شـناخت خود بـه سـمت انتخاب 
بسـته های سیاسـی پیـش بروند.«بـه عبـارت سـاده تـر وی  رای 
مـرم )بـه جز تهران ( را ناشـی از عقب ماندگی و توسـعه نیافتگی 
میدانـد. بـه همیـن دلیـل اظهـارات وی نیـز  نوعـی توهیـن بـه 

مـردم تلقی شـد.
ایـن اظهـار نظرها از دو منظر عجیب اسـت؛ اولـی از حیث نوع 
و جنـس نـگاه به مـردم و دومی اسـتدالل و ادعاهایـی که خاف 

آمار و ارقام اسـت.
 اول- صاحبـان ایـن دیدگاههـا از یک سـو فراموش کـرده اند 
کـه »میـزان رای ملـت اسـت« یعنی چـه؛ میزان رای ملت اسـت 
چـه بـا مـا باشـد و چه بـر مـا باشـد، میـزان رای ملت اسـت چه 
بـه اصـول گرایـان باشـد، چـه به اصـاح طلبـان و چه بـه جریان 
هـای دیگـری کـه در چارچـوب قوانین جمهـوری اسـامی ایران 
فعالیـت مـی کنند، میـزان رای ملت اسـت، چه دیـروز، چه امروز 
و چـه فـردا. برخـی گمـان کـرده اند کـه ایـن »میـزان رای ملت 
اسـت« فقـط از حیـث قانونی و حقوقی موضوعیـت دارد، حال آن 
کـه میـزان رای ملـت اسـت، یـک وجـه مهـم از گفتمـان انقاب 
اسـامی ایـران اسـت کـه آن را »جمهوریـت« مـی نامیـم. یعنی 
اگـر مـردم بـه طیفی کـه به هـر دلیل و با هـر کم و کیـف، مورد 
تاییـد جنـاح دیگـر نبـوده انـد رای دادند، نـه می تـوان آن مردم 
را سـرزنش کـرد و نـه هـر گونـه بی احترامـی یا تحقیر بـه آن ها 
رواسـت، چـرا کـه ناگهـان و یک شـبه این تغییـر اتفـاق نیفتاده 
اسـت و بهتـر و عاقانـه تـر آن اسـت کـه آن هـا کـه موفـق بـه 
کسـب رای الزم از مـردم نشـده انـد ، بـه دنبال بررسـی دالیل و 

چرایی آن باشـند.
 پیـام رهبـر انقـاب را هـر کـس کـه پیـرو حقیقی خـط امام 
و رهبـری اسـت اگـر کنـار آن جمـات و هجمه هـای علیه مردم 
بگـذارد، نمـی توانـد حـق را بـه صاحب آن ایـده و تحلیـل بدهد.
رهبـری در بخـش ابتدایـی پیامشـان بـه مناسـبت حضـور 
پرشـکوه مـردم در انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی و مجلس 
خبـرگان رهبـری مـی فرماینـد: »خداونـد دانـا و توانا را سـپاس 
کـه در آزمـون بزرگـی دیگـر، ملـت آگاه و مصّمـم ایـران را بـه 
پیروزی رسـانید؛ آنان توانسـتند برای سـی و ششـمین بار از آغاز 
انقـاب اسـامی، در انتخاباتـی سراسـری، با عزم راسـخ و شـور و 
نشـاط به یادماندنـی، حضور یابند و سرنوشـت کشـور را در مقطع 
کنونـی، رقـم زنند؛ نماینـدگان خـود را برای تشـکیل دو مجلس 
پـر  قـدرت و پـر اهمیت برگزیننـد و بار دیگرمردمسـاالری دینی 

را در چهـره ی درخشـان و پـر اقتـدار خـود بـه جهانیـان نشـان 
دهند.

ایـران اسـامی بـه ملت خـود می بالد و بـه اسـتحکام مقّرراتی 
کـه ایـن فرصتهای مغتنـم را برای قـد برافراشـتن و تجدید قوای 

ملـی فراهم آورده اسـت، سـر می افرازد.
اینجانـب وظیفـه ی خـود می دانـم کـه از ایـن لبیـک عمومی 
بـه فراخـوان نظام اسـامی سپاسـگزاری کنم و پـاداش و هدایت 
الهـی بـرای مردمـی کـه ایـن جمعـه ی پـر کار و پـر شـکوه را 

آفریدنـد مسـألت نمایـم. ...«
 دوم- اگـر ایـن اظهـار نظرهای عجیـب، از حیث آمـار و ارقام 
هـم مـورد مداقـه قـرار گیرنـد، مشـخص مـی شـود کـه خـدای 
ناکـرده نـه مـردم غـرب زده بـوده انـد و نه عقـب مانده و توسـعه 
نیافتـه. بلکـه سایقشـان را متناسـب بـا نتایـج و عملکردهـا و 

شـرایط ، تغییـر داده انـد، همیـن.
 آمـار مشـارکت مـردم ایـران در انتخابـات دور گذشـته ی 
مجلـس یعنـی مجلـس نهـم 64 درصـد بـوده اسـت، یعنـی دو 
درصد بیشـتر از انتخابات امسـال. آمار مشـارکت مـردم تهران در 
انتخابـات مجلـس قبـل )نهم( 48 درصـد بوده و در ایـن دور، 50 
درصـد. یعنـی دو درصـد مشـارکت کشـوری کاهـش و دو درصد 
مشـارکت در تهران افزایش یافته اسـت. حال سـوال این جاسـت 
کـه چطور که 4سـال قبل، وقتـی همین مردم تهـران به اکثریت 
قریـب بـه اتفـاق اصـول گرایـان رای مـی دهند،ویـا  در مجلـس 
ششـم بـه اصـاح طلبان ، توسـط همین افـراد مـورد تجلیل قرار 
میگیرنـد امـا امـروز بـا نوعـی تحلیـل طبقاتـی  رای آنـان مـورد 

واکاوی نادرسـت قـرار میگیرد؟
 اکثـر جریـان هـا، چـه آن هـا کـه رای آورده اند و چـه نه، به 
رای مـردم احتـرام گذاشـته و معتقدنـد کـه مـردم به هـر دلیلی، 
اعتمادشـان نسـبت بـه طیفـی کـم رنـگ و بـه طیفـی دیگـر پر 
رنـگ تـر شـده، در تهـران به یـک صـورت و در شهرسـتان ها به 
صورتـی دیگر، در یک شـهر بیشـتر اصـول گرایـان را برگزیده اند 
و در شـهری دیگر بیشـتر اصـاح طلبان را و در برخـی موارد هم 
مسـتقلین را.  امـا افـرادی هسـتند کـه مقصـر را همیشـه در هر 
جـا جسـت و جـو مـی کنند جز خـود؛ سـوالی که پیـش می آید 
ایـن اسـت کـه مثـا بـه هر دلیـل و به هـر ترتیـب و با هـر کم و 
کیفـی، اگـر مثا در انتخابات شـورای شـهر پنجم در سـال 96 و 
یـا انتخابـات مجلـس یازدهـم و یا ریاسـت جمهـوری دوازدهم یا 
سـیزدهم، مـردم تهـران بـه نامـزدی که مـورد حمایت ایـن افراد 
اسـت رای دادنـد، چـه پاسـخی بـه ایـن جنـس اسـتدالل هـا و 

تفسـیر رای مـردم خواهند داشـت؟

نقدی بر نظرات آن ها که رأی مردم تهران 
را ناشی از غرب زدگی نامیدند

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

 برابـررای شـماره139460319002008035هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای بمانعلـی خـاور فرزنـد حسـین بشـماره 
شناسـنامه3صادره از رودباردریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت895/03مترمربع پاک244فرعـی 
از193اصلـی مفروز ومجزی شـده ازپاک193اصلی قطعه سـه واقع درشـهر رودبـار- مظفرآباد-
روسـتای قلعـه بخش46کرمـان مالکیـت متقاضی بعنوان مالک رسـمی محرزگردیده اسـت.لذابه 
منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

شـد. صادرخواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                                        تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15
 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

برابـررای شـماره139460319002005472هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد فرامرزپـور فرزند محمدحسـین 
مسـاحت270مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  دریـک  جیرفـت  از  شناسـنامه388صادره  بشـماره 
پاک177فرعـی از32اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپاک2فرعـی از32اصلـی قطعـه یـک 
واقـع در ضرغامیـه شـهرکهنوج- نظمیـه بخش46کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای 
نبهـان ضرغـام مالکـی فرزنـد حسـین محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـندمالکیت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139460319002004011هیات  برابـررای 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای عزیـز خـوب فرزنـد خورشـید بشـماره 
بـه  فوقانـی  طبقـه  مشـتمل  تمـام  نیمـه  مغـازه  بـاب  دریـک  داراب  از  شناسـنامه382صادره 
مسـاحت80مترمربع پاک1961فرعـی از3اصلی مفـروز ومجزی شـده ازپاک276فرعی از3اصلی 
قطعـه یـک واقـع درشـیخ آبـاد کهنـوج بخش46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی آقای عیسـی 
سـاالری محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهی 
می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس 
ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139460319002009496هیات  برابـررای 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
ایـی  راهـداری وحمـل ونقـل جـاده  مالکانـه بامعـارض متقاضـی سـازمان  کهنـوج تصرفـات 

بشـماره شناسـه ملی200017000دریـک بـاب سـاختمان اداری پاسـگاه پلیـس راه رودبـار بـه 
مسـاحت6400مترمربع پاک10فرعـی از251اصلـی مفروز ومجزی شـده ازپاک251اصلی قطعه 
سـه واقع در دشـت مهران شـهررودباربخش46کرمان خریداری ازمالک رسـمی آقای مظفرجندقی 
محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله15روزآگهی می شـود 
درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

برابـررای شـماره139460319002008791هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای عیسـی امیـری میجـان فرزنـد محمدعلی 
مسـاحت239/89مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  دریـک  ازجیرفـت  شناسـنامه84صادره  بشـماره 
پاک877فرعـی از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپاک188اصلـی قطعه سـه واقع درشـهر 
رودبـار بخش46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی آموزش وپـرورش رودبار محرزگردیده اسـت.

لذابـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

برابـررای شـماره139460319002008449هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای ابراهیـم مهیمی فرزنـد محمود بشـماره شناسـنامه297صادره از 
رودبـار دریـک قطعـه زمین مزروعی وبـاغ بـه مسـاحت24477مترمربع پاک321فرعـی از89اصلی 
مفروز ومجزی شـده ازپاک89اصلی قطعه یک واقع درکهنوج- روسـتای چاه زیارت بخش46کرمان 
خریـداری ازمالک رسـمی آقای عالـی محمدخانی محرزگردیده اسـت.لذابه منظوراطاع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را به این اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصول 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای عبدالرضـا حمیـدی نیـا فرزند محمدرضـا مالک ششـدانگ پـاک 2884 فرعی از 4 
اصلـی مجـزی شـده از 536 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 4 کرمـان می باشـد که سـند 
مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 12579 صفحه 32 دفتر 48 صادر و تسـلیم گردیده اسـت ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور 
بعلـت جابجایـی مفقود ودرخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند 

واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/12/15

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوامم الف 3216

انتخابـات، تنهـا راه انتقال قـدرت در جوامع 
دموکراتیک اسـت. شـیوه ای منطقی، مردمی، 
دوسـتانه و... کـه به گـردش نخبـگان و اجرای 
برنامـه هـای گـروه هـای مختلـف جامعـه می 
انجامـد. انتخابـات، پـس از انقـاب مشـروطه 
در ایران نهادینه شـد. مجالسـی تشـکیل شـد 
کـه قـدرت پادشـاه را محـدود مـی کـرد و در 

چهارچـوب قانون اساسـی موجود بـه وظایف خود مـی پرداخت. اما 
انـدک انـدک انتخابات ها جنبه فرمایشـی به خـود گرفت و مجلس 

نیـز کارکـرد واقعـی خـود را در حاکمیت از دسـت داد.
نخسـتین   57 سـال  در  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  بـا 
انتخابات)رفرانـدوم( در مـاه هـای آغازیـن انقـاب انجـام گرفـت و 
شـد.   تبدیـل  اسـامی  جمهـوری  بـه  شاهنشـاهی  حکومـت 

پـس از آن نیـز بارهـا و بارهـا انتخابـات هایی در قالـب انتخابات 

ریاسـت جمهوری، مجلس شـورای اسـامی، خبرگان رهبـری، و از 
نیمـه دوم دهه هفتاد نیز انتخابات شـورای اسـامی شـهر و روسـتا 
نیـز اضافـه شـد. جـدای از تفـاوت ایـن انتخابات هـا و میـزان تاثیر 
گـذاری آن هـا در کشـور آنچه که در همه این انتخابات ها مشـترک 
بـود، آن بـود کـه انتخابـات بـرای تعیین سرنوشـت مردم به دسـت 
خودشـان اسـت و برای همین مـردم باید در تعیین سرنوشـت خود 
مشـارکت کننـد. رای دادن وظیفـه احـاد ملت قلمداد شـد و علما و 
مراجـع تقلیـد نیز در آسـتانه انتخابات به امداد مـی آمدند و عباراتی 
ماننـد »تکلیـف شـرعی«،»واجب عینـی« و... نیز چاشـنی دعوت به 
رای دادن مـی شـد و همـه انـرژی ها در جهت »حضـور حداکثری« 
بـه کار گرفتـه مـی شـد. در همـه انتخابـات هایی کـه تا کنـون در 
کشـور رخ داده اسـت سـوای از نتیجه انتخابات، شـرکت حداکثری 
واجدان شـرایط رای، یکی از افتخارات کشـور بوده اسـت و بابت این 
حضـور از ملـت تشـکر شـده اسـت. امـا در انتخابات  هفتم اسـفند 
امسـال، بخشـی از جنـاح اصولگرا اظهـارات متفاوتی کردنـد. فردای 
روزی کـه خبـر نتایـج انتخابـات بـه صورت قطـره چکانی به رسـانه 
ها رسـوخ می کرد و نشـان از پیروزی جناح اصاح طلب در کشـور 
داشـت و از بازمانـدن لیسـت اصـاح طلبان بـه ویژه در تهـران خبر 
مـی داد، عـده ای بـدون در نظـر گرفتن قواعـد دموکراتیک و جمله 
معـروف» میـزان؛ رای ملـت اسـت.« مـوج تهمـت هـا و توهیـن ها 
را نثـار مـردم پایتخـت کردنـد. این روزها نیـز موسـی قربانی چهره 

اصولگـرا اظهـار داشـت:»اگر آرای خامـوش تهران که همان کسـانی 
هسـتند که نگاهشـان به غرب و ماهواره اسـت در انتخابات شـرکت 
کننـد، اصاح طلبان پیروز خواهند شـد.« وی افزود:»اگر مشـارکت 
در تهـران 30 یـا 35 درصـد باشـد که همـان آرای سـنتی انتخابات 
اسـت، اصولگرایـان در تهران پیروز هسـتند. اما اگر مشـارکت باالی 

45 درصـد برسـد معمـوال اصاح طلبـان رای مـی آورند.«
حـال بـا ایـن اظهـارات آیـا مـی تـوان نتیجـه گرفت کـه جناح 
اصولگـرا خواهـان مشـارکت حداکثری اسـت؟ وقتی کـه حتی رای 
مـردم را نـه نتیجـه بینـش خـود آن هـا بلکه تحـت القائات رسـانه 
هـای غربـی و ماهواره می دانند و معتقد هسـتند که حضور اکثریت 
همـواره بـه شکسـت آن هـا مـی انجامـد، مـی تواننـد از مشـارکت 
حداکثری مردم در انتخابات خرسـند باشـند؟ در این جا اصولگرایان 
در یـک تناقـض گیر مـی افتند که بین مشـارکت حداکثـری مردم 
و پیـروزی خـود یکـی را انتخاب کنند. اما پرسـش دیگـری که برای 
مـردم پیـش می آید این اسـت کـه عملکرد این جنـاح و نحوه رفتار 
آن هـا بـا مـردم در طول این سـال هـا چگونه بوده اسـت که حضور 
حماسـی مردم باعث شکسـت آن هاسـت؟ اصولگرایان بـا تکرار این 
پرسـش و تـاش برای یافتن پاسـخی بـرای آن می توانند در سـال 
هـای آتـی مشـارکت حداکثـری را بـه نفـع خـود بداننـد و گرنـه با 
توهیـن و اتهـام نه تنها کسـی بـه آن هـا رای نخواهـد داد بلکه رای 

حداقلـی و سـنتی خود را هم از دسـت خواهنـد داد. 

آیا اصولگرایان خواهان مشارکت حداقلی هستند؟
سیاست نوشت

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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خبر
مدیر راهداری اداره کل راه وشهرسازی کرمان 

عنوان کرد:

کرمان؛ آماده پذیرایی از
 مسافران نوروزی 

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسـازی استان کرمان 
از آمادگـی کامل این اداره کل در تامین ایمنی سـفرهای 
نـوروزی بـا ایجاد اکیپ هـای فعال راهداری و گشـت های 
برنامه ریـزی شـده خبـر داد. بـه گـزارش روابـط عمومی 
راه وشهرسـازی کرمان،مهنـدس عطـاهلل منوچهـری در 
حاشـیه نشسـت سـتاد خدمات سفر اسـتان که با حضور 
اسـتاندار کرمان برگزار شـد،بابیان اینکه براسـاس مصوبه 
کارگـروه اموراجتماعـی، آمـوزش و فرهنـگ کمیسـیون 
ایمنـی راههـا، شـعارمحوری ایـام سـفرهای نـوروزی 95 
)نـوروزی شـاد باسـفری ایمـن( نامگـذاری شـده افـزود: 
در راسـتای تحقق شـعار نـوروز 95 این اداره کل نسـبت 
بـه تـدارک و آماده نمـودن 59 اکیپ راهـداری و55گروه 
آالت  ماشـین  از  از 427دسـتگاه  اسـتفاده  بـا  امـدادی 
سـبک، نیمـه سـنگین و سـنگین جهت خدمت رسـانی 
به مسـافرین نوروزی در 61محور اصلی و فرعی درسـطح 
اسـتان اقـدام نموده اسـت. وی بـه آماده  سـازی و تجهیز 
29 راهدارخانـه در سـطح محورهای اسـتان اشـاره نمود 
و افـزود: عـاوه بر ایـن تکمیل عائم اطاعاتـی، انتظامی 
و اخبـاری و لکـه گیـری، درزگیـری و اجـرای روکـش 
موضعـی راههـا، نظافـت و شستشـوی عائـم و مرمـت 
آنهـا، نصـب و رفع عیب چراغ های روشـنایی، پاکسـازی 
سـطح راههـا و حاشـیه آنهـا قبـل از شـروع تعطیـات و 
آغاز سـفرهای نـوروزی را از دیگر اقدامـات موثر اداره کل 
اعـام نمـود. وی با اشـاره بـه اینکه تعداد نقـاط پرحادثه 
گفـت:  اسـت،  کـرده  پیـدا  کاهـش  اسـتان  جاده هـای 
اصـاح ایـن نقـاط بـا انجـام عملیـات زودبـازده ایمنـی 
اعـم از لکه گیـری، اصاح شـانه، خاکریـزی، خاکبرداری، 
نصـب عائـم و چراغ هـای راهنمایـی، نصب روشـنایی و 
آشکارسـازی درحـال انجـام اسـت. منوچهـری بـا اشـاره 
بـه اینکـه هماهنگـی و تعامـل بسـیار خوبـی بـا سـایر 
سـازمانها و ارگان هـای مسـئول بـه منظـور خدمات دهی 
هرچـه بهتـر به مسـافرین نـوروزی حاصل شـده، رعایت 
مسـائل ایمنی و قوانیـن جاده ای را جهت نوروزی شـاد و 
ایمن از سـوی مسـافرین نوروزی ،خواسـتار شـد. وی در 
پایـان افـزود: بـرای آسـایش بیشـتر مسـافران و آمادگی 
بـرای مقابلـه با مشـکات احتمالـی مسـئوالن اداره راه و 
شهرسـازی بـه صـورت کشـیک در این اداره حضـور پیدا 
می کنند و شـماره گویای 141 و تلفن 03432520919 
بـه طور شـبانه روز آماده پاسـخگویی در رابطه با وضعیت 

راه های اسـتان اسـت.

حضور روزانه سه هیات اقتصادی 
سرمایه گذاری در کشور

رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
ایـران گفـت: روزانـه دو یـا سـه هیـات اقتصـادی بـرای 
سـرمایه گـذاری در کشـور حضور مـی یابند. بـه گزارش 
ایرنـا محسـن جال پـور روز پنجشـنبه در سـیزدهمین 
شـورای اسـتانی گفـت و گـوی دولت و بخـش خصوصی 
بـا حضور معـاون وزیر اقتصاد در محل اسـتانداری کرمان 
افـزود: عمـده هیـات های اقتصادی کشـورها بـرای کار و 
سـرمایه گـذاری در ایـران به این کشـور سـفر می کنند. 
وی تصریـح کـرد: 11 هیـات سـرمایه گـذاری در یـک 
هفته اخیر از کشـورهایی از جمله کره جنوبی، سـنگاپور، 
اتریـش، مالـزی و سـایر کشـورها در ایـران حضـور یافته 
انـد. وی بـه اعـزام دو هیـات نیـز بـه آلمـان و بلژیک در 
هفتـه جـاری اشـاره کـرد و گفـت: امیدواریـم بتوانیـم از 
ایـن آمـد و رفت ها بـرای انجام یک کار جدید در کشـور 
و اسـتان کرمـان اسـتفاده کنیـم. رئیـس اتـاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشـاورزی ایـران اظهار کرد: 35 میلیارد 
دالر پروژه سـرمایه گذاری در اسـتان کرمان آماده اسـت 
کـه سـرمایه گـذاران زیـادی نیـز برای سـرمایه گـذاری 
در ایـن طـرح هـا آمادگـی دارنـد. وی در ادامـه بـا تاکید 
بـر اینکـه صنـدوق توسـعه ملی هیچ زمـان برای اسـتان 
کرمـان مضایقـه ای نداشـته اسـت گفـت: مـا خواسـتار 
ادامه این روند هسـتیم. وی بر ارتباط بیشـتر با سـازمان 
سـرمایه گـذاری تاکیـد کـرد و افـزود: همتـی جـدی در 
مسـیر توسـعه اسـتان کرمـان در حـوزه اقتصـادی پیش 
گرفتـه و کارهای فراوانی در حـوزه های صنعتی، معدنی، 
اقتصـادی، رفـاه شـهری و غیره انجام شـده اسـت. جال 
پور گفت: طرح های توسـعه ای اسـتان کرمـان در حالی 
برنامـه ریـزی و اجـرا شـده کـه در برخـی مـوارد بودجه 
کافـی بـرای پرداخـت حقوق در کشـور وجود نـدارد. وی 
بـا اشـاره بـه اینکه امـروز گرفتار یک مسـیر جدیـد برای 
تامیـن بودجـه هسـتیم، تاکید کـرد: با تداوم این مسـیر، 
آینـده خوبـی را در کشـور خواهیـم داشـت. رئیـس اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی کرمـان گفـت: 
مسـیر توسـعه کشـور و این اسـتان باید بر مبنای توان و 
ظرفیت مـردم، بخش خصوصی و غیردولتی بنا گذاشـته 

شـود که کار بسـیار خوبی اسـت.

نگاهـی به سـاعتش کـرد دوبـاره دیر 
کـرده بـود. اما باز برگشـت تـوی اتاق در 
کمـد لبـاس رو باز کرد، مانتـو رو از کمد 
بیـرون آورد و گفـت چه شـالی روی این 
مانتو سـت میشـه ،کشـو جلـوی آینه رو 
باز کرد و دسـته ی شـال هایش را بیرون 
آورد. مانتـو را پوشـید و شـال هـا را روی 
مانتو تسـت میکرد. صدایـش را بلند کرد 
،مامـان مامـان یـه لحظـه بیـا  اینجا، ببیـن این بهتر میشـه یا 
اون یکـی. مـادر در چهـار چوب در قرار گرفت و گفت سـهراب 
تـو رو خـدا نکـن تو رو خدا این قـدر، من رو عذاب نده. دسـت 
هایـش را دور گـردن مـادر حلقـه کـرد و گفت :چـکار، من که 
کاری نکـردم مـن خودم هسـتم  ،تو منواین جـوری قبول کن. 
اصـا میخـوام امـروز این جـوری برم. مادر اشـک هایـش را از 
روی صـورت پـاک کـرد و گفـت ایـن جـوری کـه نمـی تونی 
بـری سـر کاس،آخـه تـو پسرهسـتی، حاال بـا مانتـو میخوای 
سـرکاس بـری ...شـروع بـه جیـغ کشـیدن کـرد و گفت من 
پسـر نیسـتم، من پسـر نیسـتم ،من دخترم ، دخترم. و کیفش 

را برداشـت و از در خارج شـد .
مفهـوم هویـت جنسـی ،مفهومـی پیچیـده ایسـت کـه در 
اکثـر مواقـع بـه دلیـل اینکـه بـا بقیـه عناصـر شـخصیت هـم 
خونـی دارد و اشـکالی ایجاد نمـی کند، مورد بـی توجهی قرار 
میگیـرد. امـا دقیقـا از لحظـه ای که یـک اختـال در این بعد 
از شـخصیت  ایجـاد شـود این مفهـوم قابل لمس تر میشـود . 
اختـاالت هویت جنسـی اقسـام مختلفی دارد که شـاید یکی 
ار درد ناکتریـن  آن هـا و نـا امیـد کننـده تریـن ایـن گـروه  
ترانس سکشـوال ها هسـتتند، کسـانی که هویت جنسـی خود 
را مخالـف بـدن فیزیکـی خـود درک میکنند و درسـت وسـط 
کارزار احسـاس خویـش و توقـع جامعـه قرار میگیرنـد و و دنیا 
را خصمانـه میابنـد کـه هویت اصلیشـان را در قالب جسـمانی 

آن هـا قبـول میکند .
سـروش پسر 20ساله ای اسـت که مانتوی کوتاهی پوشیده 
و  شـال گلـی گلـی برسـر داشـت .او خـود را ترانـس میداند و 
میگویـد پـدر ومادر من هـردو تحصیل کرده هسـتتند و قبول 
دارنـد کـه مـن ایـن مشـکل را دارم والبتـه ایـن مشـکل اصا 
خـود خواسـته نیسـت.  نمـی توانم خـودم را به درسـتی درک 
کنـم وقتـی تـوی آینـه بـه خـودم نـگاه میکنـم  انـگار خودم 
را نمیشناسـم، انـگار بـه کسـی دیگـری نـگاه میکنـم از اینکه 
نمـی توانـم بـه راحتـی روسـری و مانتو بپوشـم  خیلـی عذاب 
مـی کشـم. بعضـی وقـت هـا از دسـت دختـر هـای هـم سـن 
خودم عصبانی میشـوم که این قدر از روسـری پوشـیدن ناالن 
هسـتند. مـن همیشـه خـوا ب ایـن را میبینـم که به دانشـگاه 
بـرم و بـا مانتـو شـلوار کنـار دخترهای هم سـن وسـال خودم 
بشـینم.  مـن خوش شـانس بودم چـون خانواده ام مشـکل مرا 
پذیرفتـه انـد  بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه باید عمـل جراحی 

را انجـام دهـم امـا خیلـی از بچـه هـای ترانس شـانس این رو 
ندارنـد کـه خانـواده آن هـا رو درک کنـد. بایـد ایـن عمـل رو 
انجـام بـدم هـر چنـد کـه میدونـم هم خیلـی دردناک هسـت 
و هـم خیلـی خطـر نـاک امـا با تمـام وجـود حاضرم ایـن درد 
را بپذیـرم و بـا تمـام وجـود بـه سـمت ایـن درد میـروم .چون 
خیلـی راحـت تر از تحمل شـرایط کنونی ام اسـت. من عاشـق 
درس خونـدن هسـتم ولـی از مدرسـه هـای پسـرانه متنفرم و 
دبیرسـتان را هـم تموم نکردم. روانشناسـم گفته کـه باید یک 
مـدت باظاهـر دخترونـه باشـم تـا راحت تـره با جامعـه تطابق 
پیـدا کنـم و راحـت تـر هـم ایـن ظاهـر را قبـول کنـم. من به 
حرفـش گـوش مـی دهـم، هـر چند فکـر کنـم او به درسـتی 

نمـی دانـد من چقـدر آرزوی ایـن ظاهـر را دارم. 
فرشـید خسـرو پوردکتری روانشناسـی در رابطـه با تعریفی 
کـه میتوان از سکشـوال هـا داد این چنین میگویـد: هویت هر 
انسـان شـامل هویت اجتماعي، قومي، ملي، سیاسـي و جنسي 
اسـت. مغـز به عنـوان مرکـز فرماندهـي بدن،تعریف انسـان از 
هویتـش را برعهـده دارد.. ترانـس سکشـوال جـز اختـاالت 
هویـت جنسـی محسـوب می شـود. اختـاالت هویت جنسـی 
یعنـی مشـکاتی کـه یـک فـرد در بـاور و پذیرفتن جنسـیت 
خـودش دارد و ایـن گونـه افـراد بـا رفتـار و منـش اجتماعـی 
جنـس مخالـف در اجتمـاع زندگـی می کنند.آنهـا احسـاس 
مي کننـد کـه روانشـان در جسـمي بـا جنسـیت دیگـر زنداني 
شـده و هماهنگـي بیـن ظواهـر جسـمي و جنسـیت خـود را 
قبـول نـدارد. در ذهـن ایـن افـراد تضاد شـدیدي وجـود دارد. 

شـیوع ایـن اختـال سـه تـا چهـاردر صد هـزار نفر اسـت. 
امـا عاوه برهمه ی مشـکاتی کـه ترانس ها دارند مشـکل 
دیگـری هم وجـود دارد که بسـیار آزار دهنده اسـت، اینکه در 
خیلـی از مواقـع و حتـی توسـط خـود خانـواده اینگونـه تصور 
میشـود کـه ایـن گـروه از افـراد دچـار مشـکلی نیسـتند و بـه 
صـورت اکتسـابی بـه سـراغ ایـن رفتار آمده اسـت وبـه صورت 

یک بیماری ناخواسـته نیسـت.
خسـرو پور دراین رابطـه میگوید :قسـمتی از هیپوتاالموس 
مشـخص کننده جنسـیت و رفتار انسان اسـت.اما ممکن است، 
نـا هماهنگی هایـی در آن رخ دهد.برخی نیز نوروترانسـیمترها 
یاحامل هـای شـیمیایی مغـز را موثـر مـی داننـد. مصـرف دارو 
در حیـن بـارداری نیـز مـی تواند در ایجـاد این بیمـاری نقش 
داشـته باشـد.عوامل محیطـی و خانوادگـی نیـز ممکـن اسـت 
موثـر باشـند. ایـن اختـال  در کودکانـی کـه کمبـود محبـت 
داشـتند، خانواده هـای پرجمعیت، دارای پدرمسـن و بچه آخر 
خانـواده بیشـتر دیده می شـود.بعضی خانواده ها ممکن اسـت 
رفتارهـای مرتبـط بـه جنس مخالـف، مانند لباس پوشـیدن را 
نادیـده گرفتـه و حتـی تشـویق کنند.در سـنین پائیـن، یعنی 
زمانـی که شـخصیت جنسـی در حال شـکل گیری اسـت، این 
اختـال بـه تدریـج ایجاد می شـود. امـا هنگام بلـوغ زماني که 
جسـم شـروع به تغییـرات اساسـي مي کند این تعـارض به اوج 

خودش میرسـد و محسوسـتر میشود.واکتسـابی نیست. 
یکـی از راههـای کـه بـرای ایـن مشـکل پیشـنهاد میشـود  
والبتـه خـود ایـن راه مشـکات زیـادی را بـه همـراه خـود 
مـی آورد کـه شـاید بزرگتریـن آنهـا هزینـه ی بـاالی چندین 
میلیونـی اسـت کـه تعـداد زیـادی از خانـواده ها حتـی بعد از 
قبـول ایـن مشـکل تـوان پرداخـت آن را ندارنـد و حتی کمک 
هزینـه ی بهزیسـتی هـم در مقابـل هزینـه هـای جراحی رقم 
بسـیار کوچـک اسـت و مشـکل چندانـی را در ایـن رابطه حل 
نمیکنـد و البتـه حتـی در صورتـی کـه هیـچ گونه مشـکلی از 
لحـاظ هزینـه ها نباشـد این سـوال مطرح میشـود کـه آیا این 
عمـل جراحـی سـخت بـرای ایـن گـروه فایـده ای کـه از آن 

انتظـار میـرود را دارد یـا نه .
 دکتـر خسـرو پـور در این رابطه میگوید :  بخشـی از درمان 
ایـن اختـال جراحـی اسـت.چون مـردان بیشـتر در اجتمـاع 
هسـتند و بیشـتر دیـده می شـوند و بـا واکنش هـای منفـی 
اطرافیـان مواجـه شـوند، بـه جراحـی نیاز بیشـتری دارنـد. اما 
چـون شـرایط ظاهری دختـران و رفتارهای انها طوری نیسـت 
کـه چنـدان در اجتمـاع جلـب توجـه کنـد، نیـاز کمتـری بـه 

دارند. جراحـی 
و امـا مسـئله ی دیگـری کـه ذهـن را مشـغل میکنـد ایـن 
اسـت حـاال گروهـی کـه بـا تمام وجـود تن بـه این عمـل درد 
نـاک میدهنـد. آیـا بعـد از عمـل جراحـی امـکان دارد کـه از 

لحـاظ روحـی  وضعیـت بدتـری پیـدا کنند؟

در پاسـخ بـه این سـوال مطرح شـده خسـرو پـور اینچنین 
پاسـخ میدهـد: فـردی کـه هویتیش بـا بدنی که بـا آن زندگی 
می کنـد، متفـاوت اسـت، دچـار تضاد و تعـارض هایـی متعدد 
می شـود. چنیـن فـردی همـواره حـس کسـی را دارد کـه بـه 
دنبـال گمشـده ای اسـت. در نتیجـه ایـن تعارض هـا منجـر به 
افسـردگی، افزایـش احتمـال خودکشـی، گرایـش بـه مصـرف 
مـواد و ایجـاد الگوهـای شـخصیت نابهنجـار، شـده انـد. البته 
جراحـی، تغییـر و بازسـازی اندام هـای جنسـی می تواند باعث 

تغییـر برخـی از ایـن الگوهـای نابهنجـار در فـرد مبتا شـود.
*از دکتـر خسـرو پـور پرسـیدم کـه آیا بـه غیـر از جراحی 
راهـی بـرای کمـک بـه این قشـری که بـدن و ذهنشـان با هم 
هماهنـگ نیسـت وجـود دارد؟   در جـواب ایـن چنیـن گفت: 
تصـور کـه انـکار یـا تلقیـن باعـث تغییر نگـرش یا هویـت فرد 
مبتـا می شـود، نادرسـت اسـت. نـگاه مـردم بـه افـرادی کـه 
اختـال هویـت جنسـی دارنـد، کلیشـه ای و تحقیرآمیز اسـت 
و بـه علـت، کمبـود آگاهی آنهاسـت. گروهی نیز ممکن اسـت 
ایـن افـراد را اشـخاصی منحـرف بدانند و در کانـون توجه و در 
نتیجـه مـورد تمسـخر یا سـرزنش قـرار گیرنـد. بنابرایـن ابتدا 
بایـد دیـدگاه اطرافیـان و اجتمـاع را اصـاح کـرد. درمان های 
شـناختی و رفتـاری نیـز مـی توانـد بـه افزایـش سـازگاری و 

کاهـش افسـردگی و اضطـراب آنهـا کمـک کند.
هـای  درد  بـر  اسـت  مرهمـی  آگاهـی  همیشـه  مثـل 

... . . . . اجتماعـی.

گزارش پیام ما از اختالالت هویت جنسی 

در جست و جوی هویت

اختتامیـه نخسـتین سـوگواره عکس 
 12 چهارشـنبه  زیـار  ده  عاشـورایی 
اسـفندماه در محـل پژوهشـکده تعلیـم 
کرمـان  اسـتاندار  حضـور  بـا  تربیـت  و 
از  و  برگـزار  مسـئولین  از  جمعـی  و 
برگزیـدگان ایـن سـوگواره تجلیـل شـد. 
ابـوذر احمـدی زاده، رحیـم بنی اسـد 
آزاد و میثـم احمـدی بـه تربیـت رتبـه 
ای  حرفـه  بخـش  سـوم  تـا  اول  هـای 
نخسـتین سـوگواره عکس عاشـورایی ده  زیـار را کسـب کردند. 
ناصـر افضلـی، علـی افضلی، حسـن صدقی و حسـین افضلی نیز 
بـه عنـوان برگزیدگان بخش موبایلی نخسـتین سـوگواره عکس 

عاشـورایی ده زیـار انتخـاب و معرفـی شـدند.
روستای ده زیار دارای توانمندی های زیادی در 

بخش های مختلف هنری و اجتماعی است
دبیـر اجرایـی سـوگواره عکـس عاشـورایی ده زیـار در آییـن 
اختتامیـه گفـت: در مجمـوع 491 اثـر توسـط 101 عـکاس از 
اسـتان هـای تهـران، خراسـان رضـوی، اصفهـان، یـزد و کرمان 
بـه ایـن جشـنواره ارسـال و داوری شـد کـه سـه اثـر در بخـش 
حرفـه ای و چهـار اثـر در بخـش موبایلـی برگزیده شـده اسـت. 
ثـاراهلل انکوتـی بـا اشـاره به اینکـه یکی از اهـداف برگـزاری این 
سـوگواره معرفـی روسـتای ده زیـار مـی باشـد، اظهـار داشـت: 
این روسـتا در تاسـوعا و عاشـورای حسینی شـاهد حضور جمع 
از پایگاه هـای  ارادتمنـدان سیدالشـهدا )ع( و یکـی  از  زیـادی 
تعزیـه اسـت. وی تصریح کرد: ایـن روسـتا دارای توانمندی های 
زیـادی در بخش هـای مختلف هنـری و اجتماعی اسـت. انکوتی 

بـا اشـاره بـه تحصیل جوانـان روسـتایی در مراکز آمـوزش عالی 
اظهـار داشـت: بایـد بـه دنبـال برگـزاری برنامه هـای بـا کیفیت 
فرهنگـی در روسـتاها باشـیم. همـان طـور کـه کشـور در حال 
توسـعه علمی و فرهنگی اسـت در روسـتاها نیز ایـن وضعیت را 
داریم و برنامه های ضعیف فرهنگی در روسـتاها جوابگو نیسـت. 
دبیر اجرایی سـوگواره عکس عاشـورایی ده زیار افزود: مسـئوالن 
و پیشکسـوتان اسـتان کرمان نیز همراهی و پشـتیبانی خوبی از 

برگـزاری سـوگواره عکـس عاشـورایی ده زیار داشـته اند.
فرهنگ عاشورا فرهنگی مانا و ماندگار در جامعه ما به 

شمار می رود
نیـز  ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان  مدیـرکل فرهنـگ و 
در ایـن آییـن گفـت: هنرمنـدان در توسـعه و ترویـج فرهنـگ 
محمدرضـا  دارنـد.  موثـری  و  مهـم  بسـیار  نقـش  عاشـورایی 
علیـزاده بـا اشـاره بـه اینکـه روز بـه روز بـه جاذبـه ی فرهنگ 
عاشـورایی افـزوده مـی شـود، اظهـار داشـت: فرهنگ عاشـورا 
فرهنگـی مانـا و مانـدگار در جامعـه مـا به شـمار مـی رود. وی 
بـا اشـاره به سـخن مقـام معظم رهبـری مبنی براینکه عاشـورا 
فقـط حادثـه تاریخـی نیسـت، بلکـه یـک فرهنـگ و جریـان 
اسـت، تصریـح کرد:ایـن فرهنگ برگرفتـه از آموزه هـای قرانی 
و بـا ویژگـی هـای خاص خود اسـت. مدیرکل فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی اسـتان کرمـان گفـت: عکاسـان شـرکت کننـده در 
ایـن سـوگواره بـا لنـز دوربیـن خـود هنرمندانـه نـکات ظریف 
برنامـه هـای عاشـورایی را بـه تصویـر کشـیده انـد. علیـزاده با 
اشـاره بـه اینکـه بخـش اعظـم مانـدگاری فرهنـگ عاشـورایی 
مدیـون هنرمندانـی اسـت که در ایـن عرصه تاش مـی کنند، 
افـزود: فعالیـت هـای فرهنگـی و هنری بـا رویکـرد مذهبی در 

مقابلـه بـا فرهنگ غربی و کاهش آسـیب هـای اجتماعی نقش 
موثـری دارد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهرها و نقـاط مختلف 
را بـه واسـطه نقشـی می شناسـیم کـه ایفـا می کننـد، اظهـار 
داشـت: آن نقـش شناسـنامه شهرهاسـت و روسـتای ده زیـار 

نقـش دینـی و مذهبی بسـیار قـوی دارد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان گفـت: 
زیـار حضـور دارد و در  افـراد فرهیختـه ای در روسـتای ده 
اسـتان کرمـان نـام روسـتای ده زیـار همـراه با مناسـبت های 
دینـی و مذهبـی اسـت.  علیزاده اظهار داشـت: ظرفیـت بالقوه 
ای در مناطـق مختلـف اسـتان در حوزه هـای فرهنگی، هنری، 
مذهبـی و دینـی وجـود دارد کـه تاکنـون کمتـر به آنهـا توجه 
شـده اسـت. وی بـا تاکید بـر شناسـایی هنرمنـدان در مناطق 
روسـتایی بـا همیـاری دهیـاران و اعضـای شـوراهای اسـامی 
تصریـح کـرد: برنامه هـای فرهنگـی و هنـری باید در روسـتاها 
اجـرا شـود.  مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان 
در پایـان بیـان داشـت: سـوگواره عکـس عاشـورایی ده زیـار 

فرصـت مغتنمـی بـرای ترویـج فرهنـگ عاشـورایی از سـوی 
است. عکاسـان 

گفتنـی اسـت فراخـوان سـوگواره در اول بهمـن ماه منتشـر 
شـد. شـرکت کننـدگان در مسـابقه تـا 15 بهمـن مـاه فرصـت 
داشـتند کـه آثـار عکـس عاشـورایی را با موضـوع تعزیه ارسـال 
کننـد. 101 عـکاس 491 عکـس را در دو بخـش حرفـه ای و 
موبایلـی بـه دبیـر خانـه بـرای داوری ارسـال کردنـد و پـس از 
داوری در نمایشـگاه 30 قطعـه عکـس از بخـش موبایلی و حرفه 
ای کـه عکـس های منتخبین را نیز شـامل می شـود به نمایش 
گذاشـته شـدند. در آیین اختتامیه برندگان نخسـتین سـوگواره 

عکـس عاشـورایی ده زیـار معرفی شـدند.
الزم بـه ذکـر اسـت روسـتای ده زیـار از توابع بخـش چترود 
شهرسـتان کرمان اسـت که در تاسـوعا و عاشـورا شـاهد حضور 
گسـترده مـردم بـرای دیـدن برنامـه هـای تعزیـه خوانی اسـت. 
ایـن روسـتا بـا جمعیتـی بالغ بر سـه هزار نفـر به دیار عاشـقان 

ابوالفضـل العباس )ع( شـهرت دارد.

از برگزیدگان نخستین سوگواره عکس 
عاشورایی ده زیار تجلیل شد

گزارش

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

 برابررای شـماره139460319002008040هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای مختـار خاونـد فرزند عـوض بشـماره شناسـنامه4479صادره از 
رودباردریـک بـاب خانه به مسـاحت1364/37مترمربع پاک243فرعـی از193اصلی مفروز ومجزی 
شـده ازپاک193اصلـی قطعه سـه واقع درشـهر رودبار- مظفرآباد- روسـتای قلعـه بخش46کرمان 
مالکیـت متقاضـی بعنـوان مالک رسـمی محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطاع عموم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصول 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

برابـررای شـماره139460319002008400هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای امیـد خاوند فرزنـد مختار بشـماره 
مسـاحت251مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  دریـک  رودبـار  از  شناسـنامه5360083654صادره 
پاک871فرعـی از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپاک188اصلـی قطعـه سـه واقـع در 
شـهر رودبـار- شـهرک انقـاب- کوچـه بهمن1بخش46کرمان خریـداری ازمالک رسـمی آقای 
عبدالحسـین مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت 

مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادرخواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/15
 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  برابـررای شـماره139460319002004856هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم شـوکت سـیفعلی پـور فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه479صادره از جیرفـت دریک باب خانه به مسـاحت596/89مترمربع پاک819فرعی 
از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپاک188اصلـی قطعـه سـه واقـع در تـاج آبـاد شـهر 
رودباربخش46کرمـان خریداری ازمالک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی محرزگردیده اسـت.

لذابـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

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

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139460319002008924هیات  برابـررای 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
عـوض  فرزنـد  بـر  بهـره  مـراد  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  کهنـوج  ملـک 
بشـماره شناسـنامه11863صادره از بندرلنگـه دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت1379مترمربع 
واقـع  سـه  قطعـه  ازپاک193اصلـی  شـده  ومجـزی  مفـروز  از193اصلـی  پاک249فرعـی 
درروسـتای قلعه مظفرآباد شـهر رودبـار بخش46کرمـان مالکیت متقاضی بعنوان مالک رسـمی 

محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شـود 
درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپس 
ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصـول اعتراض 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

برابـررای شـماره139460319002008995هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمدجـوزاک پـور فرزنـد حیـدر 
بشـماره شناسـنامه4877صادره از کهنـوج دریـک بـاب قطعـه بـاغ مشـتمل برچهاربـاب خانـه 
بـه مسـاحت19382مترمربع پاک322فرعـی از89اصلی مفـروز ومجزی شـده ازپاک89اصلی 
قطعـه یـک واقـع در کهنـوج- روسـتای چـاه زیـارت بخش46کرمان خریـداری ازمالک رسـمی 
آقـای چنگیـز شـهریاری محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضـای مدت 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

 برابـررای شـماره139460319002008303هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 

ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای رضـا سـنجری نیـا فرزنـد عبـاس 
بـه مسـاحت56/66مترمربع  بـاب مغـازه  از جیرفـت دریـک  بشـماره شناسـنامه8421صادره 
پاک870فرعـی از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپاک188اصلـی قطعـه سـه واقـع در 
وغیـره  مهیمـی  محمدمهـدی  آقـای  رسـمی  ازمالـک  خریـداری  شـهررودباربخش46کرمان 
محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شـود 
درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپس 
ازاخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصـول اعتراض 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی

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

برابـر رای شـماره139460319002004857هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مرضیـه خوزسـتانی فرزنـد خدایار 
مسـاحت400/50مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  دریـک  از جیرفـت  بشـماره شناسـنامه574صادره 
پاک818فرعـی از188اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپاک188اصلـی قطعه سـه واقـع درتاج 
آبـاد رودباربخش46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمـی محرزگردیده 
اسـت.لذابه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی می شـود درصورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند ازتاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

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

 رئیس ثبت اسناد واماک-اصغرناروئی
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فرهنگ و هنر

مناسبت

به مناسبت 14 اسفند سالروز در گذشت 
دکتر مصدق و زادروز اخوان ثالث

باران به کوهسار نیامد

چهاردهم اسـفند ماه  مصادف با دو مناسـبت 
مهم اسـت یکی درگذشـت دکتـر محمد مصدق 
از  ثالـث پـس  و دیگـری تولـد مهـدی اخـوان 
کودتـای 28 مـرداد اخـوان شـعری نوشـت و آن 
را بـه پیـر محمـد احمـد آبادی)دکتـر محمـد 
مصـدق( تقدیـم کـرد زنـده یـاد مهـدی اخـوان 

ثالـث )م.امیـد( در ایـن بـاره مـی گوید:
» ایـن شـعر را ] تسـلی و سـام [ بـرای زنده 
یـاد دکتـر مصـّدق گفتـه ام. آن وقـت هـا ـ در 
سـال 35 ـ نمی شـد اسـم مصّدق را ببـری؛ این 
بـود کـه بـاالی شـعر نوشـتم: بـرای پیـر محّمد 

احمدآبادی 
مـن خـودم در زنـدان بودم کـه آن مرد بزرگ 
و بزرگـوار تاریـخ معاصـر مـا را گرفتـه بودنـد و 

تقریبـاً محکـوم کـرده بودند .
وقتـی مـا را در زنـدان زرهـی بـرای هواخوری 
مـی بردنـد ، او] دکتر مصـّدق[ را مـی دیدیم که 
در یـک حصـار سـیمی خـاص و جداگانـه ای بـه 
تنهایـی راه مـی رفـت و قدم می زد؛ مثل شـیری 
درون قفـس . بعدهـا این شـعر را برایـش گفتم« 
  بـه مناسـبت یـادی از هـر دو بـزرگ این شـعر 

را مـی خوانیم:
تسلی و سالم

)برای پیر محّمد احمدآبادی(
دیــدی دال ، کــه یــار نـیـــامــد
گـــرد آمــد و ســوار نــیــامــد
بگداخت شمع و سوخت سراپـای

و آن صـبــح زرنـگـــار نـیــامــد
آراســتـیــم خـانــه و خـــوان را
و آن ضـیـف نـامــدار نـیــامــد

دل را و شــــوق را و تـــــوان را
غم خورد و غمگـســار نـیــامــد
آن کاخ هـا ز پـایـه فـرو ریــخت

وان کــرده هـا بـه کـار نــیــامــد
سوزد دلــم بـه رنـج و شـکـیـبت
ای بـاغـبــان بــهــار نــیــامــد

بشکفت بس شـکـوفه و پـژمـرد
ـّا گـلــی بــه بــار نـیـــامــد ام

خوشـید چشـم چشـمـه و دیـگـر
آبــی بــه جــویــبــار نـیــامــد
ای شـیـر پـیـر بسـتـه بـه زنجیـر
کز بـنـدت ایــچ عــار نـیــامــد
سـودت حـصـار و پـیـک نـجـاتی
سـوی تـو و آن حـصار نـیـامــد

زی تـشـنــه کشـتـگـاه نجیـبـت
جــز ابـــر  زهــر بــار نــیــامــد

ـّی از آن قـوافـل پـــر بــا- یـکـ
- ران گـهـــر نـثــــار نـیـــامــد
ـّام ای نـــــادر نــــــوادر ایـــــ
کت فــّر و بـخـت یـار نـیــامــد

دیری گذشت و چـون تـو دلـیـری
در صـــّف  کــــارزار  نـیـــامــد
افسـوس کـان سفـایــن حـــّری

زی ســـاحـــل قــرار نــیــامــد
وان رنـج بـی حسـاب تــو، درداک
چـون هـیـچ در شمـار نــیــامــد
وز سـفـلـه یـاوران تـو در جـنــگ

کــاری بـه جــز فـــرار نــیــامــد
من دانم و دلت، کـه غمان چـند
آمــد ، ور آشــکـــار نـیــامــد

چندان کـه غـم بـه جان تـو بـارید
بـاران بــه کــوهـسار نـیــامــد

عشق 
عشق 

رهگذری غریب است 
پرنده ی کوچکی است 

وقتی می آید
هر خنده اش میله ای است 

از قفسی عظیم
که دریا را در آن قربانی می کنند

زمان داس
اگر!

زمان داس رسیده است
رسیده ایم
سالهاست!

گوسفندان را فروخته ایم
و زنهای خود را
آتش می زنیم...

آزادی
اگر یک برگ بر درخت باشد

حق نداری به زمستان نظر کنی
با این همه، حرفی نیست
زندگی تقسیم مرگ است

ولی آزادی 
سهم برگهائی ست

که بر پای پائیز می پیچند

نگاه سگ ها
همه چیز برچسب خورده بود

همه چیز زمین!
در بازار 

برچسب خورده بود.
رویا ها 

چکه، چکه

از چشم قلم ها فرو ریختند
در نگاه سگ ها بوی نان تازه می پیچد

و کولیان در کوچه های پیچ پیچ
داس و عشوه می فروختند

 به ارواح گندم احترام می گذاشتند!
داس های بی دست!

تبرهای از دسته رمیده!
که تنها سوگندشان جان جنگل بود.

عقابان مغرور 
گروه، گروه

با فرسایش قله ها اعدام شدند.
خورشید

از پشت نخلستان
خون و 

خرما قی می کرد.

درناگهـان بعـد ازظهـر چهارشـنبه دوازدهم اسـفند 
مـاه غمناکـی صدای. یک دوسـت شـاعر از. ان سـوی. 
بـر  سـرد  عرقـی  کنـد.  مـی  راسسـت  زانوانـم  خـط 
پیشـانیم مـی نشـیند قطـار ثانیـه هـا در ایسـتگاهی 
دیگـر دوسـتی، دیگـر را پیـاده کـرده اسـت. غـرق در 
یـاد هـا کلمـات در مـن عصیـان مـی. کننـد و تصویر. 
درتصویـر خاطـره اسـت کـه در ذهنـم صف می کشـد 
دو دهـه دوسـتی دو دهـه زندگی با کلمـات با کتابها 

دو دهه رفاقت. که بهانه اش شـعر اسـت 
بـه سـالهای77می روم بـه خیابان لرهـای جیرفت و 
مطـب پزشـکی کـه انجمن شـعر هم هسـت. دور همی 

هـای شـاعرانه و شـعر خوانـی و گـپ. و نقد ونظر 
بـه دفتـر نشـریه فـردوس کویر مـی روم نشـریه ای. 
کـه آرشـیوش پر از شـعرهایی سـت کـه از محمد رضا 
مظاهـری در کسـوت دبیـر، فرهنـگ و هنر. ایـن هفته 

نامه منتشـر. کـرده ام 
تومانـی  هـزار  صـد  بانـد  و  روم  79مـی  سـال  بـه 
اسکناسـی کـه دکتـر. مظاهـری شـاباش حنـا بنـدان 
رفیـق شـاعرش در گرماگـرم صـدای نی انبـان و هلهله 
و لبخنـد بـه آسـمان مـی پاشـد و پـچ پچ پسـر عمویم 

کـه مـی گویـد«« عجـب. دوسـت  باحالـی داری 
سـکونت  و  روم  مـی  هشـتاد  ی  دهـه  اوایـل  بـه 
اودرشـهر کرمـان و دوسـتی هـای مشـترکمان باشـاعر 
مجموعـه ی »تردید آرش« شـادروان مهـدی قهاری که 
او هـم چنـد سـال پیـش مسـافر ابـدی زمسـتان بـود. 
شـعر  مجموعـه ی،  چـاپ  روزهـای  خاطـرات  بـه 
سـپیدش »یـک هجـا تا هیـچ« مـی روم کـه حرفهایی 

تـازه بـرای گفتـن داشـت. 
محمـد رضـا چند سـالی بـود پایتخت نشـین شـده 
بـود و ایـن اخـری هـا کمتـر. از احوالـش خبـر دار می 

م شد
 امـا درسراسـر جغرافیای بودنش شـاعر بود و شـاعر 
زیسـت و شـاعر رفـت و شـاعر ماند. هـم اوکـه »تلخ را 

پایـان. شـیرینی می دانسـت چنان پایان لیمو شـیرین 
هـم او کـه می گفـت: »عـده ای با کنـدن برگهـا پاییز 
زورکـی مـی اورند«هـم او که مـی گفت »بـرای توامده 
پیـر  قرارمـان گذشـتند/وگورکنی  از،  هـا  بودم/عقربـه 
ارزوی تـازه مـرده ی خویـش را بـه رودخانـه مـی برد/
بـرای تـو امـده بودم/دهـان در از تعجب باز مانـده بود /

وهـوای کوچـه در اخمی تلـخ مبتا به باران می شـد/و 
ابیاتـم بـوی بغض می گرفت/بـرای. تو امده بـودم نیمه 

شـب بـود و نیمـی از ماه سـوخته بود.«
محمدرضـا شـاعر بود شـاعر زیسـت شـاعر رفت شـاعر 

ند ما
بـه روی پنجـره یـخ بسـته تصویـری جـدا از...یک هجا 

تـا هیچ
زمستان است و دلتنگی
و هجرت رنگی از غربت

و دستی برگ ها را می کند از شاخه پاییز
چه فروردین دلگیری

تو در خاکی و من در سایه خورشید
خیابان بغض بی رنگی و جای دفترت خالی ست

برای شاعران خیس از بآران
بـرای شـعر سـرما خـورده ام در کوچـه ی تـب کـرده 

سفند ا
کسی دیگر مطب را وا نخواهد کرد

چند شعر از دکتر محمد رضا مظاهری از مجموعه شعر »یک هجا تا هیچ«

زندگی تقسیم مرگ است
برای دوست شاعرم مسافر ابدی زمستان دکتر محمد رضا مظاهری 

کسی دیگر، مطب را وا نخواهد کرد
حسین سبزه صادقی

چهارمین دوره جایزه 
الک پشت پرنده

جایـزه  دوره  چهارمیـن 
حالـی  در  پرنـده  الک پشـت 
برگـزار شـد کـه حجـم تالیـف و 
داسـتان های ایرانـی در ایـن دوره 
بیـش از کتاب هـای ترجمـه بـود 
کـه اتفاقـی خوشـایند در ادبیـات 
شـمار  بـه  نوجوانـان  و  کـودکان 
می رود. عصر روز چهارشـنبه )12 

اسـفند 13949( همچون دوره های قبل جشـن جایزه الک پشـت پرنده با حضور 
نویسـندگان، تصویرسـازان، مترجمـان و بـا اجرای لیلی رشـیدی در شـهر کتاب 
مرکـزی برگـزار و طی آن برندگان نشـان الک پشـت پرنده طایـی و نقره ای نیز 
معرفـی شـدند. مـژگان امجـد، مدیـر شـهرکتاب مرکـزی در ایـن مراسـم گفت: 
در یکـی دو سـال اخیـر بـا تاش هـای مسـتمر و خسـته گی ناپذیر ما مـدارس و 
فضاهـای آموزشـی که از مهم ترین مخاطبان این فهرسـت هسـتند رفتـه رفته با 
این فهرسـت آشـنا شـدند. حاال یک دو سالی سـت که بـا تماس هایـی از مدارس 
روبـرو هسـتیم کـه چشـم انتظار معرفی فهرسـت جدید و آشـنایی بـا کتاب های 
برگزیده انـد و ایـن اتفـاق سـاده مـا رو بـه نزدیکـی ادبیـات کـودک و آمـوزش و 
پـرورش امیـدوار می کنـد. او افـزود:« در ایـن سـال ها عـاوه بر معرفی فهرسـت 
الک پشـت بـه شـهر کتاب ها، تـاش کردیم فهرسـت ها را به شـرکت های پخش 
و توزیـع کتـاب در شهرسـتان ها هم بسـپریم تا به همـه همکاران  در حوزه نشـر 

الگـوی مناسـبی بـرای انتخـاب پیشـنهاد کنیم. 

نخستین دوره  
جایزه ادبی ِچِهل 
برگزار می شود

   روابـط عمومـی نخسـتین 
مکتـب  چهـل،  ادبـی  جایـزه 
معاصر تهران نخسـتین دوره ی 
جایـزه ادبـی ِچِهـل را برگـزار 
جایـزه  نخسـتین  می کنـد. 
ادبـی چهـل، بـا هـدف ایجـاِد 

شـور و شـوق و تعامِل مثبت میان نویسـندگان و صاحب نظراِن نسـل های 
مختلـِف ادبیاِت داسـتانی ایران، فـارغ از ارزشـگذاری های صنفی به صورت 
سـاالنه برگـزار می شـود و قـرار اسـت بـه معرفـی امیدهـای قصه نویسـی 
ایـران بـا بهره منـدی از تجربه و دانش نسـل های پیشـین ادبیات داسـتانی 
و از مسـیر آراء داورانـه ی ایشـان بپـردازد. در ایـن مسـابقه در هـر دوره، از 
میـان نویسـندگان جـوان؛ پنج نفـر از امیدهای آینـده ی ادبیات داسـتانی 
ایـران؛ توسـط نسـل های باتجربه تـر؛ شناسـایی و بـدون الویـت معرفـی 
می شـوند و در پایـان هـر دوره؛ مکتب تهـران طی مراسـمی از برگزیدگان 
تقدیـر می کنـد. بـر اسـاس اساسـنامه ایـن جایـزه نویسـندگان سـی وپنج 
تـا چهـل سـاله ی ایـران؛ که حداقل سـه کتاب چاپ شـده داشـته باشـند، 
بـه واسـطه ی کارنامـه ی رسـمی و قانونی خـود در این رقابت شـرکت داده 

می شـوند. 

»آبـی تـر از آسـمان »در پنجاهمیـن سـالگرد فـوت اسـتاد »روح ا...خالقـی« به 
کارگردانـی« سیدحمیدمیرحسـینی« کلید خـورد. این فیلم مسـتند زندگی پرفراز 
نشـیب  اسـتاد روح ا... خالقـی نابغـه موسـیقی و خالـق موسـیقی« ای ایـران » را 
روایـت مـی کنـد و تـا بـه امـروز افـرادی چـون :  فـرخ خالقی،احمدرضـا احمـدی 
،بهـزاد بهـزادی ، دکتر هما گل گاب ،پـری دخت بنان،کامبیز روشـن روان ،هومن 
ظریف،علـی رضـا میرعلینقـی در مقابـل  دوربیـن ایـن مسـتند قـرار گرفتـه انـد و 
بخـش هایـی از زندگی ایـن هنرمند معاصـر را روایت کـرده اند.«فـروغ بهمن پور« 
بـه عنـوان مجـری طرح و » سـمیرا شـیخ مظفری« به عنـوان مدیر تولیـد و برنامه 
ریـز در ایـن اثـر همـکاری دارند قابل ذکـر اسـت  »روح ا... خالقی« در سـال 1285 
در شـهر کرمـان متولـد شـد واز دوران کودکی به موسـیقی عاقه بسـیاری داشـت 
.او از شـاگردان بسـیار خـوب و واال و ارزنـده اسـتاد« علینقـی وزیـری« بـود و آثـار 
ارزشـمندی را در موسـیقی ایرانـی پدیـد آورد کـه در راس آنهـا سـرود میهنـی و 
ارزشـمند » ای ایران ای مرز پر گهر« اسـت .  همچنین کتاب های آموزشـی بسـیار 
خوبـی بـرای هنرجویـان ویولن فراهم کرد که امروزه اسـاتید بسـیاری برای تدریس 
از آنهـا اسـتفاده مـی کننـد . تـاش او بـرای احیـای موسـیقی ایرانـی در دورانـی 
کـه توجـه رسـمی بـه این موسـیقی کاهـش یافته بـود، تأثیرگـذار و مهم شـمرده 
می شـود. او کتابـی بـه نام سرگذشـت موسـیقی ایران درباره سرگذشـت موسـیقی، 
موسـیقی دانان و نوازنـدگان ایرانـی هم عصـر خود و کتابی به نام نظری به موسـیقی 
شـامل نظریـه ای بـرای موسـیقی ایرانـی و غربـی نوشـته اسـت.عاقه و توجـه بـه 

موسـیقی در خانواده خالقی امری معمول بود در سـال 1320 به پیشـنهاد وزیری، 
معاون اداره موسـیقی کشـور و نیز معاون هنرسـتان عالی موسـیقی شـد. مدتی در 
وزارت کار و تبلیغات کار کرد. درسـال 1327 متصدی دبیرخانه هنرهای زیبا شـد. 
درسـال 1328هنرسـتان موسـیقی ملی را تأسـیس کرد و رئیس آن شـد.در سـال 
1334 در چارچـوب برنامه هـای انجمـن ایـران و شـوروی به این کشـور سـفر کرد. 
همچنین سـفرهایی را به کشـورهای رومانی، فرانسه و هندوسـتان انجام داد.خالقی 
سـال هـا در رادیـو ایـران نیـز فعالیـت داشـت و از جملـه رئیس شـورای موسـیقی 
رادیـو بـود و برنامه های رادیویی »یادی از هنرمندان درگذشـته« و »سـاز و سـخن« 
را راه انـدازی کـرد. خالقی در سـال 1344 در سـالزبورگ در اتریش درگذشـت  و در 

گورسـتان ظهیرالدولـه در تهران دفن شـده اسـت.

مستند »آبی تر از آسمان« به کارگردانی 
حمید میرحسینی کلید خورد

جایزه ادبی خبرجایزه ادبی

شهرام  پارسا مطلق 
shahramparsa@

payamema.ir

بـا دکتـر محمد رضـا مظاهری 
کـه  نسـبی  قرابـت  جـز  بـه 
نداشـت  چندانـی  اهمیـت  ذاتـا 
خویشـاوندی در روح بـه نام شـعر 
داشـتم  ؛ اواخر دهه هفتاد و اوایل 
دهـه هشـتاد روز و شـب هـای زیـادی را بـا او گذرانـدم کـه 
تمـام آن بـه شـعر خوانـی و گفـت و شـنود ادبی گذشـت به 
درد مشـترک شـعر. که یـاد بـاد آن روزگاران ..... و بعد  چاپ 
مجموعـه شعرسـپیدش ) یک هجـا تا هیچ( در سـال 1380 
....کـه بـه باور من  از بهتریـن مجموعه های شـعر آن روزگار 
بـود و آن طـور کـه بایـد دیـده و شـنیده نشـد ...کـه شـعر 
راسـتین زایـش رویـان درد اسـت وقتـی بـر بلنـدای فاجعـه 
ایسـتاده ای و بـودن را جـار مـی زنـی و شـعر او کـه شـعار 
نبود و ریشـه در کلمه ی شـعورش داشـت. ذاتا شـاعر بود و 
صریـح   و  رنـد عالـم سـوزی بـود  که با مصلحـت بینی اش 
کاری نبـود » اگـر زمـان داس رسـیده اسـت / رسـیده ایـم / 
سـال هاسـت !/ گوسـفندان را فروخته ایم / و زن های خود را 
/ آتـش مـی زنیم« انسـانی شـریف ، فروتن ، مهربان ، بسـیار 
حسـاس و دلبسـته شـعر آزاد کـه ضـرورت آن را درک کرده 
بـود و در جیرفـت از پایـه گذارانـش بـود. شـعرهای فـروغ را 
بسـیار دوسـت داشـت و دلگیـر بـود از کسـانی کـه بـه قول 

فروغ: 
»...همچنان که تو را می بوسند

در ذهن خود طناب دار تو را می بافند«
را  شـعرهایش  و  کـرد  شـعر  را  زندگـی  کام  یـک  در 
زندگـی کـه زندگـی شـاعرانه کارهـر کسـی نیسـت و تنها 
از آنانـی بـر مـی آیـد کـه در روح وسـیع و بـزرگ انـد که 
چنیـن بـود. پزشـک بود امـا  کارش در سـایه تعلقات ادبی 
و هنـری اش جـای مـی گرفـت. حـدود سـال هـای 83 
و 84 بـود پـس از سـال هـا  طبابـت را در جیرفـت کـه 

بـه قـول خـودش» مـن همـان سـتاره دنبالـه دارم/ که در 
آسـمان جیرفت/بـی سـتاره هـا را / مرهـم مـی نهـد« رها 
کـرد و مدتـی بـه کرمـان آمـد آن روزهـا مـن در هفتـه 
نامـه صبـح کرمـان صفحـه ای فرهنگی ادبی داشـتم  اکثر 
اوقـات بـه دفتـر روزنامـه در خیابـان اسـتقال مـی آمد و 
حـرف هـا و شـعر خوانـی کـه تمامـی نداشـت و بسـیاری 
از شـعرهایش در آن صفحـه چـاپ شـد. بـا مهـدی قهاری 
دوسـتی نزدیـک و دیرینه  داشـت روزی کـه در دیماه 84 
مهـدی رفـت نوشـت » هنـوز آرزوی تو در آیینه هـا آه می 
کشـد/ و بـاد شـیون مـن اسـت/ کـه بـه درهای بسـته می 
کوبـد«  اواخـر سـال 84 از کرمـان رفت و در کرج سـاکن 
شـد؛ رابطـه اش با کرمـان و جیرفت تقریبا قطع شـده بود 
بسـیاری از دوسـتان دلتنگـش بودنـد و... گویـا چنـد باری 
بـرای دیـدن خانـواده بـه جیرفت آمـده بود و یـک بار هم 

بـه انجمـن شـعر سـبزواران و زود برگشـته بود. 
اواخـر آبـان امسـال در حـال تدویـن کتاب » گزیده شـعر 
آزاد اسـتان کرمان« بودم  به او زنگ زدم و چند شـعر جدید 
بـرای چـاپ در ایـن کتاب درخواسـت کـردم  از پشـت تلفن 
چنـد شـعر خوانـد و من یادداشـت کردم یکی از شـعرهایش 
»پرنـده« نـام داشـت زیبـا بـود و هنـوز طنین شـعر خواندن 
خـاص خـودش در گوشـم اسـت : »عقـاب می خواسـتی! 
/با سـپاهی کبوتر آمدم/و سـینه سـرخی/ بر سـپیدی 
گونـه هایت/بـا زمهریـر کدام کرکسـان گذشـتی/که 
سـیمرغ دلـم /قاف /قـاف/ بـه النه بـاز مـی گردد/ 
بیـا بیا / وگرنـه / فرهاد تو خسـروانه می میـرد/ان اال 
نسـان لفی خسـر« دریغا آتشـی افسـرد و اندوه گران دشت 
باقی ماند چه باید کرد شـقایق موسـمی دارد.شـاعر رها شـد 
از چارچـوب سـیمانی سـاعت هـا یی کـه با کلمـات از لکنت 
ثانیـه هایـش عبور مـی کرد رضـا دلواپس کلماتش بـود باید 

بـه خانـه شـعرهایش بر مـی گشـت، کلمات تنهـا بودند.

نه تو نمرده ای
فقط چند روزی پشت پرچین کلماتت به خواب رفته ای

 خسته بودی و 
به روزمرگی عادت نداشتی

به نامردی عادت نداشتی
به مصلحت عادت نداشتی

به دروغ عادت نداشتی 
به دنیای ما عادت نداشتی

چقدر کلماتت مضطرب بودند
ناسامتی تو شاعر بودی

خوشبختی مقصد کلمات نیست 
هیچ شاعری خوشبخت نیست

دیگری بزرگی در نام تو ایستاده بود
که دیگران نمی فهمیدند
و حق داشتند که نفهمند

کلمـات از سراشـیب بغـض ات سـیزیف وار بـه دره تاریـک 
روزمرگـی پرتـاب مـی شـدند

و بیهودگی
دوباره و دوباره آغاز می شد

آدرس جهان ما را
اشتباهی به تو داده بودند شاعر!

» ای شاعرتر از شعرهای خود و شعرهای ما«1
می دانم 

کلماتی در خشاب حنجره ات گیر کرده اند
و شلیک نمی شوند

در متن تاریکی
کلمات نمی توانستند

زبان همیشه چیزی در تو کم داشت
حاال  که فراغتی  دست داده

بخـواب و بـی دغدغه شـعرهای تـازه ات را برای بعـد از مرگ 

بخوان
حاال که مرگ باز هم ندیدنمان را به تعویق می اندازد

بگو
حرف هایی را

که در گلوی شعرهایت چرک کرده اند
تو در صف نایستادی

مثل کلماتت
که صف شعر را به هم زدند

از »یک هجا
تا 

هیچ «2
1- رضا براهنی

2-نام مجموعه شعر دکتر مظاهری

 برای فقدان دکتر محمد رضا مظاهری شاعر

با سپاهی کبوتر
    یادنوشت
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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

خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  فرهنگـی  امـور  معـاون 
)ره( گفـت:  در 6 ماهـه نخسـت  سـال جـاری، 500 هـزار 
از  خمینـی)ره(  امـام  امـداد  کمیتـه  مددجویـان  از  نفـر 
محـل اعتبـارات ایـن نهـاد و سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر 
آموزش هـای »پیشـگیری از اعتیـاد« را دریافـت کرده انـد.

تمامـی  حاضـر  درحـال  کـرد:  اظهـار  میرشـکار  اکبـر 
آسـیب های موجـود در میـان خانواده هـای تحـت پوشـش 
کمیته امداد را شـهر به شـهر و اسـتان به استان شناسایی و 
دسـته بندی کرده ایـم زیـرا معتقدیـم برای حل آسـیب های 
موجـود باید سرچشـمه های آنها در کشـور شناسـایی شـود 

تـا بتـوان با تمـام تـوان با آنهـا مقابلـه کرد.
میـان  در  موجـود  آسـیب های  آن کـه  بیـان  بـا  او 
خانواده هـای تحـت پوشـش کمیتـه امـداد از تنـوع باالیـی 
میـان  در  آسـیب  مهم تریـن  افـزود:  اسـت،  برخـوردار 
مددجویـان کمیتـه امداد »فقـر« موجود در خانواده هاسـت 

کـه موجبـات فقـر فرهنگـی و... را ایجـاد کـرده اسـت.
معـاون امـور فرهنگـی کمیتـه امـداد تصریـح کـرد: باید 
بدانیـم خانـواده ای کـه از لحاظ مسـائل مالی ضعیف اسـت 

امـکان ابتـا بـه هرگونـه خطایـی را دارد؛ لـذا نمی توانیـم 
بگوییـم آسـیبی خـاص چون اعتیـاد حـرف اول را در میان 
خانواده هـای تحـت پوشـش می زند. میرشـکار دربـاره علت 
عمـده طـاق زنـان سرپرسـت خانـوار تحـت پوشـش ایـن 
نهـاد نیـز اظهار کرد: براسـاس آمـار، علت طـاق 50 درصد 
»اعتیـاد  امـداد  کمیتـه  پوشـش  تحـت  مطلقـه   زنـان  از 
همسـر« بـوده اسـت. او ضمـن تاکیـد بـر آنکه آسـیب ها به 
صـورت زنجیـره ای در یـک فـرد و خانـواده ایجاد می شـود، 
گفـت: زمانـی کـه یـک دانش آمـوز اقـدام به تـرک تحصیل 
جـذب  آن  از  پـس  و  کاذب  کار  بـازار  جـذب  می کنـد، 
بزهـکاری و اعتیـاد و... خواهـد شـد و در صـورت ازدواج 
و تشـکیل خانـواده نیـز شکسـت و جدایـی دور از انتظـار 
نخواهـد بـود. این فرآیند نشـان دهنده آن اسـت که زنجیره 
آسـیب ها در کشـور به هم پیوسـته اسـت و تا وقتی از یک 
آسـیب چـون تـرک تحصیـل کـودکان پیشـگیری نکنیـم، 
آسـیب های بعـدی بـه تبـع آن بـرای فـرد و خانـواده ایجاد 
خواهـد شـد. ایـن درحالـی اسـت کـه آمـار تـرک تحصیل 
در کشـور باالسـت و بایـد برای سرنوشـت این افـراد فکری 

کنیـم. معـاون امـور فرهنگـی کمیته امـداد در ادامـه اظهار 
و  اعتیـاد  چـون  آسـیب هایی  آمـار  حاضـر  درحـال  کـرد: 
طـاق و... در میـان خانواده هـای تحـت پوشـش کمیتـه 
امـداد بسـیار کمتـر از میانگیـن کشـوری اسـت. میرشـکار 

ادامـه داد: 32 هـزار خانواده در 9ماهه نخسـت  سـال جاری 
در ایـن طـرح شـرکت کرده انـد و طـی رصدهـای صـورت 
گرفتـه اجـرای آن به شـدت باعـث کاهش آسـیب در میان 

خانواده هـای مددجویـان شـده اسـت.

معاون امور فرهنگی کمیته  امداد:

»اعتیاد« علت طالق 50 درصد زنان تحت پوشش کمیته  امداد

خبر

جامعه

چهاردهم اسـفند مصادف اسـت با 
تولـد محمـد مصـدق نخسـت وزیری 
کـه بـا کودتـای آمریکایـی 28 مرداد 
دولـت وی سـرنگون شـد و پـس از 
آن در دادگاه نظامـی محاکمـه شـد 
و علی رغـم دفاعیـه مسـتندی کـه از 
خـود ارایـه داد، بـه سـه سـال حبس 
انفـرادی محکوم شـد. پـس از تحمل 
سـه سـال زنـدان، مصـدق به دسـتور 
محمدرضـا شـاه پهلـوی بـه قلعـه احمدآبـاد تبعید شـد و تا 
پایـان عمـر خـود، در آن جـا تحـت نطـارت قـرار داشـت و 
بـه قـول خـودش، »هـر روز آرزوی مـرگ می کـرد« مصـدق 
سـرانجام در 14 اسـفند 1345 بـر اثـر بیمـاری سـرطان در 
84 سـالگی در بیمارسـتان نجمیه تهران تحـت نظر ماموران 
سـاواک درگذشـت. بـه علت مخالفـت محمدرضاشـاه پهلوی 
بـا وصّیـت مصـدق مبنی بـر دفـن او در جـوار مزار شـهدای 
سـی تیـر قبرسـتان ابن بابویـه، در احمدآباد به خاک سـپرده 
شـد. در روزنامه هـا و نشـریات مختلـف ایران سال هاسـت که 
بـه بهانـه ی چنیـن سالگشـت هایی از مصـدق و حـوادث آن 
دوران یـاد می کننـد و هر کسـی هـم از ظن خود یار ایشـان 
می شـود و بـاری روزهـا و ماه هـا می گـذرد تـا 14 اسـفند و 
یـا 28 مـرداد سـر برسـد و دوبـاره روز از نو، امـا در این میان 
متاسـفانه از دکتر سـید حسـین فاطمـی یار با وفـای مصدق 
آنچنـان یـادی نمی شـود و غالبـا سالگشـت ها را بـا یـاد خود 
مصـدق برگـزار می کننـد هرچنـد کـه حـاال دیگر زمـان آن 
رسـیده کـه اندکی هـم از همراهان و همرزمـان وی یاد کنند 
و بـه فرزندان این سـرزمین بیاموزند کـه رم را یک روز و یک 
نفر نسـاخت هرچند نام امپراطور بسـیار شـنیده می شـود اما 
بایـد دانسـت کـه مصـدق بـه تنهایـی قادر بـه انجـام چنین 
کارهایـی نبـود و در مـوارد زیـادی تصمیمـات رادیـکال و از 
جـان گذشـتگی ها را امثـال دکتـر سـید حسـین فاطمی هـا 
کهن الگوئـی  طـور  بـه  مـا شـرقی ها  امـا  مي دادنـد،  انجـام 
)آرکیتایپی(عاقمندیـم کـه فکـر کنیـم یـک نفـر همـه ی 
کارهـا را انجـام داده و بـرای مثال بگوئیم مانـدال چنین کرد، 
کاسـترو چنـان کـرد و یـا حتـی مصدق نفـت را ملـی کرد و 
بـه قـول انگلیسـی ها عـادت بـه سـاختن ابـر انسـان ها داریم 
و گویـا عاقمندیـم تاریـخ هـم روایت اسـطوره ها و رسـتم ها 
باشـد. هرچنـد کـه تاش هـای دکتـر مصـدق را نمی شـود 
نادیـده گرفـت و مسـلما ایـن افتخـار تـا همیشـه ی تاریخ به 
نـام وی ثبـت شـده اسـت امـا اندکی کـم لطفی اسـت اگر از 
امثـال سـید حسـین فاطمی یـادی نکنیـم و بـه بچه هایمان 
نیـز نیاموزیـم کـه کارهـای بـزرگ را انسـان  های بزرگـی بـا 

کار تیمـی و پشـتکار زیـاد انجـام داده انـد و بـه قـول معروف 
“هیچ کـس قهرمـان به دنیـا نمی آید بلکـه قهرمانـان در طول 

زندگـی سـاخته می شـوند”.
ناییـن(  در   1296 )زاده  فاطمـی  حسـین  سـید  دکتـر 
سیاسـت مدار و روزنامه نـگار ایرانـی و از 1331 تا 1332 وزیر 
امـور خارجـه ایران بود که پـس از کودتای 28 مرداد توسـط 
حکومـت پهلـوی اعدام شـد. طرح »جمهـوری« در آن مقطع 
از سـوی فاطمـی بـوده اسـت، بـه گفتـه دکتـر مصـدق، فکر 
ملی شـدن نفـت پیشـنهاد دکتر حسـین فاطمی بـود. دکتر 
فاطمـی را همـراه بـا دکتر علی شـایگان چهره های برجسـته 
جنـاح چـپ دولـت مصـدق می نامیدنـد. او پیش از اعـدام از 

دوبـار تـرور جان بـه در بـرده بود.
حسـین پـس از طـی کـردن دوره ابتدایـی بـه اصفهـان 
عزیمـت کـرد و عـاوه بـر ادامـه تحصیـل در روزنامـه چـاپ 
اصفهـان مشـغول بـه کار گردیـد و همیـن امر باعث شـد که 
در تهـران نیـز بـا روزنامـه سـتاره بـا مدیـر مسـئولی احمـد 

ملکـی همـکاری کند.
آزادتـر شـدن محیـط سیاسـی  و  از شـهریور 20  پـس 
ایـران روزنامـه باختـر امـروز را منتشـر کـرد. او از دوسـتان 
نزدیـک محمـد مسـعود روزنامـه نگارمعـروف دهـه 20 بـود. 
محمـد مسـعود از قول خـود تنها حامی فاطمی بـود و زمانی 
کـه برادرهـای بزرگ تـر فاطمـی او را از ارث پـدری محـروم 
کردنـد، اگـر حمایت هـای وی نبود شـاید فاطمی بـه راحتی 
نمی توانسـت تحصیاتـش را بـه اتمـام برسـاند. وی در سـال 

1323 بـه فرانسـه رفـت و دکتـرای حقـوق گرفت.
فاطمـی در اول آبـان 1328 بـه گـروه متحصنیـن کـه در 
منـزل دکتـر مصدق گـرد آمده بودنـد پیشـنهاد می دهد که 
جبهـه واحـدی را تشـکیل داده و عنـوان جبهه ملـی ایران را 
پیشـنهاد می کنـد و بـه ایـن ترتیـب پایه های ایجاد سـازمان 

جدیـدی را بنـا می گذارد.
بـه پیشـنهاد فاطمـی روزنامـه ی باخترامـروز ارگان جبهه 
ملـی شـناخته می شـود و چنـد روز بعـد اساسـنامه و برنامه 
کار جبهه ملـی اعـام شـده و در 10 آبان 1328 رسـماً جبهه 
سـازمان  فاطمـی  می کنـد.  موجودیـت  اعـام  ایـران  ملـی 
دهنـده اصلـی جبهه ملـی محسـوب می شـد و پـس از چنـد 
کمیسـیون  می گـذرد  جبهه ملـی  تشـکیل  از  کـه  روزی 
تبلیغـات را در جبهه ملـی بـا همـکاری بقائـی- حائـری زاده 
- آزاد - مکـی - ملکـی - خلیلـی - تشـکیل می دهـد. او 
آیین نامـه ایـن کمیسـیون را نوشـته و بـه این ترتیـب نوعی 
هماهنگـی در میـان روزنامه هـای طرفـدار به وجـود می آورد. 
پـس از انتخـاب دکتـر مصـدق بـه نخسـت وزیـری حسـین 
فاطمی در 30 اردیبهشـت 1330 به سـمت معـاون پارلمانی 

نخسـت وزیـر و سـخنگوی دولـت منصـوب می گـردد.
فاطمـی در مهـر سـال 1331 بـا اسـتعفای وزیـر خارجـه 
وقـت بـه سـمت وزیـر امـور خارجـه دولـت دکتـر مصـدق 
منصـوب شـد و بدنبـال کشـف مـدارک جاسوسـی انگلیـس 
بافاصلـه سـفارتخانه انگلیـس را در اول بهمـن تعطیـل و 
کارمنـدان آن را اخـراج کـرد. فاطمـی می نویسـد: »... ملتـی 
کـه روزی پرچـم دار علـم و فرهنـگ و صنعـت جهـان بود... 
ملتـی کـه راسـت بـود، دوسـت بـود، شـعارش پنـدار نیـک، 
گفتـار نیـک و کـردار نیـک بـود یک چنیـن ملتـی را یکصد 
سـال اسـتعمار کوشـید خـرد کنـد...«. در ده مـاه آینده یکی 
از کلیدی تریـن وزیـران کابینـه مصـدق و تندروترین مخالف 
اسـتعمار انگلیس و سـلطنت بـود. وی در جریان نهضت ملی 
شـدن نفـت از همـکاران نزدیک دکتـر مصدق بـود. به گفته 
دکتـر مصـدق، او نخسـتین کسـی بـود کـه پیشـنهاد ملـی 
شـدن صنعـت نفـت در سراسـر ایـران را ارائـه داد. مخالفـت 
پیگیـر او بـا دربـار محمدرضـا شـاه پهلـوی پس از شکسـت 

کودتـای 25 مـرداد 1332 بـه اوج رسـید.
پـس از کودتـای 28 مـرداد نـزد دوسـتانش در خفـا بـود 
تـا 6 اسـفند کـه دسـتگیر شـد. همـان ابتـدای دسـتگیری 
تصمیـم گرفتـه می شـود در حیـن دادرسـی توسـط یـک 
حرکـت بـه ظاهـر خودجـوش مردمـی بـه دسـت شـعبان 
جعفـری و مریدانـش بـه قتـل برسـد کـه وی و خواهـرش 
ایـن  شـاهد  تهرانـی  مظاهـر  فریـدون  می شـوند.  مجـروح 
ماجـرا می نویسـد: »ناگهـان شـعبان بـی مـخ و یارانـش بـا 
چاقوهـای برهنـه به دکتـر فاطمی حملـه ور شـده و ضرباتی 
چنـد وارد کردنـد. خانمـی کـه بعـداً فهمیدم خانم سـلطنت 
فاطمـی خواهـر دکتـر فاطمـی اسـت و از طریـق خبـر رادیو 

مطلـع شـده بـود که بـرادرش را دسـتگیر کـرده و بـه محل 
دفتـر فرمانـداری نظامـی تهران کـه آن موقـع در داخل کاخ 
شـهربانی )سـاختمان 7 فعلـی وزارت خارجـه( بـود آورده انـد 
خـود را به آن محل رسـانده که مصادف با حمله چاقوکشـان 
بـه دکتـر فاطمـی شـده و خود را سـپر بـا کرده بـود. حمله 
کننـدگان شـش ضربه بـه دکتـر فاطمـی و 10، 11 ضربه به 
خانم سـلطنت فاطمـی وارد کردند. دکتر فاطمـی را درحالی 
کـه روی زمیـن افتـاده بـود و خـون از بدنـش جـاری بـود با 

همـان جیپـی کـه آورده بودنـد از محـل دور کردنـد.«
سـید حسین فاطمی سـرانجام پس از محاکمهٔ غیرعلنی 
در دادگاه نظامـی )7 مهـر( بـه دلیـل اقـدام بـرای برکنـاری 
شـاه و اقـدام علیـه سـلطنت در سـحرگاه آبـان 1333 اعدام 
شد.اشـرف پهلـوی در اعـدام ایشـان اصـرار زیـادی می ورزید 
و نهایتـاً در قبرسـتان ابـن بابویه شـهر ری در کنار کشـتگان 

قیـام 30 تیـر به خاک سـپرده شـد.
دکتـر سـیف پـور فاطمی، بـرادر دکتر حسـین فاطمی در 
خصـوص نحـوه اعـدام وی می گوید »حسـین را وقتـی برای 
اعـدام بردنـد که بسـیار ناخوش احوال و بیمار بـود. او را برای 
اجـرای حکـم بـا برانـکارد و در حال تـب آوردنـد و نصیری و 

بختیار با شـلیک سـه گلولـه او را از بیـن بردند«.
آیـت اهلل زنجانـی تاش بسـیاری برای جلوگیـری از اعدام 
دکتـر فاطمـی می کنـد و حتـی از آیـت اهلل بروجـردی هـم 
کمـک می خواهـد کـه متاسـفانه  ایـن تاش هـا بـه جائـی 
نمی رسـد و خـون “زیبـا ترین فرزنـدان دریا علـف” به زمین 

می ریـزد.
پرویز داورپناه، یادی از حسین فاطمی یار وفادار مصدق، نقل از 
فریدون مظاهر تهرانی، روزنامه شرق

رئیس سازمان زندان ها در حاشیه نشست
 شورای حقوق بشر:

 ۷0 درصد زندانیان
 مواد مخدری ها هستند

رئیـس سـازمان زندان هـا بـا اشـاره بـه ایـن مطلب 
کـه در ایـران زندانـی سیاسـی بـا تعریفی که در سـایر 
کشـورها وجـود دارد، نداریـم، گفـت:  تنهـا عـده کمی 
زندانـی امنیتـی داریم که ناامن کردن جامعه و مسـائل 

ضدامنیتـی را شـامل می شـود.
و  زندان هـا  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اقدامات تامینی علی اصغر جهانگیر در حاشـیه نشسـت 
عالی رتبـه سـی ویکمین اجـاس شـورای حقـوق بشـر 
سـازمان ملـل متحد گفت: احتـرام به حقوق انسـانی و 
رعایت حقوق شـهروندی دو ویژگی مهـم در زندان های 
ایـران اسـت. او گفـت: امـروز زندان هـای ایـران از نظـر 
رعایـت حقـوق زندانیـان در سـطح بسـیار باالیـی قرار 
دارد و نه تنهـا در منطقـه خاورمیانـه بی نظیـر اسـت 
بلکـه در سـطح دنیا نیز کم نظیر اسـت. رئیس سـازمان 
زندان هـا و اقدامـات تامینـی و تربیتی کشـور گفت:  در 
راسـتای ارتقـای سـطح اسـتاندارد های زنـدان، رعایـت 
مسـائل حقوقی، انسـانی و همچنین آموزش، بهداشـت 
و درمـان در اختیـار تمامی زندانیان قـرار دارد. جهانگیر 
گفـت:  حـدود 50 درصـد زندانیان مـا را مجرمـان مواد 
مخـدر تشـکیل می دهند و اگـر زندانیانـی را که به طور 
غیرمسـتقیم مرتبـط بـا مـواد مخـدر هسـتند بـه این 
جمـع اضافـه کنیم، این رقم به حـدود 70 درصد خواهد 
رسـید. او افزود: از آنجا که ایران در مسـیر ترانزیت مواد 
مخدر به اروپا قرار دارد، کشـور جمهوری اسـامی ایران 
هزینه هـای زیـادی را بـرای جلوگیـری از ایـن ترانزیت 
متقبل می شـود که بخشـی از آن وجود زندانیان و آمار 
آنهـا اسـت. جهانگیـر در پاسـخ بـه سـوالی درخصوص 
زندانیـان سیاسـی گفت:  در کشـور ما زندانی سیاسـی 
بـه تعریفـی کـه در زندان هـای جهـان ارایـه می شـود، 
وجـود نـدارد. ما تعـداد ناچیـزی زندانی امنیتـی داریم؛ 
یعنـی کسـانی که امنیت کشـور را به خطـر انداخته اند 
و بحث هایـی مثـل ناامـن کـردن جامعـه، اغتشـاش، و 
مسـائل ضدامنیتـی را شـامل می شـود؛  هر چنـد آمار 
این عده از زندانیان بسـیار ناچیز اسـت. او افزود: بدیهی 
اسـت که این گـروه از زندانیان نیز مانند سـایر زندانیان 
از حقـوق کامـل برخوردارنـد و تقریبا همـه حقوقی که 
بـرای یک شـهروند در شـرایط عادی فراهم اسـت برای 
تمامـی زندانیـان ازجملـه زندانیـان امنیتی نیـز فراهم 
اسـت. رئیـس سـازمان زندان هـا دسترسـی بـه وکیل، 
مـددکار، پزشـک، تلفن، کتابخانه و سیسـتم آموزشـی 
را ازجملـه حقـوق تثبیـت شـده در تمـام زندان هـای 
ایـران عنوان کرد. مشـاور رئیس قـوه قضائیه جمهوری 
اسـامی ایـران در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر انتشـار 
اخبـاری درخصـوص اعتصاب غـذای برخـی از زندانیان 
و عـدم دسترسـی آنها بـه وکیل گفت: عدم دسترسـی 
بـه وکیـل به هیچ وجه درسـت نیسـت.  این مسـأله از 
حقـوق عادی در تمـام زندان ها و بـرای تمامی زندانیان 
اسـت. او ادامـه داد: کسـانی که گاهي اقـدام به اعتصاب 
غـذا می کننـد از این موضوع اسـتفاده ابـزاری می کنند 
و عمدتا کسـانی هسـتند کـه می خواهنـد از این طریق 
در فضای رسـانه ای قرار بگیرند و از نظر تبلیغی فضایی 
را بـرای خـود فراهـم کننـد. جهانگیـر با تأکیـد مجدد 
بـه حفـظ حقـوق شـهروندی تمـام زندانیان گفـت:  به 
رغـم همـه دسـتورالعمل ها و آموزش هـا بـرای رعایـت 
حقـوق زندانیان، سیسـتم های نظارتی ما به طـور مداوم 
در حـال رصـد کردن وضـع زندان ها و زندانیان اسـت و 
اگر در جایی تخلفی مشـاهده شـود قطعا احقاق حقوق 

زندانـی اولویـت ما خواهـد بود.

کشف 503 هزار کیلو گرم مواد 
غذایی فاسد

مـواد  کیلوگـرم  503 هـزارو727  گذشـته  سـال 
غذایـی فاسـد از مراکـز عرضـه و فـروش مـواد غذایـی 
کشـف، 901واحـد متخلـف عرضـه مـواد غذایـی بـه 
دادگاه معرفـی و 197واحـد هـم تعطیـل شـدند. اینها 
بخشـی از آمـار وزارت بهداشـت از فعالیت کارشناسـان 
بهداشـت محیطـی وزارت بهداشـت در برنامه سـامت  
بهداشـت  اداره  گـزارش  بـر  بنـا  اسـت.  نـوروزی 94 
محیـط وزارت بهداشـت، در نـوروز  سـال 94، با کشـف 
503 هزارو727کیلوگـرم مواد غذایی فاسـد، 812 مرکز 
تهیـه، توزیـع و عرضـه و فـروش موادغذایـی متخلـف، 
64 مـکان عمومـی متخلـف و 25 مـکان بین راهـی 
متخلـف بـه دادگاه معرفـی شـدند و 185 مرکـز تهیه، 
توزیـع، عرضـه و فـروش موادغذایـی، 9 مـکان عمومی 
و 3 مـکان بین راهـی تعطیـل و یک هـزارو178 دوره 
گـرد، سـاماندهی شـدند. همچنیـن در این مـدت برای 
کنترل وضع بهداشـتی آب های آشـامیدنی و استخرها، 
51 هـزارو998 مـورد کلرسـنجی و 4470 نمونه برداری 
میکروبی انجام شـده اسـت. براسـاس آخرین گزارش ها، 
تاکنـون 1700 اکیـپ عملیاتـی بهداشـت محیـط بـه 
صـورت سـیار و ثابـت، در برنامـه سـامت نـوروزی از 
اول اسـفند 1394 از سـاعت 8 صبـح تـا 8 شـب بـرای 

خدمت رسـانی بـه مـردم کشـور فعال هسـتند.

به بهانه ی تولد محمد مصدق

 َاَبرانسان سازی

خبر

افقی
1-مـن و جنابعالـی- از هـر چیـزی بـا زرنگـی اسـتفاده 

کردن
2-قاب- گل هفت سین- ناشایست

3-کارآموز- همیشه- باطل کننده
4-نهی از گفتن- گمان- قرابت- آیین ها

5-نور کم- کاروان- آغاز جهان
6-حصیر- خاک- نقشه فرنگی

7-هواپیما- باالی کوه- قرارگاه نظامی
8-نوعی زردآلو- روشنایی صبح- کم جرات

9-زود شکن- از توابع ورامین- پستی
10-قمر مشتری- وجه و جهت- اهل و عیال دارد

11-بیماری اعیان- غذای آماده- کیف بیگانه
شـمای  پیشـرفت-  زردپوسـت-  نژادهـای  12-از 

عصبـی خودمانـی- 
13-نام گاگارین- نعره- مزاحم

14-مجسمه لباس- از انواع انرژی- اپرای وردی
15-اثر آرتور میلر- چاه کهنه

عمودی
1-اثرپیر کورنی- عملی بجای وضو

2-پیرایه ای برای خانمها- پول آلمان- سقف ریخته
3-وسیله پر مصرف خانه- خنک- حیله

4-از گناهـان بـزرگ- ظـرف دم کـردن چـای- پشـه- 
متحد

5-تماشاکردن- خاستگاه اشکانیان- چانه گیانی
6-قانـون جمـع ثابـت گرما- ابطـال کردن- عضو سـفره 

نوروزی
7-عدد مجهول- جانوری خزنده- سکون

8-شعله- صدای گربه- پایتخت ژاپن در گذشته
9-مسافر سرزمین عجایب- گناهکار- طای قالبی

10-شهری در استان اصفهان- امتحان- پسوند نسبت
11-صفـت مشـبهه اسـت کـه بـا کلمـه دیگـر ترکیـب 

میشـود- سـعی- فرهنـگ لغـت فرانسـه
12-قسمتی از پا- دشنام- از پرنده ها- طریق

13-تیزهوشی- آهو- به معنی مصحف
14-اسب سرکش- قسمت کننده- داداش

یونـان  سوفسـطاییان  از  انگشـت-  سـر  15-اسـتخوان 
باسـتان
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آگهی حصر وراثت 
خانـم نجمیـه اله آبـادی نژاد فرزند حسـین دارای شناسـنامه شـماره 
73 بشـرح دادخواسـت شـماره فوق مورخه 1394/12/5 توضیح داده 
شـادروان ربابـه نوراللهـی راوری فرزنـد حسـین بشناسـنامه شـماره 
5526 در تاریـخ 1390/11/12 در شـهر کرمـان فوت شـده و وراثت منحصر 
الفـوت وی عبارتنـد از: 1- طیبـه الـه آبـادی نژاد به شـماره شناسـنامه 127 
متولـد 1347 فرزنـد متوفـی 2- زهـرا الـه آبـادی نژاد به شـماره شناسـنامه 
223 متولـد 1338 فرزنـد متوفـی 3- طاهـره الـه آبـادی نـژاد بـه شـماره 
شناسـنامه 222 متولـد 1343 فرزنـد متوفـی 4- فاطمـه الـه آبادی نـژاد به 
شـماره شناسـنامه 27 متولـد 1335 فرزنـد متوفی 5- نجمیه الـه آبادی نژاد 
بـه شـماره شناسـنامه 73 متولـد 1357 فرزند متوفـی 6- علیرضـا اله آبادی 
نـژاد بـه شـماره شناسـنامه 154 متولـد 1351 فرزنـد متوفـی 7- منصور اله 

آبـادی نـژاد به شـماره شناسـنامه 138 متولـد 1333 فرزنـد متوفی.
لـذا مرابـت یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی اگهی می شـود 
چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختاف تقدیـم نماید واال 
گواهـی صـادر خواهد شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد 

از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور 
م الف 374 
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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                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

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
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گریه آیت اهلل هاشمي 
سـایت انتخـاب ایـن عکـس را منتشـر کـرد و نوشـت: لحظـه 
اعـام خبـر ارتحـال آیـت اهلل طبسـی بـه آیـت اهلل هاشـمی و 

گریـه وی

مناسبت
به بهانه 15 اسفند، روز درختکاری

برای ریه های خشک کویر
نجمه سعیدی

امـام صـادق )ع(میفرماینـد: »کشـت کنیـد و درخـت بنشـانید. به 
خـدا قسـم آدمیـان، کاری برتـر و پاکتـر از ایـن نکـرده اند. «

ریـه هـای بـزرگ کرمـان نیاز بـه اکسـیژن بیشـتری دارد، درخت، 
ایـن محبـت سـبز الهـی، بشـارت دهنـده ی سـامت و آرامـش، این 
دارایـی ارزشـمند کـه میراث ما بـرای کودکانمـان و ثروتـی  بینهایت 
ارزشـمند اسـت، همـه را مبهـوت خـود مـی کنـد و حـاال در روز 
درختـکاری، چـه چیـزی گفتنـی تـر از اینکه بـه فکر نایژکهای سـبز 
ریـه هـای کرمان باشـیم .کرمانـی که به واسـطه شـرایط اقلیمی، آب 
وهوایـش نیـاز بیشـتری بـه توجـه مردمانـش دارد تـا سـاقه ی نهـال 
هـای سـبز امیـد را بـه دامنـه ی وسـیع کویـرش بنشـانند تـا تـازه و 
پاکیـزه شـود. هوایـی کـه نفس می کشـیم و اگـر هر کرمانی رسـالت 
خـود بدانـد کـه نهالـی را بـه سـینه  فـراخ کویرمـان هدیه دهـد، بی 
شـک دیدنـی تـر می شـود کرامـت ایـن سـرزمین بخشـنده و آرام ...

در عصـری کـه انسـان هـا در حصار سـنگ، آهن و امـواج محاصره 
شـدند و خوراک هر روزه دود اسـت و در شـلوغی شـهرها حتی چشم 
هـا هـم بـه دنبـال گلی، درختی اسـت تا خـود را دوبـاره گـره بزند به 
طبیعتـی کـه شـاید همه مـان اگر نگرانش نشـویم، گمش مـی کنیم. 
درخـت یـک نجـات دهنـده اسـت. درخـت یکـی از نیازهـای زندگی 
انسـان در میـان انبـوه آالینـده هاسـت .انسـانی کـه در میـان دنیـای 
تکنولـوژی گـم می شـود اگـر درختـان و گل ها راه برگشـت به دامان 
طبیعـت را نشـانش ندهنـد. درخت فرصتی اسـت برای دوباره عاشـق 
زمیـن شـدن، زمینی کـه بی دریغ می بخشـد و باید این آرزوی سـبز 

را نگه داشـت.
عـاوه بـر بحـث کاشـت نهال هـای تـازه نفـس چیزی کـه کمتر 
بـه آن پرداختـه مـی شـود نگهـداری ایـن ثروت اسـت که اشـاره به 
آن هـم خالـی از لطـف نخواهـد بـود و چقـدر زیباسـت شـعاری که 
ایـن روزهـا بـه گـوش می رسـد و ای کاش از شـعار بـه واقعیت بدل 
شـود کـه بـه یاد هر کسـی کـه از بینمـان مـی رود درختـی بکاریم 
و بـرای هـر کسـی هـم که بـه دنیایمـان اضافه می شـود هـم نهالی 
بنشـانیم و بـه یـاد داشـته باشـیم کـه هـم کاشـت و هـم نگهـداری 
دو مسیریسـت کـه حرکـت در هـردوی آنهـا واجـب اسـت و چقـدر 
زیباسـت کـه  هـم کاشـتن نهـال را یـاد بگیریم وهم هـرس کردنش 
را...  فرهنـگ سـازی در ایـن مسـیر یکـی از  رسـالت هـای بـزرگ  
مسـئوالن، اصحاب رسـانه و همه مردم شـهر و کشـورمان می باشـد 
و الزم اسـت کـه فرهنـگ کاشـت و نگهـداری و حفـظ ایـن منابـع 
ارزشـمند طبیعـی را بیشـتر در بین خـود و کودکانمـان رواج دهیم، 
تـا دیگـر هیـچ کودکـی حتـی حاضـر نشـود برگـی از درختـی جدا 
کنـد چه برسـد بـه این که شـاخه ای را بشـکند، شـاخه درختی که 

زندگـی اش را پـاک تـر خواهـد کرد.
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آلبوم جدید رضا یزدانی در راه است
بـه همـه شـما  نوشـت: سـام  اینسـتاگرامش  در  یزدانـی  رضـا 
عزیزانـم.. بـا همـه بچـه هـای گـروه بـه شـدت مشـغول کار بـر روی 
البوم هسـتیم تقریبا روزی 12 سـاعت کار میکنیم ...  مشـغول پیش 
تولیـد چنـد ویدیـو جدید هم از البوم هسـتیم .. باز هـم الزم به ذکره 

کـه عاشـقتونم... عکس:مونـا فاضلی

وبالگ

در حاشیه ادعای توهین اصالح طلبان به شهرستانی ها!
یاسین مشهدی*

کـه  اصولگـرا  هـای  رسـانه 
هـم  شکسـت سـنگین خـود در 
انتخابـات تهـران را هضـم نکـرده 
انـد، همچنـان از شـایعه توهیـن 
مـردم  بـه  اصاحـات  و  مرعشـی 
آن هـا  می نویسـند.  شهرسـتان ها 
مـردم  حقـوق  مدافـع  حالـی  در 
خـود  کـه  انـد  شـده  شهرسـتان 
و حیـای  بـدون هیچگونـه شـرم 
بـه  را  تهـران  مـردم   ، ای  رسـانه 
بـه  درصـدی   100 رای  دلیـل 
اصاحـات، آمـاج انـواع توهیـن ها 

و تهمـت هـا قـرار مـی دهنـد.
قابـل توجـه آنـان کـه مدعـی 
بـه  اصاحـات  سـران  توهیـن 
شهرسـتانی هـا شـده انـد :تمامی 

نیـز  خـود  اصاحـات،  سـران 
هسـتند. شهرسـتانی 

هاشمی رفسنجانی )رفسنجان( 
رییس جمهور اصاحات )یزد(

محمد رضا عارف )یزد(
سـید حسـین مرعشـی )کشکوئیه 

کرمان( 
حسن روحانی )سرخه سمنان( 

سـیدمحمد موسـوی خوئینـی ها 
)قزوین( 

مجید انصاری )زرند(
آیـا مـی تـوان بـاور کرد سـران 
اصاحـات کـه خـود شهرسـتانی 
هسـتند ، بـه مـردم شهرسـتان ها 
توهیـن کنند؟ و اینکه چرا رسـانه 
حقـوق  مدعـی  و  اصولگـرا  هـای 
مـردم، در برابـر توهیـن آشـکار و 
زننـده ی برخـی اصولگرایان، هیچ 
واکنشـی نشـان نـداده انـد؟ آیا از 
نظـر آنهـا توهین بـه مـردم تهران 
بـه دلیـل رای صـد درصـدی بـه 

اصاحـات، مجـاز اسـت؟
* فعال رسانه ای اصاحات )از قضا 
بچه شهرستان !(


